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 چکیده
با نظری بر روایات » عالم ذر«موضوع این مقاله بررسی آیاتی از قرآن کریم در ارتباط با 

ذر در لغت به دو معنی آمده است، مورچۀ ریز و ذرات پراکنده . و منابع اسالمی است
نیای انسان به عالم ذر، روایاتی است که از اهل گذاری دوران قبل از د منشأ نام. در هوا
دربارۀ خلقت انسان از گل آیات متعددی در قرآن کریم وجود .  صادر شده است)ع(بیت

ای  ها از خاک یا از گل در قالب ذره شود که از نظر قرآن همۀ انسان دارد و روشن می
 عرضه شد و بر بندگی اند و در همان عالم بود که امانت الهی بر او نادیدنی خلق شده

های  ای حاوی همۀ کد آن بدن ذره. خدا  و عدم بندگی شیطان از او پیمان گرفته شد
کند و  اطالعاتی انسان است و برای ورود به زندگی دنیا به بدن پدر و مادر ورود پیدا می

گردد؛ نطفه ای  شود و به سلول حیاتی به نام نطفه تبدیل می در آنجا ساخت و ساز می
شود  های نورانی و ظلمانی در وجود او به ودیعت گذاشته می  امشاج است و استعدادکه

داری در مسیر  ای برای آزمون بندگی خالصانۀ خدای منان باشد و خویشتن تا زمینه
رو به رشد ) قرار مکین(نطفۀ تشکیل شده در بدن مادر . دبندگی معنا پیدا کن

شود تا اینکه به صورت طفلی متولد شود و  یتبدیل م... گذارد و به علقه، مضغه و می
جالب است که بر اساس روایات و . دوران درس و بحث مدرسۀ دنیای خود را طی کند

گردد و  ها در قیامت نیز همین مسیر طی می اشارات قرآن کریم برای احیاء انسان
ن را های مخصوصی زمینۀ رشد آنا گیرد و باران  افراد بشر در دل خاک قرار می طینت

 .کنند تا این که با نفخ صور دوم از دل خاک بر آیند به صورت جنین فراهم می
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 بیان مسئله. ١
 ، در مبحث عالم ذر.گو بوده است  و عالم ذر در مباحث معرفتی اسالم همواره مورد گفت

شود که مربوط به قبل از زندگی این دنیاست و در حقیقت  رح میدورانی برای انسان مط
 این ۀگفت و گو دربار. شود به نوعی تقدم خلقت نفس یا روح بر بدن کنونی پذیرفته می

 صورت گرفته )ع(بیت  بررسی روایات اهلۀله و پرداختن به جوانب آن عمدتاً در حوزئمس
 است و این نوشتار در صدد سی نشده برربه طور کامل ولی آیات قرآنی در این زمینه

 .انجام آن است
العاده  ای فوق نظر نویسنده بر آن است که خدای رحمان همۀ افراد بشر را در قالب ذره

های اطالعاتی انسان را  از گل آفرید و تمام هویت انسانی و کد) DNAای مانند  ذره(کوچک 
 .ماند  و پایدار میدر آن قرار داد و همین ذرۀ کوچک است که همواره ثابت

 
 درآمد. ٢

شوند  ذر، به مورچۀ ریز و نیز به ذرات پراکنده در هوا که هنگام ورود آفتاب از روزنه دیده می
الذرّ، جمع ذرّه و هی أصغر النّمل و منه سُمّی الرّجل ذرّاً و «: گوید جوهری می. شود گفته می
شود و  که به مورچۀ کوچک گفته میذرّ جمع ذره است ] ٦٦٣، ص٢، ج١٠ [».ذرٍّ کُنِیَ بابی

ابن . رود برای او به کار می» ابوذر«شود و یا کنیۀ  نامیده می» ذرّ«در همین باب است که کسی 
و قیل الذّرّةُ لیس لها وزن و یراد بها ما ... و الذرَّ صغار النمل، واحدته ذرّه«: گوید منظور می

ذر مورچۀ کوچک است و ] ٤٥٧، ص٢ج، ٤[» ...یری فی شعاع الشمس الداخل فی النافذة
شود که برای ذره وزنی نیست و منظور از آن ذرّاتی است که  است و گفته می» ذرّه«واحد آن 

 )ع(از روایات اهل بیت» عالم ذر«عنوان . شوند تابد دیده می در شعاع آفتاب که از پنجره می
وچکی به ذر تشبیه اخذ شده است آنجا که آفرینش اولیۀ انسان از خاک را به خاطر ک

ثم أخذ طیناً ... «: ضمن حدیثی طوالنی چنین نقل شده است) ع(اند؛ چنانکه از امام باقر کرده
؛ ٦، ص٢، ج٢٦؛ ٨٢، ص٢، ج٣[» ...هم کالذر یَدبّونمن أدیم األرض فَعَرکه عرکاً شدیداً فإذا 

 در این .خدا گلی را از سطح زمین بر گرفت و آن را سخت مالش داد] ٢٠، ص٣همان، ج
 . هنگام آنان مانند ذرّ به جنبش در آمدند

العاده کوچک  فوق ای  ذرهبه صورتها   که در آغاز، انسان استمفهوم این حدیث این
 .بودو کامالً نامرئی آفریده شدند که هویت انسانی در آن تعبیه شده 

 



  ١٢٥ ) آیه١٤بررسی  (کریم  قرآنعالم ذر در

 

 طینت. ١. ٢
برای نمونه در . ه استتعبیر شد» طینت« از این ذرۀ نامرئی به )ع(در احادیث اهل بیت

سئل عن المیّت :  قال)ع(عبدهللا عن عمار بن موسی عن ابی«: روایتی چنین نقل شده است
نعم حتی ال یبقی له لحم و ال عظم، إالّ طینته التی خلق منها فإنّها ال ̓: یبلی جسده؟ قال

؛ ٢٥١ص، ٣، ج٢٦[» ̔.تبلی، تبقی فی األرض مستدیرة حتی یخلق منها کما خلق أول مرّة
پوسد   در پاسخ به این سؤال که آیا بدن میّت به کلی می) ع(امام صادق] ٤٣، ص٧، ج٢٧

ماند و نه استخوانی ولی طینت او باقی  بله، تا آنجا که نه گوشتی از او باقی می: فرمودند
پوسد بلکه در قبر به حالت  پس آن نمی. ماند، همان طینتی که از آن آفریده شده است می

 .ماند تا دوباره مانند بار نخست از همان طینت آفریده شود باقی می) گِرد(استداره 
پردازد و هم آن طینت را  در روایت فوق هم به وجود طینت برای انسان می

داند؛ گویا این طینت همان   می ـهم در دنیا و هم در آخرت  ـ خلقت انسانۀمای دست
  . کوچکی است که خدا آن را از گل آفریده استۀذر
 
 بررسی آیات . ٣

 )ع(بیت از گل که در روایات اهل  انسانآفرینشو » عالم ذر«این نوشتار بر آن است که 
 .پردازیم اینک به بررسی این آیات می.  در قرآن کریم نیز نشان دهدرا  استآمده

 
 آفرینش انسان از گل. ١. ٣

مِن  سُاللَةٍ مِن اإلِنْسَانَ نَاخَلَقْ وَلَقَدْ«: داند ها را از گل می انسانآفرینش قرآن کریم 
به ] ١٤ـ١٢: منونؤم [»عَلَقَةً النُّطْفَةَ خَلَقْنَا ثُمَّ مَکِینٍ قَرَارٍ فِي نُطْفَةً جَعَلْنَاهُ ثُمَّ طِینٍ

ای در جایگاهی  نگاه او را به صورت نطفهآ از گل آفریدیم ای هتحقیق ما انسان را از عصار
 .ا به صورت علقه در آوردیم سپس نطفه ر.استوار قرار دادیم
 که خدا انسان را از گلی خالص آفرید و سپس آن انسانِ  شریفه این استۀصراحت آی

های علقه،  یر جنینی خود را در صورتآفریده شده از گل را به صورت نطفه در آورد تا سِ
شدن   بر این نکته داللت دارد که انسان قبل از نطفهآیهظاهر عبارت  .طی کند... مضغه و

 ها  ترین آن  مهمهایی دارند که دیدگاهدر توجیه این آیه مفسران .  استهانسان بود
 که از عناصر موجود درگل استاز گل و دیگری آفرینش انسان » آدم ابوالبشر« آفرینش

 .پردازیم ها می ّ در ادامه به بررسی آن
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 آفرینش آدم ابوالبشر از گل. ١. ١. ٣
منظور از  است و در این آیه  از گل بوده)ع( حضرت آدمفقط خلقتمطابق این دیدگاه 

 یعنی خدا آدم را از گل ، ابتدایی استآفرینش »خلق«مقصود از و  )ع( حضرت آدم»انسان«
 .]١٦٢ ص،١٧، ج١٧؛ ١٥[داد  فه قرارطآفرید و نسل او را از ن

ذي أَحْسَنَ الَّ«: فرماید داند که می معنا با آیات زیر می  این آیه را همالمیزانصاحب  
 سُاللَةٍ مِنْ ماءٍ   مِنْ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ *   طینٍ ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ کُلَّ شَيْ
خدا خلقت انسان را از گل آغاز کرد سپس نسلش را از ] ٨ و ٧ ة،سجدال[ ».َمهینٍ
 .ای از آب مهین قرار داد عصاره

تواند درست   او از نطفه، هر چند به خودی خود میۀخلقت آدم از گل و خلقت ذری
ه و  آی  آن مذکور تطبیق نداشته باشد، از این رو باید با متنۀباشد اما ممکن است با آی

 .شود مقایسه آیات دیگر قرآن
 

 نقد و بررسی
نظر فوق با متن قرآن سازگاری ندارد زیرا اگر منظور از خلقت انسان از گل، فقط خلقت 

 انسانی، باید به ۀ پس از خلقت در پیکر)ع(بشر باشد در این صورت حضرت آدمآدم ابوال
  اگر منظور از. است در حالی که چنین چیزی نبوده) نُطْفَةً   جَعَلْناهُ ثُمَ (شودنطفه تبدیل 

 یعنی »ةٍفَطْ نُنْ مِهُلَسْا نَنَلْعَ جَمَّثُ«فرمود  نسل آدم ابوالبشر بود باید می»  نُطْفَةً  جَعَلْناهُ ثُمَ«
ا نَلْعَ جَمَّثُ « به جای» نُطْفَةً  جَعَلْناهُ ثُمَ«شود   آیا می.سپس ما نسل او را از نطفه قرار دادیم

توان عبارت دوم را با   قرار گرفته باشد؟ پیداست که به لحاظ ادبی نمی»ةٍفَطْ نُنْ مِهُلَسْنَ
 .تعبیر نخست یکی دانست

  آیه در قرآن نیامده یکز گل یا خاک تنها همین خلقت انسان اۀ درباراز سوی دیگر
 :ها از گل و خاک بوده است  انسانۀدهد که خلقت هم  بلکه آیات زیر نشان میاست

  از خاکها یده شدن آنها در مورد آفر  انسانۀخطاب به همخدای تعالی   ـالف
 ثُمَّ  تُرابٍ  مِنْ خَلَقْناکُمْ فَإِنَّا ثِالْبَعْ مِنَ رَیْبٍ  في کُنْتُمْ إِنْ النَّاسُ أَیُّهَا یا«: فرماید می
برید پس   بعث در قیامت در تردید به سر میۀای مردم اگر دربار ]٥ ،حج[» نُطْفَة مِنْ

 .  ما شما را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه]توجه کنید که[
ها از خاک سخن  در این آیه خطاب، به همۀ انسانها است و دربارۀ آفرینش همۀ آن

همین مطلب در سورۀ . البته خلقت از خاک با خلقت از گل به یک معنا است. گوید می



  ١٢٧ ) آیه١٤بررسی  (کریم  قرآنعالم ذر در

 

 ]٦٧غافر، [»  ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ  تُرابٍ هُوَ الَّذي خَلَقَکُمْ مِنْ«: غافر نیز آمده است
 یُحاوِرُهُ هُوَ وَ صاحِبُهُ لَهُ قالَ«:  یک نفر خاصبه از خاک آوری آفریده شدن  یاد ـب

آن مرد  ]٣٧، کهف[» رَجُالً سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ  تُرابٍ  مِنْ خَلَقَکَ بِالَّذي کَفَرْتَ أَ
ورزی که تو  آیا به خدایی کفر می«: الهی در مقام گفت و گو با آن مرد دنیا دوست گفت

 »؟را از خاک آفرید و سپس از نطفه و سپس تو را به صورت مردی آراست
 یک فرد خاص است ۀ دربار،در این آیه کامال روشن است که مراد از آفرینش از خاک

  .)ع( آدم نهو
   عیسى إِنَّ مَثَلَ«: فرماید  می)ع( عیسی چگونگی آفرینشۀدربار خدای تعالی  ـج

همانا ] ٥٩، انعمر آل[» عِنْدَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ
را از خاک آفرید سپس به او   است که او)ع(نزد خدا مانند ماجرای آدم )ع(ماجرای عیسی

 . باش، پس او هم چنین شد] زندهانسانِ[فرمان داد 
 أَشَدُّ هُمْ أَ فَاسْتَفْتِهِمْ«: فرماید  میها از گلی چسبنده  انسانۀ خلقت همۀدربار  ـد
 إِذا وَ*  یَسْخَرُون وَ عَجِبْتَ بَلْ*  الزِب طینٍ مِنْ خَلَقْناهُمْ نَّاإِ خَلَقْنا مَنْ أَمْ خَلْقاً
تری دارند یا  از آنان بپرس آیا آنان خلقت سخت] ١٣ـ١١ ،صافات[» یَذْکُرُونَ ال ذُکِّرُوا

. ایم، ما آنان را از گلی چسبنده آفریدیم  آفریده]در این عالم با عظمت[آنچه را ما 
تعجب ] فرینش انسان از گل واقف شدیآکه با دانش نبوت بر [تو واقعیت این است که 

 .گیرند  به تمسخر می]این حرف را[کردی و آنان هم 
ساللة من «گوید، گلی چسبنده که همان  ها از گل سخن می در این آیه از خلقت انسان

ها پیرایش شود و شن و امالح آن گرفته شود  خالصی است زیرا وقتی خاک از نا» طین
کند و گری که قرآن کریم هم بدان اشاره می سبنده خواهد بود؛ درست مانند گل کوزهچ
، یعنی خداوند انسان را از ]١٤الرّحمن، [»  کَالْفَخَّارِ صَلْصالٍ مِْن اإلِنْسانَ خَلَقَ«: فرماید می

 به ها از گل انسان  همۀاز این رو باید ببینیم که آفرینش. ای مانند سفال آفرید گل خشکیده
 .پردازیم ای است که پس از ذکر نظر دوم بدان می چه معنا است؟ این نکته

 
 آفرینش عناصر بدن انسان از گل. ٢. ١. ٣

 آدمیان از همۀ ۀ پس نطف،ها از گل است  انسانهمۀ عناصر بدن مطابق این دیدگاه،
 مِّن سُاللَةٍ مِن اإلِنسَانَ خَلَقْنَا وَلَقَدْ «ازعناصر خاک زمین و گل پدیدار شده و منظور 

 به عبارت دیگر] ٣٥٣، ص٧، ج١٧؛ ٤، ج١٦[. همین استنیز » نُطَْفةً جَعَلْنَاهُ ثُمَّ طِینٍ
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. است انسان از عناصر موجود در گل ۀشکل گرفتن بدن و نطفهمان  ،مراد از این خلقت
 :عبارت برخی از تفاسیر چنین است

 الساللة، من أصلها والنطفة نطفة یصیر الذي والشراب الطعام من الصفوة: الساللة«
 سُاللَةٍ: قوله یمعن فهذا الطین أصل من والطعام والشراب الطعام صفوة من هو والساللة

ای   گزینش شده،سالله] ٨٩، ص٢، ج٢٤ [ ».مَکِینٍ قَرَارٍ فِي نُطْفَةً جَعَلْنَاهُ ثُمَّ طِینٍ مِن
د و نطفه اصلش از سالله است شو از غذا و آشامیدنی است، همان که به نطفه تبدیل می

باشد و این است معنای  و سالله برگرفته از طعام و آشامیدنی است و طعام از گل می
 . »مَکِینٍ قَرَارٍ فِي نُطْفَةً جَعَلْنَاهُ ثُمَّ طِینٍ مِن سُاللَةٍ«عبارت قرآنی 

، ٣ج، ٢١: ـ کن [.این معنا برای خلقت انسان از گل در تفاسیر دیگر نیز آمده است
 ] ٣٥٣، ص٧، ج١٧ ؛٣٩٥ص
 

 نقد و بررسی
 عناصر همۀ  بودناز خاک یا گلنخست آنکه . هایی مواجه است  نیز با اشکالدیدگاهاین 

 دوم آنکه .یابد  نیست زیرا برخی عناصر از هوا به بدن انتقال میی دقیق تعبیربدن انسان
قت انسان از گل برگرفته  با عبارت آیه سازگاری ندارد زیرا اگر منظور از خلدیدگاهاین 

 ةو لقد خلقنا نطف«: شد  باید با این عبارت بیان می،شدن آن از عناصر موجود در گل بود
 مِّن سُاللَةٍ مِن اإلِنسَانَ خَلَقَْنا وَلَقَدْ«که با عبارت قرآنی  » من طینةاالنسان من سالل

 چیزی که از ر این، مطابق این آیه، عالوه ب.کامالً متفاوت است» نُطْفَةً جَعَلْنَاهُ ثُمَّ طِینٍ
خاک آفریده شده انسان است و سپس آن انسان به نطفه تبدیل گشته است در حالی که 

 انسان نیستند بلکه عناصری از قبیل کلسیم، ، انسانیۀعناصر خاک قبل از تبدیل به نطف
 حقیقتی از  داللت دارد که انسان به عنوان به روشنی فوقۀآی. باشند می... سدیم، آهن و

از این رو نظر فوق نیز قابل تطبیق . سپس به نطفه تبدیل شده است خاک آفریده شده و
 .یستبا قرآن کریم ن

 
 عالم ذر و آفرینش انسان پیش از ورود به دنیا.  ٢. ٣

 با عالم »... طِینٍمِن  سُاللَةٍ مِن اإلِنْسَانَ خَلَقْنَا وَلَقَدْ «ۀبر آن است که آی نویسنده
 آمده است انطباق )ع(بیت  انسان قبل از ورود به این دنیا که در روایات اهلآفرینشذر و 

 حقیقتی به عنوان انسان از گل آفریده ،آیهپیشتر بیان شد که مطابق این . کامل دارد



  ١٢٩ ) آیه١٤بررسی  (کریم  قرآنعالم ذر در

 

 که در احادیث به حقیقت همان است و این کردشد و سپس خدا آن را به نطفه تبدیل 
: ـ کن. [ستوکنونی ا  خلقت بدنۀمای دستو  آمده عنوان خلقت طینت انسان از گل

  ]طینت. ١. ٢همین مقاله، 
 توضیح اینکه، خدا انسان را قبل از ورود به دنیا به صورت ذرات نادیدنی از گل آفرید

ای که تمام هویت او در آن است و  ای پدیدار شد، ذره هر فرد انسانی در قالب ذرهو 
امروزه این . دهد در آن تعبیه شده است  تشکیل می او راۀشاکلهای اطالعاتی که  کد

 دانشمندان در مسائل های پژوهشدر  »DNA« ذرات بسیار کوچکی به نام ۀمطلب دربار
 .  گیردٰ سازی مورد مطالعه قرار می  و حتی در شبیهاستزیستی مطرح 

که هر کدام حقیقت وجودی فردی از افراد است را این ذرات اولیه  خدای رحمان
 ۀو تمام کسانی را که قرار بود ذری هایی از خاک آفرید لکولو و یا مها ها به صورت ذریکج

  ،٢٧؛ ٤٠، ص٧، ج٢٨. [آدم شوند در صلب او قرار داد و سپس از صلب او خارج ساخت
 ]٢٦٣، ص٥ج

 هُوَ وَ«: فرماید دهد و می  زمین خبر میۀقرآن کریم از قرار گرفتن این ذرات در گستر
اوست که شما را در زمین ] ٧٩ ،مومنون [»تُحْشَرُونَ  إِلَیْهِ وَ رْضِاألَ فِي کُمْذَرَأَ الَّذي

 .شوید پدیدار و منتشر ساخت و به سوی او محشور می
إنّ األصل الواحد فی «: گوید میکه در آیۀ فوق آمده » ذَرَأَ « در معنایالتحقیقصاحب 

معنای » .متاخرة عن الخلق و التکوینهذه المادة هو البسط و البث بعد االیجاد أی مرتبة 
.  بعد از خلق و تکوینۀبعد از ایجاد است، یعنی مرتب) پراکندن( ذرأ بسط و بث ۀاصلی در ماد

 .دانست» شما را پراکنده ساخت«توان به معنای  را می» ذرأکم«با توجه به معنای فوق، 
 
 گل از انسان آفرینش سیر. ١. ٢. ٣

 وَ«: شمارد بعد از آن را نطفه میۀان را از خاک می داند و مرحلقرآن کریم آغاز آفرینش انس
خداوند شما را از ] ١١فاطر، [» أَزْواجا  جَعَلَکُمْ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَکُمْ اللَّهُ

ای دیگر  در آیه. خاک آفرید و سپس از نطفه و سپس شما را جفت و همسر قرار داد
] ٨ـ٧السجدة،  [»طینٍ مِنْ نْسانِ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ اإلِءٍ شَيْ  کُلَ  أَحْسَنَ ذيالَّ«: فرماید می

 .همان خدایی که خلقت هر چیزی را به نیکی انجام داد و خلقت انسان را از گل آغاز کرد
از  ـ )ع(نه تنها آدم ابوالبشر و  افراد بشرۀهم  ـ خلقت بشربنابر این روشن است که

  .شده استگل آغاز 
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 گل از آفرینش چگونگی. ٢. ٢. ٣
إِنَّا « :فرماید  می این که انسان چگونه از گل یا خاک آفریده شده استۀقرآن کریم دربار

ما آنان را از  ]١٢ـ١١ ،صافات[»  وَ یَسْخَرُونَ   عَجِبْتَ بَلْ *  خَلَقْناهُمْ مِنْ طینٍ الزِبٍ
در شگفت شدی و دیگران که به ] این سخنبا دانش نبوت از [تو . گلی چسبان آفریدیم

 .گیرند تمسخر می
  تا گل را مالش و پرورش دادند ابتدا که به دست آمدگل چسبنده به این صورتاین 

به پس از آن با طی مسیری این گل . به صورت قابل حل در آب درآمد آن ۀرعصا
 :فرماید قرآن کریم می، همانگونه که شود میهای انسانی تبدیل  طینت
 مِنْ قَبْلُ مِنْ   خَلَقْناهُ وَ الْجَانَ*  مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ   صَلْصالٍ  مِنْ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اإلِنْسانَ«

*  بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ   خالِقٌ وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَالئِکَةِ إِنِّي* نارِ السَّمُومِ 
به تحقیق ما ] ٢٩ـ٢٦حجر، [»  فَقَعُوا لَهُ ساجِدینَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحي وَ  فَإِذا سَوَّیْتُهُ

گونۀ  برگرفته از گل و الی سیاهی که بوی لجن] همچون سفال[انسان را از گلی خشکیده 
دود و های آتش سمی بی آن متصاعد بود آفریدیم و پیش از آن افراد جن را از شعله

: آنگاه که پروردگار تو به فرشتگان فرمود] آور شویاد[بودیم و پرحرارت و نفوذ کننده آفریده 
آفرینم پس موقعی که اندام او را  گرفته و خشک شده، بشری میمن از گل و الی سیاه بو

 .آراستم و از روح خود در آن دمیدم همگان در برابر او به سجده بیافتید
مانند (دهد   که صدا میت اسای گل خشک شدهبه معنای  »صلصال«آنکه  با توجه به 

 سیاه بد ۀشد  به معنای گل لجن»حمأ«و ) ها  باقی مانده از سیالبۀهای خشک شد رسوب
؛ ٣٤٣، ص٣، ج٢٢ ؛١٧٠، ص٢، ج٤[ متغیر و مصور ،ریخته شدهبه معنای  »مسنون«  ووب

 :چنین خواهد شد» مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ« عبارت ۀنتیج] ١٤٦، ص٤ جهمان،
نسان از گلی خلق شده که مانده و لجن گشته و به صورت مرداب در آمده تا آنجا که ا

 خشکیده تا به صورت به طور کامل و سپس این گل شده استبوی لجن از آن متصاعد 
صلصال در آمده و بر اثر تابش آفتاب شیار پیدا کرده است که چون باد بدان بوزد صدای 

های افراد بشر را از ذرات  طینت  آنگاه خدای رحمان.شود مانندی از آن شنیده می وتس
 .این خاک خشک آفرید

 آب فرماید یکی از مفسران این مراحل را چنین توضیح داده است که قرآن کریم می
ل را جدا کردیم و سپس با تالطم امواج مالش دادیم و  گِۀرا بر خاک افشاندیم و شیر

لجن در آمد و مرداب را در تابش آفتاب و پروریدیم تا چسبان شد و به صورت مرداب و 



  ١٣١ ) آیه١٤بررسی  (کریم  قرآنعالم ذر در

 

 شدطوفانی قرار دادیم تا به صورت سیاه و بوناک و لجن در آمد و بوی گاز متان متصاعد 
 ، طوالنی و تحوالت شیمیاییۀو کم کم سطح مرداب مانند سفال خشکید و در این دور

ای  طفه ن؛لکول حیاتی ساخته شدو آدمی به صورت مۀهای خاک درهم شد و نطف اتم
مانند بذر که هر گاه در جای مناسب کشت شود به صورت آدمی قابل لمس با چشم و 

 فِي ذَرَأَکُمْ الَّذي هُوَ قُلْ«: گوش و دست و پا و احشا و جوارح عرض اندام خواهد کرد
اوست که بذر وجود شما را در خاک افشاند و شما ] ٢٤: ملک[»  تُحْشَرُونَ  إِلَیْهِ وَ رْضِاألَ
سره از خاک سر بر  شوید و یک روز رستاخیر هم از دل خاک به سوی او محشور میبه 
 ]٩، ص٧. [کنید می

 آفریده شده از خاک است ۀ همان ذر این مفسردر عبارت فوق منظور از نطفه در نظر
 بعدی خلقت آن است ۀ مرحل، آن ذره را باید طینت بنامیم و نطفهنویسندهکه به نظر 

 .گیرد  قرار می)حم مادرر(که در قرار مکین 
 
 انسان قبل از حیات دنیا. ٣. ٣

ای ناپیدا به سر   هها قبل از ورود به زندگی دنیا در قالب ذر بنابر آنچه گذشت انسان
توان به بدن میناپیدا  ذرات این از .اند ها و آن ذرات از گل آفریده شده  آنۀبرند و هم می
مثالی » DNA« شده است و امروز یادبه طینت ت از آن ادر روایرد که ای تعبیر ک ذره

 انسان قبل از ورود به زندگی دنیا،  ۀ قرآن کریم درباری ازدر آیات متعدد . استبرای آن
 .پردازیم ها می هایی آمده است که در اینجا به برخی از آن تهنک
 
 وجودی یها دوران. ١. ٣ .٣

لَّهِ وَ کُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْیاکُمْ ثُمَّ یُمیتُکُمْ ثُمَّ  بِال  تَکْفُرُونَ کَیْفَ«: فرماید خدای تعالی می
 یحال در دیورز ی چگونه به خدا کفر م،یعنی] ٢٨، البقره [»یُحْییکُمْ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ

 را شما سپس ساخت زنده و داد جان را شما خداوند د،یبود جان یب و تیم شما که
 به سپس گرداند، یم زنده و دهد یم جان را شما دوباره و سازد یم جان یب و راندیم یم
 .دیشو یم گردانده باز او شگاهیپ

دورانی پیش . بریم  می برای هر انسانی پی دوران وجودی  به چهار آیه اینبا دقت در
 ثُمَّ (رتو دوران آخ) یُمیتُکُمْ ثُمَّ (، دوران برزخ)فَأَحْیاکُمْ(، دوران دنیا ) أَمْواتاًکُنْتُمْ (از دنیا

 به سوی خدا بازگردانده ، انسان قیامتۀ در همین دوران آخرت و صحنکه )یُحْییکُمْ
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 نسبت به روزی تقوا ،یعنی ]٢٨١ة، البقر[ فیهِ إِلَى اللَّهِ   اتَّقُوا یَوْماً تُرْجَعُونَوَ(شود  می
  .)شوید ید که به سوی خدا باز گردانده میپیشه کن

 
 ی وجودیها حالت.  ٢. ٣. ٣

وجودی  موت و دو بار در حالت  وجودیبار در حالت  دو،انسان در این چهار دوران
)  اللَّه سَبیلِ  في قُتِلُوا  الَّذینَ(شدگان در راه خدا  کشتهالبته به استثنای  ـقرار دارد حیات 

 . موت و حیات دو حالت وجودی هستند.که در دوران سوم هم از حیات برخوردارند
 چنانکه گفته استکه در لغت به معنای سکون و عدم جنبش موت عدم نیست بل

» الموت خلق من خلق هللا تعالی«یا ] ١٠٨، ص٦، ج٤[» ماتت الریح، ای سکنت«شود  می
 وَ الْحَیاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ   الْمَوْتَ  خَلَقَالَّذي«: فرماید  می نیزقرآن کریم. ]همان[

یک از  زماید که کدامآکه مرگ و حیات را آفرید تا شما را بی همان] ٢ ،الملک [»...عَمَالً 
 .کنید شما بهتر عمل می
مانند دوران برزخ فاقد این  ، که انسان در حالت موتتوان دریافت میبا اندکی دقت 

بدن فیزیکی است و در حالت حیات این بدن به عنوان ابزاری برای حرکت و پویایی در 
 مانند ؛یرد ولی در هر دو حالت از ادراک و احساس بر خوردار استگ اختیار او قرار می

است  و خلبانی که فاقد هواپیما )تحیا (برد خلبانی که از ابزار هواپیمای خود بهره می
 در )قبل از دنیا( فوق داللت دارد که انسان در دوران اول ۀ به این ترتیب آی).موت(

بدن است اما ودش از پیش خلق شده  یعنی حقیقت وج،حالت وجودی موت بوده است
 .شود  دنیا به او عطا می بههنگام ورود

اند که انسان به صورت نطفه یا  گرچه برخی از مفسران، این دوران را زمانی دانسته
اما به نظر برخی دیگر، این دوران مربوط به قبل ] ١٧  ؛٧٠، ص١ج ،١٦[خاک بوده است 

 موت است ولی ت وجودیای که در حال   ذرهاز ورود به صلب پدران است، یعنی همان
استعداد دارد و هنگامی که مشیت الهی تعلق   حیات و جنبشۀپا گذاشتن به عرصبرای 
یابد و با  ها راه می شود و از راه صلب به بیضه حیات منتقل می  به صلب انسانی ذی،گیرد
گردد و باالخره به  به رحم مادر منتقل می گردد و آمیزد و امشاج می هایی در هم می ژن
 وَ   الْمَوْتَ الَّذي خَلَقَ« ۀدر آی] ١٥، ص١، ج٨.[گذارد  حیات و جنبش پا میۀعرص

 حالت موت برای انسان مقدم بر حیات دانسته شده است، یعنی در اولین ،»...الْحَیاةَ
 .برده است دوران انسان در حالت موت به سر می
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 به توان گرفت جسمانی بودن معاد است  می  ملکۀ سور٢ ۀ دیگری که از آیۀنتیج
 جسم فعال  و دوبارهبرد  انسان در حال حیات به سر میز که در آخرت نیاین معنا

 این نکته در حدیثی که بیشتر از امام .گیرد همانند جسم کنونی در اختیار او قرار می
 در قیامت از همان ذره وجودی است و مطابق آن،  ذکر شد به صراحت آمده)ع(صادق

 . شود  میساختهانسان مانند بار اول  ،»طینت«
 
  یا مذکور بودن انسان قبل از دنغیر. ٣. ٣. ٣

 حینٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُنْ شَیْئاً نْسانِ عَلَى اإلِ أَتى  هَلْ«: فرماید در این باره قرآن کریم می
 و ١اإلنسان، [» بَصیراً سَمیعاً فَجَعَلْناهُ نَبْتَلیهِ أَمْشاجٍ نُطْفَةٍ مِنْ نْسانَاإلِ خَلَقْنَا إِنَّا* مَذْکُوراً 

به یقین ما انسان را از . شده نباشد ای از زمان گذشته است که چیزی ذکر آیا بر انسان برهه]  ٢
 .ای آمیخته آفریدیم که او را بیآزماییم از این رو او را شنوا و بینا قرار دادیم نطفه
چیزی بود و وجود انسان گوید که  آیه در قالب استفهام از دورانی سخن می این 

  استدر اینکه آن زمان چه هنگام بوده .آمد داشت ولی نامی و سخنی از او به میان نمی
 و  استاین دوران مربوط به زمانی است که انسان خاک بوده ـ١: هایی وجود دارد دیدگاه

، ٢٩[ انسان تبدیل شد ۀ به پیکرپس از آنود که به تعبیر دیگر همان عناصر خاکی ب
، ١٨[بود و خبری از او نرسیده بود  زمانی است که اسمی از بشر نـ٢. ]٤٧٠، ص١١ج
، ١٧[البشر است، قبل از آنکه روح بدان دمیده شود  آدم ابو منظور ـ٣. ] ٣١٠، ص١٣ج
 و این  که چیزی بود ولی مذکور نبود زمانیـ٤. ]٥٨٤، ص١، ج١١؛ ٢٠٤، ص١٠ج

 ]٢٥٩، ص٥، ج٢١. [آمده است )ع(ای است که عیناً در حدیث امام باقر نکته
که متن   اخیردیدگاه متعددی ذکر شده اما بر اساس های در تفسیرها این دیدگاه

ولی ذکری  حقیقتی موجود بودندبه شکل  افراد بشر زمانیرسد   به نظر می،روایت است
کان مذکوراً فی العلم و لم یکن «: یث آمده استها در میان نبود چنانکه در حد از آن

 در پاسخ  )ع( امام باقر،و نیز در حدیث دیگری]  ١٣٨٣، ص٢، ج٢٠ [».مذکوراً فی الخلق
، ١٦ [»کان شیئاً و لم یکن مذکوراً«: فرمود» لَمْ یَکُنْ شَیْئاً مَذْکُوراً« ۀزراره دربارپرسش 

 مذکور و یاد )قبل از دنیا (ن دوران انسان در آ،یعنی ]٤٩، ص١٤، ج٢٥ ؛١١٤، ص١٠ج
 .شده نبود تا اینکه به خاطر آزمون الهی به زندگی دنیا راه یافت

ای است که افراد بشر در آن  ها در حکم مدرسه در حقیقت عالم دنیا برای انسان
بینند و سپس در معرض ابتال و آزمون قرار   الهی آموزش مییتوسط انبیا و اولیا



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ مپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ١٣٤

 

قبل از ورود به این مدرسه در حکم کودکی است که در نظام آموزش انسان . گیرند می
شود و حرفی از او در میان نیست و از هنگامی که به مدرسه  هیچ نامی از او برده نمی

شود، در دفتر مدرسه، در منطقه و در بایگانی  شود نام او در کالس برده می وارد می
شود و  رسه مورد توجه است و از او یاد میشود و دائماً در دوران مد ، ثبت میتخانهوزار

 قبل از ؛انسان نیز چنین است .برند حتی در شورای آموزشی به مناسبت نام او را می
 از هنگام راه یافتن به زندگی دنیا مذکور  وورود به دنیا سخنی از او در میان نیست
  .خورد خواهد بود و مقدرات الهی برای او رقم می

ند  دارموریتأانی از طرف خدای رحمان برای محافظت از ما مدر حال حاضر فرشتگ
، در ]١١ و ١٠، االنفطار [هستنداعمال آدمیان  مأمور ثبت ، فرشتگان دیگری]١١ ،الرعد[

 انسان در این ؛]٥ و ٤ ،الدخان[خورد  تک افراد بشر مقدراتی رقم می شب قدر به نام تک
 وَ   الْمَوْتَ خَلَقَ ( همواره مطرح استدنیا مذکور است و در نظام خلقت و آزمون الهی

اما قبل ]  ٩٦، االعراف[گیرد   و تشویق و یا تنبیه در مورد او صورت می)الَْحیاةَ لِیَبْلُوَکُمْ
 .آمد نه کسی را با او کاری بود و نه سخنی از او به میان می)عالم ذر(از ورود به دنیا 

إِنَّا «: فرماید بر این نظر است که میییدی أ انسان، تۀ دوم سورۀ مطلب در آیۀادام
ای آمیخته آفریدیم که   ما انسان را از نطفه»...خَلَقْنَا اإلِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلیهِ 

 قبل از »غیر مذکور بودن« پس دوران ،سخن از نطفه یعنی دوران دنیا. زماییمآاو را بی
» موت«از وضعیت انسان در آن دوران به ر مالحظه شد که قرآن کریم تپیش. دنیا است
تی از همان زمان به دورانی که انسان مذکور أ  هلۀ و در سور)کنتم امواتاً (کند تعبیر می

 .کند نبوده است تعبییر می
 
 وقایع عالم ذر. ٤. ٣

در عالم ذر انسان مذکور نبود و  در عالم ذر چه گذشت؟اکنون این سؤال مطرح است که 
 ۀ عالم ذر دو نکتۀ با این حال، در بار.شود ست که مذکور می ازندگی دنیا آزمون ۀدر دور

  .» امانتۀعرض« و »خذ میثاقا «خورد که عبارتند از مهم به چشم می
 
  یثاقاخذ م.  ١. ٤. ٣

 تَهُمْذُرِّیَّ ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ  وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَني«: فرماید  اخذ میثاق میۀقرآن کریم در بار
و آنگاه که پروردگارت از » ...شَهِدْنا  بَلى قالُوا بِرَبِّکُمْ لَسْتُ أَ أَنْفُسِهِمْ  عَلى أَشْهَدَهُمْ وَ
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و سپس [ها را بر گرفت و آنان را بر خودشان شاهد ساخت   آنۀهای آنان ذری آدم از پشت بنی
 .شهود کردیمچرا : آیا من پروردگار شما نیستم؟ همگان گفتند] ها گفت به آن

 اول آنکه قبل از ورود به دنیا و در عالم . این آیه توجه به دو نکته الزم استۀدر بار
، ١٩[است   به صراحت ذکر شده همذر ماجرایی برای افراد بشر رخ داده و در روایات

 ۀآدم را گرد آورد و دربار  بنیۀ در آن دوران خدای رحمان ذری آنکهدوم] ١٢٩ ص،٢ج
 آنان را بر خودشان شاهد ساختآن،  گو کرد اما پیش از  وا آنان گفتربوبیت خود ب

 .)أَنْفُسِهِمْ  عَلى أَشْهَدَهُمْ(
اما با » .ها را بر خودشان گواه گرفت آن « کهکنند  معنا میچنیناین عبارت را نوعاً 

شَهِدَ یعنی دید و شهود به معنای دیدن و شاهد کسی که  ـ کلمه ۀتوجه به ریش
و «: گونه معنا کنیم رت فوق را اینتر آن است که عبا مناسب ـ را دیده استماجرایی 

ها خود را دیدند و بر خویشتن   به این معنا که آن،»ها را بر خودشان شاهد گردانید آن
ها معرفت شهودی نسبت به  به عبارت دیگر خدا در آن عالم به انسان. معرفت پیدا کردند

 در احادیث مکرر هماین مضمون  و ربّ راه پیدا کردندنفس داد و در نتیجه به معرفت 
 ]٢٧٢  و٥٨٨، ص٩ [».من عرف نفسه فقد عرف ربّه«: آمده است که

چراغی از معرفت توحیدی در   خدا،در حقیقت قبل از ورود انسان به زندگی دنیا
های افراد بشر روشن نمود و وجودشان را با معرفت خود آشنا کرد و سپس به این  طینت

به معرفت » شهادإ« از این امر به )ع(بیت که در روایات اهلاز این رو است یا فرستاد و دن
 رَبُّکَ أَخَذَ إِذْ وَ ̓السالم عن قول هللا  با جعفر علیهألت ئس:  قالةعن زرار « :اند تعبیر کرده

 فخرجوا و ةیاملی یوم القإخرج هللا من ظهر آدم ذریته أ:  قال أَنْفُسِهِمْلی إ ̔ آدَمَ  بَني مِنْ
 لَئِنْ وَ̓: حد ربه و ذلک قولهأراهم نفسه و لوال ذلک ما عرف  أهم کالذر فعرفهم نفسه و

 ̔... اللَّهُ   وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَیَقُولُنَرْضَاألَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ مَنْ سَأَلْتَهُمْ
 )ع(خدا از صلب آدم. ]٧١، ص٣، ج٢٧؛ ٤٠، ص٢، ج١٩؛ ٥٠، ص٢، ج٦[» .]٦١ ،عنکبوت[

پس خدا سها مانند ذر خارج شدند،   پس آن، او را تا روز قیامت خارج ساختۀذری
کس  شد هیچ ها نشان داد و اگر چنین نمی ها شناسانید و خود را به آن خویشتن را به آن
 . فوقۀشناخت و این است منظور آی پروردگارش را نمی

بود که در آن  توحیدی ی القاء معرفت،ق افتادبنابر روایات آنچه در عالم ذر اتفا
ها را در آن عالم بر خودشان عارف   خدا انسان.همراه بود» معرفت نفس«با » معرفت رب «

 که فهمیدنددر مقام فقر مطلق دیدند و را ها خود   آن؛ها داد  و شهود نفسانی به آنکرد
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و   مانند نور چراغ،استلی خدای تعاها از  ون آنئ هستی و شۀاز خود هیچ ندارند و هم
 ۀنه خود چراغ که اگر خود را ببیند و معرفت به نفس خود بیابد خواهد دید که هم

شعاع خورشید مانند ندارد و  هیچ خود از وجودش در گرو ارتباط با منبع مولد است و
اگر به وجود خویش و اینکه هستی او از دیگری است عارف شود به خورشید عارف که 
هر گاه انسان .  انسان نیز چنین معرفتی با معرفت رب گره خورده استۀدربار شود؛ می

 ؛شود خود را در حالت فقر ذاتی شهود کند، بالفاصله معرفت رب برای او حاصل می
 معرفت رب و معرفت نفس از ،بنا بر این. که  مالک و مدبر اوستپروردگاری همان 

أَ لَسْتُ «د  متعال که فرموخدای پاسخ آدم در   بنیلذا. یکدیگر قابل تفکیک نیستند
البته این اقرار، . ما خود ربوبیت تو را شهود کردیمبله، »  شَهِدْنا بَلى«: گفتند» ؟بِرَبِّکُمْ
  : نقل شده استچنین)ع(این مطلب از امام باقر. هستدادن هم  خود گواهی  به  خود

إلى » خذ ربک من بني آدمو إذ أ« :السالم قال قلت له جعفر علیه بیأ عن ةعن زرار
و لو ال ذلک لم یدر ]  و سیذکرونه[ثبتت المعرفة و نسوا الموقف : ثم قال ...:قال» شهدنا«

کند که من  زراره نقل می ]٤٠، ص٢، ج١٩؛ ١١٨، ص١٤ [.أحد من خالقه و ال من رازقه
ربک من و اذ اخذ  «ۀ آیۀ دربارـ )ع(یا در حدیث دیگری از امام صادق  ـ)ع(از امام باقر

 باقی است ]ها در قلب آن[ معرفت : فرمود)ع( امام؛ال کردمؤس» شهدنا«تا عبارت » دمآ بنی
آورند و  اند و البته به زودی روزی آن را به یاد می اما جایگاه و موقف آن را فراموش کرده

 کرد که خالق و رازق او چه کسی است؟ کس درک نمی بود، هیچ اگر این امر نمی
قرآن . ، احادیث متعددی به این مضمون وجود دارد نیز حدیثیهای با کت دیگردر
 این عهد ممکن است .گوید  سخن می)عهدی بر بندگی (  انسانا از عهد الهی ب نیزکریم

 إِلَیْکُمْ أَعْهَدْ لَمْ أَ«: فرماید قرآن کریم می.  باشدی مورد بحث آمده یکۀبا میثاق که در آی
 صِراطٌ هذا  اعْبُدُوني أَنِ وَ * مُبینٌ عَدُوٌّ لَکُمْ إِنَّهُ  الشَّیْطانَ بُدُواتَعْ ال أَنْ آدَمَ  بَني یا

ای فرزندان آدم آیا با شما عهد نبستم که شیطان را عبادت  ]٦١ ـ ٦٠ ،یس [»مُسْتَقیمٌ
نکنید که او دشمن آشکار شماست؟ آیا عهد من با شما این نبود که فقط مرا بپرستید 

 است؟که راه راست همین 
ارائه   الهی برای بشریدانند که به زبان انبیا عهدی میاین عهد را  انبرخی از مفسر

ولی مفسران دیگر، آن را عهدی ] ١٠٢، ص١٧، ج١٥؛ ٤٦٩ ، ص٨، ج١٧[شده است 
» أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى« است ها گرفته و فرموده دانند که خدا در عالم ذر از انسان می

 ]٢٩٦، ص٢٦، ج٢٠ ؛١٥[
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  امانتعرضۀ. ٢. ٤. ٣
ها عرضه شد ولی  ها و زمین و کوه گوید که به آسمان قرآن کریم از امانتی سخن می

 عَرَضْنَا إِنَّا«: فت و از آن ترسیدند ولی انسان آن را پذیر آن سر باز زدندها از پذیرش آن
 وَ مِنْها أَشْفَقْنَ وَ یَحْمِلْنَها أَنْ فَأَبَیْنَ الْجِبالِ وَ رْضِاألَ وَ السَّماواتِ عَلَى مانَةَاألَ

 ]٧٢: احزاب[ ».جَهُوالً ظَلُوماً کانَ إِنَّهُ نْسانُاإلِ حَمَلَهَا
، مانند اینکه استهای بسیاری در تفاسیر مطرح   و گفتگوها پرسش این آیه ۀدربار

ها   زمین و کوه،ها  آسمان)شفاقا(؟ علت ترس  استامانت چیست؟ عرضه چگونه بوده
 ؟چیست» ظلوم و جهول بودن« قبول امانت با ۀرابطدر نهایت ؟ و  استه بودهچ

 به خصوص بدان ـ امانت ۀاما این نوشتار تنها به بیان یک مسئله نظر دارد و آن اینکه عرض
) عالم ذر( با عالم قبل از دنیای انسان ـ خویش بپذیرد ۀگونه که انسان آن را درک کند و با اراد

یابیم   در این دنیا عرضه و قبول چنین امانتی را به صورت محسوس نمیتناسب دارد زیرا
 امانت بر انسان و موجودات دیگر، نگاه به ۀاند که مراد از عرض هرچند برخی توجیه کرده

 ]٤٠٥، ص١، ج١٣؛ ٢٠٦، ص٤، ج٢٠. [های آنان است استعداد
دهد که انسان با ان میش در آیه آمده است ن کهـ »تحمیل«نه و   ـ»حمل«اما تعبیر 

بهترین حالت آن است که یم، پذیرباراده و اختیار امانت را پذیرفته است و اگر عالم ذر را 
که پیمان الهی در آن بر   همان جایگاهی، یعنیرا در عالم ذر بدانیماین قبول امانت 

 .انسان قرار گرفته است
 
  هللا  كلمة. ٥. ٣

 حضرت ۀتعبیر شده است از جمله دربار»  هللاکلمة«ها به  در قرآن کریم گاه از طینت انسان
 الْمَسیحُ إِنَّمَا«:  القا شد)س(بود که به مریم» کلمة هللا«فرماید او روح خدا و   می)ع(عیسی
 ]١٧١نساء،  [»...مِنْهُ رُوحٌ وَ مَرْیَمَ  إِلى أَلْقاها کَلِمَتُهُ وَ اللَّهِ رَسُولُ مَرْیَمَ ابْنُ عیسَى

 وجودی باشد که خدای رحمان آن را از گل و یا ۀتواند همان ذر مییه کلمه در این آ
گویا خدای رحمان در آفرینش حضرت . گذشتیشتر پخاک آفریده است و بحث آن 

به شکل  را او  از دو کارخانه بدن پدر و مادر یک مورد را حذف کرده و طینت )ع(عیسی
 حالت حیات و )روح القدس (هی الۀخف و سپس با ندالقا فرمو )س( به بدن مریملمستق

 فَرْجَها أَحْصَنَتْ  الَّتي  عِمْرانَ  ابْنَتَ  مَرْیَمَ وَ «:فرماید که مینجنبش پیدا کرد، چنا
 »الْقانِتینَ مِنَ کانَتْ وَ کُتُبِهِ وَ رَبِّها بِکَلِماتِ صَدَّقَتْ وَ رُوحِنا مِنْ فیهِ فَنَفَخْنا
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] و ازدواج نکرد[که دامن خویش را محصون داشت و مریم ، دختر عمران  ]١٢ ،تحریمال[
 .پس ما از روح خود به او دمیدیم و کلمات پروردگارش را تصدیق کرد و از مطیعان بود

 آمده روایتیشود چنانکه در   الهی نیز مییهللا شامل سایر انبیا و اولیا  ةتعبیر کلم
و ] ٣٩٨، ص١٠، ج٢٧ ؛٤٧٩، ص٢؛ ٦ص، ١، ج١[» نحن کلمات هللا التی ال تنفد «:است

یعنی با مواالت شما کلمه به » و بمواالتکم تمت الکلمه«: خوانیممی نیز در زیارت جامعه
 . مربوط باشدهمین معناتواند به رسد که میاتمام می

 
 خروج از بین صلب و ترائب. ٦. ٣

  دافِقٍ ماءٍ مِنْ خُلِقَ *  خُلِقَ  مِمَ نْسانُاإلِ فَلْیَنْظُرِ «:فرماید  انسان میۀقرآن کریم دربار
پس انسان باید بنگرد که از چه  ]٧ـ٥ ،الطارق [».التَّرائِبِ وَ  الصُّلْبِ بَیْنِ مِنْ یَخْرُجُ* 

یعنی [ او از آبی جهنده آفریده شده است، او از میان صلب . استچیزی آفریده شده
 .شود یخارج م]  سینهۀهای قفس یعنی استخوان[و ترائب ] استخوان ستون فقرات

فالصلب هو الظهر و الترائب جمع تریبه و «: اند چنین گفتهدر معنای صلب و ترائب 
، ٢٦، ج٣٠ ؛٧١٥، ص١٠، ج١٦؛ ٣٢٤، ص١٠، ج١٧ [».هو موضع القالده من الصدر

 و آن جایگاه گردنبند در صلب همان پشت است و ترائب جمع تربیه است ]٣٦٥ص
های قفسه سینه هستند و صلب هم  خوانتر، ترائب است به طور دقیق. باشد سینه می

 ]٢٦٠، ص٢٠، ج١٥. [گاه ادامه دارد منیاستخوان ستون فقرات که از گردن تا نزدیک نش
صندوق ) صلب و ترائب(مطابق این آیه محل خروج انسان بین این دو سری استخوان 

ارج خ)  سینهۀیعنی قفس(سؤال این است که چه چیزی از این منطقه .  سینه استۀیا قفس
) منی( مرد ۀو منظور از آن را نطف» ماء دافق«را » یخرج«شود؟ نوع مفسران فاعل  می

شود و   سینه خارج نمیۀاند زیرا ماء دافق از قفس دانسته و آنگاه به توجیه آن پرداخته
از .  اعضای تناسلی است که ربطی به بین صلب و ترائب نداردۀجایگاه خروج آن از منطق

اند  مقصود موضعی در بدن است که به طور کلی در محاذات  آن گفتهاین رو در توجیه 
بسیاری از مفسران هم مقصود از . ها نیست صلب و ترائب قرار دارد گرچه حقیقتاً بین آن

 ]٧١٥، ص١٠، ج١٦؛ ٣٣٦، ص٦، ج١٢. [اند ایه را صلب مرد و ترائب زن دانسته
دقتی .  است»انسان«نیست بلکه » ماء «،جُرُخْه بر آن است که فاعل یَنویسنداما نظر 

فلینظر االنسان مم خلق خلق من ماء دافق یخرج «: تواند چنین باشد تقدیر آیه می
  . در اینجا ضمیر به مرجع قبلی بازگشت کرده است.»من بین الصلب و الترائب) االنسان(



  ١٣٩ ) آیه١٤بررسی  (کریم  قرآنعالم ذر در

 

 نزدیک .»انه علی رجعه لقادر« :فرماید  عبارت بعدی است که میدیدگاهدلیل دیگر بر این 
است ولی روشن است که منظور بازگرداندن » ماء« همان »رجعه«ترین مرجع ضمیر در 

، »خُلِقَ«در  ضمایر ۀ بنا بر این هم.ماء دافق نیست بلکه بازگرداندن انسان مورد نظر است
با این نگاه، دیگر هیچ مشکلی در معنای آیه وجود . گردد به انسان بر می» رَجعِهِ«، »یَخرُجُ«
توضیح اینکه طینت . نیز هست» عالم ذر «ۀای دربار واهد داشت و از طرفی بیانگر نکتهنخ

هر فردی از افراد بشر وقتی بخواهد به زندگی دنیا راه یابد، باید وارد بدن پدر شود و 
 بین ۀدرصلب پدر قرار گیرد، تا اینکه با اراده و تقدیر الهی درموقع تعیین شده، از منطق

ضمن ) بیضه ها( سینه است خارج شود و در دستگاه دیگری ۀ همان قفسصلب و ترائب که
تبدیل شود و پس از انتقال به بدن ) اسپرم(هایی از پدر، به یک سلول حیاتی  دریافت ژن

 .ای کامل تبدیل شود هایی از مادر، به نطفه مادر و ترکیب با تخمک و دریافت ژن
 
 تشکیل نطفه . ٧. ٣

 اول آفرینش انسان از خاک یا گل ۀ که در این نوشتار آمد، مرحلطبق آیاتی از قرآن کریم
مِن  سُاللَةٍ مِن اإلِنْسَانَ خَلَقْنَا وَلَقَدْ«:  آفرینش اوستۀبود و خلقت از نطفه، دومین مرحل

یعنی به تحقیق ما انسان را از ] ١٣ـ١٢ مومنون،[» کِینٍمَ قَرَارٍ فِي نُطْفَةً جَعَلْنَاهُ ثُمَّ طِینٍ
 .ای در جایگاهی استوار قرار دادیم ای از گل آفریدیم، سپس او را به صورت نطفه هعصار

 
 امشاج بودن نطفه. ١. ٧. ٣

اتی پس از   هلۀ در سور.کند  میه آفرینش از نطفه، توضیحاتی را اضافۀقرآن کریم در بار
بعد که  ۀ مرحلۀ، دربارگوید  و عالم ذر سخن می»غیر مذکور بودن انسان«آنکه از دوران 

 نَبْتَلیهِ فَجَعَلْناهُ  نْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍإِنَّا خَلَقْنَا اإلِ«: فرماید خلقت از نطفه است می
به تحقیق  ]٣ـ٢: انسان[»  ًا إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُور* سَمیعاً بَصیراً 

ه او را در معرض آزمون قرار دهیم، همانا ما او ای آمیخته آفریدیم ک ما انسان را از نطفه
ار بارگاه زگ ها هستند که یا شکر را به راه راست و درست هدایت کردیم، حال این انسان

 .ربوبی خواهند بود و یا ناسپاس و کفر پیشه
المشیج  (گویند امشاج جمع مشیج است و  مشیج آمیخته از هر چیز مخلوطی را می

 ]٥٧، ص٦، ج٤. [)لوطالمختلط من کل شی مخ
ای که  نطفه: مانندوجود دارد  تفاسیر هایی در دیدگاه امشاج بودن نطفه، ۀدربار



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ مپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ١٤٠

 

ای که اطوار مختلف را طی   نطفه؛]٦١٦، ص١، ج١٦[ ای از آب مرد و زن است آمیخته
ای که از رنگ های مختلف است یا طبایع مختلف  ، نطفه... کند مانند علقه ، مضغه و می

 ]٢٢٩، ص١٤، ج٥ [ است دارای قوای مختلف،آن تعبیه شدهانسانی در 
 امشاج بودن این است که طینت انسان، در بدن پدر و مادر با ۀ دربارنویسندهنظر 

های  شود که استعداد ای پدیدار می  در نتیجه نطفه.شودهای مختلف آمیخته می ژن
های  ها در سال مختلف مثبت و منفی در آن بالقوه شکل گرفته است و این استعداد

های نورانی مانند عواطف انسانی،   از طرفی استعداد.ندشو مختلف عمر به تدریج بارز می
خواهی و میل به تعالی در وجود انسان از همان  ، تنفر از ظلم و بدخواهی مهر و خیر

 که انسان در سازی شده و از همه باالتر فطرت توحیدی انسان است تشکیل نطفه زمینه
البته فطرت توحیدی در طینت . پرست است  و خداا، خدا گرش خدا آشنافطرت خوی

از این رو باید گفت فطرت توحیدی از سایر . نسان و قبل از شکل گرفتن نطفه استا
های منفی نیز در  از استعداد.  ها مقدم است آنۀتر و بر هم های انسانی عمیق گرایش

سپاسی برای  زدگی، نا ، حرص، شتابتوزی، حسد قرآن کریم صفاتی همچون، کبر، کینه
  از بسیاریأ قوای شهویه و غضبیه منش، بر اینافزون.  استبرشمرده شدهانسان، 
 .های مننفی خواهد شد احساس

 و این بحثی است که شود  سیر خلقت انسان به خوبی روشن می،با این توضیح قرآنی
 .اق ارائه شده استیک سیلحاظ کلی به  به )ع(در قرآن کریم و روایات اهل بیت

 
 گیری نتیجه

 :شود که  آفرینش انسان آمده نتیجه میۀاز آیات متعددی که در قرآن کریم دربار
 شدن آمیخته حاصل که چسبان گلی ؛است آفریده گل از را ها انسان ۀهم خداـ ١
 به است، کوچک العاده فوق و ای ذره بدنی قالب در آفرینش این. است آب با خالص خاک
 ای ذره بدن این  از.وجود دارد او صلب در  آدمۀذری ۀهمامکان قرار گرفتن  که یا گونه
 .یاد شده است»طینت«با عنوان  ،روایات برخیدر 

 دنیا، از قبل شامل که کند می مطرح وجودی دورانچهار  انسان برای کریم قرآن ـ٢
 .است آخرت و برزخ دنیا،
شناسد که عبارتند از حالت وجودی   حالت وجودی میدوقرآن کریم برای انسان  ـ٣

 .موت و حالت وجودی حیات



  ١٤١ ) آیه١٤بررسی  (کریم  قرآنعالم ذر در

 

قبل از تعلق به این بدن حالت موت دارد که در آن ) طینت( ای انسان   آن بدن ذرهـ٤
حالت از ادراک و احساس برخوردار است ولی فاقد بدنی است که ابزار فعالیت او باشد و 

 .اء هللا و کشته شدگان در راه خداها در برزخ به استثنای اولی همین است حالت انسان
 افراد بشر در همۀگیرد تا این که این سیر موت و حیات در چهار دوران شکل می ـ٥

 . لباس حیات بپوشند و در پیشگاه پروردگار حضور پیدا کنند،چهارمین دوران
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 . تهران، انتشارات اسالم.القرآن تفسیر فی البیان اطیب). ١٣٧٨(، سید عبدالحسین ب  طی].١٨[
 . تهران، چاپخانه علمیه.العیاشی تفسیر). ق١٣٨٠(  العیاشی، محمد بن مسعود ].١٩[
بیروت، درا االحیـاء    . )الغیب مفاتیح(الکبیر التفسیر).  ق١٤٢٠( رازی، محمد بن عمر      ر فخ ].٢٠[

 .التراث العربی
قـم، انتـشارات دفتـر      . القـرآن  تفـسیر  فـی  االصـفی ).  ١٤١٨( کاشانی، مال محسن     ض فی ].٢١[

 .تبلیغات اسالمی
 . تهران، انتشارات صدر.افیالص تفسیر). ق١٤١٥ (ـــــــــــ ].٢٢[
 . تهران، بنیاد بعثت. تفسیر احسن الحدیث). ١٣٧٧(، سید علی اکبر  قرشی].٢٣[
 .تهران دار الکتب االسالمیه. قاموس قرآن). ق١٤١٢( ـــــــــــ ].٢٤[
 .قم، دار الکتاب. قمی تفسیر). ١٣٦٧(قمی، علی بن ابراهیم  ].٢٤[
تهـران،  . الغرائـب  بحـر  و الـدقایق  کنـز ). ق١٣٦٨(ضـا   ر   قمی مشهدی، محمد بـن محمـد       .]٢٥[

 .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 . چاپ چهارم، تهران، دارالکتب االسالمیه. الکافی). ق١٤٠٧(کلینی، محمد بن یعقوب  ].٢٦[
 بیـروت،  . أخبـار األئمـة األطهـار    لـدرر ة الجامعـ االنوار بحار). ١٤٠٣(مجلسی، محمد باقر  ].٢٧[

 .ة الوفاموسس
 . ، تهران، دار الکتب االسالمیهالرسولآل أخبار شرح ی العقول فمرآة). ١٣٦٣( ـــــــــــ ].٢٨[
  )ع(قم، مدرسه امام علی.  کتاب هللا المنزلیر تفسی فاألمثل). ق١٤٢١(، ناصر  شیرازیممکار ].٢٩[
  .ه، تهران، دار الکتب االسالمینمونه تفسیر). ١٣٧٤(  ــــــــــــ].٣٠[
 


