
 

 

 
 
 
 
 

 «جا شدن دنیا در تخم مرغ»بر  های حلی در احادیث مشکل دالرویکرد
یافت: تاریخ  ۲۳/۷/۱۳۹۸ در
یخ  ۳۳/۹/۱۳۹۸ پذیرش: تار

1پوران میرزایی
 

 چکیده
از جدا شددن دنیدا در  سداالبده  ۷پاسدخ معصدو  ،از جمله روایات مشکل در حوزۀ توحید

کده پدی آورِد آن مواجهده بدا دو مشدکل اساسدی تخم مدرغ، بددون تیییدر حجدم طدرفین اسدت 
کن دانستن امر محال عقلی با تمثیل از جا شدن تصویر اجسا  در چشم، است: یکی مم

خدوان نیسدت؛ دو  تعدار  و دوگدانگی در پاسدخ بده هدم سداالکه از نظر محتوایی با اصدل 
ایدن احادیدث  اسدتنتاجی بده تحلیدل - توصدیفیروش واحد. پژوهش حاضدر بدا  ساالیک 

که دانشوران، تنها دالل یافته است  این امر  کهپذیرند ت ظاهری روایاتی را میپرداخته و در
کده بدا تمثیدل مجدازی از جدا شددن دنیدا در چشدم، بده حدل را اندد و روایداتی را محال شدمرده
کده بدر ممکدن بدودن ایدن  ،کنندد. در مقابدلو یا انکدار مدی تأویل، اندمسأله پرداخته روایداتی 

کدده امددروزه بددا ماندددهر بددا یبددون اظهددارنظ ،امدر، بددا ایجدداد تیییددر در طددرفین داللددت دارنددد انددد 
توان خوانشی در دانش فیزیک، می« حذف فضای خالی اتم»و « هولوگرافیک»های نظریه

کردها آن جدید از گونده ؛ارائه  کده ظداهر بعیدد ایدن روایدات را ممکدن جلدوه دهدد و راه بده  ای 
 حلی برای رفع تعار  به شمار آید.

ف فضای خالی اتم، اختالف الحددیث، مشدکل تخم مرغ، هولوگرافیک، حذ :هاکلیدواژه
 .الحدیث
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ح  مسأله طر
کدده پرسددش راوی دربددارۀ  ،از جملدده روایددات مشددکل در حددوزۀ توحیددد روایددت معروفددی اسددت 

هدای کندد. یکدی از نقدلامکان جا شدن دنیا در تخم مرغ، بدون تیییر حجم طدرفین را بدازگو مدی
کده آیدا خداوندد متعدال  زندیقی به نا  دیصانی از ساالاین روایت، شرح  هشا  بدن حکدم اسدت 

کدده ندده تخددم مددرغ بددزر  شددود و ندده دنیددا گونددهبدده ؛ ددادر اسددت دنیددا را در تخددم مددرغ جددای دهددد ای 
کدده از پاسددخ درمانددده بددود و بددا مثددل زدن بدده  ۷امددا  صدداد  بددا اسددتمداد از ،کوچددک ه هشددا  

که از عدس ه ،گرفتن تما  آنچه در اف  دید استجای کوچکدر مردمک چشمی   ،تر اسدتم 
  2شمارد.دهد و این امر را ممکن میپاسخی اثباتی به دیصانی می

بلکدده از سددوی  شددده،مطددرح ن ۷تنهددا از سددوی دیصددانی و در دورۀ امددا  صدداد  سدداالایددن 
گددزارش شددده اسددت. گونددد دیگددری از نقددل 3افددرادی دیگددر و از امامددان دیگددر نیددز  هددا،  ددادربودن در 

و  امیرالمدامنینبده نقدل از  ۷ادبیاتی متفاوت، از زبدان امدا  صداد خداوند بر چنین عملی، با 
کده :حضرت عیسی کسدی خداوندد، بده نداتوانی وصد  نمدی اثبدات و بیدان شدده  شدود و چده 

   4[.سنگینعظیم ]که زمین را لطی  سازد و تخم مرغ را است تر از خدایی د درتمن
گدزارشکده آن عجیب  سداالبده ایدن  :معصدومانای از سدوی دیگدر، پاسدخ دوگانده هدایدر 

که تحق  چنین فرضدی را ممکدن دانسدته اندد روایداتی نشسدته ،انددداده شده و در مقابل روایاتی 
و چنددین  کنددامکدان چندین اتفدا ی را نفدی مدی سداال،د یقدا  در پاسدخ بده همدین  ۷کده معصدو 

   5شمارد.امری را محال می
گدروه از این رو، در این دو دسته روایات بدا دو مشدکل  اساسدی مدواجهیم: اولدین مشدکل نداظر بده 

کده از نظدر محتدوایی بدا اصدل  که انجا  یک امر محدال عقلدی را بدا ذکدر مثدالی  سداال نخست است 
که  دادر مطلد  و هم که خداوند  خوان نیست، به خداوند نسبت داده است. این صحیح نیست 

 6ی  ادر نباشدد، جدایز نیسدت؛که او بر چیزحقیقی است، به عجز وص  شود و نیز حتی وهم این
                                                      

 .111د  111التوحید، ص؛ 97، ص1ج ،الکافی. 2
 .(131التوحید، ص)اما با عباراتی متفاوت نقل شده است  ،نیز با همین مضمون ۷. این حدیث به نقل از اما  رضا3
 . 131و  119. همان، ص4
 .131. همان، ص5
 .97، صالحاشیة علی أصول الکافی. 6
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که آیا مدیلیکن  تدوان صدرف احاطده مجدازی یدک جسدم صدییر نسدبت بده جسدم ساال اینجاست 
کرد  به دیگدر عبدارت، کبیر، آن را، همسان با جای گرفتن حقیقی یک جسم در جسم دیگر فر  

گدرفتن تصددویسداال راوی از جدنح حقیقددت اسدت و پاسددخ، از جدنح مجدداز؛ چده ایددن ر و کده جددای 
گرفتن حقیقی یدک جسدم در جسدم دیگدر نیسدت.  سداال انعکاس نور اشیا در مردمک چشم،  رار 

کده دو ، این کردن زمین، آن را در تخم مدرغ جدای داد و تنهدا اتفدا ی  که با لطی   که آیا امکان دارد 
کده ایدن دسدته از رخ  دهد، سنگین شددن تخدم مدرغ باشدد  ایدن مباحدث از جملده مسدائلی اسدت 
کرده است.روایا  7ت را مشکل جلوه داده و نیازمند تشریح و تبیین 

گردد. باالخره جدا واحد، بازمی ساالدومین اشکال، به تعار  و دوگانگی در پاسخ به یک 
 شدن بدون تیییر دنیا در تخم مرغ، شدنی است یا محال  

که مش ،از میان این روایات، تجویز امر محال بر خداوند متعال کردهروایتی است   ؛کل جلوه 
آمدده، نیداز بلکه در عرصه تعار  پیش ،به تنهایی مشکل نیستند ،گرنه روایات نافی این امر و

هدای فقده الحددیثی را تحلیل روایات مذکور دو شاخه از دانش ،. بنابراینهاستآن به سخن از
کار واداشته: دانش مشکل الحدیث و دانش اختالف الحدیث.  به 

کنون پژوهش مستقل مدذکور صدورت نگرفتده  هایدهی به پرسشحدیثی با رویکرد پاسخ تا 
هددای شددرح اعددم از محدددثان، متکلمددان و ... بیشددتر در  الددب نگاشددته ،و عالمددان علددو  اسددالمی

گماشددته کتددب خددود بدده تبیددین مددراد آن همددت  دانشددورانی نظیددر سددید  ؛اندددالحدددیثی، در میددان 
کاشدانی ،مالصددرا ،مرتضی، محق  داماد عالمده مجلسدی و ... .  ،ضدی سدعید  مدی ا ،فدیض 

تددوان تنهددا اثددر را مددی بددن حسددین خوانسدداری الدددین محمددداز رضددی شرر ح حرردیض  ی رر کتدداب 
کوشدیده بده شدرح معندای حددیث  مال مستقل در شرح این حدیث دانست.  در این نگاشته 

یدده نگدداه خددویش ب ددردازد ایددت و امددا در آن سددخنی از مسددائل مطددرح در مواجهدده بددا ایددن رو ؛از زاو
رود ای بده شدمار مدیخدورد. از ایدن رو پدژوهش حاضدر اولدین نگاشدتههای آن به چشم نمیپاسخ
گددردآوری مطالددب و مقایسددد تحلیلددی دادهاسددتنتاجی  -توصددیفی روش کدده بددا  بدده طددور ، هددادر 

یددابی دربددارۀ ایددن حدددیث و پاسددخ شددده بدده تجمیددع، تبیددین و تحلیددل مباحددث مطددرح مسددتقل
  اخته است.حول آن پرد هایپرسش

                                                      
 .111، ص1ال سائل، ج. 7



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
جم

 و پن
ست

بی
ماره 

، ش
 دوم

6 

 تحلیل منابع و خاستگاه صدوری و مکتوب حدیث 

کلینی  فقباین روایات خاستگاهی   با یک سند 8الکافیدر   (۳۲۹) شیعی دارند. شیخ 
اندد. ایدن دو دسدته روایدت گدرگدزارشبا پنج سدند، مندابع  9التوحیددر   (۳۸۱) شیخ صدو  و 

کتب مذکور، شدیخ طوسدی در  امدا آن را تقطیدع  ،ز ایدن حددیث را آوردهنید االحتجراجالبته به جز 
که چون مشکل ایدن حددیث در بخدش ابتددایی  کرده و تنها به بخش انتهایی حدیث پرداخته 

  10گیرد. رار نمی« حدیث مشکل»نقل ایشان در زمرۀ مصادر و منابع نا ل  ،آن است
کده ایدن پرسدش و  گدردد. امدا از آنجدابنابراین، خاستگاه مکتوب این حدیث به  درن چهدار  بدازمی

گددزارش شددده، نشددان مددی:پاسددخ بدده نقددل از امددا  علددی، امددا  صدداد  و امددا  رضددا دهددد مفهددو  ، 
هندوز محدل بحدث بدوده  ۷توحیدی  درت، از همان اوایل و صدر اسال  و حتدی تدا عصدر امدا  رضدا

 رود.نیاز نبوده و از جمله مباحث کالمی مطرح به شمار میبی :است و از تبیین ائمد اطهار

 تحلیل متن و إسناد حدیث

 ایم: گونه که گفته شد، در بحث از تعل   درت خداوند بر امر محال، با دو دسته روایت مواجههمان
گاه با ذکر مثالی مجازی ،دسته اول که  پاسدخی  ۷از زبان اما  صاد  و اما  رضدا ،روایاتی 

گداه از زبدان راویان داده ساالاثباتی به  ، بده حقیقدت، ۷حضدرت عیسدی و امیرالمدامنیناند و 
کدرده کدردن زمدین معرفدی  کردن دنیا و سنگین  کوچک  اندد. این امر را شدنی و خداوند را  ادر بر 

گونه نقل طوالنی ،روایات این دسته کوتداه ،دربردارنده سه  اندد. نقدل طدوالنی بدا همدان متوسب و 
گدرفتن هشدا  ازطرح پرسش دیصانی از هشدا  آاداز مدی دیصدانی و طدرح  شدود و پدح از فرصدت 

که  ادر اسدت دنیدا و پاسخ می گونهاین ،۷خدمت اما  صاد  مسأله که همان خدایی  دهد 
کده عضدوی بده آنچه در آن است و می از آن  تدرکوچدکانددازه عددس و یدا بینی را داخل چشم تو 

 طعا خواهد توانسدت دنیدا را در تخدم مرادی جدای دهدد. دیصدانی نیدز پدح از  ،است جای دهد
کدده او را بدده رود و از ایشددان خددواهش مددیمددی ۷شخصددا  نددزد امددا  ،پاسددخ از هشددا  شددنیدن کنددد 

کدده امددا  بددا پاسددخی شددیوا او را هدددایت مددی کنددد  کنددد و ایددن روایددت بددا نقددل معبددودش راهنمددایی 
                                                      

 .  97، ص1، جالکافی. 8
 .131و  119، 111، 111التوحید، ص. 9

 . 91، ص1، جاالحتجاج. برای اطالع از نقل شیخ ر.ک: 10
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  11رسد.به پایان می ،چگونگی ایمان آوردن دیصانی
کده از  دادر سداالبده  ۷پاسخ اما  رضا ،نقل متوسب  بدودن خداوندد متعدال بدر  مدردی اسدت 

چشدم او  ۷پرسد و امدا در داخل تخم مرغ می هاستآن جای دادن آسمان و زمین و آنچه در
کدده از تخددم مددرغ را مثددل مددی گیددرد و هرگدداه اسددت و آسددمان و زمددین در آن  ددرار مددی تددرکوچددکزنددد 

کندددد مدددی کوتددداه، ر 12تواندددد تدددوان دیددددن را از او بگیدددرد.خداوندددد اراده  وایدددت امدددا  در آخدددر، نقدددل 
کده در پاسدخ بده  ۷و حضدرت عیسدی امیرالمامنینبه نقل از  ۷صاد  همسدان  سداالاسدت 
که خداوند متعال به عجز وص  نمدی ،راوی کده بیدان مدی ،شدودضمن تذکر به این نکته  دارندد 

کسی تواناتر از  بده دیگدر عبدارت، ایدن  13گرداندد. عظدیمزمین را نر  و تخم مرغ را  تاست خداچه 
کده زمدین ندر  شدود و در تخدم مدرغ جدایامکان وجد کده ود دارد  گیدر و در ایدن صدورت تنهدا اتفدا ی 

 سنگین شدن ]عظیم شدن[ تخم مرغ خواهد بود. ،افتدمی
که به ظاهر بدا دسدته اول در تعدار  ،در مقابل اندد؛ ایدن روایدات روایات دسته دو   رار دارند 

پاسخی سدلبی بده  ۷به نقل از اما  علی ند،ا ایلکه به عد  تعل   درت خداوند بر امر محال 
 اند. راویان داده ساال

کده گدزارش مدی - اسدت ۷امیرالمدامنینکده راوی پرسدش سدائلی از  - ۷اما  صاد  دهدد 
 فرمایند: می ،شودخداوند متعال به عجز وص  نمیکه این ضمن تذکر به ۷اما 

   14نشدنی )محال( است. ،ایکرده سؤالآنچه از من 
( التوحیرردسددند در  پددنجو  الکررافیسددند در  یددک) شددش سددندمددذکور در مجمددوع بددا  احادیددث
گزارشروایت شده که از شبکه اسانید و تجمیع   ،آیدد( برمدی۱و پیوسدت ۱)نمودارها های آناند 

 شیعه است. « مستفیضات»از  ،راوی در هر طبقه سهمضمون این روایت با داشتن حدا ل 

 رویکردهای حلی عالمان شیعی
یارویی با این روایات به ظاهر متعار در  کده روایداِت داّل  ،رو گرفتده  عمدتا  اصل بر این  رار 

                                                      
کددال  تقطیددع شددده اسددت .. ایددن روایددت طددوالنی اسددت11 ، 1جالکررافی، ر.ک: ) بخشددی از آن بدده ضددرورت ممانعددت از اطالدده 

 .(111-111صالتوحید، ؛ 97ص
 .131التوحید، ص. 12
 .119ان، ص. هم13
 .131. همان، ص14
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ها آن در مقا  بیان حقیقت هستند و مراد استعمالی ،بر ایر ممکن بودن تعل   درت بر محال
که به عکح چه در  الدب طدرح مثدالی مجدازی و چده  ،پذیرفتنی و بالاشکال است؛ اما روایاتی 

کننددد، ظدداهری ایددر شدددن زمددین، بددر ممکددن بددودن  دددرت بددر محددال، داللددت مددی بددا فددر  نددر
گونه دو  است.  ابل  پذیرش دارند. از این رو بیشترین هّم دانشوران، بر تحلیل روایات 

کدده: آیددا مددی کدده بدددون سدداال اینجاسددت  کددرد  تددوان تحلیلددی از ظدداهر روایددات دسددته دو  ارائدده 
 تأویل،  ابل پذیرش باشند ه 

یکددددرد عالمددد « انکدددداری»، و «تددددأویلی -پذیرشددددی »، «تبیینددددی -پذیرشددددی »ان بددددا اخددددذ سدددده رو
 اند.های متفاوتی به این پرسش دادهپاسخ

ویکرد پذیرشی - الف  ر

ممکدن و صدورِت یکدی  ؛اسدت مفدرو  دو صدورتدر رویکرد پذیرشدی نسدبت بده ایدن متدون 
  .محال ،دیگری

کردن زمدین  :ست ازا صورت ممکن عبارت کدردن تخدم گیو سدنیدر حجدم آن و تییلطی   ن 
سدت از جدا دادن زمدین درون تخدم مدرغ بدا بقدای ا . صدورت محدال عبدارتآن ۀمرغ با بقای انداز

کنونی، حجم و انداز  با ی بماند. و وزن اول ه تخم مرغ به همان اندازکه این فر با ۀ 
کدده از صددحت ظدداهری و ظهددور تصددوری ایددن روا گفتددهعالمددانی  ر انددد، جملگددی بددیددات سددخن 

 اند، نه بر صورِت محال. ممکن متف  صورِت 

 . تخلخل و حذف فضای خالی اتم 1
هددای ایددر دینددی ایددن فرضددیه امددروزه بیشددتر از سددوی دانشددمندان معاصددر متخصددص در رشددته

کردهگونهبه ؛شود)شیمی و فیزیک( ارائه می گمان  که برخی  دانان دانان و فیزیکاند شیمیای 
صددر  ،تدربسدیار پدیشکده آن حدال 15؛نددان پذیرش ظاهری این روایداتپردازامسلمان اولین ایده

کرده کده  ،المتألهین تلویحا  به این وجه اشاره  اما نه با تطبی  بدر نظریدد علمدِی شدیمی و فیزیدک 
 در  رن بیست و یکم مطرح است. 

 ( برای تشریح مراد از تلطی  زمین، داخل شدن جسم عظدیم در صدییر را بده ۱۳۲۳مالصدرا ) 
                                                      

 .119، صحوار  ین االلهیین و المادیین. 15
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در ادامدده نظددر مالصدددرا، عالمدده مجلسددی  16نحددو تخلخددل )حددذف خلددل آن( ممکددن دانسددته اسددت.
تدوان از  ( نیز یکی از وجوه پذیرش را، حمِل معنای ظاهری احادیث، به معنای هر آنچده مدی۱۱۱۳) 

که الزمد آن دگرگونی یک یدا هدر دوی طدرفین  کرد، دانسته  معنای داخل شدن بزر  در کوچک تصور 
فددر ، در خداونددد متعددال مقدددور اسددت؛ زیددرا دیگددر محددال نیسددت؛ یعنددی خداونددد بددر هددر اسددت. ایددن 

کدده معندا و  ابلیددت  کدده دارای معندا و آمددادگی اسدت،  دددرت دارد؛ امدا امددر محدال، چیددزی اسدت  آنچده 
کده بده وجده خاصدی از تیییدر و دگرگدونی مطاب  با این نظر، عالمه مجلسی بدون ایدن 17نداشته باشد.
در وا ددع مالصدددرا و عالمددده  اشددته باشددد، تنهددا ایددن فدددر  را ممکددن دانسددته اسددت.د طددرفین اشدداره
 اند. گرفتن این دو در هم را، مشروط به تیییر دانستهمجلسی جای

کرده که این دو دانشمند فر   هدای امدا بیدان آن، بده دلیدل نقدص یافتده ،انددحالت ممکنی 
ان علدو  تجربدی معاصدر بده شدکل علمی بشری در عصر ایشدان ممکدن نبدود، از سدوی دانشدمند

کده بده موجدب آن، خوانشدی علمدی و متفداوت، از احادیدث تعلد   یک تئوری  طعی بیدان شدده 
کردن زمین  بال اشکال خواهد بود. ها آن شود و پذیرش ظاهرارائه می ، درت بر لطی  

کده حدول هسدتها، هر اتم دارای هسته و ابدری از الکتدرونمطاب  با آخرین نظریه ه در حدال هاسدت 
کده بده نوکلئدونهدا و ندوترونپروتدوناندد. گدردش اندد؛ جددر  نیدز شدهره 18هدا ذرات سدازندۀ هسدتد اتدم بدوده 
هدا نسدبت بده ذرات الکتدرونبرابدر آن اسدت؛ از ایدن رو  ۱۸۴۳برابر الکترون و جر  ندوترون  ۱۸۳۷پروتون 

 است. جر  ناچیزی دارند و عمال  جر  اتم ناشی از جر  هسته ،موجود در هسته
گددواهیفضددای موجددود در اتددم، فضددای خددالی اسددت الددبا  ، مقایسددد حجددم اتددم و هسددتد آن 

 تددوان بددا توجدده بدده شددعاع اتددم محاسددبه نمددود؛ یددکحجددم اتددم را مددی بددر ایددن مطلددب خواهددد بددود.

 یعندددی برابدددر بدددا ده بددده  دددوۀ ؛اسدددت 19هدددا، برابدددر بدددا یدددک آنگسدددترو شدددعاع اتمدددی معمدددول بدددرای اتدددم

 21فمتدددددومتر اسدددددت ۷/۱۱تدددددا  ۷/۱د اتدددددم نیدددددز در بدددددازۀ هسدددددت  طدددددر 20(.منفدددددی ده متدددددر )
                                                      

 .31، ص3جش ح أصول الکافی، . 16
 .171، ص1، جم آة العقول. 17

18. Nucleon 

19. Angstrom 

20. Physical Chemistry ،P: 8. 

فمتدومتر خواهدد بدود  79/1تدا  7/1 ۀهدا در حددود بدازکه  طر دو برابر شعاع است، از این رو شعاع هسدتد اتدم. با توجه به این21
 فمتومتر فر  شده است. 1ها که برای انجا  محاسبات، شعاع معمول اتم
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کوچک مربوط به  طر هستد اتم هیدروژن و عدد تا  ) که عدد   )
کره به شعاع  22؛بزر  اورانیو  است گر یک  سانتیمتر را به عنوان هسته اتم در نظدر  ۱برای مثال ا

کدر یدک دلدر فاصد ی آنهداالکتدرون ،بگیریم فرضدی مدا در حدال حرکدت خواهندد  ۀکیلدومتری از 
کده بوده و مابین هسته و الکترون تماما  فضدای خدالی اسدت . بدا در نظدر داشدتن  واعدد هندسدی 

کره کدروی بدودن اتدم و « »کندد: را چنین محاسبه مدی Rای به شعاع حجم  بدا فدر  
 شت:خواهیم داها آن هستد آن چنین نسبتی میان حجم

 

 
 

که در درون یک اتم،  کده هستد اتم جای می حاصل این نسبت بدین معناست  گیرد 
گر فضای خالی داخل اتمگر فضای خالی بسیار اتم است. حال این عدد نمایان ها را در بددن ا

کنیم گدر  ،یک انسان حذف  گرفدته پدح ا کل بددن انسدان در بخشدی از ندوک سدوزن جدا خواهدد 
الی موجددود در هدر اتددم را از بدین ببددریم،  دادر هسددتیم یدک انسددان را در یدک ذره ابددار فضداهای خد
که جای دهیم کدل  23دهدددرصدد از بددن انسدان را فضدای خدالی تشدکیل مدی ۹۹/۹۹؛ چرا  و یدا 

کددرانسددان کنددیم دحبددیددک زمددین را در  ۀهددای موجددود روی   ۀکددر ۀدربددار مسددألههمددین .  نددد فشددرده 
کدهبده ا 24؛زمین نیز صاد  است گونده  گدر فضدای خدالی میدان اتدم یدن  هدای زمدین )فاصدله بدین ا
یدک  ۀ،تمدا  حجدم زمدین بدا آن همده عظمدت بده اندداز ،هدا( را از بدین ببدریمهسته اتم با الکتدرون

کنونی زمین یعنی  که در عین حال وزنش برابر وزن  میلیارد میلیارد تن  ۲۲۹۷نارنج خواهد شد 
   25.ماندمی با ی

تواندد جهدانی را داخدل یدک تخدم مدرغ کده آیدا خداوندد مدی سداالی به این بنابراین پاسخ علم
کوچک نگردد و تخم مرغ بزر  نشود  مثبت است.  که جهان   بگنجاند به نحوی 

کردن زمینتطبی  داد؛ یعنی مراد از  حالت ویژهبا این  را ۷پاسخ اما شاید بتوان   ،لطی  
، اسدت ، و سپح جا دادن آن درون تخدم مدرغنحد امکاآن تا  یاز اجزا برداشتن خلل و فاصله

 سنگین و ثقیل خواهد شد. ،وزنیهرچند از نظر  ؛که حجم تخم مرغ بزر  شودآنبی
                                                      

22. Table of experimental nuclear ground state charge radii: An update ،P: 69-95. 

23 .www.businessinsider.com ی  .19/7/1379خ دسترسی: تار
 .11، ص11/11/1379به تاریخ  1979. روزنامه جا  جم، شماره 24
 .17/11/79تاریخ دسترسی:  www.nssdc.gsfc.nasa.govزمین:  دربارهک: اطالعات ناسا ر.. 25

http://www.businessinsider.com/
http://www.nssdc.gsfc.nasa.gov/
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بدا حدذف فضدای خدالی کده ، ایناشکال مواجه شود: اول دوالبته این پاسخ ممکن است با 
کم بر اتم، ذره، ج هدان هسدتی و نیدز بین الکترون و هسته به نوعی  واعد فیزیکی و معادالت حا

کرد. دو  کده فضدای که ، اینمفاهیم فیزیکی تیییر بنیادی خواهد  کندد  گر اتدم بده نحدوی تیییدر  ا
خالی بین الکترون و هسته موجود نباشد، تخم مرغ نیز همسدان بدا زمدین، از ایدن اصدل تبعیدت 

کرد و بسیار   تواند دنیا را در خود جای دهد. خواهد شد و نمی ترکوچکخواهد 
چندین  ددرتی « امکدان یدا عدد  امکدان»سداال سدائل از تدوان گفدت اسخ به این دو اشدکال مدیدر پ

 کند. داللت می« امکان»نیز بر همین  ۷است نه تیییر ماهوی و َخلقی این دو، و پاسخ اما 
 . هولوگرافیک2

کده  ؛در دنیای علو  تجربی وجه دیگری نیدز از مفهدو  تلطید  زمدین ارائده شدده بده ایدن معندا 
کدده در وا ددع تصددویر، همددان  انعکدداس تصددویر آن در عدسددی چشددم اسددت ،مددراد از تلطیدد  زمددین

گرفته ،است تیییدری یک از طرفین که در هیچنآبی ،اما حالت لطی  شدۀ آن در چشم جای 
که در دنیای علم امروزی به  ه، بسدیار همسدان بدا شددشدهره « هولوگرافیدک»رخ دهد. این پدیده 

در  الددب یدک مثددال )جددا شددن دنیددا در مردمددک  ۷کدده از سدوی امددا  نمایدددهمدان پاسددخی مدی
کرده  اند. چشم( طرح شده و دانشوران اسالمی آن را بر مجاز حمل 

کوانتددو  و فیزیولددوژی، تشددریح زیبددایی از تمثیددل  شدداید بتددوان از زبددان دانشددمندان فیزیددک، 
کددرد. پدیدددۀ هولوگرافیددک بسددیار پردامندده اسددت امددا آنچدده د ۷امددا  کددال  امددا ارائدده   ۷ر تبددین 
عددددی ایجددداد شدددده در »تدددوان از آن بهدددره جسدددت، مباحدددث مطدددرح در حدددوزۀ مدددی تصدددویر سددده بی

گداه چندان وا عدی و متقاعدکنندده اسدت « هولوگرافیک است. حالت سده بعددی یدک هولدوگرا  
کرد. ولی چنانچده بخواهیدد بده آن که می توان دور و بر آن  د  زد و از زوایای مختل  آن را نگاه 

هدای عدادی، هدر  سدمت از شود. بر خالف عکدحت بزنید، انگشتان شما از میان آن رد میدس
کددل فددیلم را در بددر دارد. بنددابراین چنانچدده یددک تکدده هددای فددیلم هولوگرافیددک، تمددا  اطالعددات 

کل تصویر است.  کنیم هر تکه شامل   صفحد هولوگرافیک را تکه تکه 
« کدل در هدر جدزس اسدت»وگرا ، بر پاید تئوری بینایی نیز امری هولوگرافیک است؛ ماهیت هول

کوچدک از تصدویر مدیبنا شده. در این پدیده به خوبی دیده می کده یدک جدزس  تواندد تصدویر شدود 
کددار بددردن نددوعی هولددوگرا  درونددی  کدداملی از شددیس مددورد نظددر را مصددور نمایددد. میددز تصدداویر را بددا بدده 

کوچددک از هولدوگرا  نیدایجداد و صدادر مدی کده چشددم ز مدیکندد پدح یدک تکدد  تواندد تمدا  آنچده را 
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کند.می   26بیند بازتولید 
که آیا خدا می تدوان تواندد جهدان را در تخدم مدرغ جدای دهدد  مدیبنابراین، در پاسخ به پرسش باال 

کده خددا جهددان آفدرینش را بده همدین نحددو سداخته اسدت و در ذره ذرۀ ذرات هسدتی، جهددانی را  گفدت 
کده هدر بخدش از یدک هولدوگرا  مشدتمل بدر تصدویر نهفته و  درت خود را نشان داده است . همان طدور 

کدل آن را در خدود پوشدانده؛ پدح تصدویر بخشدی از عدالم در چشدم  کل آن است، هر بخش از عالم نیدز 
کددل عددالم خواهددد بددود. از ایددن رو مثددال امددا  مبنددی بددر همسددانی  ۷در حقیقددت تصددویر سدده بعدددی 

گزارشدی از در تخدمگرفتن دنیا انعکاس تصویر دنیا در چشم با جای مدرغ، از بداب مجداز نیسدت بلکده 
کار دارد.  یک حقیقت است؛ حقیقتی که جهان همواره با آن سر و 

ویکرد تأویلی - ب  ر
که به  امکدان جدا شددن تصدویر دنیدا در »و یدا « نفی امکدان»عمدۀ دانشوران اسالمی روایاتی را 

در حقیقدت ایدن دانشدوران  اندد.داللت دارند، با طرح هفت وجه معنایی بده تأویدل بدرده« چشم
که از ِ َبل مفردات و ترکیبات به ذهن متبادر می پذیرند اما با فدر  شود را نمیمعنای تصوری 

یلبر معانی  ۷مراد حقیقی معصو   انگارند.ی، آن را پذیرفتنی میتأو
 اشاره به نقص مقدور، نه نقص قادر )فاعل( . 1

کدده خد 27بسدیاری از عالمددان شددود اونددد متعددال بدده عجدز و ندداتوانی وصدد  نمددیبددر ایددن باورندد 
از  ،بلکدده عددد  تعلدد   دددرت بددر ادخددال دنیددا در تخددم مددرغ بدددون تیییددر در هددیچ یددک از طددرفین

ممتنعات ذاتدی اسدت نده نقدص در  ددرت خداوندد متعدال. پدح محدال بدودن و نفدی ذاتدی ایدن 
ندد متعدال(. بده دیگدر نده نقدص  دادر )خداو ،گردد ضیه به نقص مقدور )تخم مرغ و دنیا( بازمی

 ابلیدت پدذیرش اثدر فاعدل از سدوی  ،از جملده شدرایب تکدوینی تأثیرگدذار در انجدا  فعدل ،عبارت
که این اثرپذیری ممکن نباشد نقص از ماده خواهدد بدود نده از فاعدل آن.  ،ماده است. هنگامی 

کده در خدارج و در ذهدن  وجدود همانند وجود شریک برای خداوند متعال و یا اجتمداع نقیضدین 
                                                      

نگداهی »، بخدش اول: جهرا  وولور افیر ک: ر.زۀ هولوگرافیدک، . برای اطالعات داده شده و نیز اطالعات بیشدتر در حدو26
 . 111د  91، ص«تازه و استثنایی به وا عیت

الحاشیة علی أصول . 17، ص3صدر المتألهین، جش ح أصول الکافی، ؛ 173 - 171التعلیقة علی أصول الکافی، ص. 27
 حراراالووار، ؛ 379 - 371، ص1ج ،ش ح توحید صدوق؛ 137الشافی، ص؛ 313، ص1جالوافی، ؛ 97 د97الکافی، ص

منهراج ؛ 311، ص1ورور الرر اوین، ج؛ 37، ص3ج مازنددرانی،ش ح اصرول الکرافی، ؛ 193، ص97و ج 111، ص1ج
 .331توحید اإلمامیة، ص؛ 11، ص9جالر اعة فی ش ح وهج الرالغة، 
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 کند. مفهو  آن را تصور می ،ندارند و عقل تنها بر وجه تلفی 
کاشدانی آن را پاسدخ برهدانی بده  کده فدیض   از  لدم صددر 28،شدماردسدائل مدی مسدألهاین نظر 

گوندده کدده   ایددلای دیگددر بیددان شددده اسددت. وی بددا تحلیددل فلسددفی خددود المتددألهین بدده  اسددت 
گیرندد. پدح  ددرت عدا  و ماهیدت و شدیئیتی ندارندد تدا مقددور خد ،ممتنعات اوندد متعدال  درار 

گیدرد  ،فیض خداوندی شامل ]همه چیز[ است اما ممتنع ذاتی ندارد تا این  ددرت بدر آن تعلد  
دهدد کند و بدان عنوان میمفهومی باطل را اختراع می ،بلکه عقل در توهم خود از طری  تلفی 

  29و ایر  ابل ایجاد است. چه عینا  و چه ذهنا  باطل ،که این مفهو  از لحاظ امکانی
 . پاسخ اقناعی متناسب با فهم سائل 2

کدده در اصددل بددر جعلددی بددودن ایددن روایددت باورمنددد اسددت، بددا فددر  احتمددال  سددید مرتضددی 
از  ،سددائلکدده ایددن بدده دلیددل ۷گویددد، شدداید امددا  صدداد ضددعی  صددحت صدددوری روایددت مددی

گوندده ،یل وا دد  نبددودبددود و بدده تفدداوت میددان مقدددور و مسددتح :زناد دده و ملحدددان انبیدداس ای بدده 
که به نفی  درت و عجز خداوند متعال منجر نشدود. لدذا پاسدخ امدا  بدا ایدن  ۷پاسخ او را داده 

گر این عمل مقددور بدود که ا خدود  ۷بدود وگرنده امدا خداوندد بدر انجدا  آن  دادر مدی ،فر  است 
ن تدأویلی اسدت تدریوا   به جایز نبودن چنین پاسخی است. از نگاه سید مرتضی این نزدیک

کرد.که می این احتمدال ضدعی  سدید مرتضدی، در نگداه  30توان از این خبر خبیث الظاهر ارائه 
کده نده حددیث را  ،ترین وجه تأویلی به شمار رفتهعالمه مجلسی صحیح بدا ایدن تفداوت آشدکار 

خواندد. از داندد بلکده آن را ظداهرترین وجده مدیجعلی شدمرده و نده ایدن وجده را  دول ضدعی  مدی
به نفدی  ددرت  ۷و منجر شدن پاسخ صریح اما  ،گاه ایشان  اصر بودن فهم دیصانی از ح ن

کده امدا  ،خداوند متعال از سوی سائل معاند دیصدانی فدر  کده ایدن بدا علدم بده ۷موجب شده 
گونهبین وجود عینی و انطباعی را نمی ای متشابه جواب دهد تا او  انع شده و بدازگردد داند به 

مال صدرا و مدال صدالح نیدز همدین نظدر را صدحیح  ،پیش از عالمه مجلسی 31دازد.و به جدل نپر
مبتندی بدر مقدمدد مشدهوری  ۷اند. از نگاه مال صدرا ممکن اسدت پاسدخ ا نداعی امدا انگاشته

که جمهور عالمان بدان  رویت ]اعتباری[ به داخل شدن مرئیدات در که این اند و آن ایلباشد 
                                                      

 .137، صالشافی ؛313، ص1جالوافی، . 28
 .17ص، 3صدر المتألهین، جش ح أصول الکافی، . 29
 .111، ص1ال سائل، ج. 30
 .193، ص97و ج 111، ص1 حاراالووار، ج. 31
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قی مرئی با خروج شعاع ندارد و این پاسخ تنها از آن جهدت اسدت منافاتی با دیدن حقی ،چشم
یدا « عدین»بددون التفدات بده ادخدال بده  فقدب ۷بنابراین اما  32که خصم ب ذیرد و تسلیم شود.

کبیددر در صددییر، آن جددواب را داده همددان« صددورت» کدده سددائل بدددون التفددات، فقددب جسددم  طددور 
واره( در ایددن ادخددال وجددود ظلددی )شددبحخواهددد بدده هددر نحددوی فرضددش اثبددات شددود. در وا ددع مددی

بندابراین  33خواهد بدود. ،بدون فر  عینیت یا مجاز ،سائل ساالیک مصدا  پاسخ  ،حواس
که صراحتا  از خداوندد متعدال  ۷پاسخ اما  مبتنی بر شرایب و احوال سائل است زیرا پاسخی 

کدده اهددل عندداد اسددت، مددی کنددد بددر لجاجددت دیصددانی  بدده  ۷رو امددا افزایددد. از ایددن نفددی  دددرت 
  34صورت ا ناعی به وی پاسخ داده است.

 نه عینی(  ،نه حقیقت )وجود ظلی و ذهنی ،. مجاز3
جمعی از شارحان معتقدند اگدر  درار بدر تصدور و تصدویرگری ذهندی باشدد )یعندی مفدرو  مجدازی 
باشد نه حقیقی(، در این صورت به حسب وجدود انطبداعی و ذهندی، خداوندد بدر انجدا  ایدن ادخدال 

گرفتده. پدح مدراِد روایدت در گونه که نص  عالم در چشم کوچکدر است؛ همان ا تر از عدس جای 
عالمده  35فر  امکدان انجدا  ایدن عمدل، وجدود عیندی نیسدت بلکده وجدود اعتبداری و ذهندی اسدت.

کنددد. از سدداال مطددرح مددیمجلسددی همددین مطلددب را بددا اندددکی تفدداوت و بددا تشددریِح اددر  دیصددانی از 
سداال، اصدل جدواز یدا وجوه محتمل معنایی روایت آن است که مقصود دیصدانی از نگاه وی یکی از 

عد  جواز امکان دربرگیری جسم بزر  توسب جسدم کوچدک، بده هدر نحدو ممکدن بدوده باشدد )اعدم از 
کدده امددا  کبیددر در گیددری وجددود ظلددی )شددبحبدده امکددان جددای ۷حقیقددت یددا مجدداز و ...(  واره( جسددم 

کرده است. حواس و ماده صییر، از سبیل جزائدری نیدز در همدین راسدتا، پاسدخ امدا  را  36مجاز اشاره 
کدده در  مطددرح و پاسددخی  ۷و حضددرت عیسددی ۷سدداال و جددواب امیرالمددامنینبددر خددالف پاسددخی 

کدده شددیطان یددا سددائل از امیرالمددامنینصددریح و حقیقددی اسددت، مددی ، عددالم هسددتند و بددا ۷دانددد؛ چددرا 
 37پاسخ ا ناعی، راضی نخواهند شد.

                                                      
 .17، ص3صدر المتألهین، ج، ش ح أصول الکافی. 32
 37، ص3، مازندرانی، جش ح اصول الکافی. 33
 .191، ص3، جمجمع الرح ین؛ 311، ص1جوور الر اوین، . 34
 .97 ،97الحاشیة علی أصول الکافی، ص. 35
 .111، ص1 حاراالووار، ج. 36
 .311، ص1وور الر اوین، ج. 37
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 ش استبعاد ثبوتی و توهم عجز در خداوند متعال . زدای۴
از نگاه محق  داماد روایت در مقا  رفع استبعاد ثبوتی  ضیه بدا مثدال زدن و اثبدات نظیدر آن 

تشددریح ایددن نگددرش در  لددم عالمدده  39اسددت. حسددینی عدداملی نیددز ایددن نظددر را پذیرفتدده 38اسددت.
کدده دلیددل امددا  وانددایی دیددده شدددن دنیددا بددا در اشدداره بدده ت ۷مجلسددی بدددین شددکل نمایددان شددده 

برای رفع توهم بر نسب دادن عجز بر خداوند متعال باشد تا نفدی  ددرت از  فقبتواند می ،چشم
 40نه بیش از این. ،انجا  فعل محال بر عجز خداوند متعال داللت نکند

 بر دنیا  مؤمن. مجاز از احاطه قلب ۵
تواندد یدک تعبیدر مجدازی می ،غم مرگرفتن دنیا در تخاز نگاه  اضی سعید  می مراد از جای

گرفتن دنیا در نفح و  لب عدارف باشدد؛  ال »کده در حددیث  دسدی  گوندههمدانبه معنای جای 
لطیفده الهیده اسدت  ،« لدب»مدراد از  ،«یسعنی أرضی و ال سمائی و یسعنی  لب عبدی المامن

پدرواز از کده ایدن رینهو به   شدگفته می« طائر عرشی»و نیز « بذر باری»که در حکمت  دیم به آن 
که به آن  ،شودتخم حاصل می گفته شود.« البیضة»ممکن است  41نیز 

 

 . جدال احسن ۶
کاشانی پاسخ اما  از نوع  البتده  42اسدت.« پاسخ جدلی )مجادله بده احسدن(»از نگاه فیض 

کشدیده شدد؛  جددل در ایدن  تصدورزیدرا این نظر خدالی از اشدکال نیسدت و پدح از ایشدان بده نقدد 
یدم بده مقدمده یصال  صورتمقا  ا کده مطلبدی را بدر خصدم الز  آور اى ندارد، معنی جدل آن است 

کده در ایدن مقدا  مقدمدهامدا که مشدهور یدا مسدلم او باشدد هدر چندد بده اعتقداد مدا حد  نباشدد،  اى 
کدده  بتدوان کده تمدا  اجسددا  عدالم بدا آن بزرگدی مقددارى  گذاشددت، همدین اسدت  بنداى الدزا  بدر آن 

جددود خددارجی در مردمددک چشددم درآینددد، و حدد  بددودن ایددن مقدمدده بدده اعتقدداد دارنددد بدده اعتبددار و
  ایددلبدده ایددن مقدمدده  یملحدددان یددا اصددال  معلددو  نیسددت، بلکدده هددیچ مسددلم دیصددانی ندده تنهددا

گر  نیست. گفتده مدیکده که شاید بناى جددل بدر ایدن باشدد گفته شود ا فدالن  شدوددر متعارفدات 
کدح در چشدم مد کده مدراد از واضدح پر د؛ا جدا دارچیز در چشم من درآمدد یدا فدالن  در  آنچدهاسدت 

                                                      
 .173د  171التعلیقة علی أصول الکافی، ص. 38
 . 97 د 97الحاشیة علی أصول الکافی، ص. 39
 .111، ص1 حاراالووار، ج. 40
 .379د  371، ص1جش ح توحید صدوق، . 41
 .313، ص1جالوافی، . 42
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گفتدده مددی کددح متعارفدات  کددرد و فددالن  کدده فددالن چیددز را چشددم مددن دیددد و ادراک  شددود ایددن اسددت 
که می که آن  در عزیز است  خواهم او را در چشم خود جا دهدم، همواره در نظر من است، یا آن 

که دارند ب که آن چیز یا آن شخص با آن عظم مقدارى  ه اعتبدار وجدود خدارجی در چشدم نه این 
 گوندهایدنبرای اسکات خصم خواهد بود و یالطه این نوعی مگیرند. می یشوند و جاداخل می

کده بنداى دیدن و ی در چندین مطلدب عظیمد خصوصدا   ؛نیسدت ۷الید  شدأن امدا کدردن بحث 
گردد.  43ایمان بر آن است و باید از روى یقین و برهان بر آن اطالع حاصل 

  تجرد نفس ناطقهلی . نقض اجما7
که همسان با باور فالسدفه )ارسدطو و ...(،  صدد دیصدانی  مالخلیل  زوینی بر این باور است 

کده  ،اسدتدالل بدر تجدرد نفدح ناطقده اسدت ،از پرسش بده وجدود   ایدلبدر خدالف بداور اهدل اسدال  
که ؛ مجردی بجز خداوند متعال نیستند گر نفدحچرا  ر مقددا ،مجدرد نباشدد و جسدمانی باشدد ،ا

کندد ادر نخواهد بود جسمی بزر خاصی خواهد داشت و  آیدد الز  مدی زیدرا ؛تدر از خدود را درک 
کوچددک داخددل شددود و ایددن محددال بالددذات  تیییددری در طددرفین رخ دهدددکدده آنبددی ،کدده بددزر  در 

درک  ،تواند جسم دیگری را بدون تماس بدا تمدا  اجدزای آن. همچنین هیچ جسمی نمیاست
گدر ایدن  چدرا ؛اسدتاین باور دیصدانی نقض اجمالی  ۷جواب اما  حاصلکند. از این رو  کده ا

تدر از خدود بدزر  نتواند جسم ،که جسمانی است چشم ضروری است ،استدالل صحیح باشد
کند. را   گونه خواهد بدود. در نتیجدههمین ،پح ادراک نفح ناطقه نیز بر فر  جسمانیتدرک 

گدر ودهمحدال نبد ،دانستمیسائل محال بالذات  کهآنچه  درک چشدم را بده معندای داخدل  ، و ا
کدده درک جسددمی بدددون تمدداس بددا اجددزای آن  شدددن در چشددم ندددانیم پددح مقدمدده دو  دیصددانی 

 اولایددن دیدددگاه نیددز از چنددد جهددت  ابددل نقددد اسددت:  44باطددل خواهددد بددود. ،پددذیر نیسددتامکددان
اعددم از  ،یدتهددای روابخدشدر هدیچ یددک از  ،و مجدرد و مددادى بدودن آن ،نددا  نفدح ناطقددهکده ایدن

این مطلب نه امرى است محتاج به تقیه و نه سدرى اسدت سائل و یا پاسخ اما  نیامده و  ساال
کال  بر این معند پح .باید بیان شودنکه  گدر مدراد کده آن بددون  رینده اسدت. دو  ، حملدیاحمل  ا

ر  ددرت پروردگدار بدر ادخدال بدزر  د دربدارۀ ۷گدری و توضدیح امدا روشن ،چنین باشد دیصانی
توضددیح ، بلکدده نیسددت دددرت و عددد   دددرت  اصددال  از سدداالزیددرا  ؛عبددث خواهددد بددود ،کوچددک

حکدم بده  بتواندد بدا تکیده بدرتا هشا   باشد اامکان و استحاله این معن باید در مقا  بیان ۷اما 
                                                      

 .117، ص1، جالکافیل در شرح احادیثی از ، مجموعه رسائمع الزودیق ۷ش ح مناظ ة االمام الصادق. ر.ک: 43
 .111، ص1، جالشافی فی ش ح الکافی. 44
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کند ،هاستحال کده این در ایر اینصورت منافی ار  دیصانی خواهد بود. سو  .از تجرد بحث 
یندی آورده بده نقدل از سدتداللی بدر تجدرد نفدح ناطقده نکدرده و آنچده ارسطو چنین ا ترجمده کده  زو

کاشی اسدتتوسب  ،ارسطو دفارسی رسال کده منجدر بده چندین برداشدتی شدده اسدت.  بابا افضل 
 نیدز صدحیحمجدردى بده ایدر از ا   بده عدد  وجدوداهدل اسدال   دانسدتن بداور مسلمکه این چهار 

فصدلی  ،در مبحدث جدواهر تج ید العقاید در یطوسد یرالدینخواجه نصدنیست، عالمانی نظیر 
کددرده بعددد از آن در وجددود عقددل مجددرد  دربددارۀ جددواهر مجددرده دارد و کدده دلیلددی بددر تردیددد  گفتدده  و 

و را جدددوهر مجدددرد شدددمرده  نفدددح ناطقدددهو نیدددز  موجدددود اسدددتامتندداع آن نیسدددت و ادلددده وجدددود آن 
45. و... چندین دلیل بر آن ایراد نموده است

 

 ویکرد انکاریر - ج
باید سید مرتضی را تنها کسی دانست که رد حدیث را بدر پدذیرش آن، تدرجیح داده اسدت. ایشدان بدا 

و نیدز وجدود نداشدتن تناسدب میدان  ۷طرح شبهد صحیح نشدمردن تجدویز امدر محدال از سدوی معصدو 
بیددان گددرفتن تصددویر دنیددا در مردمددک چشددم، سدداال از داخددل شدددن دنیددا در تخددم مددرغ بددا پاسددِخ جددای

دارد: کتدب شدیعه و سدنی خدالی از خطدا و مباحدث باطدل، اعدم از تشدبیه، جبدر، رویدت،  ددیم بدودن می
کدده عقددل آن را  صددفات و ... نیسددت. از همددین رو نقددد حدددیث و عرضددد آن بددر عقددل الز  اسددت و آنگدداه 

کدده اگددر صددحیح مددی ، نمددودپسددندید، عرضدده آن بدده ادلددد صددحیح، اعددم از  ددرآن و ... الز  خواهددد بددود 
حقانیددت و صدددا ت مخبددرش تأییددد خواهددد شددد. در ایددر ایددن صددورت، صددرف صدددا ت راوِی خبددر 

کده ظداهری  -گونده روایدات واحد، جواز حقانیت روایت نخواهد بود؛ بلکه دو حالت در رویارویی بدا ایدن
کدده بددا معنددایی نزدیددک بدده ظدداهر و متصددور اسددت: یکددی ایددن -مخددال  بددا حدد  و بدده دور از صددحت دارنددد 

کدده در ایددنبدددون  کددرد  صددورت، جددایز اسددت آن را تکلدد  و تعسدد  )بدددون داللددت آشددکار(، آن را تأویددل 
کده مخرجدی بدرای تأویدل بددون تکلد  نداشدته باشدد کده در ایدن صدورت مدا بده صد  بشماریم. دو  آن

کددذب بددودن آن  طددع و یقددین خددواهیم داشددت. ایددن خبددر )ادخددال دنیددا در تخددم مددرغ(، از جملدده روایدداتی 
کدرده، پدح ضدرورتا  فاسدد خواهدد بدود؛ حتدی اگدر بزرگدانی  است کده در ظداهر، امدر محدالی معلدو  را تجدویز 

کدرده باشدند. االبدا  تدرجیح بدر جعدل و ها را در کتابهمچون کلینی و سایر اصحاب ما آن هایشدان ذکدر 
کده  دارندد. البتده ایدن امکدان وجدود دارد مدسوس انگاشتن این روایاتی است که ظواهری محال و باطدل

   46این روایت خبیث الظاهر را به وجهی به دور از داللت ظاهری )با تکل  و تعس ( تأویل کرد.
                                                      

 .193 د 191، ص1، جمع الزودیق ۷ش ح مناظ ة االمام الصادقهای این نظر ر.ک: . برای اطالع بیشتر از نقد45
 .111، ص1ال سائل، ج. 46
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کدده در  الددب فرضددی بسددیار ضددعی  و همددراه بددا تکلدد  خواندددن آن  -نگدداه تددأویلی سددید مرتضددی 
که پیش -طرح شده  ذکدر « پاسخ ا ناعی متناسب با فهدم سدائل»تر تحت عنوان همان تأویلی است 
. از نگاه ایشان تأویل این روایدت از مصدادی  تأویدل بدا تکلد  و تعسد  اسدت. از ایدن رو آن گذشت

نماید و انکارش ترجیح خواهد داشدت. ایدن نقطدد تقابدل رویکدرد ایشدان بده عندوان یدک صحیح نمی
کده د یقدا  وجده مدردود گرا، با عالمه مجلسی به عنوان عالم شاخص نقلعالم شاخص عقل گراسدت 

   47شمارد.ترین وجه معنایی روایت میتضی را صحیحتأویلی سید مر
 بندیتحلیل و جمع

بحدث از تعلد   ددرت خداوندد بدر امدور محدال، از جملده  کده دهددنشدان مدی ،آنچه بیدان شدد
کالمی مطدرح در بدازۀ زمدانی طدوالنی در عصدر حضدور اهدل بیدت اسدت و پرسدش از  :مباحث 

)امدا   :( تدا زمدان ائمده متدأخر۷امنینامیرالمدچنین مباحثی از صدر اسدال  )دوران امامدت 
یدان ایدن احادیدث نیدز  ابدل تأمدل اسدت ،( ادامه داشته است. از سدوی دیگدر۷رضا  ؛احدوال راو

که  کده ندا  چندان ؛ان آن عمددتا  در زمدرۀ متکلمدان و اصدحاب طدراز اول  درار دارنددگدرگزارشچرا 
مدان و عمدر بدن اذینده بده ابدان بدن عث ،ابدن ابدی عمیدر ،هشدا  بدن حکدم ،بزنطدی ،افرادی همچون

کده   ،اندد. در مقابدلاز اصدحاب اجمداع بیشترشدانعنوان نا الن این پرسش و پاسخ ثبت شدده 
از ایشدان « رجدل»کده بدا ندا   انددیا افراد عادی و معمولی ،نیز :سائالن این بحث از معصومان
گاه دهدد شدان مدیکده ن انددامدا معانددی همچدون ابلدیح و دیصدانی ،یاد شده هستند و یا افراد آ

کم . حدال سوادی سائالن برخاسته و یا از علم همراه با عنداد و دشدمنیاین پرسش یا از جهل و 
که به فرادرک می :زیبایی پاسخ امامان ،با توجه به این نکات یدانشود   ،خور حدال و نیداز راو

گاه پاسخی مجازی و اسکاتی داده قیقدت اند تدا نده عالمدان از حگاه پاسخی د ی  و حقیقی و 
آویزی برای نفی  درت خداوند متعال برای نادانان و معانددان ایجداد بهره بمانند و نه دستبی

احتمال  وی بدر آن اسدت  هشا  بن حکم، استداللی  وت و علمی شخصیت به گردد. با توجه
اما دلیل پاسخ ندادن او آن است  ،بوده دیصانی ساالمحال ذاتی بودن  نکته متوجه که ایشان

کدده بددا تددذکر بدده محددال بددودن صددورت مددی ویکده  کدده از روی عندداد چنددین  -دیصددانی  سدداال،دانددد 
کرده کدردن  ددرت  سداالپیدا   ، انع نخواهد شدد و در وا دع - پرسشی را طرح  دیصدانی محددود 

گیدرد مدد مدی ۷خداوند متعال است. از این رو احتیاط را شرط عقل دانسته و از اما  صاد 
کدده دادادده عددد  نفددی  دددرت خداونددد متعددال را پوشددش دهددد و رخددداد تددا پاسددخی ارائدده دهدد د 

                                                      
 همین نوشتار.« پاسخ ا ناعی متناسب با فهم سائل». ر.ک: بحث از 47



یرو
 یحل یهاکرد

حاد
در ا

 ثی
ل بر 

ل دا
شک

م
«

ن دن
شد

جا 
 ای

مرغ
خم 

در ت
» 

 

 

09 

 بسیار عالمانه و زیباست. مامن،چنین احتیاطی از سوی یک 
کدرده ،گراگرا و نقلاعم از عقل ،عالمان شیعی بیشتر  .اندداین روایت را یا پذیرفته و یدا تأویدل 
گددروه بسددیار بدده هددم نزدیددیددهددا و نظرحدددسکدده ایددن جالددب گوندده ؛ک اسددتات ایددن دو  کدده بدده  ای 

گدرایش فکدری یکسدان در ایدن حدوزه بده چشدم مدیمیانشان ندوعی هدم خدورد. دیددن ندا  بداوری و 
کاشدانی ،بدر الدین عداملی ،مالصدرا ،میرداماد  ،عالمده مجلسدی ، اضدی سدعید  مدی ،فدیض 

کنددار هددم ،جزائددری ،مازندددرانی گرایددی و ممیددزۀ عقددلکدده دهددد نشددان مددی ،آ ددای خددویی و... در 
تدأثیر اسدت و تنهدا اخدتالف آندان گرایی در اخذ رویکردی متفاوت نسبت به ایدن روایدت بدیلنق

کدده متناسددب بددا یافتدده هددای علمددی خددود ارائدده در سددبک تحلیددل و بیددان وجددوه معنددایی اسددت 
گرچده در برخدی مدوارد منجدر دهند. این خود نشان میمی گدرایش و مبدانی فکدری ا دهد، تفاوت 

اما در بیشتر موا ع تنهدا، تیییدر در  ،گیری متضاد در فهم حدیث استبه تفاوتی آشکار و جهت
 گردد.ای واحد را سبب میمسیر دستیابی به معنایی یکسان و نتیجه

 گیرینتیجه
 شود:مشخص می ،از آنچه ذکر شد

اشدداره بدده نقددص مقدددور، ندده نقددص  ددادر )فاعددل(؛ پاسددخ ا ندداعی متناسددب بددا فهددم سددائل؛  .1
نه عینی(؛ زدایش استبعاد ثبوتی و توهم عجدز در  ،ظلی و ذهنینه حقیقت )وجود  ،مجاز

تجدرد بدر دنیدا؛ جددال احسدن؛ نقدض اجمدالی  مدامنخداوند متعال؛ مجاز از احاطه  لدب 
 اند.، از جمله وجوه تأویلی مطرح در معنای این روایتنفح ناطقه

اندد و را پذیرفته، روایت «تأویل»یا به « تبیین»سایر عالمان شیعی، به  ،به جز سید مرتضی .1
میدددده، بلکددده لدددزو  د دددت در نگدددرش ایدددن پدددذیرش نددده تنهدددا بددده تکلددد  و تعسددد  نیانجا

 د.کشبه تصویر میرا  بعدیلی تکعق فقببعدی در فهم حدیث و نفی تحلیل چند

گدداه بدده توجدده بدده علددو  و دانددش روز مددی .3 توانددد خوانشددی جدیددد از یددک روایددت ارائدده دهددد و 
 ظاهر اریب یک روایت بیانجامد. کش  مفهومی متفاوت و دفاع از

در دانش فیزیدک، بده ندوعی امکدان « حذف فضای خالی اتم»و « هولوگرافیک»های نظریه .1
کده ثمدرۀ آن محدال نبدودن جا تیییر در زمین داللت شددن دنیدا در تخدم مدرغ بدا تیییدر دارند 

 طرفین است.

گدرایش و مبدانی فات دانشیان شیعی نشان مییبازخورد نظر .9 گرچده در دهد، تفاوت  کدری ا
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 امددا ،گیددری متضدداد در فهددم حدددیث اسددتبرخددی مددوارد منجددر بدده تفدداوتی آشددکار و جهددت

ای واحدد را یدابی بده معندایی یکسدان و نتیجدهدر بیشدتر موا دع تنهدا، تیییدر در مسدیر دسدت
 گردد.سبب می

 

 1پیوست 

 متن روایت معصوم اسناد روایت منبع 

1.  

نی
کلی

فی 
لکا

ا
 

د بددن علددی بددن إبددراهیم، عددن محمدد
إسددحا  الخفدداف أو عددن أبیدده، عددن 
محمد بن إسحا   ال: إن عبدد ا  

 الدیصانی سأل هشا  بن الحکم

 ۷الصادق
 
 

ألک رب  فقال: بلدی،  دال أ دادر هدو   دال: 
نعددم  ددادر  دداهر  ددال: یقدددر أن یدددخل الدددنیا 
کلهددددا البیضددددة ال تکبددددر البیضددددة وال تصددددیر 
الدددددددددنیا   ددددددددال هشددددددددا : النظددددددددر .... یددددددددا 

أمامددک وفو ددک وأخبرنددی بمددا  هشددا هفانظر
تدرى، فقدال: أرى سدماس وأرضدا ودورا و صدورا 
و بدددراری وجبددداال وأنهدددارا فقدددال لددده أبدددو عبدددد 

: إن الددذی  دددر أن یدددخل الددذی تددراه ۷ا 
العدسددة أو أ ددل منهددا  ددادر أن یدددخل الدددنیا 
کلهدددددا البیضدددددة ال تصدددددیر الددددددنیا وال تکبدددددر 

 البیضة،....
2. 

 
  

صدو
حید

التو
 

موسدددددی بدددددن  حددددددثنا محمدددددد بدددددن
المتوکددددددل رضددددددی ا  عندددددده،  ددددددال: 

هاشددم، حدددثنا علددی بددن إبددراهیم بددن
عدددددن محمدددددد بدددددن أبدددددی إسددددددحا  
الخفددداف،  دددال: حددددثنی عدددد  مدددن 
أصحابنا أن عبد ا  الدیصانی أتی 

 هشا  بن الحکم
حددددثنا علدددی بدددن أحمدددد بدددن عبدددد ا  
البر ددی رحمددده ا ،  ددال: حددددثنا أبدددی، 

، عدن عن جده أحمد بن أبدی عبدد ا 
 أحمد بن محمد بن أبی نصر،  ال:

فقددال: هددل یقدددر  ۷جدداس رجددل إلددی الرضددا ۷الرضا
ربددددک أن یجعددددل السددددماوات وا ر  ومدددددا 
بینهما فی بیضة   ال: نعم، وفی أصیر مدن 
البیضددة،  ددد جعلهددا فددی عینددک وهددی أ ددل 
مددددن البیضددددة،  نددددک إذا فتحتهددددا عاینددددت 
السدددددماس وا ر  ومدددددا بینهمدددددا، ولدددددو شددددداس 

  عماک عنها
حدددثنا جعفددر بددن محمددد بددن مسددرور 
رحمه ا   دال: حددثنا الحسدین بدن 
محمد بن عدامر، عدن عمده عبدد ا  
بددن عددامر، عددن ابددن أبددی عمیددر، عددن 

 أبان بن عثمان،

 ۷الصادق
 

فقدددال:  ۷جددداس رجدددل إلدددی أمیدددر المدددامنین
أیقدر أن یدخل ا ر  فدی بیضدة وال یصدیر 
یلددک، إن  ا ر  وال یکبددر البیضددة  فقددال: و

 ال یوصددددد  بدددددالعجز ومدددددن أ ددددددر ممدددددن ا 
 یلط  ا ر  ویعظم البیضة
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 متن روایت معصوم اسناد روایت منبع 
حددددثنا محمددددد بدددن علددددی ماجیلویدددده 
رحمدده ا ، عددن عمدده محمددد بددن أبددی 
القاسددم، عددن أحمددد بددن أبددی عبددد ا ، 
عن أبی أیوب المدنی عن محمدد بدن 

 أبی عمیر، عن عمر بن أذینة

: هل یقددر ربدک أن ۷ یل  میر المامنین
بیضددة مددن ایددر أن یصددیر یدددخل الدددنیا فددی 

الدددنیا أو یکبددر البیضددة   ددال: إن ا  تبددارک 
وتعدددددالی ال ینسدددددب إلدددددی العجدددددز، والدددددذی 

 سألتنی ال یکون
حدددثنا جعفددر بددن محمددد بددن مسددرور 
رحمه ا   دال: حددثنا الحسدین بدن 
محمد بن عدامر، عدن عمده عبدد ا  
بددن عددامر، عددن ابددن أبددی عمیددر، عددن 

 48أبان بن عثمان،
أحمددد بددن محمددد بددن یحیددی  حدددثنا

العطار رحمده ا ،  دال: حددثنی سدعد 
بددن عبددد ا ، عددن أحمددد بددن أبددی عبددد 
ا ، عن یعقوب بن یزیدد، عدن محمدد 

 بن أبی عمیر، عمن ذکره،

: أیقددر ۷إن إبلیح  ال: لعیسدی بدن مدریم
ربک علی أن یدخل ا ر  بیضدة ال یصدیر 

 ۷ا ر  وال یکبدر البیضدة  فقدال عیسددی
یلددک علددی أن ا  ال یوصدد  بعجددز، ومددن  و

 أ در ممن یلط  ا ر  ویعظم البیضة

 

                                                      
که این تفاوت ت .48 کمی با نقل عمر بن اذینه متفاوت است  عن ابدی عبدد »ثیری در اصل محتوا ندارد: أنقل ابان بن عثمان 

فقال: أیقددر أن یددخل االر  فدی بیضدة وال یصدیر االر  وال یکبدر البیضدة   ۷ ال: جاس رجل إلی أمیر المامنین ۷ا 
 «. ن یلط  االر  ویعظم البیضةفقال: ویلک، إن ا  ال یوص  بالعجز ومن أ در مم
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 کتابنامه
 :نجد  ،خرسدانسدید محمدد بدا ر مالحظدات:  تعلید  و ،طبرسدی علی احمد بن ،االحتجاج -

 . ۱۹۶۶ /۱۳۸۶ ،دار النعمان
 . ۱۹۸۳ /۱۴۳۳ ،سو ، یاس التراث العربیدار إح :روتیمجلسی، ب محمد با ر  حاراالووار، -
  .۱۴۳۳، خیا  : م میرداماد، با ر محمد ،الکلینی اصول علی التعلیق  -

 : ددم، یهرانددت ینیهاشددم حسدددی : سددیددتعل ح ویتصددحصدددو ،  ، محمددد بددن علددیالتوحیررد -
 تا.، بینیالتابعة لجماعة المدرس یماسسة النشر اإلسالم

 وزار  الثقافددة و :تهددران ،یانجیددمکددی ملی هتمددا : علددا ،یکددمل محمددد بددا ر ،توحیررد اإلمامیررة -
  .۱۴۱۲ ،اول ،یاإلرشاد اإلسالم

 تا.نا، بی: داریوش مهرجویی، بیالبوت، ترجمه ، میخاییلجها  وولور افی  -
 ،ثیدار الحدد دم:  ،نی عداملییحسد حمددان بدن ید بدر الددیس ،الحاشیة علی أصول الکافی -

  .۱۴۲۲ ،اول
  .۱۴۳۷وت، دو ، بیر صاد ی، محمد ،حوار  ین االلهیین و المادیین -
  .۱۴۳۲ ،ریمکار القرآن د  م: ،ییسید مهدی رجا :، تحقی رسائل الش یف الم ت ی -

  .۱۴۲۹ ،نابی ،جابی ، زوینی، مالخلیل الشافی فی ش ح الکافی، -

 ،المحفددوظ اللددوح دار تهددران، اشددانی،کفددیض  ،الشررافی فرری العقائررد و ا اررالق و ا حکررام -
 ش.۱۳۸۳

 .ش۱۳۶۶، اولتهران،  ،متألهینصدر ال ،ش ح أصول الکافی -
 ،یشدعرانبدو الحسدن ارزا یدمیقدات: تعل ،مازنددرانی مدولی محمدد صدالح ،ش ح أصول الکرافی -

 ،اول ،یاس التددددددراث العربددددددیدددددددار إح :روتیددددددب ،عاشددددددور ید علددددددیسددددددیح: تصددددددح ضددددددبب و
۱۴۲۱/ ۲۳۳۳ . 

 .تابی ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی :تهران  می،  اضی سعید ،الصدوق توحید ش ح -

کدافی ،مرع الزوردیق ۷ش ح مناظ ة اإلمام الصرادق -  ،مجموعده رسدائل در شدرح احدادیثی از 
 .تابی ،نابی ،محمد حسین درایتیتحقی :  ،بحرانی محمد بن عبدا  بن علی

 :هدرانت ،یافدارکبدر ا ی : علدیتعل ح ویتصح ،نیکلی عقوب بن اسحا یمحمد بن  ،الکافی -
 .ش۱۳۶۳، پنجم ،ةیتب اإلسالمکدار ال

http://lib.eshia.ir/مهدی_سلیمانی_آشتیانی_؛_محمد_حسین_درایتی
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 .ش۱۳۶۲ ،دو  ،طراوت :تهران ،یحیطر نیفخر الد ،مجمع الرح ین -

 هاشدم دیسد :حیتصدحمجلسدی،  محمددبا ر، 9م آة العقرول فری شر ح أاررار آل ال سرول -
  .۱۴۳۴ ،دو  ،ةیتب اإلسالمکدار ال :تهران ،یرسول

 ،یانجیدم المید إبدراهیسد ،خدوئی یهاشدم ب ا یدحب ،الر اعة فی ش ح وهرج الرالغرةمنهاج  -
  ش.۱۳۶۳ چهار ، ،؟جع؟یاد فرهنگ اما  المهدیبن :هرانت

  .۱۴۱۷ ،اول ،یماسسة النشر اإلسالم م:  ،جزائری د نعمة ا یس ،وور الر اوین -

کاشدانی ،الوافی - تبدة االمدا  کم :صدفهانا ،ینیحسدین اس الددیضد: حیتصدح   ویدتحق ،فیض 
  .۱۴۳۶ ،اول ،۷ین علیر المامنیأم
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