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 چکیده
که بر اساس آندر ،وامع روایى، مجموعه ها، آب،  لهم، عقهل، ای از احادیث و،ود دارند 

کر  عنهوان مخلهوق اول ، مشهیت الههى و حهروف معجهم بهه :، ارواح ائمه۹نور پیامبر ا
کههه سههبب تعههاری اههاهری ایههن اخبههار اسههشههد،معرفى پژوهان دو ت. در میههان حههدیثاند 

کههه مههوارد  رویکههردج ،مههع و نقههد نسههبت بههه ایههن احادیههث و،ههود داردت ،مههع بههه ایههن صههورت 
که مضمون یکهى را تیییهد و مهدلول مذکور، نا  های حقیقتى واحدند و نقد به این صورت 

کههرد، کلمههه سههایر مههوارد را رّد  کههه « اول»انههدت اّمهها شههواهد متعههددی همچههون معنههای ل ههوی 
کاربرد  رآنهىشد،خلو ات مذکور در احادیث به آن توصی  م روایهى آن، پهذیرش  - اند و 

کند. لذا در پژوهش حاضر ،مع نوینى نسبت به ایهن رو مىهر دو رویکرد را با چالش روبه
که مقصود از معرفى مخلو اتى متنوع تحهت عنهوان  احادیث ارائه شد، استت به این نحو 

هها و ضهرورت تو،هه مسهلمانان بهه اشهار، بهه شهرافت و اهمیهت آنمخلهوق اول در روایهات، 
 مصادی  مخلوق اول بود، و نه معرفى مخلوق نخستین.

کنایههه در حههدیث، سههنخیت خههال  و مخلههوق، تبههاین خههال  و  هدد  کلیدداژه   مخلههوق اول، 
 مخلوق، تعاری در روایات.

ح مسأله۱  . طر
کنایهه ، یکى از  واعد فههم حهدیث،:بر اساس بیان معصومان ههای شهناخت معهاریو و 

گون، مجموعههبه  گونها ای کار رفته در سخنان آنان است. در ،وامع حدیثى شیعى و در ابواب 
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که مضمون این اخبار، معرفى مخلو ى با اسهت. ایهن « مخلهوق اول»عنهوان  از اخبار و،ود دارد 
ر یه  از ایهن روایهات، انهدت ییهرا ههشهدت نهاهمگون و متعهاریاخبار در مقایسهه بها یکهدیگر، بهه 

که در احادیث دیگر معرفى مخلوق خاصى را به مخلهوق »شد، است، با عنهوان غیراز مخلو ى 
کرد،« اول پژوهى، تو،ه مسهلمانان اند. این مجموعه از احادیث، در طول تاریخج حدیثمعرفى 

کالمهى خهود سهع کهرد، اسهت و ههر یه  بهر اسهاس مکتهب فلسهفى، عرفهانى و  ى را به خود ،لهب 
کنون تحلیههل و ،مههع انههد بههه کههرد، کننههدت اّمهها تهها نههوعى تعههاری مو،ههود میههان ایههن اخبههار را رفههع 

واحدی از این روایات ارائه نشد، است. پژوهش حاضر به دنبهال تحلیهل مهدلول ایهن مجموعهه 
کهه تعهاری مو،هود در ایهن روایهات از چهه نهوعى از روایات است تا به ایهن سهلال هها پاسهخ دههد 

گون با عنوان  :یا بدوی؟ مقصود معصومان است؟ مستقر گونا مخلوق »از معرفى مخلو ات 
کههه مخلو ههات متنههوعى را ذیههل عنههوان واحههد « اول چههه چیههد بههود، اسههت؟ چطههور ممکههن اسههت 

کهرد،« مخلوق اول» انهد بها تو،هه ،ای داد؟ برخى فالسفه، برای ،مع میان ایهن روایهات، سهعى 
شود(، نه اال الواحدت یعنى از واحد ،د واحد صادر نمىالواحد الیصدر ع« )=  اعدة الواحد»به 

کننهدت اّمها سهلاالتى مو،ودات مختل  در این روایات را نها  گون یه  مو،هود معرفهى  گونها ههای 
که این ،مع، از منظر فقهه الحهدیث، از چهه ،ایگهاهى برخهوردار اسهت و که  ابل طرح است آن

توان تحلیهل و ،مهع واحهدی از چه شکل مىریشه آن چیست و چه نقدی بر آن وارد است؟ به 
کهرد، ای از مخلو هات همهانى مجموعههکهه بهه ایهن - انهدایهن روایهات، بهه ،هد آنچهه فالسهفه ارائهه 

کههه در ایههن روایههات از آنمتنههوع مههى ارائههه داد؟ بههرای پاسههخ بههه  - بههرد، شههد، اسههتههها نهها انجامههد 
 شود. ق اول ارائه مىبندی روایات مخلوسلاالت یادشد، در ابتدا دسته

 بندی روایات مخلوق اول. دسته2
گا، به تشبیه و تجسیم الهى منجر مى که  شوند، فارغ مضمون مجموعه روایات مخلوق اول 

کهه بهه  کهرد،از بررسى سندی و تنها بر اساس محتوا و آن چیدی  انهد، عنهوان مخلهوق اول معرفهى 
 در چند دسته تقسیم  ابل تقسیم است:

 ۹نور پیامبر اکرم. 2-1
کر  کهه شد، استت چنانمعرفى ۹در این دسته از روایات مخلوق اول منحصرًا نور پیامبر ا

که فرمود: نقل ۷از اما  با ر  شد، است 
َّ َّ ِإن   َّ اَّلل  ل  و  

 
ا أ َّ م  ق  ل  َّ خ  ق  ل  دا َّ خ  م   ۹.1ََُّّمح 

                                                      
 . ۴۴۲، ص۱، جالکافی. 1
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کر  که: نقل ۹و از پیامبر ا  شد، است 
و َّنح َّاَّللح ق  ل  اَّخ  َّم  لح و  

 
1َِّری.أ

واح و نور پیامبر اکرم2-2  :و ائمه ۹. ار
 - توان دانسهتنوعى ییر مجموعه دسته نخست مىها را به که آن - در این دسته از روایات

کر  و پیهامبر  ۷که از امها  رضهانید یادشد، استت چنان :، از نور ائمه۹عالو، بر نور پیامبر ا
کر  که: نقل ۹ا  شد، است 

َّ ل  و  
 
ََّّأ ق  ل  اَّخ  ََّّم  ا.َّاَّللح ن  احح و  ْر

 
2ََّّأ

کههه مههدت کههه خداونههد آد  را خلهه  هها  بههل از آندر روایهت دیگههری چنههین تبیههین شهد، اسههت 
کهر  در حهدیثى  دسهى نیهد  4و  3انهدنهوری در برابهر خداونهد بهود، ۷و امها  علهى ۹کند، پیامبر ا

 شد، است:چنین نقل
ادح َّ م   ااَُّمح   َ اای  َّ ع  َّت  َّو  ک  ار  ب  َّت  َّاَّللح ال  َّق  ا   ْقتح ل  َّخ  ْنََِّّإّن ِ

 
َّأ ْبا   َّق  نل اد    َّ

َِّ اد  وحاا  ْعاِرَّرح  َ َّ اوًا  َّنح اا  ِلی  َّع  و 
ِری ْ ََّب  ْرِِشَّو  َّع  ْرِِضَّو 

 
َّأ اِِتَّو  او  ََّس   ق  ْخلح

 
5َّ...َّأ

 . مطلق نور2-3
کههه ایههن بههار منتسههب بههه در ایهن دسههته از روایههات، مخلههوق اول مطلقههًا نههور معرفى شهد، اسههت 

کر   شود: دربار، مخلوق اول سلال مى ۷که از اما  علىت چناننیست :یا ائمه ۹پیامبر ا
ِلَّ و  
 
ْنَّأ ِّنَّع  ْخِبْر

 
ََّّأ ق  ل  اَّخ  ََّّم  ؟َّاَّللح ای  ع  َّت 

 فرماید:و ایشان در پاسخ مى
وً. َّالن ح ق  ل  6ََّّخ 

 . قلم2-۴
شد، است. بر اساس این روایات، نخست، در این دسته از روایات، مخلوق اول  لم معرفى

                                                      
 .۹۹، ص۴، جاالحادیث الدینیةعوالی اللئالی العزیزیة فی . 1
 . ۲۶۲، ص۱. ج۷عیون اخبار الرضا. 2
 . ۶۴۰، ص۲، جالخصال ت۶۲۹، ص۷المسترشد فی امامة علی بن ابی طالب. 3
ْعُت َرُسوَل اَّللج 4 هّىُ ُنهورًا َبهْیَن َیهَدیج اَّللج َ ْبهَل : »َیُقول ۹. برای مثال: َعْن َسْلَماَن َ اَل: َسمج َنها َو َعلج

َ
ْرَبَعهَ  ُکْنهُت َ

َ
ی ْن َیْخُلهَ  اَّلُل آَدَ  بج

َ
َ

ْلَ  َعا 
َ
 (.۶۲۹)همان، ص« َعَشَر َ

یهایم را بیهافرینم، تهو و علهى را نهور آفریهد ت هها، زمهینکهه آسهمان. خداوند متعال فرمود: ای محمهد   بهل از این5 هها، عهرش و در
 . (۴۴۰، ص۱، جالکافی) یعنى روحى بدون بدن

 .۲۴۱، ص۱. ج۷عیون اخبار الرضا. 6
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کهه از پیهامبر است و سپس خداوند به او دستور داد، تا مطالبى را بنویسدت چنان شد، لم خل 
کر  که: نقل ۹ا که خداوند آفرید  لهم بهود سهپس خداونهد بهه آن دسهتور »شد، است  اول چیدی 

کههرد سههرور  چههه بنویسههم؟ خداونههد فرمههود: انههداز، همههه چیههد را تهها برپههایى  کههه بنههویس  و آن سههلال 
ک 1« یامت بنویس  مخلهوق »عنهوان بهه «  لهم» ر منابع و مصادر حدیثى اهل سنت، تنها به در ا

کهه که احمد بن حنبل از ولید بن عباد، بن صهامت نقهل مهىشد، استت چناناشار،« اول کنهد 
گفته است:   پدرش به او چنین 

َّقااال َّمثَّالقلاا َّوَّتعااایَّتباااًکَّاَّللَّخلااقَّماااَّأولَّإنَّیقااول ۹َّاَّللًَّسااولََّسعاا َّاّنَّباار َّیااا
کت» َّوَّلسا َّما َّانَّبار َّیااَّ«.القیاما ََّا  َّإیَّکااننَّها َّالسااع َّاااَّتلا َّیفَّفجریَّب ا

2ََّّالناً؛َّدخل َّذل َّعیل
اولین چیزی کهه دداودهد ابهاو  و »فرمود: شنیدم که می ۹ای پسرکم! از پیامبر اکرم

اعالی دلق کرد، قلم بود. سپس به او دستوو داد کهه بنهو.س. پهس قلهم دو ان سها   
ای پسرکم! اگهر بییهری و «. رد و هر ادچه بود اا ووز قیام  وا دوش شروع به حرک  ک

 بر ان باوو دداشته باشی، دو ااش دواهی بود. 

همچنین در سنن ابى داود، ترمذی، بیهقى نید تنها به  لم از میان سایر مخلو ات با عنهوان 
که فرمود: نید نقل ۷از اما  صادق 3شد، است.مخلوق اول اشار،  شد، است 

ول چیزی که دداودد دلق کرد قلم بود و به ان دستوو داد بنو.سد و ان ههر چهه بهود و ا
 4هس  اا ووز قیام  دوش .

 الهی تیمش. 2-۵
کههه از امهها  شههد، اسههتت چناندر ایههن دسههته از روایههات مخلههوق اول مشههیت خداونههد معرفى

 شد، است: نقل ۷صادق
  5شیاء وا افر.د.دداودد دود مشی  وا دلق کرد و سپس به واسطه ان ا

کههه اولههین بههار مشههیت اند، نشههان مههىشههد،کههه دیگههر اشههیاا بههه واسههطه مشههیت خل این دهههد 
                                                      

 .۳۱۱، ص۳، جترمذیالسنن . 1
 .۳۱۷، ص۵، جمسند ابن حنبل. 2
 .۲۰۴، ص۱۰ت ج۳، ص۹، جالسنن الکبریت ۹۶، ص۵ت ج۳۱۱، ص۳ترمذی، جالسنن ت ۴۱۳، ص۲داود، جابى السنن. 3
 .۱۹۸، ص۲، جتفسیر القمی. 4
 .۹۴، ص۸ت ج۱۱۰، ص۱، جالکافی. 5
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 اند.شد، است و سپس با ى مخلو ات به و،ود آمد،خل 
 . عقل2-۶

 1شههد، اسههتتاولههین مخلههوق عقههل معرفى :در برخههى از منههابع بههه نقههل از برخههى از امامههان
که: نقل مى ۷ما  صادقاز ا« سماع  بن مهران»که چنان  کند 

َّ ْن ح ِبََّّکح
 
َّأ ْبِدَّاَّلِلََِّّعْند  ۷ََّّع  هح َِّعْند  ٌةَِّماْنََّّو  اِلیاِ ََِّّعد   یَّم     َ ا ج  ْقاِ ََّّف  َّاْلع  ْکارح ْهاِ ََِّّذ َّاْْل  ََّّو  اال  ق   ۷َّف 

َّ قح َّف  ا ح اع  ََّس   اال  وا.َّق  دح ت  ْ ََّت  هح ْند  َّجح َّو  ْه   َّاْعِرفح اَّاْْل  َّو  هح ْند  َّجح َّو  ْق   َّاْعِرفح اَّاْلع  ک  َّ   ا َِّفاد  ِعْلا ح ْلا ح َّجح
ْباِدَّاَّلِلَّ ا َّع   ح

 
َّأ اال  ق  ا.َّف  ن  ْفت  ر   اَّع  َّم  َِّإ    ْعِرفح ۷َّن  َِّمان  ا ح ق  ل  َّخ  ْلاقل َّخ 

لح و  
 
َّأ ا   َّهح َّو  ْقا   َّاْلع  اق  ل  َّخ  َّاَّلل   َِّإن  

ه ًِ و ْرِشَِّمْنَّنح نِیَّاْلع  ِ ْنََّی  َّع  نی  اِنی ِ وح  َ ح 2ََّّ؛ال
دادی از دوسهتادش حضهوو داشهتند، بودم و دزد ان حضرت اعه ۷محضر امام صادق

فرموددد:  قل و جههل و ا.هادی ا.هن دو وا  ۷ذکری از  قل و جهل به میان امد، امام
دادیم، مگهر بشناسید اا هدا.  شو.د. سیا ه  رضه داش : فدا.  شوم! چیزی وا دیی

 اش ازشیا به ما اعلیم فرما.ید. حضرت فرموددد: دداودد اباو  و اعالی اّولین افر.هد 
 ووحادیین وا که  قل باشد، از دوو دود ا.جاد و دو سی  واس   رش جا داد.

 3در منابع، موارد مشابه و هم مضمون با این روایت نید و،ود دارد.
 . آب2-7

 ۷کههه از امهها  صههادقشههد، اسههت. چناندر ایههن دسههته از روایههات مخلههوق اول آب معرفى
 شد، است: نقل

 4د و از ان هر چیز د.گری وا افر.د  اس .اب، اول چیزی اس  که دداودد افر.
 . حجب و پرده خداوند2-8

کهه از شهد، اسهتت چناندر این دسهته از روایهات مخلهوق اول پهرد، و ُحجهب خداونهد معرفى
کر  که: نقل ۹پیامبر ا  شد، است 

َّ لح و  
 
ََّّأ ق  ل  اَّخ  ََّّم  بح َّاَّللح جح 5َّ.حح

                                                      
مها خلقهت خلقهًا َحهب ملهى منه  له   :َدبهر فهیدبر. فقهال :ثهم  هال لهه . بل فی بلَ : ال له .َول ما خل  اَّلل العقل :۷. عنه1

 الثواب و علی  العقاب.
 ۱۹۶، ص۱، جالمحاسن. 2
 . ۱۸۵، ص۱۸، جشرح نهج البالغة ابن ابی الحدیدت ۵۷، ص۱، جالفوائد کنز. 3
 . ۸۳، ص۱، جعلل الشرایعت ۹۴، ص۸، جلکافیا. 4
 . ۱۷۱، صة اإلثنی عشرکفایة األثر فی النص علی األئم. 5
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وف معجم2-9  . حر
 ۷کهه از امها  صهادقشهد، اسهتت چنانحهروف معرفى در این دسته از روایات مخلهوق اول

که فرمود: نقل  شد، است 
  1دادم و ان حروف اس .شد  اس  وا میمن اول چیزی که دلق

که: نقل ۷و از اما  رضا  شد، است 
َّ ل  و  
 
َّأ ََِّّإن   ق  ل  اَّخ  َّاْلحََّّم  وفح َح َّحح ا     َّاْلِکت  ْلق  ح َِّ ِ َّخ  ف  ِ ر  ع  َِّلیح

َّج     َّو  ز   َّع  2ََّّ؛ْعج  اَّللح
اولین چیزی که ددا  ز و جل دلق کرد، کتاب  حروف معجم بود اا دلقهش شهنادته 

 شود. 

 . پیشینه مواجهه علمای مسلمان با روایات مخلوق اول3
کلى در میان حدیثبه  خهورد. پژوهان دو رویکرد نسهبت بهه ایهن احادیهث بهه چشهم مهىطور 

ها است. دومین رویکرد، نقد احادیث و در آن اولین رویکرد، پذیرش تما  روایات و ،مع میان
 نتیجه پذیرش برخى و رّد برخى دیگر از احادیث است:

وایات مخلوق اول 3-1 ویکرد پذیرش و جمع میان ر  . ر
در موا،ههه بها احادیهث  - که بیشتر دیدگا، فلسفى و عرفانى دارند - پژوهانبرخى از حدیث

کرمخلوق اول، آن که همه مخلو ات مذکور در ایهن احادیهث را د،ها را به این صورت ،مع  اند 
کهه مالصهدرا، در تفسهیر ایهن احادیهث و انهدت چنانهای متنوعى برای حقیقتى واحد دانستهنا 

 نویسد: ها مىدر مقا  ،مع میان آن
ای برادوان سالک، بدادید کهه  قهل اولهین مقلوقهات و دومهین وجودهاسه  ... و دو 

، قلم و ملک ۹، ووح پیامبر۹اولین مقلوق  قل، دوو پیامبر احاد.ث چنین امد  که
چیز اس  به ا تباوات مقتلف و به حسه  ههر ها اوصاف .ککروبی اس  و ایام ا.ن
بسا که اسامی بسهیاوی بهرای مسهیا.ی کهه از  شد  اس  و چهصفتی به اسیی دوادد 

  3وود.جه  ذات و وجود واحد اس  به کاو می
 نویسد: زاد، آملى مىو عالمه حسن 4اندنید همین دیدگا، را ابراز کرد،« ردامادمی»و « حافظ برسى»

                                                      
 . ۲۸۴، صاصول ستة عشر. 1
 . ۳۲۵، ص(بابویهابن) االمالی. 2
 .۲۱۶، ص۱، جالکافیشرح اصول . 3
 .۴۰، صالکافیالتعلیقة علی اصول ت ۴۵، ص۷مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المؤمنین. 4
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بهه حسه   هروا صهادو دقسهتین اسه  و .اهی از اسهیای ان  ۹حقیق  محّیدّ.ه
حضرت دون اس  و دون صادو دقستین که حامل اوض اسه  .عنهی ان وّق منشهوو و 

میهٍ  َو ُکل َ َشی   )ادد: دوو مرشوشی که کلیات دووی وجودی بر او منتقش ییإ می ِ ُُ ْ اه َصی ح 
َ
ٍء أ

یٍن  مهءی ) . و پوشید  دیس  که حیات حوت به اب اس :(ُمبی ُشُه َعَلإ ال    1.(َو کهَن َعر 

کهه فالسهفه اثهر نبهود، اسهت. توضهین، آنبینش فلسفى و عرفهانى برخهى مسهلمانان در ایهن مسهیر بهى
رفهان نظهری و اثرپهذیری از آن، در پهى انطبهاق، تحلیهل و ویهه، بعهد از پیهدایش عمشاا و اشراق و عرفا، بهه 

 2بندی و همسانى این روایات با نظا  فکری فلسفى و عرفانى خود برآمدند.،مع
که مسیله آفرینش و فرایند آن، هموار، ذهن بشر را به در توضین آرای یاد شد، مى گفت  توان 

کرد، و سلاالتى را بهرای او بهه و،هود آورد، اسهت. اندیشهیدن بهه آنچهه نخسهتین بهار  خود مش ول 
ک ههر مکاتههب فکههری، مطههالبى را  ای فلسههفى و فههراخلهه  شههد، اسههت، مسههیله کههه در ا دینههى اسههت 

توان یافهت. سهرآغاز تصهور مخلهو ى برتهر از سهایر مخلو هات را در سهخنان افلهوطین دربار، آن مى
 نویسد: ریشه دارد. او مى
ََّّال احدَّصاًَّکیفَّاحلکمی َّقال ن اعَّمنَّبنوعَّفی َّکثرةَّ َّالذیَّملحضاَّاحلق  َّمن َّتنبعثَّاأل
َّإبداعاا َّعناادَّوحدانیتاا َّاشااتد َّ اا َّیتکثاار َّأنَّ َّوَّوحدانیتاا َّعاانَّخیاار َّأنَّغیاارَّماانَّکثاارة

3ََّّالکثرة؟
چطوو میان اس  که از واحد محض و واقعی که هیچ دو ی از ادهواع اارهر و کرهرت 

لق[ از وحهدادیتش دهاوا کهه آان دهادو دود او دیس ، کررت به وجود ا.د، بدون ا.ن
شود و دودش کررت پیدا داند؟ بلاه آبر اس[ بهه هنگهام ابهداع کرهرت وحهدادیتش 

 بیشتر هم بشود!؟

کهههه بهههر اسهههاس پهههذیرش  واعهههد فلسهههفى همچهههون  ، «علهههت و معلهههول»، «سهههنخیت»مخلهههو ى 
، باید بیشترین شباهت را به خهال  داشهته باشهدت مهثاًل همچهون او «الواحد»و  اعد، « ضرورت»
ک رت و ت ییهر در خداونهد مهىو شهود و احد باشدت ییرا در غیر این صورت، سبب به و،ود آمدن 

برای خل  شدن سایر مخلو ات، آن مخلوق واحد، باید پیش از سایر مخلو ات به و،ود آمهد، 
ک هرت و ت ییهر هسهتند، بهه  کهه دارای  باشد تها خداونهد از طریه  وسهاطت او، دیگهر مخلو هات را 

                                                      
 .۲۳، صمقدمة منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفالح. 1
 .۷۷-۱۰۱، صروایات و دو مواجهة متفاوت مخلوق اول در. 2
 .۲۱۸، صاثولوجیا. 3
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کهه واحهد و و،ود آورد تا  ک رت به سبب اصل سهنخیت میهان علهت و معلهول در خهال   ت ییر و 
 ثابت )= خداوند( است را، نیابد.

که در یرتشت، خوردت چناناندیشه و،ود مخلوق نخستین در ادیان  دیمى نید به چشم مى
گراتههها»و در آیهههین هنهههدو،  1«بهمهههن» عنهههوان مخلهههوق نخسهههتین و واسهههطه خلقهههت بهههه  2«هیرانیههها 

شد، است. از سوی فالسهفه، عرفها و سهایر متفکهران اسهالمى نیهد مصهادی  متنهوعى بهرای ىمعرف
شههد، اسههت: نفههس رحمههانى، صههادر اول، و،ههود عهها  و تجلههى سههاری، مخلههوق نخسههتین معرفى

مقا  احدیت، فیو و عقل، هیولى و صورت، ،وهر و عری، حرکت و سکون، و،ود و عهد ، 
، خیههر و شههر، لههوح، و،ههود منبسهه ، :و اهههل بیههت ۹ لههم، نفههس و روح، و،ههود نههوری پیههامبر

کههون و فسههاد، دنیهها و آخههرت، نههور و المههت، محبههت و غلبههه، مو،ههود روحههانى و  مشههیت، آب، 
اسههتناد متفکههران مسههلمان، بههه  3انههد.،سههمانى، علههت و معلههول،  ههبو و بسهه  از ایههن ،ملههه

و اثهر متقابهل نگها، برخى از روایات مذکور، برای تعیین مخلهوق نخسهتین، اهّمّیهت ایهن روایهات 
 دهد.ها را نشان مىعرفانى آنان بر تفسیر و برداشت از آن - فلسفى

کّلى مهىرویکرد ،مع مذکور را به تهوان در آثهار عرفها و فالسهفه مشهاا و اشهراق مخصوصهًا طور 
کرد. برای مثال ابن عربى مى  گوید: پس از اهور عرفان نظری دنبال 

4ََّّالقل ؛َّه َّوَّالعق َّاَّللَّخلقَّماَّأول
 اول مقلوق دداودد،  قل بود و ان هیان قلم اس .

 نویسد:، مىشرح فصوص الحکمو خوارزمى در 
  هین و أ لهی قلهم و الاتهاب امّ  به اس  مسّیی که اس  اّول  قل اّول، اعّین به متعّین
 َّللا دلق ما اّول .العقل َّللا دلق ما اّول: »الحد.ث فی وود کیا محیدی، دوو و واحد 

  5.«القلم َّللا دلق ما اّول. یدوو

 شود: مالهادی سبزواری نید همین ،مع را در شرح مثنوی یادآور مى
 غلبهه و مهوننی بهه ادهس از هااضییق و  اّمه معادی برای از اددموضوع الفاظ که دادس  با.د

                                                      
 .۳۳۸، ص۱، جفرهنگ معارف اسالمی. 1
 .۷۷-۱۰۱، ص«مخلوق اول در روایات و دو موا،هه متفاوت. »2
 .۵۶-۷۴، صقاعده الواحد از دیدگاه متکلمانت ۳۳۸، ص۱، جفرهنگ معارف اسالمی. 3
 . ۴۲۱، ص۲، جالفتوحات المکیة. 4
 .۷۱۶، ص۲، جوص الحکمشرح فص. 5
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 دقهش او بهه کهه چیزی برای از اس  موضوع قلمکه ان اس ؛ مرل برداسته دفس بر ایدشئه
 باشهد، ووحهادی و مجهرد .ها دیهال؛ و دی چون باشد، جسیادی و جسم چیز ان دوا  نند؛ک

ل  »: کهه ادهدفرمود  ان از اعبیر که کل  قل اس  جیله ان از و  قل. ملاه چون  َدَلهَق  مها َاوَّ
 :گو.د ۱فر.دالد.ن شیخ کهچنان. اس  دتیی ووح و دوو ان و ،«الَقَلَم  َّللا

 غیه ان که اول شد پد.د از جی  
 

 بعد از ان ان دهوو مطلهق زد  لهم 
 

 هیچ و.  گش بود دوو پا  او بی
 1 ههرش و کرسههی و لههوح و قلههم  ا

 

 وجهودات و وبادیهه معهاوف و کلیهه  لهوم دوا  و باشد وسوم و دطوط دقش ان دوا  و
 دهوا  شهود دگاشهته چیزی ان دو که چیزی برای از اس  موضوع لوح و باشد ووحادیه

 چهون باشد ووحادی دوا  و حافظه و کاغذ و اقته و سنگ مرل دباش جسیادی و جسم
  2.دنیا.د اهیال وا مرابه هیچ با.د کامل پس الباقی،  لیه قس و جز.یه و کلیه دفوس

رسد  ایالن بهه ایهن ،مهع دغدغهه تحلیهل متهون نقلهى و پیونهد دادن که گذشت، به نظر مىچنان
کهرد،انهد و از همهها با مطالب خویش را داشتهآن انهد روایهات مخلهوق اول و صهادر اول را ین رو سهعى 

کنند. در مکتهب مشهاا، اولهین همسو با نظا  فکری و فلسفى و عرفانى خویش تحلیل و ،مع بندی 
مخلوق، عقل اول و در مکتب اشراق، نور اول، نور ا رب و اول مها خله  نامیهد، شهد، اسهت و عرفها بها 

انهد و ههر و تجلهى، و،هود منبسه  را اولهین صهادر دانسهته تو،ه به وحهدت و،هود و تشهکی  در اههور
  3اند.ی  از آنان با این نظا  فکری روایات مخلوق اول را توضین داد،

ویکرد نقد احادیث مخلوق اول 3-2  . ر
گههدارش ،مههع در مقابههلج رویکههرد پههذیرش تمههامى روایههات و ،مههع میههان آن ههها، برخههى، بهها و،ههود 

کهرد، 5ز روایهات ایهن مجموعههدر صهحت صهدور برخهى ا 4مذکور، انهدت بهرای مثهال مجلسهى در تردیهد 
دانهد مواضع متعدد بهر اسهاس شهرای  و ا تضهای روایهات، خلقهت آب را مقهد  بهر سهایر مصهادی  مهى

رسهد سهبب بهه نظهر مهى 6که این نشان دهند، آن است که ،مع مذکور، مورد پذیرش او نبهود، اسهت.
                                                      

 .۱۸ص منطق الطیر،. 1
 . ۲۰۷، ص۱، جشرح مثنوی. 2
 . ۲۶۴، ص۲، جمجموعه مصنفاتت ۱۴، صجذوات و مواقیتت ۲۵۵، صرسائل ابن سینا. 3
 .۳۶۳، ص۵۴، جبحار االنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة الطهار. 4
ک هر َخبارنها َن َول ما و،دته فى األخبار المع العقل  اَّلل ما خل  . خبر َول5 تبرة و منمها ههو مهیخوذ مهن َخبهار العامه  و اهاهر َ

 المخلو ات الماا َو الهواا. 
 .۱۰۲، ص۱، جبحار االنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة الطهار. 6
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روایهى بهرای خهروج از اهاهر روایهات اسهت.  - نه یا شواهد  رآنهىنپذیرفتن ،مع مذکور، عد  و،ود  ری
کهه از  هول پیهامبر  عالمه طباطبایى نید ضمن اشار، به تنوع مذکور در این دسهت از روایهات، روایتهى را 

کنههد، معرفههى مههى« ۹نههور پیههامبر اکههر »را « مخلههوق اول»خطههاب بههه ،ههابر وارد شههد، و در آن  ۹اکههر 
 نویسد: دهد. عالمه طباطبایى، مىن مىنسبت به سایر موارد تر،ی

دوو دبّیهک .ها جهابر؛ .ها اّول َّلل به چند چیز امد  اس : اّول ما دلق ا َّللدو ووا.ات اّول ما دلق ا
کهنم کهه از میهان ا.هن ما دلق  قل اس  .ا ماء اس  .ا لوح اس  و .ا قلم و چنین اصهّوو مهی

 1دوو دبّیک .ا جابر اس .َّلل أّول ما دلق ا ار اس  هیانار و ووشناحاد.ث ادچه از هیه قوی

کیهد فهراوان فالسهفه و  کهه بها و،هود تی آنچه در این میان نباید م فول بمانهد، ایهن نکتهه اسهت 
، اّمهها ایههن صههورت خههاص و مطلهه  از آن در ،وامههع «اول مهها خلهه  اَّلل العقههل»عرفهها بههه حههدیث 

گهههر در ،وامهههع متهههیخر آ 2حهههدیثى متقهههد  شهههیعى وارد نشهههد، اسهههت مهههد، اسهههت، دارای سهههند و ا
یهه  از صههحاح سههته اهههل سههنت نیههد ذکههری از ایههن از سههوی دیگههر، در هیچ 3مشخصههى نیسههت.

کهه عالمهه مجلسهى متهذکر نقهل آن از سهوی عامهه شهد، و بها و،هود این 4میهان نیسهت حدیث در
 نویسد: است، مى

َّاملعتبرةَّوَّإمناَّه َّمأ َّالعام .لکنَّخبرَّأولَّماَّخلقَّاَّللَّالعق َّماَّوجدت َّیفَّاألخباً 5َّخ ذَّمنَّأخباً
کهه بهرای حهدیث یهاد شهد، طریه  معتبهری و،هود نهدارد آنجهااّما ابن حجر نید متذکر مى  شهود 

 نویسد: که مى
َقَّل َّفلیسَّالعق َّاَّللَّخلقَّماَّأولَّحدیثَّوَّأما 6ََّّثب .َّطر

را از احادیههث ضههعی  و « العقههل اَّلل خلهه  مهها َول»پژوهان، عبههارت برخههى دیگههر از حههدیث
بهر ایهن اسهاس رویکهرد  7انهد.را تهر،ین داد،« القلهم اَّلل خله  مها َول»دانند و حدیث موضوع مى

                                                      
 .۳۴۹، صمهرتابان. 1
ستبصار فیماا الا، تهذیب االحکام)ابهن بابویهه(.  االمالی ،معانی االخبار، علل الشرایع ،من الیحضره الفقیه، الکافی .ک:. ر2

 . (شیخ طوسى)االمالی ، اختلف من االخبار
 . ۲۱۲، ص۵۵، جبحار االنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة الطهار. 3
 . نساییالسنن ، ترمذیالسنن ، سنن ابن ماجه، سنن ابی داود، صحیح مسلم، بخاریالصحیح .ک: ر .4
 . ۱۰۲، ص۱، جئمة الطهاربحار االنوار الجامعة لدرر اخبار اال. 5
 . ۲۰۶، ص۶، جفتح الباری. 6
کشاف الخفااو و مزیال االلبااا عماا ت ۱۵۴، صاالسرار المرفوعة فی االخبار الموضوعةت ۲۸، صتذکرة الموضوعات. 7

 . ۲۳۷، صاشتهر من االحادیث علی السنة الناا



 لیتحل
حد

قه ال
ف

 یثی
ل روا

دلو
م

ی
 ات

اول
وق 

مخل
 

 

 

13 

کهردت بلکهه آنچهه در ،وامهع متقهد  شهیعى نقلنقد را در آثار اهل سنت نید مى شهد، تهوان دنبهال 
که:  ۷است از اما  صادق  به این صورت است 
َّ َّاَّلل  ََِّّإن   لح و  

 
َّأ َّهح   َّو  ْق   َّاْلع  ق  ل  ََّّخ  ْلقل ا ح ََّّخ  َّل  اال  ق  َّف  ها ًِ او اْرِشَِّماْنَّنح انِیَّاْلع  ِ اْنََّی  َّع  نی  ااِنی ِ وح  َ ح َّال ِمن 

؛ ْقب   
 
أ ْقِبْ َّف 

 
َّل  ح َّأ ال  َّق  َّمثح   ر  ْد  

 
أ ْدِ ْرَّف 

 
1ََّّأ

دداودد متعال  قل وا از دوو دو.ش و از نرف واس   رش افر.د و ان اول مقلهوق از 
 ای و پیش امد. گف : پیش ووحادیان اس  پس به او گف : پس وو و او پس وف ، و

صهورت  شد، است و نهه بههبر این اساس، اول بودن خل  عقل تنها در میان روحانیان مطرح
کههه صهورت مطله  حههدیث را تنهها فالسهفه و عرفهها  مطله  و در میهان تمها  مخلو ههات. ایهن نکتهه 

کرد، ادر نخسهت شهد، از سهوی آنهان را بها اندیشهه صههها و ،مهع مطرحاند، پیوند تحلیل آننقل 
 دهد. نشان مى

 . تحلیل رویکردهای جمع و نقد روایات۴
کهه  گفتنى است چنین ،معى بهه ایهن صهورت  در تحلیل رویکرد ،مع روایات مخلوق اول 

های حقیقتى واحد هستند، اند، نا تما  آنچه در این اخبار به عنوان مخلوق اول معرفى شد،
 پذیرش نیستت ییرا: چندان  ابل

ی  از روایات این مجموعه به وحدت مصادی ، اشار، نشهد، اسهت و بلکهه بهر ر هیچاواًل، د
کیههد شههد، اسههتت بههرای مثههال در روایتههى از امهها  بهها رعکههس بههر تفههاوت آن کههه  ۷ههها تی زمههانى 

کنههد و شههکایت مههى ۷شخصههى از اخههتالف شههدید میههان مصههادی  مخلههوق اول، بههه امهها  بهها ر
داننهد  در ،هواب آن شهخص از مهى« روح»و برخهى نیهد « م له»برخهى «  هدر»گوید: برخهى آن را مى

که: نقل ۷اما  با ر  شد، است 
  2اول چیزی که دداودد افر.د اب بود  اس !

گهر ایههن مصهادی  دارای وحههدت ذاتهى بودنهد، بایههد بهه ایهن در کهه ا ،ای افههزودن حهالى اسههت 
 شد. ها اشار، مىمصدا ى دیگر، به وحدت آن

کههریم، شهاهدی بهر تیییهد ،مههع ثانیهًا، بها و،هود ،سهتجو ی فههراوان، در احادیهث یها آیهات  هرآن 
کهر مذکور یافت نشد، تا تییید شودت یعنى برای مثال در هیچ حدیث یا آیه بهه  ۹ای از پیامبر ا

                                                      
 . ۲۱، ص۱، جالکافی. 1
 . ۹۴، ص۸، جمان. ه2
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 عنوان  لم یا از آب به مشیت الهى یاد نشد، است تا بتوان به  رینه آن ،مع مذکور را پذیرفت. 
گوینههد، واژ،  ثالثههًا، بایههد تو،ههه داشههت گههر  کنههد، ولههى مقصههودش « آب»کههه ا «  لههم»را اسههتفاد، 

کند، ولى مقصودش «  لم»باشد و  کر »را استفاد،  کهه ههیچ باشد، سبب مهى« ۹پیامبر ا شهود 
گویند، به شنوند، منتقل نشود و حجتهى بهرای ا امهه بها ى نمهى مانهدت ییهرا ههر فهرد بهه مفهومى از 

گفته شهود و ایهن ای فهرار از اشهکال، مهدعى چنهین ،معهى مهىههایش بهرمحو بروز تنا و در 
 به دور است. :نوع ،مع از مقا  و حکمت معصومان

کههه بههر مبنههای آن میههان رابعههًا، بههه نظههر مههى رسههد ،مههع مههذکور برآمههد، از بینشههى فلسههفى اسههت 
که این بهه معنهای پهذیرش مطله  آن آن خال  و مخلوق سنخیت و تناسب بر  رار است و حال

کسهانى همچهون فخهرتما  متکلمان و فالسفه مسلمان نیست. توضین، آناز سوی   1رازی، که 
کرد، 4و یثربى 3عالمه ،عفری 2میرزا ،واد آ ا تهرانى اند و بر عکس اصل تباین، یعنى آن را نقد 

کرد، لذا ضرورت فلسفى بهرای و،هود  5اند.عد  سنخیت میان خال  و مخلوق را ،ایگزین آن 
ک کند با ى نمىه نقش واسطهمخلو ى نخستین  گذشهت ماند و چنانای در خلقت را ایفا  کهه 

 ای ا امه شود.باید برای خروج از ااهر روایات،  رینه
کهه مسهیر آن تهر،ین برخهى از روایهات نسهبت بهه سهایر روایهات بهود  اّما در تحلیل رویکرد نقهد 

گفت: پیش از آنمى هها اطمینهان حاصهل میان آن که از امکان یا عد  امکان تحق  ،معتوان 
دیگههر، تهها  بیههاننشههد، اسههت، رّد و نقههد روایههات در مرحلههه نخسههت چنههدان صههحین نیسههت. بههه 

که امکان ،مع میان روایات و رفهع تعهاری اهاهری بها ى اسهت، ایهن رویکهرد نسهبت بهه  زمانى 
ایات و رفع رویکرد رّد و طرح برخى از روایات اولویت دارد، لذا در این  سمت بیانى در ،مع رو

گذشت و به شهرحى  –شود، البته نه با رویکرد فلسفى ها ارائه مىتعاری آن که نقد آن  عرفانى 
 که خواهد آمد، مورد تصرین برخى از بزرگان هم  رار دارد: 

 . جمع و رفع تعارض ظاهری۵
گذشههت، تصههور وحههدت میههان مصههادی  چنههدان  ابل پههذیرش نیسههت و بهها تو،ههه بههه آنچههه 

                                                      
 .۴۶۶، ص۱، جم االلهیات و الطبیعیاتالمباحث المشرقیة فی عل. 1
 .۳۱۶؟ )بحثى در مبادی و اصول تصّوف و عرفان(، صگویدعارف و صوفی چه می. 2
 .۹۹-۱۵۰، صتفسیر و نقد و تحلیل مثنوی. 3
 .۲۵۱-۲۶۳، صنقدی بر قاعدة الواحد و اصل سنخیت. 4
 .۱۲۵-۱۵۲، صتأملی در نظریه اصالت وجود و وحدت وجود. 5
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که واسطه فعل خلقهت خداونهد و ارتبهاط او بها تطبی  مجموع ه روایات مخلوق اول بر مو،ودی 
یشههه در پههذیرش و بههاور بههه و،ههود  کههه ر دیگههر مخلو ههات باشههد، برآمههد، از بیههنش فلسههفى اسههت 

توان این ،مع را پذیرفت. از سوی دیگهر، سنخیت میان علت و معلول دارد و از همین رو نمى
یکهههرد رّد روایهههات، پهههیش از آن کهههه از امکهههان ،مهههع تحقیههه  نشهههود، رویکهههردی مطلهههوبى میهههان رو
رسههد آنچههه در برداشههت از مجموعههه روایههات مخلههوق اول سههبب اصههولیون نیسههت. بههه نظههر مههى

کههارکرد آن اسههتت بههه کلمههه اول و  کههه طوری تعههاری شههد، اسههت، عههد  تو،ههه بههه معنههای د یهه  
کههردبیشههتر حههدیث انههد. بنههابراین نخسههت ،پژوهههان ایههن روایههات را بههر مخلههوق نخسههتین حمههل 

کههریم را پههى مههى کههاربرد آن در آیههات  ههرآن  کلمههه اول و  گیههریم و سههپس بههه روایههات مشههابه معنههای 
 کنیم.مرا،عه مى

 « اول». معنای واژه ۵-1
و در ،مهالت  1شهد،گها، اشار، ، به ملجی، ر،وع، مرا،عهه و بازگشهت«اول»در معنای مصدر 

گفتههه کههار رفتههه اسههتت چنههان دعههایى نیههد بههه َل »شههد،: کههه  ّوَ
َ
خداونههد بههه تههو بههاز « )= اَّلُل علیهه  َ

کار مىدربار، آنچه تکرار نمى« اول» 2گردد(، هذا َول مولود ولهد لفهالن و »رودت مانند: شود هم به 
« ابتهداا»این اول فرزند فالنى اسهت و فرزنهد دیگهری ههم نهدارد( بهرعکس « )= ان لم یولد له غیر،
 نویسد: هست. از همین رو عسکری مى که دارای دومى هم

َّبا ضاف َّایَّثان؛َّ َّیسمیَّأو َّإ  َّهبذاََّبط َّقولَّامللحدَنَّانَّاألولَّ 
  3شود.گو.ند بعد از اول، دومی هم با.د باشد، اشااو میاز هیین داته اشتبا  ادان که می

کلمه  ک هر روایهات مخلهوق اول به« اول»لذا معنای ل وی  نع از تفسهیر آن بهه کاررفتهه مهاکه در ا
کاربردهای  رآنى این واژ، نید مؤید این حقیقت است. مخلوق نخستین فلسفى مى  شود. 

برد قرآنی واژه ۵-2  «اول». کار
کههریم در چنههد آیههه به« اول»واژ،  کههه در آندر  ههرآن  ههها تصههور معنههای نخسههتین خههالف کاررفتههه 

ُنیی ا َو )کهه در آیههه اهاهر اسههتت چنان میه آمی یی بی َزل  ن 
َ
اه   ُت أ ی مییه ُمَصی   َل  َتُک ُنی ا لیی  َو  َمَعُکی    لی و َ

َ
رٍ  أ ییه کییهری و » 4ت(... بی

                                                      
 . ۳۱۵، ص۱۵، جتهذیب اللغةت ۳۵۸، ص۸، جالعین. 1
 .۳۷۷، ص۱۰، جالمحیط فی اللغة. 2
 .۱۱۳، صالفروق فی اللغة. 3
 .۴۱. سور، بقر،، آیه4
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کرد، که با شماسهت - ا بدانچه نازل  یهد و اول منکهر آن  - که مؤید همان چیدی است  ایمهان آر
گفتهه «. نباشید کتهاب  کهه خطاب به اههل  کهافر»شهد،   کهه سهور، بقهر، بههنباشهندت در حالى« اول 

یههادی از اهههل مکهه نسههبت بههه نههازل  طهور  طههع در مدینهه شههد، اسهت و پههیش از آن زمههان، تعهداد ی
کهافر بهودن بهه آموز، کهافران نبودنهد. لهذا اول  کافر بودند و یهودیان نخستین  های اسالمى و  رآنى 

کافر نیستت کفر و ایمان آنان بر سایر افراد است.  1معنای نخستین   بلکه به معنای اثر و رتبه 
ن َ )همچنین در آیه  َل  می و َ

َ
ْ ٍت  أ َع  َب هسی  ُوضی ذی لیلن َ

َة  َلل َ
َبک َ عیهَلمین ُهی ی   َو  ُمبهَرکا   بی در حقیقهت، اول » 2ت(لیل 

که برای ]عبادتخانه کهه در مکهه اسهت و مبهارک، و بهرای ای  [ مرد ، نهاد، شد،، همان است 
ه عالمهه کهت اول بیهت بهه معنهای نخسهتین خانهه نیسهتت چنان«[ ههدایت اسهت،هانیان ]مایهه
 نویسد: طباطبایى مى

ای باشد که بر ووی زمین برای ادتفهاع دقستین داده لفظ ا.ه بر ا.ن دالل  دداود که ا.ن داده
  3ای سادته دشد  بود.وسادد که قبل از ماه، هیچ دادهشد  باشد و دییمردم سادته

کعبههه ممتههازترین مکههان پر سههتش اسههتت بلکههه بههه معنههای تقههد  شههین و رتبههه اسههتت یعنههى 
 گوید: که ابن عاشور ذیل همین آیه مىچنان

اساا َّللسااا قَّیفَّفعاا َّماااَّفاایلذاَّأضاایفَّإیَّاساا َّجاانسَّف اا َّالسااا قَّماانَّجاانسَّذلاا ََّّأول 
4ََّّاملضافَّإلی َّیفَّالشأنَّاملتحدثَّعن ؛

اول، اسیی برای بیان سبق  دو هر فعلی اس  و اگر بهه اسهم جهنس اضهافه شهود ان اسهم 
 ان جنس که به ان اضافه شد  از جه  شأن جد.د سبق  داود.جنس، دسب  به سا.ر مواود 

که از اما  علىزمخشری نید نقل مى که:  ۷کند   سلال شد 
کااانَّقبلاا َّ یاا   َّوَّلکناا َّأولَّ یاا َّوضاا َّللنااا َّمباًکاااَّفیاا َّ أَّهاا َّأولَّ یاا ؟َّقااال َّ  َّقاادَّ

5ََّّاهلدیَّوَّالرمح َّوَّالبرک ؛
ههای د.گهری ده! قطعها  دادهه: »ا.ا کعبه دقستین داده اس ؟ ا.شان دو پاسخ فرموددد

                                                      
، اناوار التنزیال و اسارار التاویالت ۱۳۱، ص۱، جالکشاف عن حقاق غوامض التنزیل و عیون االقاویل فی وجوه التاویل. 1

 . ۴۴۶، ص۱، جتفسیر التحریر و التنویر ت۷۶، ص۱ج
 . ۹۶. سور، آل عمران، آیه 2
 . ۳۵۰، ص۳، جالمیزان فی تفسیر القرآن. 3
 .۱۵۸، ص۳، جتفسیر التحریر و التنویر. 4
 .۳۸۶، ص۱، جالکشاف عن حقاق غوامض التنزیل و عیون االقاویل فی وجوه التاویل. 5
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قبل از ان بود ، ولی اولین بی  که برای مردم بنا شد  که مباو  بهود  و دو ان ههدا.  و 
 «.وحی  و برک  بود  کعبه اس 

کعبهه نسهبت بهه سهایر خانهه هها دارای تقهد  اسهت و نهه زمهان پیهدایش آن بر این اساس شهین 
 ها. نسبت به سایر خانه

کریم از  ول حضرت نوحینهمچنین با و،ود ا  گوید: مى ۷که در  رآن 
ُت  َو ) ر  می

ُ
ن   أ

َ
ُک َن  أ

َ
َن  أ مین می لی ُمس   1.(ال 
 گوید: مى ۷از  ول حضرت ابراهیم

ُت ) َلم  س 
َ
َرب ی  أ عهَلمیَن  لی  2.(ال 

 گوید: و از  ول او و فرزندش مى
اه) نه َو  َرب َ َعل  نی  اج  َمی  لی 3.(َك لَ  ُمس 

 

 فرماید: و دربار، حضرت لوط مى
نه َرمه) َر  ریهه َوَجد  ْ ٍت  َغی  َن  َب مین می لی ُمس    4.(ال 

  ُال  )اّما در آیه 
َ
َر  أ هی  َغی  ُذ  الل َ خی ت َ

َ
ه أ ی   ری  َولی مهواتی  رهطی ضی  َو  الس َ َأر  ُ   ُهَ   َو  ال  عی َعیُ   ل  َو  ُیط  ییإ ُایل   ُیط 

ن  ُت  می یر  می
ُ
ن   أ

َ
ُکی َن  أ

َ
 أ

َل  و َ
َ
َلَ   َمن   أ س 

َ
یَن  ن َ َتُکی نَ  ل  َو  أ یین می ِی ی

ُمش   - ها و زمهینپدیدآورنهد، آسهمان - آیها غیهر از خهدا»بگهو: » 5ت(ال 
که خوراک مى کهه دهد، و خوراک داد، نمىسرپرستى برگزینم؟ و اوست  شود  بگهو: مهن مهیمور  

کههه اسههال  آورد، اسههت، و ]بهه مههن فرمههان داد، کسههى باشههم  کههه:[ هرگههد از مشههرکان نخسهتین  شههد، 
کر ، به پیامبر «مباش کند.  ۹ا که خود را اول مسلمان معرفى   امر شد، است 

 نویسد: عالمه طباطبایى مى
اولهین کسهی باشهد کهه اسهرم اوود  اسه ؛ « أول مهن أسهلم» اگر مقصود از جیلهه

حس  شهراف  و که ظاهر انرق دو ا.ه هم هیین اس ، معنای ان اولو.  بهچنانهم
  6وابه دواهد بود ده برحس  زمان.

                                                      
 . ۷۲. سور، یونس، آیه1
 .۱۳۱. سور، بقر،، آیه 2
 .۱۲۸. سور، بقر،، آیه 3
 .۳۶سور، ذاریات، آیه . 4
 .۱۴. سور، انعا ، آیه 5
 .۳۳، ص۷، جالمیزان فی تفسیر القرآن. 6
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ک کهریم از «اول»ارکرد واژ، لذا  ، بیان تقد  رتبه است و نه زمانىت ییهرا نهص صهرین آیهات  هرآن 
کهر مسلمان بهودن عهد، کنهار ههم  هرار دادن ایهن گهدارش مهى ۹ای پهیش از پیهامبر ا دههد. بها در 
کههر آیهات بههه دسههت مهى کههه اول مسههلمان بهودن پیههامبر ا از ،ههت شههرافت و رتبههه و مقهها   ۹آیههد 

 سلمانان است و نه تقد  زمانى ایشان نسبت به سایر افراد.نسبت به سایر م
 . خانواده حدیثی مخلوق اول۵-3

که مضمون مشابهى با روایهات مخلهوق اول دارنهد، بهه تقهد  رتبهه مصهادی  اشهار،  در روایاتى 
که اما  سجادکه از ،ابر نقلشد، استت چنان  فرمود:  ۷شد، 

َّ اااَِّماان  َِّإن   اااِ رح اااَّج  ااَّاَّلِلَََّّ  ع  َّت    َّ َّو  ااا   ََّس   ااای  ع  َّت  ااِقَّاَّللح لح ْ َّخی  ْ  ِ َّ اانح ْ  ْ َّ ااْ َّ   ل  َّف  اا ل یع  فا َّر  اا ل ْنِلل  َّم  َّو  ااانل
ک  َِِّب  ای 

؛ َِّإْنسا    َّ َّو  ا  َِّجن    َّ َّو  را  ََّق     َّ َّو  سا  ْ ََّش    َّ َّو  اًا  َّن    َّ َّو  ن     َّج    َّ َّو  ْرضا 
 
1ََّّأ

اگر مها دبهود.م دداودهد حس  مااد  و منزل  وفیع پس ای جابر ما از ددا هستیم به
 افر.د.اسیان و زمین، بهش  و ااش، دووشید و ما  و جن و ادس وا دیی

کههر  بههه معنههای مندلههت و ارزش رفیههع  :یهها سههایر امامههان ۹لههذا مخلههوق اول بههودن پیههامبر ا
که مخلوق اول بودن  لم، آب یا عقهل، نهه بهه ایشان است. بر این اساس، مى گفت  توان چنین 

ههها، بلکههه بههه معنههای ارزش ایههن مخلو ههات اسههت. در ایههن مخلههوق بههودن آنمعنههای نخسههتین 
، هههر :صههورت، تعارضههى و تنا ضههى میههان روایههات مخلههوق اول بهها ى نخواهههد مانههدت ییههرا ائمههه

عنههوان مخلههوق اول تعیههین ههها بههه یهه  از ایههن مخلو ههات را بههرای ایجههاد تو،ههه مسههلمانان بههه آن
فى معرفى شدن موارد دیگر نخواهد بود. لذا نیازی نیست ها، منااند و معرفى هر ی  از آنکرد،

کهر هایى نظیر اینتا با استفاد، از تیویالت پیچید، و تکل  همهان  لهم اسهت و  ۹که پیهامبر ا
کنیمت ییرا اساسًا تعارضى با ى نمى  ماند.  لم همان آب است، تعاری میان روایات را رفع 

 ست:نقل شد، ا ۷در حدیث دیگری از اما  با ر
َّ هح ْکرح َِّذ َّج     َّاَّللح ق  ل  ْدَّخ  ق  ََّّ-َّل  ل  و  

 
َّأ ًِ ْد َّاْلق    

ْیل  ََّّل  ق  ل  اَّخ  ََّّم  َّو  اونح کح  َ َّ اٍِّ ل
َّن  ل  و  
 
ااَّأ  َ َِّف اق  ل  ْدَّخ  ق  َّل  اَّو  ْنی  الد ح

ِصَّ َّو  ل  و  
 
2ََّّ...َّأ

کهه ابتهدا شهب  هدر و بعهد روز خله  شهود و بعهد در درون آن نخسهتین آیا مى کهرد  تهوان تصهور 
 نویسد: ین وصى خل  شود؟ مازندرانى در شرح این حدیث مىنبى و نخست

                                                      
 .۸۲، صعیون المعجزات. 1
 .۲۴۷، ص۱، جلکافیا. 2
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ل َّفی َّعیلَّأنَّاللی َّمقد َّعیلَّالهناً؛ َّد   1ََّّ
 دو ان داللتی بر اقدم ش  بر ووز دیس . 

کریم بر عد  سبقت شب بر روز   است.  شد،نیتصراز سوی دیگر، در  رآن 
َّ  ََّّ ْمسح غیَّالش   ْنب  اََّ  ْنََّّهل 

 
ََّّأ ک  ًِ ْد ر ََّّتح م  ََّّاْلق  ََّّ  ََّّو  ْی ح ََّّالل   ؛َّساِ قح ًِ ا

2ََّّالهن  
 ده دووشید وا سزد که به ما  وسد، و ده ش  بر ووز پیشی جو.د. 

کتهاب  َبهاُب »بهابى بها عنهوان  الکافیحال چگونه خلقت آن بر روز مقد  شود؟ همچنهین در 
َکههاَن  َکْیههَ   ههُع اْلَبْیههتج َو  ههیَن َمْوضج َرضج

َ
ههَن اأْل َل َمهها َخَلههَ  اَّلُل مج ّوَ

َ
ّنَ َ

َ
َل َمهها َخَلهه  َ ّوَ

َ
کههه  3«َ و،ههود دارد 

 نویسد: مازندرانى در شرح آن مى
 4غرض از ان بیان شراف  سادتیان اس .

که اول بودن به معنای شرافت است و این شواهد نشان مى شرافت چیدی  که آنجا ازدهند 
کههه شههرافت هههر یهه  از مههانع و نهها و شههرافت دیگههری نیسههت، مههى گرفههت  تههوان چنههین نتیجههه 

که در روایات مخلوق اول م ، لزومًا نهافى معرفهى مخلهوق دیگهر نیسهت و اندشد،ىمعرفخلو ات 
 توان تما  این مخلو ات را مخلوق اول دانست و تنا ضى به و،ود نیاید.مى

کههه از امهها  علههى نقههل شههد، اسههت، ایشههان نکههاتى را دربههار، خلقههت  ۷در حههدیث دیگههری 
کههههها و زمههین و دیههنآسههمان کههه: انههد و از آن ،ملههه فرمههود،رد،داری تبیههین  ینج »... انههد  ُل الههّدج َّوَ
َفُتُه  کهه آغهاز دیهندر اینجا نمهى 5...«.َمعرج کهرد  داری یه  انسهان، شهناخت خداونهد تهوان تصهور 

کنههد، نیازمنههد تعههالى و باشههدت ییههرا انسههان، بههرای آن کههه بتوانههد نسههبت بههه خداونههد معرفههت پیههدا 
کلمههه اول، اساسههى اخههالص روح اسههت. بنههابراین در تههرین مرحلههه اسههت و نههه اینجهها مقصههود از 

ایشههان، بههرای تبیههین شههرای   ۷داری. در حههدیث دیگههری از امهها  علههىنخسههتین مرحلههه دیههن
که در انتظهار پیهروزی هسهتند، پیهروزی  کرد، است  رفتاری اشخاص آنان را به  ماربازی تشبیه 

کند و مىکه ضرر و باخت  اید: فرمهای آنان را ،بران 
                                                      

 .۲۵۰، ص۱، جالکافیشرح فروع . 1
 .  ۴۰. سور، یس، آیه 2
 .۱۸۸، ص۴، جالکافی. 3
 .۳۹۴، ص۴، جالکافیشرح فروع . 4
 .۱، خطبهنهج البالغة. 5
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ِذی
ِظرحَّ ال   ْنت   َ َّ ل  و  

 
َّ أ ة  ْوز  اِحِ َّ ِمْنَّ ف  َّ ِقد  َّ تح ِجبح َّ ل  ح ْغن  1ََّّ.اْل 

که باختبى کند، نخستین پیروزی نیست، بلکه پیروزی بهزر  تردید، پیروزی  ها را ،بران 
که ممکن اسهت در چنهدمین مرحلهه از مراحهل  مهار نصهیب فهرد  ماربهاز شهود و  و مهمى است 

در وصه  حضهرت  ۷کند. در حدیث دیگری از اما  علهىن او را ،بران مىهای پیشیباخت
که:  ۷آد   نقل شد، است 

ار َّ َّ اْخت  ۷ََّّآد    ة  ْلِقِ َّ ِمْنَّ ِخیر  َّ خ  َّ و  ل  ح ع  َّ ج  ل  و  
 
ِت  أ 2ََّّ.ِجِبل  

کلمهههه  گهههر  بایهههد  ۷در ایهههن روایهههات بهههه معنهههای نخسهههتین باشهههد، آنگههها، حضهههرت آد « اول»ا
که عالو، بر روایاتى همچون نخستین مخلوق خداوند باشد َ  »ت در حالى  ّنَ  َتَری َلَعّلَ

َ
َما اَّلَل  َ ّنَ  مج

َد  اْلَعاَلَم  َهَذا َخَلَ   َن  َتَری َو  اْلَواحج
َ
ْلَ   اَّلُل  َخَلَ   َلَقْد  اَّللج  َو  َبَلى َغْیَرُکْم  َبَشراً  َیْخُلْ   َلْم  اَّلَل  َ

َ
ْله ج  َ

َ
َ 

ْلَ   َو  َعاَلم  
َ
ْل ج  َ

َ
  آَد    َ

َ
ى ْنَت َ رج  فج ْلَ   آخج مج  تج َ   َو  اْلَعَوالج وَلئج

ُ
ین َ ّیج که در آن به آفریهد، شهدن  3«اْْلَدمج

کهریم های فعلهى اشهار، شهد، اسهت، چنانهداران انسان پیش از انسان کهه برخهى مفسهران  هرآن 
ذ   َو )ذیل آیه  َکةی  َك َرب ُ  اهَل  می َملائی ل  یإ لی

ن  ل   می یإ جاعی ضی  ِ َأر    ااهُل  َخلیَفة   ال 
َ
َعُل  أ ُ   َمن   ریهه َتج  سی ُک  َو  ریهه ُیف  فی  َیس 

مهَء  ی ُن  َو  الد  ُح  َنح  َحم  ی  ُنَسب ی ُس  َو  َك بی ی کهه فرشهتگان بهه سهبب انسهانتوضین داد، 4(... كلَ  ُنَق   ههای اند 
که نوع انسان به دنبال نداع و کردند، مىکه در زمین زندگى مى ۷ بل از حضرت آد  دانستند 

تهرین فهرد بهود، نخستین فرد نبود، اسهت، بلکهه مههم ۷بنابراین حضرت آد  5ت.خونریدی اس
 های دیگر در این زمینه در روایات ییر  ابل مالحظه است:است. مثال

َّ ْمادح َّ احْل  ِلَّ َّلِل  ِ و   َّ اأْل  ْبا   اِ َّ ق  َّ کح لل و  
 
َّ أ َّ اْْلِخارَِّ و  ْعاد     َّ ِ

ا   َّ آِخارلَّ کح ِتاِ َّ و  ی   لا و  
 
َّ ِ أ اب  ج  ْنَّ و 

 
َّ أ    َّ و  

 
َّأ َّ ل  ا ح َّ ل  ِتاِ َّ و    َ  ِ آِخِر

َّ ب  ج  ْنَّ و 
 
َّ أ َّ آِخر َّ    6ََّّ.ل  ح
َّ هح    َّ الل   َّ ِإّن ِ لح و  

 
ْنَّ أ َّ م  اب  ن 

 
َّ أ َّ و    ِ َّ َس  َّ و  اب  ج 

 
َّْ أ ْسِبْقِرَّ ِ   َ َّ َّ ِإ    ولح سح ة ۹َّاَّلِلَّ ر  د  7ََّّ.ِ الص  

َّ َّ ِإن   ل  و  
 
ْ َّ أ ْدِِلِ َّ ع  ْک ح ْلحح َّ ل  یل  ِسِ   ع  ْنفح

 
8ََّّ.أ
                                                      

 .۲۳، خطبهانم. ه1
 .۹۱، خطبهمان. ه2
 .۲۷۷، صالتوحید. 3
 . ۳۰. سور، بقر،، آیه4
 .۱۴۰، ص۴، جالمیزان فی تفسیر القرآن. 5
 .۱۰۱، خطبهنهج البالغة. 6
 .۱۳۱، خطبهمان. ه7
 .۱۳۷، خطبهمان. ه8
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َّ ل  و  
 
ْدِلِ َّ أ َّ ع  ْفح ی ن  و  ْنَّ اِْل  ْفِس  ع   1َّ.ن 

وایات مخلوق اول۵-۴  . نسبیت در ر
که روایات مخلوق اول با یکدیگر  در ،وامع حدیثى فریقین، تعارضات مشابهى با تعارضى 

مواردی دربار، افضهل  :خورد. برای مثال در برخى از احادیث از معصوماندارند به چشم مى
که در ااهر و نگا متعهاری بهه نظهر برسهندت  گریکهدیبها ، نخست ممکهن اسهت اعمال وارد شد، 

که:  ۷که از اما  سجادچنان  نقل شد، است 
َّ ْفض   

 
َّأ اِلََِّّإن   َِّإْنَّق  ؛َّاأْل ْعم  ِ َّو  ن   َِّ الس ح ِم   اَّعح 2ََّّم 

 افضل ا یال  یل به سن  اس ؛ هرچند ادد  باشد.
که از اما  رضا که زمانى   شود: سلال مى ۷در حالى 

َّ ْفض 
 
اَّأ َّم  اِل؟َّ ح َّاأْل ْعم 

  فرماید:مى
َِّ اَّلل. انح می  3ََّّاْْلِ

که: ۷یا از اما  صادق  نقل شد، است 
َّ ْفض  ح

 
اِلََّّأ ن؛َّاأْل ْعم  ْؤما َّاْلح یل  َّع  ًِ و َح َّالس ح

الح َّاَّلِلَِّإْدخ  4ََِّّعْند 
 افضل ا یال شاد کردن مؤمن اس . 

که:  و در ،ای دیگر نقل شد، است 
َّ ان  ْثم  اِدَّْ ِنَّعح ن   َّمح   
 
ْبِدَّاَّلِلََّّأ اَّع    

 
َّأ ل 
 
أ ِ ۷ََّّس  ْفض 

 
ْنَّأ اِلََّّع  ََّّاأْل ْعم  ایل  َّع  ةح اد  َّالص   ال  ِ َّق  ع  مح َّاْْلح    ْ  َ

؛ ْفض  ح
 
َّأ هح   ْ َّف  اد  اَّز  َّم  ْصِرَّو  َّاْلع  ْعد    َّ ة  ر   َّم  َِّمائ    دل م   َّآِلَُّمح  َّو  دل م   5ََُّّمح 

ل کهرد و ا.شهان پاسهخ دوباو  افضل ا یال دو ووز جیعه سهؤا ۷حّیاد از امام صادق
بعهد از دیهاز  صهر و ههر چهه  ۹داددد که صد مرابه صلوات فرستادن بر پیامبر اکهرم

 بیشتر بهتر اس .
کهر  ۷یا از اما  على که از پیامبر ا کهه افضهل اعمهال  ۹نقل شد، است  کهرد، اسهت  سهلال 

                                                      
 .۸۷، خطبهمان. ه1
 . ۲۲۱، ص۱، جالمحاسن. 2
 .۳۷۶، صالفقة. 3
 .۱۴۶، صکامل الزیارات .4
 . ۱۵۸، صاالعمال و عقاب االعمالثواب . 5
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 چیست و ایشان چنین پاسخ دادند: 
1ََّّ؛عنَُّماً َّاَّللَّرعیاَّأباَّاحلسن َّأفض َّاألعمالَّیفَّهذاَّالش رَّالو

 های الهی اس .ای ابا الحسن! افضل ا یال دو ا.ن ما  ووع از حرام

که افضل اعمال انتظار فهرج اسهت. ۷یا از اما  صادق ایهن امکهان و،هود  2نقل شد، است 
که معصومان با تو،ه به نیازسنجى دربار، مخاطبان هر بار عمل خاصهى را نسهبت بهه  :دارد 
کرد،نیاز مخاطب با عن کهه ایهن نهوع از وان برترین عمل معرفى  اند و این خود سبب شد، اسهت 

تههوان داشهته باشههند. همهین امکههان را مهى گریکههدیبها روایهات در نگها، نخسههت، تعهاری اههاهری 
گرفت. « مخلوق اول»دربار، احادیث   در نظر 

در  اسههتت بههرای مثههال شههد،گدارشفضههای صههدور روایههت « مخلههوق اول»در برخههى از روایههات 
که مهى ۷حدیث طوالنى به نقل از اما  با ر الکافیکتاب  تهوان تناسهب مهذکور را در و،ود دارد 

کرد. در این حدیث، مردی از اهالى شهر شها  از امها  سهلال مهى گهرو،آن مشاهد،  کهه  ههای کنهد 
گون دربههار، مخلههوق اول  گهه نظههراختالفگونهها گههرو، دیگههر آن را  لههم و  گروهههى آن را  ههدر و  رو، دارنههد 

کننههد و چنهههین در پاسههخ آن فهههرد تمهها  ایهههن مههوارد را رّد مهههى ۷داننههد. امههها دیگههر آن را روح مهههى
که: توضین مى  دهند 

ْیئا َّ الح اَّش  اَّق  َّ - م  ْ َِّش    َّ َّو  اان  ک  َّ اای  ع  َّت  َّو  ک  ار  ب  َّت  َّاَّلل  ن  
 
َّأ ک  ْخِبرح

ح
َّأ اد  ح 

 
َّأ   َّ َّو  َالا  ِی َّع  اان  ک  َّ َّو  هح ْیارح َّغ    

َِّعااز َِّ ْباا   َّق  ااان  َّک  اا ح ْ لح َّق  ِلاا   َّذ  َّو  ََّّها ْباا   َّق  اااِلقح  ْْ َّا ااان  ک  َّ َّو  ون  ِصاافح  َ اااَّ م   َّع  ةا َّاْلِعااز   ب ِ َّر  اا   ِ َّر    ااْبحان  سح
َّ ْ ْلِقِ َّالش   َِّمْنَّخ  ق  ل  اَّخ  َّم  لح و  

 
َّأ ان  ک  َّ ْ َّل  وِقَّو  ْخلح َّاْل  ْ َّالش   َِّمن    َّ ْ  ِ َّ َّو  ادا    

 
اٌعَّأ َّاْنِقط  ْنَّل  ح کح  َ َّ ْ  ِ َّ ِ َِّإذا 

َّإَِّ ِلَّاَّللح ز   ََّ ْ َِّش  ع  ح َّم  َّو  َّذا  ْ َِّش  َِّإْذَّ   ان  ک  َّ ِکن   ح َّل  َّو  مح ح د   ق  ت   َ َّ َّهح   ْیس  ؛ٌ َّل  هح ْیرح َّغ    3ََّّ
دهم که ددای اباو  و ادد صحیح دیس . من به او دبر میها که گفتههیچ کدام از ا.ن

اعالی بود و جز او چیزی وجود دداش  و کسی دیز پیش از  زت او دبود و ا.هن معنهای 
منهز  اسه  پروودگهاو اهو، پروودگهاو شهاوهیند، از ادچهه »وش اس  که فرمود: گفتا

  4«.کنندوصف می

که  که از خل  خویش آفرید چیدی بود  گر نخستین چیدی را  و آفرینند، پیش از آفرید، بود و ا
                                                      

 . ۱۳۵، ص۷فضائل امیر المؤمنین. 1
 . ۲۰۷، ص۲، جکشف الغمة فی معرفة االئمة. 2
 . ۹۴، ص۸، جالکافی. 3
 . ۱۸۰. سور، صافات، آیه 4
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گرفته بود، هرگد دنباله شد و با این وضع پیوسهته چیهدی بها خهدا بهود و اش  طع نمىاز چید دیگر 
که چیدی ،د او نبود.گا، نمى هیچ که خدا مقد  بر آن چید باشد، ولى خدا بود در و تى   شد 

ای بهههر شهههرح مازنهههدرانى، همهههین نکتهههه را متهههذکر شهههد، اسهههت. او محقههه  شهههعرانى در حاشهههیه
که:توضین مى  دهد 

َّانا ََِّّیقا۷َّوَّمراده لَّماَّخلقَّاَّللَّالروحَّأوَّالقلا َّأوَّالقادً  َّمنَّتضعیفَّقولَّمنَّقالَّانَّاو 
َّفجمی َّهذهَّأیضاَّمروی َّوَّقدَّسبقَّیفَّأولَّالکتابَّانَّأولَّماَّخلاقَّ م قع َّمنَّالسؤالَّوَّا 

ًَّسااولَّاَّلل َّعاان۹ََّّاَّللَّالعقاا َّوَّرویَّأنَّأولَّماااَّخلااقَّنااوً وَّلکاانََِّّیکاانَّسااؤالَّالسااان َّإ 
ََّیکنَّأنَّیق َّج ابَّسان َّمث َّق ل  کد َّصحیحَّ  ک َّمنَّ ََّّاملادةَّا ویَّلدجسا َّوَّ ا   اْ َّهح قح

َّ
 
َّأ ٌدَّیفَّج ابَّمنَّسألَّعنَّنصابَّاللکاة.؛اَّللح 1َّح 

از وّد و اضعیف سهقن کسهادی کهه مقلهوق اول وا ووح، قلهم و قهدو  ۷مقصود امام
دادستند  دم اواباط سؤال با ان مواود اس  و اگر ده ایام ا.ن مواود، .عنی ووح، قلهم می

و دهوو و قدو ووا.  شد  اس  و قبر  دو اغاز کتهاب ووا.ه  مقلهوق اول بهودن  قهل 
گذش ، ولی سؤال ان مرد شامی دوباو  ماد  اول اجسهام بهود  و بسهیاو  ۹پیامبر اکرم

یُه )که ا.ه دیس ، مادند ا.ن کنند سؤالافتد که سقن صحیحی پاسخ اافاق می ُایل  ُهیَ  الل َ
َحد  

َ
 .کاوبرداوان دو پاسخ به کسی که از مقداو زکات سؤال داود به وا دیی (أ

که سلال و اینبر این اساس مى گرفت  کهرد، اسهت، توان نتیجه  که چهه فهردی سهلال را طهرح 
اولهین شخصهى  - «محمهد عطیهه»کهه در ارائه پاسهخ اثهر داردت بهرای مثهال، در حهدیث اخیهر این

که حدیث را نقل مى کید بر شامى بهودن فهرد   - کنداست  دارد، خهالى از نکهات  کنند،سهلالتی
کههه از امهها  علههىفقههه الحههدیثى نیسههتت ییههرا در حههد نقههل شههد، اسههت، فههردی از  ۷یث دیگههری 

کوفه همهین سهلال را طهرح مهى کهه بهه او ا،هاز، پهیش از این ۷کنهد و امها اهالى شا  در مسجد 
کند، به او مى که: دهد تا سلال خود را طرح   فرماید 
؛ تا  ن ح ع  ْلَّت 

 
ْسأ َّت    َّ َّو  ق ح ا  ف  ْ َّت  2ََّّس 

 .   کردنبرای فهییدن سؤال کن ده برای اذ.ّ 
 ۷کنههد اولههین مخلههوق خداونههد چیسههت؟ و امهها ، او سههلال مههى۷شههرطج امهها  نیهها از پههس

                                                      
 .۹، ص۱۲، جالکافیشرح فروع . 1
 .۲۴۱، ص۱، ج۷عیون اخبار الرضا. 2
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که نور اولین مخلوق خداوند بود، است.توضین مى بهرای  کنند،سهلالکهه  ید شهرط این 1دهد 
کردن سلال نکند نشان مى که میان پاسخ و سلال اذیت   کنند،سهلالو ههدف  شد،مطرحدهد 

که مخلوق اول بودن موارد مذکور را  ۷د. بر این اساس دربار، حدیث اما  با رنسبت و،ود دار
کهه شهخص کند مىنفى مى کهه  کنند،سهلالتوان چنین توضهین داد  از اههالى شههر شها  اسهت 
کمیت مستقیم بنىمدت امیه بود، اسهت و آثهار فکهری مسهیحى در آنجها رواج داشهته ها ییر حا

با تو،ه بهه ایهن نکهات نخسهت تصهور و،هود مخلهو ى  ۷که اما  است و این امکان و،ود دارد
که خداوند  کرد، و به آن شخص توضین داد، است   خداوند نیست.  عریهمدیگر را نفى 

کهردت چناننسبیت اول بودن را در متن خود احادیث نیهد مهى ّنَ »کهه در حهدیث تهوان دنبهال  مج
ُل  اَّلَل َعّدَ َو َ،ّلَ َخَلَ  اْلَعْقَل َو ُهَو  ّوَ
َ
ْدَبَر  َ

َ
ْر َفهی ْدبج

َ
،ج َفَقاَل َلُه َ ْن ُنورج ینج اْلَعْرشج مج یَن َعْن َیمج ّیج وَحانج َن الّرُ َخْل   مج

ْ َبَل 
َ
ْل َفی ْ بج

َ
خداوند متعال عقهل را از نهور خهویش و از طهرف راسهت عهرش آفریهد و آن  2تُثّمَ َ اَل َلُه َ

گفهت پهس رو و گفهت پهیش اول مخلوق از روحانیان است پس بهه او  آی و پهیش او پهس رفهت و 
کههه ، اول بههودن خلهه  عقههل تنههها در میههان روحانیههان اسههت و نههه سههایر مخلو ههات و چنان«آمههد

در ،وامع حدیثى و،ود نهدارد. « اول ما خل  اَّلل العقل»گذشت، صورت مطل  حدیث، یعنى 
کههه در آغهاز ایههن حهدیث نقهل شههد، اسهت، امههانکتهه ،الهب آن   کههه بهر اسههاس فضهای صهدوری 

کرد، استت چنان ۷صادق  گوید: که راوی مىاین نکته را در ،معى از شیعیان مطرح 
ْبِدَّاَّلِلَّ ِبَّع 

 
َّأ َِّعْند  ْن ح ْه ۷َّکح َّاْْل  ْقِ َّو  َّاْلع  ْکرح یَِّذ  َ ج  اِلیِ َّف  ٌ َِّمْنَّم    اع  ََّج   هح َِّعْند  3َّ؛و 

بودم و جیعی از دوستادش ههم حضهوو داشهتند کهه ذکهر  ۷ددم  حضرت صادق
 و جهل به میان امد.  قل 

ّنَ »که از سند حهدیثج و چنان
َ
َل  َ ّوَ

َ
ْرَواُحَنها اَّلُل  َمها َخَلهَ   َ

َ
آیهد ایهن حهدیث از پیهامبر برمى 4«َ

کر   :در میان عمو  مرد  نقل نشد، اسهت و تنهها ههر یه  از امامهان ۷تا زمان اما  رضا ۹ا
کههرد، اسههت. ساسههیت موضههوع و مو عیههت دهند، حکههه ایههن نشههان 5آن را بههه امهها  بعههدی نقههل 

َل »در نقل این  بیل معارف دارد. همچنین در حدیث  :سنجى معصومان ّوَ
َ
ّنَ َ اَّلُل  َما َخَلهَ   مج

َتاَبَ  ُحُروُف اْلُمْعَجم هج َخْلَقُه اْلکج َف بج ُیَعّرج  لج
کهرد  6تَعّدَ َو َ،ّلَ کهه خهدا عهد و ،هل خله   اولهین چیهدی 

                                                      
 . ر.ک: همان. 1
 . ۲۱، ص۱، جالکافی. 2
 .مان. ه3
 .۲۶۲، ص۱، ج۷عیون اخبار الرضا. 4
 . ر.ک: همان.5
 .۳۲۵، ص(ابن بابویه) االمالی. 6
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، بها تو،هه بهه مهتن حهدیث اول بهودن حهروف «ته شهودکتابت حروف معجم بود تا خلقش شهناخ
کهه معجم از ،هت وسیله بودن آن ها برای شناخت اوست و نه مطل  مخلو ات و ازهر،هتهى 

 تصور باشد.  ابل

 . نتایج۶
کههر  .1 اول مهها »تحههت عنههوان  ۹در میههان احادیههث مخلو ههاتى از ،ملههه آب،  لههم، نههور پیههامبر ا

کههههه سههههببشههههد،معرفى...« خلهههه  اَّلل  تعههههاری اههههاهری و بههههدوی ایههههن روایههههات اسههههت.  اند 
انهد: نخسهت، پهذیرش پژوههان نسهبت بهه تعهاری مهذکور بهه دو رویکهرد عمهد، داشهتهحدیث

های متعدد. دو ، نقد روایهات و ها به حقیقتى واحد با نا مضمون تما  احادیث و حمل آن
دی بهر صهحت مهدعای یه  از ایهن دو رویکهرد شهاههات اّما هیچرّد برخى و پذیرش یکى از آن

 اند. خود ارائه نکرد،

کلمههه  .2 در مههتن ایههن « اول»آنچههه سههبب تشههابه روایههات مخلههوق اول شههد، اسههت، اسههتفاد، از 
کاربرد  رآنى آن، نشان مى که معنای ل وی و  کهه مقصهود از تعبیهر روایات است  اول مها »دههد 

تههوان چنههین ن. لههذا مههى، تقههد  رتبههه و مقههامى مخلههوق اسههت و نههه تقههد  زمههانى آ...«خلهه  اَّلل 
کهه معرفهى شهدن مخلو هاتى همچهون  لهم، آب یها عقهل، نهه بهه معنهای مخلهوق  گرفت  نتیجه 

ها، بلکه به معنای ارزش این مخلو ات است. در این صورت، تعارضى و نخستین بودن آن
 تنا ضى میان روایات مخلوق اول با ى نخواهد ماند. 

که اول بودن به معنای شرافت و  اهمیت داشتن است و نهه لزومهًا نخسهتین بهودن، از از آنجا 
که اول بودن مانند افضل بودن، مفههومى نسهبى دارد و ممکهن همین رو چنین به دست مى آید 

با تو،ه به ارفیت مخاطب حدیث، این اصطالح را دربار، هر ی  از مخلو هات  ۷است اما 
که مخلو ى به  گیرد و همچنین این امکان و،ود دارد  کار  گرو، خاصهى از مخلو هات به  نسبت 

معرفى شود و این به معنای مطله  بهودن اولیهت آن مخلهوق نسهبت « اول ما خل  اَّلل»عنوان به 
شناسهى مخاطبهان نخسهتین ههر یه  که متن و سهطن معرفتبه تما  مخلو ات نیستت چنان

 دهند، همین نکته است.ها نید نشاناز احادیث این مجموعه و فضای صدور آن

 نامهکتاب
 ق.۱۴۱۸، تر،مه: محمدمهدی فوالدوند، قرآن کریم -



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
جم

 و پن
ست

بی
ماره

، ش
 

هارم
چ

 

26 

، افلههوطین، تحقیهه : عبههدالرحمن بههدوی،  ههم: انتشههارات بیههدار، چهها  نخسههت، اثولوجیااا -
 ق.۱۴۱۳

، محمههد بهن حسهن طوسههى، تحقیه : حسهن موسههوی االستبصاار فیمااا اختلااف ماان االخبااار -
 ق.۱۳۹۰خرسان، تهران: دار الکتب االسالمی ، چا  اول، 

، )الموضهوعات الکبهری(، مالعلهى القهاری، تحقیه : لمرفوعة فی االخبار الموضوعةاالسرار ا -
 ق.۱۴۰۶محمد بن لطیفى الصباغ، بیروت: المکتب االسالمى، چا  دو ، 

، منتسهب بهه ،معهى از علمها، تحقیه  و تصهحین: ضهیاا الهدین محمهودی و اصول الساتة عشار -
 تا.دیث الثقافی ، چا  نخست، بىنعمت اَّلل ،لیلى و مهدی غالمعلى،  م: ملسس  دار الح

، محمههد بههن حسههن طوسههى، تحقیهه : ملسسهه  البعثهه ،  ههم: دار الثقافهه ، چهها  اول، االمااالی -
 ق.۱۴۱۴

کتابچى، چا  ششم، ، محمد بن على بناالمالی -  ش.۱۳۷۶بابویه، تهران: 
عربهى، ، عبهداَّلل بهن عمهر بیضهاوی، بیهروت: دار احیها التهرا  الانوار التنزیل و اسرار التاویال -

 ق.۱۴۱۸چا  نخست، 
، محمد با ر بن محمد تقى مجلسى، بیهروت: بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة الطهار -

 ق.۱۴۰۳دار احیاا الترا  العربى، چا  دو ، 
، سهید محمهود هاشهمى نسهب، بها همکهاری تأملی در نظریه اصالت وجود و وحادت وجاود -

 ش.۱۳۹۳شعیب حّدادی،  م: دلیل ما، چا  نخست، 
،ها: ادارة الطباعه  ، محمد طاهر بن على الصهدیقى الهنهدی الفتنهى، بهىتذکرة الموضوعات -

 ق.۱۳۴۳المنیری ، چا  نخست، 
، محمد با ر بن محمهد میردامهاد، تصهحین: مههدی ر،هایى،  هم: التعلیقة علی اصول الکافی -

 ق.۱۴۰۳الخیا ، چا  نخست، 
، محمهد طهاهر بهن عاشهور، بیهروت: اشاورتفسیر التحریر و التناویر المعاروف بتفسایر ابان ع -

 ق.۱۴۲۰ملسس  التاریخ العربى، چا  نخست، 
، علهى بهن ابهراهیم  مهى، تصهحین: طّیهب موسهوی ،دائهری،  هم: دار الکتهاب، تفسیر القمای -

 ق.۱۴۰۴چا  سو ، 
، محمد تقى ،عفری، تهران: انتشارات اسالمى، چا  یازدهم، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی -

 ش.۱۳۶۶
 ق.۱۳۹۸بابویه،  م: ،امعه مدرسین، ، محمد بن على بن التوحید -



 لیتحل
حد

قه ال
ف

 یثی
ل روا

دلو
م

ی
 ات

اول
وق 

مخل
 

 

 

27 

، محمههد بههن حسههن طوسههى، تحقیهه : حسههن موسههوی خرسههان، تهههران: دار تهااذیب االحکااام -
 ق.۱۴۰۷الکتب االسالمی ، چا  چهار ، 

 تا.، ازهری، محمد بن احمد، بیروت: دار احیاا الترا  العربى، چا  نخست، بىتهذیب اللغة -
بابویهه،  هم: دار الشهری  الرضهى للنشهر،  ، محمد بن علهى بهناب االعمالثواب االعمال و عق -

 ق.۱۴۰۶چا  دو ، 
، محمد با ر بهن محمهد میردامهاد، تصهحین: علهى او،بهى، تههران: میهرا  جذوات و مواقیت -

 ش.۱۳۸۰مکتوب، چا  اول، 
کبر غفاری،  م: ،امعهه مدرسهین، چها بابویه، تحقی : على، محمد بن على بن الخصال -  ا

 ش.۱۳۶۲نخست، 
 ق.۱۴۰۰، حسین بن عبداَّلل بن سینا،  م: انتشارات بیدار، رسائل ابن سینا -
 تا.، احمد بن حسین بیهقى، بیروت: دار الفکر، بىالسنن الکبری -
، ابههو عبههد الههرحمن احمههد بههن علههى بههن شههعیب نسههایى، بیههروت: دار الفکههر للطباعهه  و الساانن -

یع، چا  اول،   ق.۱۳۴۸النشر و التوی
داود، سلیمان بن االشعث السجستانى، تحقی : سعید محمد اللحا ، بیهروت: ، ابىالسنن -

یع، چا  اول،   ق۱۴۱۰دار الفکر للطباع  و النشر و التوی
، محمد بن یزید بن ما،ه  زوینى، تحقی : محمد فلاد عبد البا ى، بیروت: دار الفکهر السنن -

یع، بى  تا.للطباع  و النشر و التوی
مهذی، تحقیه : عبهدالرحمن محمهد عثمهان، بیهروت: دار الفکهر للطباعه  و ، محمهد ترالسنن -

یع، چا  دو ،   ق.۱۴۰۳النشر و التوی
، صدرالمتیلهین، تحقی : محمد خوا،هوی، تههران: ملسسهه مطالعهات و شرح اصول الکافی -

 ش.۱۳۸۳تحقیقات فرهنگى، چا  نخست، 
  و تصهحین: محمهد ، محمد ههادی بهن محمهد صهالن مازنهدرانى، تحقیهشرح فروع الکافی -

،واد محمودی و محمد حسین درایتى،  م: دار الحدیث للطباع  و النشر، چا  نخست، 
 ق.۱۴۲۹

 ش.۱۳۶۸، حسین بن حسن خوارزمى، تهران: انتشارات مولى، چا  دو ، شرح فصوص الحکم -
، مالهههادی سههبزواری، تحقیهه : مصههطفى برو،ههردی، تهههران: سههازمان چهها  و شاارح مثنااوی -

 ش.۱۳۷۴رهنگ و ارشاد اسالمى، انتشار وزارت ف
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، عبهد الحمیهد بهن هبه  اَّلل بهن ابهى الحدیهد، تصهحین: محمهد ابوالفضهل شرح نهج البالغة -
 ق.۱۴۰۴ابراهیم،  م: مکتب  آی  اَّلل المرعشى النجفى، چا  نخست، 

 تا.، محمد بن اسماعیل بخاری، بیروت: دار الفکر للطباع  و النشر و التوییع، بىصحیح البخاری -
 تا.، مسلم بن حجاج نیشابوری، بیروت: دار الفکر، بىیح مسلمصح -
؟ )بحثى در مبادی و اصول تصّوف و عرفهان(، حهاج میهرزا ،هواد گویدعارف و صوفی چه می -

 ش.۱۳۹۰آ ا تهرانى، تهران: نشر آفاق، چا  نخست، 
 ش.۱۳۸۵بابویه،  م: کتاب فروشى داوری، چا  نخست،  ، محمد بن على بنعلل الشرایع -
الدین بن ابى ،مهور، تصحین: ، محمد بن یینعوالی اللئالی العزیزیة فی االحادیث الدینیة -

 ق.۱۴۰۵مجتبى عرا ى،  م: دار سید الشهداا للنشر، چا  نخست، 
بابویهه، تحقیه : مههدی ال،هوردی، تههران: نشهر  ، محمهد بهن علهى بهن ۷عیون اخبار الرضاا -

 ش.۱۳۷۸،هان، چا  نخست، 
 تا.، حسین ابن عبد الوهاب،  م: مکتب  الداوری، بىعیون المعجزات -
 تا.، احمد بن على بن حجر، بیروت: دار المعرف  للطباع  و النشر، چا دو ، بىفتح الباری -
 تا.، محى الدین بن عربى، بیروت: دار صادر، بىالفتوحات المکیة -
 تا.یدة، چا  نخست، بى، حسن بن عبداَّلل عسکری، بیروت: دار االفاق الجدالفروق فی اللغة -
، سید ،عفر سجادی، تهران: انتشارات دانشگا، تهران، چا  سو ، فرهنگ معارف اسالمی -

 ش.۱۳۷۳
کهوفى، تحقیه : عبهد الهرزاق محمهد  ،۷فضائل امیار الماؤمنین - احمهد بهن محمهد بهن عقهد، 

 ق.۱۴۲۴حسین حرز الدین،  م: دلیل ما، چا  اول، 
، چها  اول، :، مشهد: ملسسه  آل البیهت۷الرضا، منسوب به اما  على بن موسى الفقه -

 ق.۱۴۰۶
، محمد حسن  هدردان  راملکهى، تههران: سهازمان انتشهارات قاعده الواحد از دیدگاه متکلمان -

 ش.۱۳۹۶پژوهشگا، فرهنگ و اندیشه اسالمى، چا  نخست، 
کبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: دار الکافی - کلینى، تصحین: على ا ، محمد بن یعقوب 

 ق.۱۴۰۷تب االسالمی ، چا  چهار ، الک
، ،عفههر بههن محمههد بههن  ولویههه، تحقیهه : عبههد الحسههین امینههى، نجهه : دار کاماال الزیااارات -

 ش.۱۳۵۶المرتضوی ، چا  اول، 
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 تا.، خلیل بن احمد فراهیدی،  م: نشر هجرت، چا  دو ، بىکتاب العین -
، محمهود بهن عمهر لالکشاف عن حقاق غوامض التنزیل و عیون االقاویال فای وجاوه التاویا -

زمخشههری، تصههحین: مصههطفى حسههین احمههد، بیههروت: دار الکتههاب العربههى، چهها  سههو ، 
 ق.۱۴۰۷

، اسهماعیل بهن کشف الخفاو و مزیل االلباا عما اشتهر من االحادیاث علای السانة النااا -
 ق.۱۴۰۸محمد عجلونى ،راحى، بیروت: دار الکتب العلمی ، چا  دو ، 

ى بن عیسى اربلى، تحقی : سهید هاشهم رسهولى محالتهى، ، علکشف الغمة فی معرفة االئمة -
 ق.۱۳۸۱تبرید: بنى هاشمى، چا  اول، 

، علههى بههن محمههد خههداز رازی، محقهه : کفایااة األثاار فاای الاانص علاای األئمااة اإلثناای عشاار -
کو،  ق.۱۴۰۱کمری،  م: بیدار، عبداللطی  حسینى 

کرا،کهى، تحقیه  و تصهحین: عبهداَّلل نعمهکنز الفوائد -  ،  هم: دار الهذخائر، ، محمد بن على 
 ق.۱۴۱۰چا  نخست، 

، محمد بن عمر فخر رازی،  هم: انتشهارات المباحث المشرقیة فی علم االلهیات و الطبیعیات -
 ق.۱۴۱۱بیدار، چا  دو ، 

کهربن و سهید حسهین نصهر و مجموعه مصنفات - ، سهروردی، شهاب الدین یحیهى، تصهحین: ههانری 
 ش. ۱۳۷۵قیقات فرهنگى، چا  دو ، نجفقلى حبیبى، تهران: ملسس  مطالعات و تح

، احمد بن محمد بن خالد بر ى، تحقی : ،هالل الهدین محهد ،  هم: دار الکتهب المحاسن -
 ق. ۱۳۷۱االسالمی ، چا  دو ، 

اسماعیل صاحب بن عباد، تصهحین: محمدحسهن آل یاسهین، بیهروت:  المحیط فی اللغة، -
 تا.عالم الکتب، چا  نخست، بى

کبیهر، ۷طالاببان ابیالمسترشد فی امامة علای  - ، محمهد بهن ،ریهر بهن رسهتم طبهری آملهى 
کوشانپور، چا  نخست،   ق۱۴۱۵تحقی : احمد محمودی،  م: 

 تا.، ابن حنبل، احمد، بیروت: دار صادر، بىالمسند -
، ر،هب بهن محمهد حهافظ برسهى، تصهحین: ۷مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر الماؤمنین -

 ق.۱۴۲۲ت، على عاشور، بیروت: اعلمى، چا  نخس
کبهر غفهاری،  هم: دفتهر انتشهارات  ، محمهد بهن علهى بهنمعانی االخبار - بابویهه، تحقیه : علهى ا

 ق.۱۴۰۳اسالمى وابسته به ،امعه مدرسین حوز، علمیه  م، چا  اول، 
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زاد، آملهى، تههران: حکمهت، ، حسهن حسهنمقدمة منهاج النجاح فی ترجماة مفتااح الفاالح -
 ش.۱۳۸۴چا  ششم، 

کبههر غفههاری،  ههم: دفتههر  ، محمههد بههن علههى بههنفقیااهماان الیحضااره ال - بابویههه، تحقیهه : علههى ا
 ق.۱۴۱۳انتشارات اسالمى وابسته به ،امعه مدرسین حوز، علمیه  م، چا  دو ، 

، محمههد بههن ابههراهیم عطههار نیشههابوری، تصههحین: ،ههواد سلماسههى زاد،، تهههران: منطااق الطیاار -
گسترش، چا  نخست،   ش.۱۳۸۱موسسه فرهنگى اندیشه در 

 تا.، محمد حسین طباطبایى، مشهد: نور ملکوت  رآن، چا  هشتم، بىهرتابانم -
، محمد حسین طباطبایى، بیروت: ملسس  االعلمى للمطبوعات، المیزان فی تفسیر القرآن -

 ق.۱۳۹۰چا  دو ، 
 ق.۱۴۱۴، سید رضى، تحقی : صبحى صالن،  م: هجرت، چا  نخست، نهج البالغه -
، سهههید علهههى حسهههینى شهههری ، غالمعلهههى «وا،ههههه متفهههاوتمخلهههوق اول در روایهههات و دو م» -

 –، بهههار ۱۸، دانشههگا، علههو  رضههوی اسههالمى، شههمار، هااای فلساافه اسااالمیآمااوزهمقههد ، 
 .ش۱۳۹۵ ،۷۷-۱۰۱ص تابستان،

، سهال دههم، مجله نقد و نظر، سید یحیى یثربى، «نقدی بر  اعد، الواحد و اصل سنخیت» -
 .ش۱۳۸۴، ۲۵۱-۲۶۳شمار، اول و دو ، ص 

 


