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 دهیچك

کند و از پيوند ایمان و کفر، با طينتت  ،تفاوت آدميان را در آفرینش را مطرح مياي از اخبار در ميراث حدیثي شيعهدسته

ظاهر این روایات، دال بر سعادت و شقاوت ذاتي انسان و نفي اختيار آدمي در رقت  زدن ااقبتت    .گویدآدميان سخن مي

خویش و در نتيجه گرایش به جبر است. بسياري از محدثانواندیشمندان اماميه،به تبيين مفاد این روایات و حل اشکاالت 

ي حکمت صدرایي به تحليل محتوایي این احادیت   اند. االمه طباطبایي با طرح الگویي جامع، بر اساس مبانآنهاپرداخته

خيتدد؛ تتاثير   سازد و سپس نفس انسان از آن برمياي که بدن انسان را ميپرداخته است. وي با حمل طين بر ماده زميني

ي داند. این مقاله ضمن بيان تحليل االمه، مبتان آن را بر سعادت و شقاوت انسان در حد اقتضا دانسته و مستلدم جبر نمي

 کند.شده در دیدگاه االمه براي اشکاالت را ارزیابي ميآن را تبيين مي کند و در نهایت راه حل ارائه

   يديواژگان کل

 .احادی  طينت، جبرگرایي، حکمت صدرایي، سعادت و شقاوت ذاتي، االمه طباطبایي
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 بیان مسئله

هتا از  متعددي دربارۀ خلقت انسانترین جوامع و منابع حدیثي معتبر اماميه، احادی  مه  در

دو نوع سرشت و طينت مختلف ذکتر شتده استت. در برختي روایتات، از دو نتوع طينتت        

نام برده شتده استت کته    « نار»و « جنت»و در برخي دیگر از دو طينت « سجين»و « اليين»

ائمه از اند ودر مقابل،کافران و دشمنان مؤمنان و شيعيان از طينت اليين و جنت آفریده شده

اند.برقي در محاستن، نهته حتدی  دربتاره طينتت مؤمنتان و       طينت سجين و نار سرشته شده

خلقاا لماؤمن   »؛ «خلقا لمؤمن من طينه األنبياء»؛ «خلقا لمؤمن من عليين»شيعيان در چهار باب:

و دو حدی  درباره اختالط طينت مؤمنان و « خلقا لمؤمن من طينه مخزونه»؛ «من طينه الجنان

محمد بن  (.310-312: 3، ج3103گرد آورده است )برقي، «اختالطا لطينتين»ان در باب کافر

الدرجات در سه باب مجمواا بيست و یک روایت مترتب  بتا   حسن بن فروخ نيد در بصائر

خلق أبدانا ألئم ها  للا ب م و أبادانا    »موضوع طينت آورده که هفده روایت نخست در باب 

(.مرحوم کليني نيد برخي از روایات معتبتر  27-30: 3، ج3070ار،است )صف «لشيعه و لل ب م

طيناه الماؤمن و   » گویتد، در بتاب  شيعه را که از طينت مؤمنان و یا طينت شيعيان سخن متي 

باب آختر  » و «باب آخر منه زياده ول ع التکليف األول» هايو دو باب دیگر با انوان «الکافر

نيد چهار حتدی   « کتاب الحجه». وي در (23-0 :1، ج 3023کليني، )گردآورده است  «منه

نقتل کترده کته حتدی  چهتارم آن، یعنتي        «خلق ابدان االئمه و ارواح م و لل ب م» با انوان

همان، )روایت ابوحمده ثمالي یکي از احادیثي است که در باب طينه المومن ه  آمده است 

ن زمينه نقل کرده که چهار پنج روایت در ای« الل الشرایع». صدوق نيد در کتاب (172: 2ج

و یتک روایتت نيتد در بتاب      (330-336 :3، ج3131صتدوق،  )روایت در باب اله الطبائع 

( ذکر شده است. مجلسي نيد شصت و هفت حدی  را 637-676: 2نوادر العلل )همان، ج 

« بااب الييناه و الميقاا    »باشتند، در  اي با موضوع طينت مترتب  متي  ها به گونهکه بيشتر آن
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باب طينه المؤمن و خروجه من »و سي و سه حدی  نيد در  (267-1:221، ج3070جلسي م)

)همتان،  « هایي بر احادی  ذکر شده در کتاب التوحيتد افدوده»و با انوان « الکافر و بالعکس

(.از احادیتت  متتذکور، دو  330: 3131 زاده،( گردآوردهاستتت )ر. . نقتتي 323- 00: 60ج

اسماايل، از ابوحمده ثمالي و روایتت حمتاد بتن ايستي از     روایت ابي نهشل از محمد بن 

هاي حدیثي تکرار شده است. ترین احادی  طينت بوده که در تمامي مجمواهربعي، از مه 

 البته روایت حماد بن ايسي در الل الشرایع، از طریق ابي نعي  الهذلي نقل شده است.

 اديث اختصاصي و مشترک در هر منبعمیزان اح

ف
ردی

 

 کتاب نام
تعداد روايات 

 طينت

روايات 

 اختصاصي
 روايات مشترک

 محاسن 3
حدی  در  33

 پنج باب
 حدی  0

 حدی  مشتر  با بصائر، کافي و الل 2

 3حدی  در باب طينه المؤمن و  1حدی  مشتر  با کافي؛  0

 حدی  در باب اخوه المؤمنين

 حدی  مشتر  با بصائر 3

2 
بصائر 

 الدرجات

حدی  در  23

 سه باب
 حدی  30

 حدی  مشتر  با محاسن، کافي و الل 2

 2حدی  در باب طينه المؤمن و  3حدی  مشتر  با کافي؛  1

 حدی  در باب خلق ابدان االئمه

 حدی  مشتر  با محاسن 2

 الکافي 1
حدی  در  31

 سه باب
 حدی  0

 حدی  مشتر  با محاسن، بصائر و الل 2

أبدان خلق حدی  در باب  3حدی  مشتر  با بصائر؛  2

من  هما خص اهلل به األئمحدی  در باب  3و  و قلوبه  هاألئم

 أولي العدم له  في الميثاق هوالی

حدی  در باب اله خلق الخلق و  3حدی  مشتر  با الل؛  2

 در باب اله المعرفه و الجحود حدی  3اختالف احواله  و 

 حدی  مشتر  با محاسن 1

0 
الل 

 الشرایع

حدی  در  0

 چهار باب
 حدی  2

 حدی  مشتر  با محاسن، بصائر و کافي 2

 حدی  مشتر  با کافي و بصائر 3

 حدی  مشتر  با کافي 2
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اما حدی  پژوهان و اندیشمندان اماميه، غير از بيان احادی  طينت، به بحت  و بررستي   

اند؛ چرا که با مطالعته ظتاهر ایتن روایتات، اشتکاالت      درباره محتواي این احادی  پرداخته

 گردد:رسد. امده این اشکاالت نيد به سه ایراد ذیل باز ميمحتوایي مختلفي به ذهن مي

 (؛302الف( تعارض با ظاهر آیات قرآن کری ، از جمله آیه ميثاق )ااراف: 

 ب( تعارض با روایاتي که بر فطرت توحيدي تمامي آدميان داللت دارد؛

ر آدمي در انتخاب مسير سعادت ج( مالزمت مضمون روایات طينت با جبر و نفي اختيا

 ، تعليقه شعراني(.0: 3،ج3132و شقاوت )نک: مازندراني، 

پژوهان به دليل چنين ایراداتي، به کلتي احادیت  طينتت را    در این بين، برخي از حدی 

دانند. گروهي دیگر ضمن پذیرش اصل صدور این دسته از اخبار، از اظهتار نرتر   مردود مي

اند؛ اما اري کرده و فه  مراد احادی  طينت را بسيار دشوار دانستهدر باب محتواي آن خودد

اند. االمته  برخي از متفکران با قبول این احادی  در صدد تحليل و تبيين مقصود آن برآمده

مصاابي   »(، پنج قول و مرحتوم شتب ر در   31: 0، ج3070)مجلسي، « مرآۀالعقول»مجلسي در 

اند. مرحوم االمته طباطبتایي   نه قول در این زمينه آورده(، 33-33: 3، ج3103)شبر،« االن ار

از اندیشمنداني است که تالش کرده با طرح الگویي جامع، بته تحليتل محتتوایي احادیت      

ااتقادي اماميه هماهنگ نشان دهد.  –طينت پرداخته و این گروه از روایات را با نرام فکري

مته طباطبتایي در ایتن بتاب، تبيتين      از این رو در جهت فه  صحيح تالش فقه الحدیثي اال

محتوایي احادی  طينت و بيان جهت گيري اندیشمندان بتدر  اماميته دربتاره ایتن اخبتار،      

 امري ضروري است.

 تبیین محتوايي احاديث طینت .1

در این نوشتار، به جهت ااتبار متني و سندي احادی  کتاب کافي، بتر استاس تقستي  ایتن     

 پردازی :مضمون روایات طينت ميکتاب به تبيين محتوا و 
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همانگونه که گذشت،مرحوم کليني در کتاب کافي روایات طيينت را در سته بتاب بيتان    

 کرده است:

روایات باب اول تنها به تفاوت سرشت و طينت مؤمنان و کفار اشاره دارد؛ بتدون   .الف

ب هتاي مختلتف   ترین احادی  طينت که در کتتا آنکه الت این تفاوت را بيان کند. از مه 

کليني نيد در باب اول اخبار طينت آن را نقل کرده؛ چنتين   حدیثي اماميه بارها تکرار شده و

 : است

محمد بن يحيي و غيره عن احمد بن محمد و غيره عن محمد بن خالاد عان اباي ن شالق     »

 إن اهلل عزوجال  :سمعت ابا جعفر يقا ل : الحدثني محمد بن اسماعيل عن ابي حمزه ثم الي لال

خلقنا من أعلي عليين و خلق لل ب شيعتنا مما خلقنا مناه و خلاق أبادان م مان دون ولا  و      

کاال إن  کتااب االبارار لفاي     : »لل ب م ت  ي إلينا ألنه ما خلقت مما خلقنا منه ثم تال هذه اآلياه 

و خلق عادونا مان ساجين و خلاق     « عليين و ما أدراک ما علي ن کتاب مرل م يش ده المقرب ن

ما خلق م منه و أبدان م من دون ول  فقل ب م ت  ي الي م ألن ا خلقت مما خلقا ا مناه   شيعت م م

کال إن  کتاب الفجار لفي سجين و ما أدراک ما سجين کتاب مرل م ويل ي مئذ »: ثم تال هذه اآليه

فرمود: همانا خدا ما را مى ؛ امام باقر(30-31: 1؛ ج 172: 2،ج3023کليني، ) 3«للمکذبين

هاى شيعيان ما را از آنچه ما را آفریده است، آفرید و پيکرهایشتان  از ااال اليين آفرید و دل

هاى شيعيان به ما متوجه استت؛ زیترا از آنچته متا     را از درجه پایينش آفرید. از این رو، دل

اصال نامته نيکتان در اليتين    » اند. سپس این آیه را قرائت فرمود:ای ، آفریده شدهشدهآفریده

؛ و دشمنان متا  «است و تو چه دانى اليين چيست؟ کتابى است نوشته که مقربان شاهد آنند

                                                           
باشند. االوه همگي به جد ابي نهشل که از راویان مجهول است، از امامي مذهبان ثقه مي مذکور،. راویان روایت 3

يتد  ( و ن312: 3توس  احمد بن محمد بن خالد برقي در کتاب محاستن )المحاستن، ج   مذکورصدر روایت  ،بر آن

 ، 31 :1ر. : الکتتافي، ج  ،بتتراي مطالعتته بيشتتتربيتتان شتتده استتت )( 31 :3جتوستت  صتتفار در بصتتائر التتدرجات )

  .(1حاشيه 
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هتتا را آفریتتده استتت، آفریتتد و  هتتاى پيروانشتتان را از آنچتته آنرا از ستتجين آفریتتد و دل

جه استت؛ زیترا   هاى پيروانشان به آنها متوتر آن آفرید. از این رو دلپيکرهایشان را از پایين

اصتال نامته   »اینها آفریده شدند از آنچه آنان آفریده شدند. سپس این آیه را تتالوت فرمتود:   

بدکاران در سجين است و تو چه دانى سجين چيست؟ کتابي استت نوشتته، پتس واي بتر     

 «.کنندگانتکذیب

ن گفتت  تتوا ویژه پس از نگاه به دیگر متون روایي این باب، متي بامطالعه متن روایت؛ به

 :محتواي اصلي این احادی  ابارتند از

را از طينت اليين سرشتته   خداوند سبحان ه  قلوب و ه  ابدان پيامبران و ائم ه. 3

است. ظاهراً مراد از قلوب به قرینه مقابله بتا ابتدان، ارواح پيتامبران و امامتان استت )ر :      

 ، تعليقه شعراني(.1: 3، ج3132مازندراني،

ها از طينت فروتر از آن آفریده شده است و ز طينت اليين و ابدان آنقلوب مؤمنان ا .2

 .آفرینشي آميخته دارند

آفرینش قلوب مؤمنين از طينت بهشت و اليين و آفترینش کتافران از طينتت نتار و     . 1

 سجين است.

قلوب مؤمنان وکافران به همان چيدي کشش و تمایتل دارد کته از آن آفریتده شتده      .0

ميان به یکدیگر گرایش دارند و سنخيت موجود در سرشت آنان زمينه این است. برخي ازآد

بر همين اساس، برخي از متردم، یعنتي شتيعيان دلتداده و مشتتاق خانتدان        .همگرایي است

 .باشندرسالت مي

در روایت حماد بن ايسي آمده است که خداوند سبحان پتس از آنکته مؤمنتان را از     .1

ت آفرید؛ این دو طينت را به ه  آميخت. سپس در تبيتين اثتر   طينت اليين و کفار را از طين

این اختالط و امتداج، به زایيده شدن مؤمن از کتافر و زایيتده شتدن کتافر از متؤمن اشتاره       

 «.فخلط بين اليينتين فمن هذا يلد المؤمن الکافر و يلد الکافر المؤمن» شود:مي
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گيترد. التت   ها مایه ميمبادي طينت آنهاي اخالقي و رفتاري ميان آدميان از تفاوت. 6

سر زدن اامال سوء از مؤمنان، آميختگي و اختالط طينت سجين با طينت اصلي آنان است؛ 

همانگونه که الت رفتار نيک کافران آن است که طينت اليين با طينت اصلي آنتان آميختته   

من هاهنا يصيب الکافر  فخلط بين اليينتين ... و من ها هنا يصيب المؤمن السيئه و»شده است: 

 «.الحسنه

اي استت کته از ایمتانش    در روایت دوم این باب تأکيد شده که طينت مؤمن به گونه .0

کشتد:  نيتد از دشتمني ختود دستت نمتي      دارد و کافر و دشمن اهتل بيتت  دست برنمي

 «.الیتحول مؤمن ان إیمانه و ال ناصب ان نصبه»

« باب آخر منه زیاده وقتوع التکليتف  »انوان ل گروه دوم روایات طينت، در کافي ذی .ب

 ذکر شده است. درهر سه روایتي که کليني در این باب آورده است، ایتن نکتته وجتود دارد    

 تعتالي داده شتد کته اصتحاب یمتين      که به آدميان در اوال  پيشين دستوري از جانتب حتق  

ت این بتاب چنتين   اند. اولين روایآن را اطاات کرده و اصحاب شمال از آن سرپيچي کرده

 است:

اگر مردم بدانند، آغاز آفترینش چگونته بتوده، دوتتن بتا یکتدیگر       »: فرمود امام باقر

آبتى گتوارا   : همانا خداى ادوجل پيش از آنکه مخلوق را بيافرینتد؛ فرمتود   .اختالف نکنند

 پدیدآى، تا از تو بهشت و اهل طاات خود را بيافرین ، و آبى شور و تلخ پدید آى تا از تتو 

آن دو دستور فرمتود تتا آميختته شتدند. از ایتن       دوزخ و اهل معصيت  را بيافرین . سپس به

را آنگاه گلى را از صفحه زمين برگرفت و آن .جهت است که مؤمن کافر زاید و کافر مؤمن

به شدت مالش داد. به ناگاه آدميان مانند مور و ذر به جنبش در آمدند. ستپس بته اصتحاب    

بته ستوى دوزخ   : مت به سوى بهشت بروید  و به اصحاب شمال فرمودبه سال: یمين فرمود

آنگاه امر فرمود تا آتشتى افروختته گشتت و بته اصتحاب شتمال        .بروید  و باکى ه  ندارم

: اصتحاب یمتين فرمتود    در آن داخل شوید  از آن ترسيدند و پرهيدکردند. سپس به: فرمود
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. سالمت باش  آتش سرد و سالمت شتد سرد و : داخل شوید  آنها داخل شدند. پس، فرمود

از نتو گترفت ؛   : پروردگارا از لغدش ما درگذر و از نتو بگيتر  فرمتود   : اصحاب شمال گفتند

جا فرمانبردارى و نافرمتانى پابرجتا گشتت.    داخل شوید  ایشان برفتند و باز ترسيدند. در آن

: 1، ج3023)کلينتي،  « ن باشندها توانند از ایناها باشند و نه آنپس، نه این دسته توانند از آن

33-23.) 

شتود، دو  در این گروه از روایات، افدون بر نکاتي که از دسته اول احادیت  یافتت متي   

 مطلب مه  دیگر وجود دارد:

در این روایات به تکليف انسان ذر ي اشاره شده است. خداوند، پس از آنکه آدميتان   .3

به داخل شدن در آتش تکليف نمتود؛ گتو    را به اصحاب یمين و شمال تقسي  کرد، آنان را

کته التت   ها به دو گتروه استت؛ نته آن   اینکه این تکليف تنها کاشف از الت تقسي  انسان

اصلي این تقسي  باشد. البته اصحاب شمال یکبار از خدا تقاضاي افو کرده و بار دیگر نيتد  

 آزموده شدند؛ اما در آزمون دوم نيد ناموفق بودند.

زمون، اهل طاات و معصيت تثبيت شدند و دیگر امکتان تغييتر وجتود    پس از این آ .2

فلن يستييع » تواند در گروه دیگر داخل شود:یک از این دو گروه نميندارد. از این رو، هيچ

 «.هؤالء أَن يک ن ا من هؤالء و ال هؤالء أَن يک ن ا من هؤالء

طينت با احادی  اتال  ذر،  با ایجاد پيوند ميان موضوع  دسته سوم از احادی  طينت، .ج

 الت و حکمت تفاوت سرشت آدميان را تبيين کرده است. 

به ميثاقي که خداوند براى ربوبيت خود و نبوت هر پيغمبرى از ذریته آدم   امام باقر

کننتد و در ادامته   اند؛ حکمت این ميثتاق را از جانتب خداونتد بيتان متي     گرفته؛ اشاره کرده

 شوند:متذکر مي حکمت، تفاوت سرشت آدميان را

دید، پرسيد و ارضه داشتت: اى کتاش   سپس آدم، از اختالفاتي که در ذر یه خود مي»... 

بودند ... آفریدى که داراى یک طبيعت و یک خلقت ميهمه آنها را یکسان و یک اندازه مى
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کردند و هيچ گونه حستد و کينته و اختتالف در ميانشتان     تا برخى بر برخى دیگر ست  نمي

 .شدنميپيدا 

ام خلقت آنها را من خالق دانا هست ، از روى دانایي : خداى ادوجل نيد در پاسخ فرمود

مخالف یکدیگر ساخت ، و فرمان  در ميان آنها به سبب مشيت  جارى شود، و به سوى تدبير 

... از این جهت دنيا و آخرت و زندگى و  گرایند. خلقت من دگرگونى نپذیردو تقدیرم نمي

اطاات و معصيت و بهشت و دوزخ را آفریدم و در تقدیر و تدبير خود ایتن گونته   مر  و 

هتا و  هتا و پيکرهتا و رنتگ   اراده کردم. به ال  نافذى که نسبت به آنها دارم، ميتان صتورت  

از این جهت آنها را  شان تفاوت و اختالف انداخت ...ها و اطاات و معصيتامرها و روزي

هتا را آزمتایش   ى و اافيت و گرفتتارى و اطتا و نعمتت، آن   آفریدم تا در خوشى و ناخوش

 (.37-3: 2، ج3023)کليني، « کن ...

 توان دست یافت:در احادی  مذکور نيد به نکات ذیل مي

ها با هر خصوصيتي که داشتند بر ربوبيت خود و نبتوت  خداوند متعال از همه انسان .1

پيغمبرانش  ى را شریک وي نسازند و بهپيامبرانش پيمان گرفت تا او را ابادت کنند و چيد

 ها پيروى کنند.ایمان آورده، از آن

نهایت و نافذ ختود، آدم و ذریته او را بتا سرشتت و طبيعتت      خداوند بر پایه ال  بي .2

شتان قترار داد. بنتابراین، تمتامي     مختلف آفرید و در شترای  متفتاوتي در مراحتل زنتدگي    

و أناا الخاالق العاالم    »ده االهي ایجاد گردیتده استت:   ها بر اساس ال  و ارااختالفات انسان

بعلمي خالفت بين خلق م و بمشيئتي يمضي في م أَمري و إلا  تادبيري و تقاديري راائرون ال     

 .«تبديل لخلق

ها آن است که خداوند بتدین واستطه آنتان را در دنيتا و در تمتامي      الت این تفاوت .3

بلا هم فاي کال  حااالت م... و إن ماا خلقتا  و       خلقت م أل»حاالتشان مورد آزمون قرار دهد: 

 «.خلقت م ألبل ک و أبل هم أيّکم أحسن عمالً في دار الدنيا في حياتکم و لبل مماتکم
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 ديدگاه حديث پژوهان درباره احاديث طینت  .2

تتوان در  گونه احادی  ميوران شيعه را به لحاظ نوع نگاهشان به این صاحبنرران و اندیشه

 :جاي دادسه دسته 

االماني که به کلي از اظهار نرر در خصوص محتواي این اخبار باز ایستاده و فه  . الف

تتوان مرحتوم مجلستي را    اند: از اندیشمندان این گروه ميو مراد این اخبار را دشوار دانسته

وي اخبار طينت را از متشابهات اخبار و احادی  مشکله برشمرده و به بيتان روش  .نام برد

کنتد کته   پردازد. مجلسي پنج قول را به اختصتار بتازگو متي   خورد االمان با این اخبار ميبر

این جماات ضمن پذیرش اصتل ورود احادیت ،   . ها قرار داردنرریه اخباریان در صدر آن

مجلستي،  ) انتد را به خدا واگذار نموده و از اظهار نرر درباره محتواي آن سترباز زده ال  آن

 .(0:31، ج3070

سي در مرآۀ العقول، بي آنکه خود در باره اقوال مدبتور بته داوري بنشتيند، ستخن در     مجل

بتاره، رأي  برد؛ اما در بحاراالنوار، در ابتداي نرریات مطرح در اینشرح روایات را به پایان مي

کنتد. وي معتقتد   اخباریون را آورده و احادی  طينت را از اخبار متشابه و مشکل معرفتي متي  

به کنه آن ااجد استت   ه اخبار از مسائلي است که اقول محدود بشري از دستيابياست اینگون

 (.263-267: 1، ج3070واگذار شود)مجلسي،  اطهارهمين سبب، ال  آن باید به ائمهو به

محققاني که این احادی  را از اساس مردود شمرده، در ااتبار سندي و یا در جهت  .ب

 اند:صدور آن خدشه کرده

شود، این گونه اخبار را با مفتاد  شعراني که از طرفداران نرریه دوم محسوب ميمرحوم 

آیات قرآني، سنت قطعي و اجماع اماميه ناستازگار تلقتي کترده و مختالف بتراهين اقليته       

(، بتر کتافي   0: 3، ج3132اي که بر شرح مازندراني )مازندراني، وي در تعليقه. دانسته است

از جنبته ستندي    «طينا  الماؤمن و الکاافر   » همه احادی  بتاب  نگاشته، بر این باور است که

دو باب پس ازآن، گرچه مشتمل بر تعدادي از احادی  معتبر است؛ این احادی   .اندضعيف
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با اصول مذهب و روایات فطرت مفادي مغایر دارند که پس از اخبار طينت در باب چهتارم  

شتود کته   وایات طينت چنتين استتنباط متي   از ر. انداز ابواب کتاب االیمان و الکفر گردآمده

فاصله آدميان تا رسيدن به سعادت و شقاوت با یکدیگر یکسان نبوده و مسافتي که باید طي 

کنند دور و نددیک است و چنين وضعيتي با ادل االهي مغایرت دارد؛ حتي اگر پتاي جبتر   

ي است کته روایتات   این، در حال .آیداي تبعيض به شمار ميه  به ميان کشيده نشود، گونه

آدميان را بر اساس فطرت توحيدي آفریده و در اصل خلقت آنان  خداوند: گویندفطرت مي

ر.  . ) جنبه اارضتي دارنتد   هاهيچ ايبو نقصي وجود ندارد؛ بلکه ايوب وانحرافات انسان

 .(336: 3131زاده، نقي

نه صحيح استت و  طبق این باور، التدام به مضمون و مفاد روایات طينت، نه ضروري و 

این دیدگاه پتيش از مرحتوم شتعراني نيتد      .در نتيجه این روایات باید به کناري نهاده شوند

اي است که االمه مجلسي در  طرفتداراني داشتته و چنتانکه اشتاره شد، یکي از پنج نرریه

؛ 263: 1، الف، ج3070البته، برخي )مجلسي، . بحاراالنوار و مرآۀ العقول بازگو فرموده است

(، به جاي تضعيف سند روایات مدبور در جهت صدور آن خدشه نمتوده و بتا   31: 0ب، ج

( ااتقاد اهل حدی  و اشتااره بته جبتر   )اخبار، با آراي اامه  استناد به این نکته که مفاد این

ساز و با روایات موضوع اختيار و استطاات نيد در تضاد است؛ این روایات را بتر تقيته   ه 

 .(330: 3131زاده، ر.  . نقي) اندحمل کرده

 اندیشمنداني که ضمن پذیرش صدور این احادی ، در مقتام تفستير و تحليتل ایتن     .ج

این دیدگاه بتر پتذیرش روایتات طينتت      .اندروایات برآمده و به تبيين محتوایي آن پرداخته

خته و هتر  متکي بوده و با رویکردي حدیثي یا ارفاني و یا فلسفي به تبيين این روایات پردا

یک با روشي در مقام پاسخ به ایرادات مطترح دربتاره احادیت  طينتت برآمتده استت کته        

شتده در  هتاي ارائته  ترین تبيينترین آن اشکال مربوط به نفي اختيار از انسان است. مه مه 

 باب احادی  طينت از این قرار است:
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یت دارد؛ بدین معنا که در اخبار طينت به کنایه از مرتبه اي از مراتب ال  االهي حکا .3

ها اشاره شده است و الزمه ایتن  این اخبار، تنها به ال  خداوند به سعادت و شقاوت انسان

 (.313: 3107 ال ، نفي قدرت و اختيار از انسان نيست )حلي،

هتا را بته   ها نتدد خداونتد معلتوم استت، گتویي آن     از آنجا که سرنوشت آینده انسان .2

ذات  .هایي متفاوت ترکيب فرمتوده استت  شان را به گونهاناصر وجودياختالف سرشته و 

دانستت چته   حق که روح را پذیراي هر دو جانب خير و شر قرار داده است، از پتيش متي  

ازایتن رو، در آفترینش نيتد بتا وي     . گدیندکسي جانب خير و چه کسي جانب شر را بر مي

دانستت طالتب   يده آفریده است و چو نميچنين معامله فرموده و طالب خير را از طينت پاک

شر، حتي اگر از طينت پاکيده برخوردار باشد، به سمت شرور خواهد گرایيد؛ طينت وي را 

ها از دو طينت اليين و سجين، التت  البته ال  خدا و خلقت انسان. از سجين سرشته است

نافي اختيتار آنتان    ها مستلدم جبر وصدور فعل بندگان نبوده؛ در نتيجه تفاوت خلقت انسان

تواند نتواي تکتری  در   ها از طينت خوب، به نوبه خود مينيست. اما برخوردار کردن انسان

ایتن نرریته را مالصتالح مازنتدراني      .حق خوبان و اِامال نواي تحقير نسبت به بدان باشد

  است. مرحوم شبر با پذیرش این نرریه از ایتن حتدی   ( برگدیده1: 3ج ،3132مازندراني،)

 :گویدقدسي ه  براي تأیيد دیدگاه خود بهره گرفته که مي

« أنا الميلع علي لل ب عبادي ال أحيف و ال ألزم أحداً إال ما أعرفاه مناه لبال أن أخلقاه    »

 .(3:31،ج3103شبر،)

ها را پيش از این دنيا سه مرتبه آزموده و آنتان را بته   برحسب روایات، خداوند انسان .1

تکاليفي مکلف کرده است: تکليف اول در اال  ارواح مجرد از بتدن؛ تکليتف دوم، هنگتام    

خلقت طينت و قبل از خلق آدم و تکليف سوم، پس از خلق آدم و در اال  ذر اتفاق افتتاده  

هي را اطاات کند، در این دنيتا هت    است. از این رو، هر کس در این سه مرحله تکاليف اال

مطيع اوامر خدا خواهد بود و هرکس نسبت به آن تکاليف اصيان کند، در این دنيا نيد جدء 
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(. برخينيتد معتقدنتد، خداونتد ارواح    31: 3ج ،3132مازنتدراني،  ) اصيانکاران خواهد بتود 

پایه اختيار خود به ایمان  ها برها را در اال  ذر به اقرار بر ربوبيت خود آزمود و انسانانسان

 .(310: 3031و کفر گرویدند )ملکي ميانجي، 

 در پرتو چنين تفسيري، آفرینش آدميان از طبيعتت ختوب یتا بتد، معلتول ایمتان یتا        

کفر در اوال  پيشين است، نه الت آن تا الزمه چنين احادیثي جبرگرایتي و نفتي اختيتار    

 باشد. 

هاي آنتان در  روایات طينت به کنایه از اختالف استعدادهاي مردمان و تفاوت قابليت .0

بتا ابوجهتل    بي شک استعداد و ظرفيت پيامبر اکترم . پذیرش هدایت االهي حکایت دارد

است به قدر توانایي ختود در جهتت کمتاالت     یکسان نيست. با وجود این، هرکدام موظف

شتود  کتس، ستاق  نمتي   وظيفته و تکليتف از دوش هتيچ   انساني بکوشد و به هيچ رو، بتار  

 (.267: 1، ج3070)مجلسي، 

انتد. بته انتوان    گرایانته بته تبيتين ایتن روایتات پرداختته      برخي نيد با نگاهي تأویتل  .1

نمونه،فيض کاشاني با اشاره به تقسيت  اوالت  به سه مرتبته جبتروت، ملکتوت، و ملتتک،  

هتا ستخن گفتته    خلقت و طبيعت آدمي و دخالت در آناز تأثير هر یک ازاین متراتتب، بر 

داند و بتراي آن نيتد مراتبتي    وي ابتدا اليين را کنایه از باالترین مراتب قرب االهيمي .است

ترین مراتتب و دورتترین آن از خداونتد    قائل است. از سوي دیگر، سجين را کنایه از پست

منان به اليين بته ستبب گترایش و    داند. از این رو،نسبت دادن خلقت ارواح و قلوب مؤمي

شدت االقه آنان به مراتب ااالي قرب االهي و بي ميلي آنان به دنياست. به همتين جهتت   

تترین  در مقابل خلقت قلتوب کفتار بته پستت    «. الدنيا سجن المؤمن» در روایات آمده است:

نستبت بته   مراتب نسبت داده شده است؛ زیرا آنان به این دنيا گرایش و ميل شدیدیداشته و 

 (.20-21 :0ج ،3076)فيض کاشاني،  اندنشئه آخرت بي ميل
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 عالمه طباطبايي و اخبار طینت .3

االمه طباطبایي، درآثار مختلف خود در تبيين و شرح روایات طينت، تالشي ستودني کترده  

است. وي دست ک  در چهار اثتر ختود الميتدان، رستائل توحيتدي، تعليقتات بتر کتافي و         

باره به تفصيل ستخن گفتته استت. بيانتات االمته در ایتن        ر االنوار، در اینتعليقات بر بحا

 توان در چند بخش کلي بيان کرد:موضوع را مي

 نقد حديث پژوهي احاديث طینتالف. 

اي که بر بحاراالنوار نگاشته است بر آندسته از محدثان که روایتات بتاب را   االمه در تعليقه

 :نویسدمياند،خرده گرفته، در ه  آميخته

هاي طينت، واحدي نيست؛ بلکه هر یک از مسئله اخبار باب طينت مشتمل بر مسئله»

 انتقال اامال، شروع خلقت، اخذ ميثاق و ميثتاق در اتال  ذر مستائل گونتاگوني هستتند      

 که همگي به قضا و اراده کلي االهي ارتباط دارند؛ در حتالي کته پژوهشتگران مختلتف،     

 ، 3070)مجلستي،  « انتد سران ایتن مباحت  را بتا یکتدیگر آميختته     از جمله متکلمان و مف

 (.206: 1ج

 طرح اشكاالت ناظر به روايات طینت .ب

مرحوم االمه در تعليقه خود بر کافي معتقد است که اخبار طينت بر خلقت ستعادتمندان از  

طينت اليين و گل بهشت و اشقيا از طينت سجين و گل جهن  و ستعادت و شتقاوت هتر    

طابق طينت خود، داللت دارند. ایشان در ادامه دو ایراد اساستي بته محتتواي ایتن     شخص م

 دانند:روایات وارد مي

 مخالفت با ظاهر آیات قرآن؛ .3

 .مالزمت با نفي اختيار انسان و جبرگرایي .2

اند که پاسخ ایشان در واقع به نتوع  االمه البته درصدد پاسخگویي به هر دو ایراد برآمده

(. وي در تفسير الميدان نيد چند 3: 1، ج3023)کليني،  گردداز این روایات باز ميتبيين وي 
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اشکال به ذاتي بودن سعادت و شقاوت براي انسان کته از ظتاهر روایتات طينتت و برختي      

 کند:مطرح مي شود؛دیگر از روایات استفاده مي

مستتلدم تحدیتد   سعادت و شقاوت ذاتي با مالکيت مطلق خداى سبحان منافي بوده،  .3

 .سلطنت اوست، که قرآن و احادی  و همچنين اقل مخالف آن است

چرا که بناى جميتع   چنين امري مستلدم اختالل نرام اقل در جميع مبانى اقالست؛ .2

انتدکارهایى نيتک و قابتل ستتایش استت      اقال بر تأثير تعلي  و تربيت است، و همته متفتق  

 . وکارهایى زشت و قابل سرزنش

هتاي آستمانى و نيتد ارستال     ه این سخن آن است که تشریع و فرستتادن کتتاب  الزم .1

فایده باشد، و دیگر اتمام حجت در ذاتيات، هرطورکته تصتور شتود،    پيامبران همه لغو و بى

معنا نخواهد داشت؛ زیرا بنابر این فرض، انفکا  ذوات از ذاتيات خود محال استت؛ حتال   

، 3030کند )طباطبتایي، این لوازم مخالفت صریح ميکه قرآن کری  در جاي جاي خود با آن

 (.31: 3ج

 دسته بندي احاديث مربوط به طینت .ج

 ُ لْأَمَر َرَبِّي بِالْقِسْطِ وَ أَليمُ ا وُجُا هَکُم ْعِنْادَ   »مرحوم االمه در تفسير الميدان ذیل آیه شریفه 

(؛ درباره روایات سعادت 23)ااراف: « بَدَأَکُم ْتَعُ دُونکُلِّ مَسْجِدٍوَ ادْعُ هُ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ کَما 

و شقاوت و احادیثي که در بتاب خلقتت آغتازین انستان وارد شتده استت، بحت  روایتي         

کند. و یا بتدا به بيان ایرادات ستعادت و شتقاوت ذاتتي آدمتي پرداختته؛      مبسوطي ارائه مي

شده، در بيان این نکته که پایتان  سپس تمامي روایاتي را که در باب سعادت و شقاوت وارد 

 گوید:خلقت به شکل اول خلقت است؛ مشتر  دانسته و مي

که آخر خلقت بته شتکل   اند؛ همه در افاده این گرچه این روایات ازحي  مفاد مختلف»

اول خلقت است و بازگشت انسان نرير آغاز آفرینش اوست و نيد در بيتان ایتن نکتته کته     

افته، از ابتدا هدایت یافته بوده و گمراه نيد از ابتدا گمتراه شتده   کسي که در خاتمه هدایت ی
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اند؛ اما این روایات و همچنين آیات در مقام اثبات ستعادت و شتقاوت ذاتتى    بوده؛ مشتر 

« کنند، از قبيل ثبتوت زوجيتت بتراى چهتار نيستت     نيستند، و آنچه را براى انسان اثبات مى

 (31: 3،ج3030)طباطبایي، 

 کند:اند، به پنج دسته تقسي  ميیاتي را که در این باب وارد شدهوي سپس روا

دوگونته   هتا راهنگتام خلقتت   که خداوند انسانروایاتي که اجماالً داللت دارد بر این .3

کته   سعيد و شقى وکافر و مؤمن؛ مانندروایت ابتى الجتارود از امتام بتاقر    : آفریده است

 فرمودند:

مُؤمناً و کافِرا و شَقياً و سَعيدا، وکَاذلِ َ يَعُا دُونَ يَا مَ القيامَاه مُ تادٍ و      خَلَقَ م حين َخَلَق م »

 (.33: 2، ج3031)اروسي حویدي، « ضال

داند؛ زیرا اوالً، موافق این دسته از ایشان این گروه از روایات را داراي اشکال جدي نمي

ي خَلَقَکُام ْفَمِانْکُمْ کاافِرَ وَ مِانْکُمْ     هُ َ الَّاذِ »روایات، آیاتى از قرآن کری  وجود دارد، مانندآیه 

هُ َ أَعْلَمُ بِکُمْ إِوْ أَنْشَأَکُمْ مِن َالْأَرْضِ وَ إِوْ أَنْتُمْ أَجِنَّ َ فِي بُيُ نِ أُمَّ ااتِکُمْ  »( ونيد: 2)تغابن:  «مُؤْمِنَ

 (.12)نج : « فَال تُزَکُّ ا أَنْفُسَکُمْ هُ َ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّق 

 ياق آیات بر این نکته داللت دارد که اجماال نوع انسان بته قضتاى االهتى بته دو    ثانيا، س

که چه کسانى از این قس  و چه اشخاصتى  گونه تقسي  شده، و اما تفصيل این اجمال و این

شتان بستتگى دارد؛    خود آنان مربوط است، و این به امل اند؛ به اامال اختيارىاز آن قس 

 ، 3030شتود )طباطبتایي،  که مستتلدم هتدایت و یتا ضتاللت متى     چون افعال اختيارى است 

 (.30: 3ج

روایاتي که به طور تفصيل بر این نکتته داللتت دارندکته ختداى ستبحان آدميتان را        .2

شتان بته ستوى بهشتت     مختلف آفریده است: بعضي را از گل و طينت بهشت که سترانجام 

خواهتد   ان نيد به سوى جهتن  ش را از گل جهن  خلق کرده و بازگشت خواهد بود و برخي

 بود.  
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دسته سوم از روایات این باب، روایاتى است که خلقت انسان را از منشأ آب گتوارا و آب   .1

 :  صادقآن جمله روایتى است درکتاب الل الشرایع به نقل از امام داند؛ ازتلخ وشور مى

بتار دیگتر   . فرمتود خداى ادوجل آب گوارایى آفرید و از آن آب، اهل طاات را خلق »

سپس امر کرد تتا ایتن دو آب بته هت      . آب تلخى آفرید و از آن اهل معصيت را خلق کرد

کرد، مؤمن جتد از متؤمن و کتافر جتد از کتافر      درآميدند و مخلوط شوند.که اگر چنين نمى

 (.32: 3، ج3131)صدوق، « شدمتولد نمى

 داند.مي« خبار طينتمفسر ا»البته مرحوم االمه روایات دسته سوم رابه مندله 

دسته چهارم روایاتى است که برگشت اختالف در خلقت را بته اختتالف در نتور و     .0

 : نقل شده است داند؛ مانند روایتى که از امام صادقظلمت مى

خداى تبار  و تعالى ما را از نورى آفرید که آن نور نيد از نور دیگترى خلتق شتده و    »

هاى شتيعيان متا را از آب وگلتى آفریتد کته بتا آن       دل اصلش از طينت ااال اليين است و

تر از آن آفرید. بته همتين جهتت    هاى آنان را از طينتى پایينهاى ما را خلق کرد، و بدنبدن

هاى شيعيان همواره به سوى ما متمایتل استت؛ زیترا از همتان چيتدى آفریتده       است که دل

 (.330: 3)همان، ج..« .ای اندکه ما از آن آفریده شدهشده

داندکته بتر انتهتا و ریشته     ایشان برگشت این دسته از روایات را به همان روایتاتى متي  

کنند؛ با این تفتاوت کته در ایتن روایتات،     خلقت از طينت اليين و طينت سجين داللت مى

شود و شاید این معنا اضافه شده است که انسان، پس از خلقت به نور و یا ظلمت مبدل مى

شتدن معرفتت، و    دکه طينت سعادت باات  ظهتور حتق و آشتکار    سبب این سخن آن باش

 است. طينت شقاوت با جهل مالزم است و جهل همان ظلمت

دسته پنج  از اخبار این باب روایاتى است که داللت دارد بر انتقتال حستنات افتراد     .1

مته  شقى در روز قيامت به نامه امل افراد سعيد و به اکس، انتقال سيئات افراد سعيد بته نا 

 نقل شده است: امل افراد شقى؛ مانند روایتى طوالني که از امام باقر
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ها و از ها را که از سنخ وجود ناصبىکند، خداى تعالى وزرو و بالوقتى قيامت قيام مى»

ها و افعال کند و حسنات و نيکىها منتقل ميطينت آنان است، از نامه مؤمنين به نامه ناصبي

کته از ستنخ وجتود متؤمن و از جتنس      جایىها است، از آن ناصبيخيرى که در نامه امل 

 (673: 2)همان، ج « کند...طينت او است؛ به نامه مؤمنين منتقل مى

دهد که دست ک  احادیت  گتروه دوم تتا چهتارم در     بندي به خوبي نشان مياین دسته

هتاي  تهباشد و همين روایات، محتل اشتکاالتي استت کته االمته در نگاشت      زمينه طينت مي

است. االمه پس از تفکيک روایات طينت به تبيين مضتمون ایتن    مختلف خود مطرح کرده

 آید.روایات پرداخته و در مقام پاسخگویي به اشکاالت آن بر مي

 تحلیل عالمه از احاديث طینت و پاسخ به اشكاالت .د

توان در چند يپاسخ االمه طباطبایي به اشکاالت وارد بر سعادت و شقاوت ذاتي آدمي را م

 مرحله بيان کرد:

االمه، ابتدا در پاسخ به ایراد مخالفت احادی  طينت با آیات قترآن، بتا ذکتر آیتات      .3

مختلف مبناي قرآني روایات مذکور را بيان نموده، تعارض این گروه از آیات را با روایتات  

 «بَدَأَ خَلْقَا لْإِنْسانِ مِنْ طِاين  وَ »(. این آیات ابارتند از: 3: 1، ج3023پذیرد )کليني، طينت نمي

ما أَرابَ مِنْ مُصِيبَ   فِي الْأَرْضِ وَ ال فِاي  »(؛ 303)بقره:  «وَ لِکُلٍّ وِجْ َه هُ َ مُ َلِّي ا»(؛ 0)سجده: 

وَ فَرِيقااً   هَاد   کَما بَدَأَکُمْ تَعُ دُونَ فَرِيقاً»(؛ 22)حدید:  «أَنْفُسِکُمْ إِلَّا فِي کِتاب  مِنْ لَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها

کَلَّا إِنَّ کِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَ ما أَدْراکَماا عِلِّيوا نَ   »(؛ 17و  23)ااراف:  «حَقَّ عَلَيْ ِمُ الضَّاللَه

ن  وَ ماا  کَلَّا إِنَّ کِتابَ الفُجَّار ِلَفِاي سِاجِّي  »( و: 23-33 )مطففين: «کِتابٌ مَرْلُ مٌ يَشْ َدُ هُا لْمُقَرَّبُ نَ

 (.37-0 )مطفّفين: «أَدْراکَ ما سِجِّينَ کِتابٌ مَرْلُ مٌ وَيْلَ يَ ْمَئِذٍ لِلْمُکَذِّبِينَ

االمه معتقد است احادی  طينت بر این مطلب داللت دارد که اجداي بدن انستان از   .2

ماده زميني است و ماده زمينى با اختالفى که در اوصاف و خواص آن است و از این جهت 

جهنمي ناميده شده است؛ به احوال انسان و اوصتاف مختلفتى کته از جهتت      بهشتي یا گل
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ارتباط نيست. نکته دیگر آن است کته ترکيتب بتدن انستان از متاده      صالح و فساد دارد، بي

شود، به حسب زميني، ايناً مانند نباتات و یا هر موجود دیگرى که از ماده زمينى ترکيب مى

گردد. وي بر این باور است که این قسمت نى آن است؛ مختلف مىاختالفى که در ماده زمي

از مضمون احادی ، مطلبي کامال صحيح و بدون ایراد است؛ البته به شرطي که ارتباط متواد  

زميني با سعادت و شقاوت آدمي را به نحواليت تامته نتداني . بنتابراین، از دیتدگاه االمته      

 ، 3030استت )طباطبتایي،   « اقتضتا »اواز گونته   تأثير این مواد بتر ستعادت و شتقاوت    نحوه

 (.33: 3ج

بترد  او در بيان تأثير اقتضایي مادۀ زميني انسان بر سرنوشت او، از پشتوانه تجربهبهره مي

هاي سوء خلقي )که بر اثتر تکترار در نفتس    ها و جنبهو تجربه را ه  مؤید رابطه ميان مداج

  گویاي تأثير تربيت، به ویتژه تلقتي نتدرت    داند و هریشه دوانده است( در جان آدمي مي

شتود خصوصتيات جستمي تتأثير     شمرد. از این رو معلوم متي ها بر ميحق ق خلق وخوي

شتود، هتر چنتد از آن پتس،     قطعي و غير قابل تخلف ندارند؛ بلکه صرفاً استعداد تلقي متي 

 (.373 :3133شوند )طباطبایي، ها زوال ناپذیر ميخلق

المه سعي دارد بين تأثيرگذاري طينت آدمي و اامال اختياري او بتر  در مرحله بعد، ا .1

اي جمع کند و اشکال مالزمت اخبار طينت با جبتر را بتا التت    سعادت و شقاوت، به گونه

ناقصه دانستن تأثير طينت پاسخ دهد. وي از رهگذر تقسي  مراتب اال  هستي، پس از ذات 

بته  « حرکت جوهري»و نيد قبول  «اال  ماده»و « مثالاال  »، «اال  اقل» االهي به سه مرتبه

پردازد. از دیتدگاه او، نتوع موجتوداتي کته     تأثير طينت بر سرنوشت انسان مي توضيح گونه

شود و به صتورت مجترد خيتالي    نفس مجرد دارند، به واسطه حرکت جوهري دگرگون مي

از ایتن رو، همته   . گتذرد يیا با حرکت جوهري از این مرتبه نيد در م آید ودر مي( برزخي)

از ستوي   .هاي اقلي ه  برسنداین انواع، پس از مجرد شدن ممکن است تا مرحله صورت

بر این بتاور استت کته آخترین     « النهایات الرجوع الي البدایات»دیگر، وي با پذیرش قااده 
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یابنتد؛  نواي که موجودات در سير صعودي خود و به سبب حرکت جوهري بدان دست مي

اند؛ چرا که اود مانندآغاز است یا به وجهي اتين  اي است که از آن ندول کردهرجههمان د

 (.373 -3133:370طباطبایي، )شود آن محسوب مي

هتا درآغتاز، بتر اثتر     گيرد کته نفتس انستان   وي با توجه به این مقدمات چنين نتيجه مي

ت خود را شتروع  ، فعالي«خيال»آید، و این، هنگامى است که حرکت جوهرى بدن، پدید مى

رستدکه  کند. در این مرحله، نفس به شد ت رنگ بدن را دارد؛ اما این رنگ به حدى نميمى

 و هتا آگاهى قابل زوال نباشد. از این مرحله است که نفس به سبب اواملي نرير نواتربيت،

د، پيمایت شود، در یک حرکت مداوم، راه مىو رویدادهایى که در ارتباط با او واقع مى اقاید

رستوخ یافتته و بتا او     جا که در او،گردد؛ تا آنو حاالت و اقاید گوناگون، بر او انباشته مى

هتا  حاصل این حرکت و سير نفس، صورت نفسانى خاصي است که انسان .گردندمالزم مى

پس، اگر این صورت، صتورت  . دهد، و این، همان تنو ع نفوس استرا از یکدیگر امتياز مى

گيرد؛ و اگر صورت شقاوت باشتد،  نفس، در برزخ در راه سعادت قرارمى سعادت باشد، آن

کند و شود و اگر تجرّدش، برزخى باشد، در همان مرحله توقف مىدر راه شقاوت واقع مى

االمته در انتهتا ازایتن مقتدمات، چنتين استتنتاج        .گذرداگر فوق آن باشد، از آن مرحله مى

اى کته در ذاتتش از آن تعتي ن یافتته     همتان مرتبته   ء در اود و بازگشتتش، در کندکه شىمي

 (.373گردد )همان: یابد و بنابراین، هرشيئي به آغاز خود باز مىاست؛استقرار مى

اي دیگر نشان دهتد چگونته هت  سرشتت     کند تا به گونهاالمه بدین صورت تالش مي

هتا در  ربيتت آن ها که ابتداي خلقت آنان است و ه  اامتال بعتدي و تعلتي  و ت   اوليه انسان

ها تأثيرگذار استت. او بته ایتن طریتق     طول زندگي بر سرنوشت و سعادت و شقاوت انسان

سعي دارد بين تأثيرگذاري طينت یا ماده اصلي بدن آدمي و اامال اختياري او در سعادت و 

شقاوت جمع کند و اشکال مالزمت اخبار طينت با جبر را بتا التت ناقصته دانستتن تتأثير      

   دهد. طينت، پاسخ
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تتري بتراي پاستخ بته     االمه در پایان تبيين احادی  طينت،راه حل دیگتر؛ امتا دقيتق    .0

کند. وي تحقق سعادت و شقاوت انسان را در گترو  اشکاالت محتوایي این روایات ذکر مي

جا که مجرد از ماده استت، قطعتا بته قيتود     داند و ادرا  نيد از آنفعليت یافتن ادرا  او مي

استت.  ( مقتدار حرکتت  ) احکام آن محکوم نيست که یکى از آن قيتود، زمتان  ماده مقيد به 

رسد که سعادت بعتد از حرکتت متاده بته ستوى      که ما به نررمان چنين مىبنابراین، گو این

جایى که سعادت، یعنى ادرا ، مجرد شود؛ حقيقت امر این است که از آنفعليت موجود مى

شود، اينتا قبتل از   پس از حرکت ماده پيدا مى پس، سعادتى که. است، به زمان مقيد نيست

حرکت نيد وجود داشته است. االمه این مسئله را نرير نسبت دادن امتور حتادث بته فعتل     

کني ، این تقييتد،  شمرد که اگر فعل خدا را در این نسبت به زمان مقيد ميخداى تعالى برمي

دهي  نررمان به ختود حادثته   ىدر حقيقت تقييد از نرر ما است؛ چون ما در این نسبتى که م

گيری  وگرنه فعتل  است و زمان و حرکتى را که به حدوث آن منتهى شده است، در نرر مى

 خداى تعالى به زمان مقيد نيست.

جا که سعادت و شقاوت انسان از راه تجرد المى اوست که مجرد و بيترون  پس، از آن

سان، او را به سعادت و شقاوت متصف توان پيش از امتداد زمان زندگي اناز زمان است، مى

تتوان ستعادت و   که به واسطه ارتباط سرنوشت آدمي با اامال و حرکتات او متى  کرد؛ چنان

 (.373: 3، ج3030شقاوت را متأخر از اامال دانست )طباطبایي، 

مرحوم االمه در تبيين احادی  دسته پنج  که بر انتقال حسنات افتراد شتقى در روز    .1

ه امل افراد سعيد و انتقال سيئات افراد سعيد به نامه امل افتراد شتقى داللتت    قيامت به نام

داند که در طول حک  ظاهرى دنيوى و احکتام زنتدگى   دارد؛ این حک  را حک  ملکوتى مي

ها و ظهور حق باشد، قهرا در آرى؛ وقتى روز قيامت روز بروز باطن .اجتمااى آن قرار دارد

هد بود؛ یعنى هر حکمى بته موضتوع حقيقتى ختود ملحتق      آن روز احکام ه  ملکوتى خوا

 (.376گردد )همان: شده، هر چيدى به اصل خود بازمى
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 تبیین ديدگاه عالمه  .ه

کوشتد. ایتن   االمه با مبنا قرار دادن چند اصل فلسفي در تبيين اقالني روایات طينتت متي  

 مباني ابارتند از:

 گانهنظام طولي عالم و تقسیم عالم به مراتب سه

هاي فلسفي و حکمت صدرایي، موجودات اال  هستى، پس از ذات اقدس االه مطابق آموزه

اال  اقل : این مراتب، به مقتضاى برهان ابارتند از .اندو اسما و صفات او، داراى سه مرتبه

(. االمته طباطبتایي در   123-3167:127مجرد، اال  مثال و اال  ماد ه )صدرالدین شتيرازي، 

خود بدین نکته اشاره دارد و ترتّب هر یک از این اوال  بر دیگترى را، از نتوع    هاينگاشته

بنابراین، صتورت آنچته در   . شمردترتّب معلول بر الت، و وجود ناقص بر وجود کامل مى

باشتد و  هایى که در اال  مثال است، مطابق متى یابد، با صورتاال  ماد ه و جس ، تحقق مى

از ایتن رو، نرتام   . ا آنچه در اال  اقل مجرّد است، مطابق استهاى اال  مثال بنيد صورت

که تغيير و تبدیل بتدان  موجود در اال  پایين به طور متقن در اال  باال تحقّق دارد، بدون آن

وجودى در اال  پایين، به التى در اال  باال نيازمند استت )طباطبتایي،    راه یابد؛ زیرا تحقق

 (. 172-237: 2، ج3023؛  32: 3133

 تفاوت اقتضا و علت تامه

شود کته بته   ، به چيدي گفته مي«الت تامه»از دیدگاه فالسفه صدرایي، الت دوگونه است: 

شتود و بته ستبب اتدم آن، انعتدام معلتول الزم       واسطه وجود آن، شيء دیگري موجود مي

معلتول الزم   آید. اما آنچه ایجاد شيء بر آن متوقف است؛ بدین معنا که از ادم آن، ادممي

گفتته  « غيتر تامته  »یتا  « التت ناقصته  »آیتد،  آید؛ اما از وجود آن، وجود معلول الزم نميمي

(. االمه نيد با قبول این نکته ااتقتاد دارد کته   320 :2، ج3333شود )صدرالدین شيرازي،مي

اشياي مختلف در کيفيت تأثيرگذاري بر یکدیگر یکسان نيستند. برختي از اشتيا در معلتول    

آیتد؛ امتا   به گونه الت تامه اثر کرده و با وجود الت معلول بدون تخلتف پدیتد متي   خود 
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 ،3023برخي اشيا به نحو مقتضي و الت ناقصته بتر اشتياي دیگتر اثرگذارنتد )طباطبتایي،       

 (.3: 2ج

 ماهیت نفس و حرکت جوهري در نفس آدمي

به حرکت جتوهري   بر اساس مباني ابتکاري مالصدرا که وجود را امري تشکيکي دانسته و

به نرر او، صتور منطبتع   . قایل است؛ ماده مرتبه ضعيف وجود و صورت شدت وجود است

اتحاد این صور بتا متاده بته دليتل ضتعف وجتودي       . در ماده، قابليت اشتداد وجودي دارند

دهنتد  هاست؛ اما با اشتداد در وجود از آن مجرد شده، بدون آن به بقاي ختود ادامته متي   آن

(. مالصدرا بر استاس  337و 330–336، 3؛ ج  173-177: 1، ج3333يرازي، )صدرالدین ش

بته  . بودن نفس را تبيين کرده است« روحانيه البقا»بودن و « جسمانيه الحدوث»همين اصل، 

اي دیگر مجرد باشد؛ در اين اي مادي و در مرتبهتواند در مرتبهاین ترتيب، وجود انسان مي

 : 3161 صتدرالدین شتيرازي،   ؛ 103-101: 3همتان، ج حال هویت واحتدي داشتته باشتد )   

(. بنابراین، نفس مقام ثابت و واحدي ندارد و از ماده تا اقل و حتتي برتتر از آن   116-110

نفس با حرکتت جتوهري، از مادیتت بته ستوي      . مقاماتي است که براي نفس متصور است

ت که یک حتد  در حقيقت، وجود واحدي در حال سيالن و حرکت اس. رودتجرد پيش مي

وجودي آن با ماده و جسماني قرین است؛ اما پس از اشتداد وجودي، تجرد از آن استتنباط  

به دیگر سخن، نفس در فلسفه مالصدرا، وجودي جدا و مستقل از بتدن نتدارد تتا    . شودمي

ها پيش بياید و معضل معروف ارتباط مجرد و متادي رخ بنمایتد؛ بلکته از    مسئله ارتباط آن

بدن یکي از مراتتب وجتود نفتس    .  جود است که مراتب طولي و ارضي دارداساس یک و

شتود و نفتس ختود داراي مقامتات متعتددي استت کته        است و با آن متحول و متکامل مي

ها و سرمندل سفر نفس است و رستيدن بته مقتام اقتل،     حضور در اال  طبيعت، یکي ازآن

 .باالترین مقام براي اوست
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با فيلسوفان صدرایي به جسمانيه الحدوث بودن نفس انساني  االمه طباطبایي نيد همسو

: 2، ج3023 ااتقاد دارد. وي بر پایه همين اندیشه و با قبتول حرکتت جتوهري )طباطبتایي،    

تواند اال  ماده را طي کرده به اال  مثال و پس (، بر این باور است که نفس انساني مي373

 از آن اال  اقل مجرد دست یابد.  

ست که وي وجود انسان با تعينات شخصتيه در اتوال  پتيش از ایتن دنيتا را      از این رو

کنتد. امتا   مردود دانسته و به همين جهت، وجود ذر ي انسان متعين را در اال  ذر انکار متي 

ميان ااتقاد به جسمانيه الحدوث بودن نفس و ااتقاد به اال  ذر، آنگونه که االمه طباطبائي 

ندارد؛ زیترا جستمانيه الحتدوث بتودن، یعنتي حتدوث بته         مطرح کرده است، تنافي وجود

شود؛ اما وجود در اال  ذر؛ یعني وجتود  صورت فردي و متعين که با تکون مادي محقق مي

 ،3030کته بتين او و ستایرین تمتایدي باشتد )طباطبتایي،       به صتورت جمعتي، بتدون ایتن    

 (.136: 3ج

 چگونگي تكامل نفس

کمال و سعادت، همان وجود است و وجودهتا در کمتال    از دیدگاه فالسفه حکمت متعاليه،

تر باشد از تکامل و نقص داراي مراتب مختلفي هستند؛ یعني هر وجودي که از ادم خالص

اتالوه بتر ایتن، ادار  و شتعور وجتود نيتد کمتال و        . تري برخوردار استو سعادت بيش

نفتس و مراتتب آن، بته    از این رو، تکامتل  . سعادت است و وجودها در ادرا  نيد متفاوتند

طور کامل با شدت وجودي آن مرتب  است؛ به این معنا که هتر قتدر نفتس و قتواي آن از     

 مالصتدرا، ) مند استتر و شدیدتر باشد، از مرتبه تکاملي واالتري بهرهلحاظ وجودي، قوي

 .(323 :3ج ،3333

هت کته  اول، از آن ج: شودشدت وجود نفس، از دو جهت موجب ارتقاي مرتبه آن مي

کته هرچته نفتس و قتواي آن،     دهتد و دوم، آن خود مرتبه وجود، درجة تکامل را نشان متي 

تري قادر خواهد بود و هرچه مدرکات، وجود شدیدتري داشته باشد، به در  مدرکات ناب
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رو مالصتدرا  از ایتن . کننده، یعني نفس، باالتر خواهد بودتر باشد، مرتبه تکاملي ادرا  ناب

اي از قواي نفس، ادرا  امر مالئ  با طبع آن قتوه  که کمال و سعادت هر قوه کندتصریح مي

جا که قواي مختلف بتر استاس متدرکات متفتاوت، مراتتب مختلفتي دارنتد،        است و از آن

کماالت مختلفي نيد دارند؛ به این معنا که هر چه قوه شدیدتر باشد، مرتبته تکتاملي آن نيتد    

تتر و  جود قواي اقلي از قواي شهواني و غضتبي شتریف  طور که وهمان. باالتر خواهد بود

ها نيتد  تر است و در نتيجه وجود آنها از ادراکات محسوس کاملتر است؛ ادراکات آنکامل

هتاي ادراکتي   (. صدرا، بنابر همين نکته معتقد است، صورت22: 3 ج همان،) شدیدتر است

هتاي ادراکتي   شوند. ایتن صتورت  جوهرهایي هستند که قائ  به نفس بوده و با آن متحد مي

باشند که در نتيجته آن نفتس از قتوه بته     مقو م ذات نفس بوده و سبب تحوالت جوهري مي

 (.127: 1)همان، ج 3یابدفعل خروج کرده و تکامل مي

 تجرد ادراک و صُوَر علمي

هاي المي هر گونه که تصور شتوند و از هتر نتوع کته     صدرایيان بر این باورند که صورت

باشند و اگر مادي باشند، بایتد ختواص متاده، نريتر     باشند، مجرد از ماده و خالي از قوه مي

مند بودن را داشته باشند؛ در حالي که ال  بما هو الت ، نته   مند و مکانقابليت انقسام، زمان

 ؛ طباطبتایي، 263–263: 3ج ،3333 تقسي  پذیر است و نه به زمان و مکان مقيد )مالصدرا،

 (.311-310 :2، ج3023

 اختصاص زمان به عالم ماده

زمان و حرکت از اوارض تحليلي جتوهر  . داندمالصدرا، زمان را امري خارج از جس  نمي

 .ها، ماننتد تفتاوت جست  طبيعتي و تعليمتي استت      روند و تفاوت آنجسماني به شمار مي

صتدرا،  )مال .حرکت همان هویت اتصالي و غير قار جس  و زمان تعتين مقتداري آن استت   

                                                           

  (.3133ر. : ارشد ریاحي،  تر،. )براي مطالعه بيش3



838 1313 تابستان، 8، شمارۀ 1، دورۀ پژوهشنامه ثقلین 

 (.307: 6ج  ،3136و مطهتتري،  331–330: 2، ج3023؛ طباطبتتایي، 303–307: 1، ج3333

ها دفعي و مکاني است و به مقتدم و  یکي از آن: طبيعت داراي دو نوع امتداد و مقدار است

مؤخر مکاني قابل انقسام است و دیگري مقداري تدریجي و زماني است که انقسام و همتي  

« بعد چهارم»به این ترتيب، زمان در فلسفه صدرایي به انوان . ماني داردبه متقدم و متأخر ز

(. از ایتن رو زمتان بته اجستام     30: 3133شود )اکبریتان،  جوهر جسماني در نرر گرفته مي

 :3، ج3023جا که جس  نيد از ماده جدایي ناپذیر است )طباطبتایي،  اختصاص دارد و از آن

منتد  اختصاص دارد و هر آنچه ااري از ماده باشد، زمان(؛ زمان به ماده و اجسام 303–301

 نيست.

 تحلیل و ارزيابي .4

پژوهي استت  توان اداا کرد که پس از االمه مجلسي، االمه طباطبایي حدی به جرأت مي

که به صورت جدي و کامال المي به حتل معضتالت و تبيتين محتتوایي احادیت  طينتت       

هتا، تتالش فقته    تر از دیگران. با همه اینجامع و کامل پرداخته است و البته با نگاهي بسيار

 الحدیثي االمه طباطبایي از برخي از جهات قابل تامل است:

 تحلیل بر اساس مباني فلسفي است، نه بر پايه محتواي روايات  .الف

تتر بتر پایته مبتاني     طورکه دیدی ، تحليل االمه طباطبایي درباره احادی  طينت، بتيش همان

بيني حکمت صدرایي طرح شده استت. بته ابتارت دیگتر،     ان و بر اساس جهانفلسفي ایش

هایي که االمه براي حل مشکالت احادی  طينت ارائه داده بر استاس حکمتت متعاليته    راه

توان این نکات را از روایتات  است و بدون پيش فرض گرفتن مباني حکمت صدرایي، نمي

 طينت برداشت کرد.

 نقص مباني فلسفي. ب

بسياري از اصول و مباني حکمت صدرایي که تحليتل االمته طباطبتایي بتر پایته آن طترح       

گردیده؛ قابل خدشه است. برخي از این مباني فلسفي داراي رقبایي جدي در اندیشه ستایر  
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مکاتب فلسفي است که اگر نتوان در مقام داوري، صحت یکتي از ایتن نرریتات را اثبتات     

تتوان بته   رجيح بدون دليل است. از این دستته مستایل متي   کرد؛ پذیرش این مباني فلسفي ت

تعریف زمان، اوامل مؤثر بر تکامل نفس و حرکتت جتوهري اشتاره کترد. زمتان یکتي از       

مفاهي  جنجالي و بح  برانگيد در فلسفه است که دربتاره آن آراي متعتددي مطترح شتده     

انستان توست     (. همچنين به چگونگي تکامل نفس300-302: 1، ج3333است )مالصدرا، 

تترین  هاي اقلي از دیدگاه صدرائيان نقدهاي متعددي وارد شده است. مه ادرا  و صورت

نکته در این باره، آن است که اصل تکامل نفس به سبب ادرا  بر پایة اصل اتحاد ااقتل و  

که براساس روایت مشهور ابن سينا با این نرریه مخالفتت  معقول مطرح شده است. حال آن

است. او معتقد است کته صتور اشتيا در نفتس حلتول       ه نقد دیدگاه اتحاد پرداختهکرده و ب

دهند و نفس براي آن صور بته واستطه اقتل هيتوالني     کنند و نفس را زیب و زینت ميمي

 (.233-231 :1ج ،3101طوسي،  ؛231-232: 2ج ،3070ابن سينا، )شود مانند مکان مي

را انکتار کترده و حرکتت را تنهتا در     همچنين فالسفه پيش از صدرا حرکت جتوهري  

هتا تغييتري   اند و در آناز دیدگاه ایشان همه جواهر، از جمله نفس ثابت. پذیرندااراض مي

انتد.  دهد. تنها مقوالت ارضي و آن ه  چهار مقوله ک ، کيف، وضع و أین متحر رخ نمي

نتين تغييتري،   در چ. بر این اساس، تغيير در جواهر، صرفاً به صتورت کتون و فستاد استت    

  ،3070 ابتن ستينا،  ) گيترد شتود و جتاي آن را متي   صورتي زایل و صورتي دیگر کاین متي 

 (.33 :3ج

 ناسازگاري با محتواي روايات .ج

که تحليل االمه بر اساس مباني فلسفه صتدرایي ارائته شتده و برختي از ایتن      گذشته از آن

تبيين االمته بتا مضتامين احادیت  و     مباني نيد از دیدگاه فالسفه دیگر داراي اشکال است؛ 

 ل است:ترین این اشکاالت از قرار ذیهاي روایي نيد متناسب نيست. مه آموزه
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اندیشه جسمانيه الحدوث بودن نفس انسان و تقارن حدوث نفس و بتدن بتر مبنتاي     .3

 نقلتي  متون روایي و از دیدگاه اصحاب نخستين اماميه مردود است؛ زیرا تواتر معنوي ادلته 

)نتک: صتدرالدین    که بر تقدم حدوث نفس بر بدن داللت دارد، امري غير قابل انکار است

( و با توجه به اشکاالتي که به دالیل اقلي نرریه ادم تقتدم حتدوث   213: 3103شيرازي، 

فراوان نقلي هيچ دليلي نتداری  )نتک:   نفس بر بدن وارد است؛ براي صرفنرر از ظواهر ادله 

 (.منترري، در دست چاپ

اشکال دیگر این است که االمه، احادی  طينت را تنها به بد نمربوط دانسته و آنچته   .2

که روایات طينت، بته صتراحت دربتاره    داند؛ در حاليشود، فق  بدن ميرا از طين خلق مي

گویند. البته ایشان به دليل باور خاصي خلقت قلوب و ارواح نيد از دو نوع طينت سخن مي

مانيه الحدوث بودن نفس دارد؛ روایات طينت را در خلقت ابتدان منحصتر   که بر مبناي جس

 ها به صورت متشخص وجود ندارند.داند؛ زیرا پيش از خلقت بدن، اساسا ارواح انسانمي

اي از وجتود ختود   ها قبل از خلقت دنيتایي در مرحلته  بر اساس روایات، همه انسان .1

و « اظلته »د. از ایتن مرحلته در روایتات بته اتال       انگونه بدني بودهداراي روح و بدون هيچ

تعبير شده است. نکته مه  آن است که مطابق صریح برخي روایات، روح انسان نيد « ارواح»

الارو  جسام   »روایت شتده استت:    جا که از امام صادقداراي خلقتي مادي است تا آن

گر، مطابق ظتاهر آیتات و   (.از سوي دی103: 2، ج 3071)طبرسي « رليق لد البس لالباً کقيفاً

روایات، انسان حتي در آخرت داراي بدني مادي استت و استاس معتاد، همتين برانگيختته      

پرسيده به انوان نمونه، هنگامي که از امام صادق 3شدن بدن خاکي انسان از قبور است.

اي کته هتيچ گوشتت و    آري؛ بته گونته  »پوستد؟ حضترت فرمتود:    شد که آیا بدن مرده مي

ماند، جد همان طينتتي کته از آن خلتق شتده استت. ایتن طينتت        ز او باقي نمياستخواني ا

                                                           
 (. 323–321: 3137تر، ر.  : افضلي، . )براي مطالعه بيش3
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ماند تا همان طور که بار اول آفریده شد، دوباره از آن خلتق  پوسد؛ بلکه در قبر باقي مينمي

 (.213: 1)کليني، ج« شود

توان گفت انسان همواره همراه با خلقتي مادي و جستماني استت و حتتي    بنابراین، مي 

؛ مادي بودن خلقتت روح و بتدن انستان در    3زمان، به اال  مادها ختصاص داشته باشداگر 

همه اوال  اقتضا دارد تا همه مراحل کمال انسان در قالتب زمتان رخ دهتد. از ایتن رو، راه     

حل دیگر االمه نيد با مضامين قرآني و روایي تبييني ناسازگار است که سعادت و شتقاوت  

افتن ادرا  او معرفي کرده است و ادرا  را نيد به دليتل تجترد از   انسان را در گرو فعليت ی

مقتدار  ) هتا زمتان  دانست کته یکتى از آن  ماده، به قيود ماده مقيد و به احکام آن محک  نمي

 است.( حرکت

هاي االمه در تحليل احادی  طينت، تأثيرگذاري طينت بر سرنوشت یکي از راه حل .0

يت تامه است؛ اما با ایتن تحليتل اشتکالي کته برختي نريتر       انسان به گونه اقتضایي و نه ال

مرحوم شعراني به این روایات داشتند، همچنان باقي است و آن ایراد همان مخالفت با ادل 

االهي است؛ زیرا الزمه چنين تبييني آن است که فاصتله آدميتان تتا رستيدن بته ستعادت و       

کنند دور و نددیتک استت و چنتين    شقاوت با یکدیگر یکسان نبوده و مسافتي که باید طي 

وضعيتي با ادل االهي مغایرت دارد؛ حتي اگر پاي جبر ه  به ميان کشيده نشود؛ چترا کته   

اي تبعيض و تترجيح بتدون   همين تأثير اقتضایي سرشت نيک و بد بر ااقبت آدمي نيد گونه

 دليل است که حداقل با حکمت فاال حکي  مخالف است.

گونته  بندي کردن احادیت  بتاب طينتت، تحليتل ایتن     با دستتهکه مرحوم االمه با آن .1

رستد، تحليتل ایشتان فاقتد ارتبتاط      سازند؛ باز ه  به نرر ميتر ميروایات را قابل دسترسي

                                                           
تتر از  زمان است نيد با ظاهر آیتات و روایتات ناستازگار استت و بتيش      . این نکته که اال  قيامت و آخرت فاقد3

بتراي  ) چنين باوري مبنایي نتدارد  ،با بياني که گذشت .گيردتصور غير مادي بودن انسان در اال  آخرت نشأت مي

  .(66–63 :3133 ،افضلي تر، ر.  :بيشمطالعه 
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منطقي ميان احادی  طينت و احادیت  ابتواب مترتب  بتا آن، نريتر احادیت  ذر و ميثتاق،        

تالش االمه در تشتکيل ختانواده    باشد. به بيان دیگر،احادی  فطرت و احادی  معرفت مي

توان گفت اي که ميحدیثي و شبکه معنایي روایات طينت، ناقص و یکسویه است؛ به گونه

توجه بوده استت. البتته ظتاهرا    االمه در تحليل خود به احادی  مرتب  با احادی  طينت بي

، آگاهانته بتوده   ااتنایي االمه طباطبایي به احادی  اال  ذر و ميثاق و نيد روایات فطرتبي

است؛ چراکه ایشان وقوع ميثاق در اوال  پيش از این دنيا و نيد شناساندن و ارائته خداونتد   

داند. وي بر این باور است که ایراداتي نريتر تقتدم   به آدميان در اال  ذر را داراي اشکال مي

و نيد اتدم   –مردود است که بر اساس مباني حکمت صدرایي امري –حدوث نفس بر بدن

امکان یافتن معرفت تصدیقي به ربوبيت و خالقيت خداوند متعال در سرایي غير از این دنيا 

بر معناي ظاهري احادی  ذر وارد است. از این رو ایشان براي تبيين روایات اال  ميثاق بته  

زند و ایتن ميثتاق را بته اتال  ملکتوت      تحليلي جدید بر پایه مراتب طولي هستي دست مي

 (.121-131: 3، ج 3030طباطبایي، داند )مربوط مي

 گیرينتیجه

بندي احادی ، به دقت مضمون احادی  طينتت را تبيتين و تحليتل    االمه طباطبایي با دسته

کند و برخالف برخي از متفکران که به واسطه تعارض ظتاهري ایتن روایتات بتا ستایر      مي

به این احادی  مي پترازد  اند؛ به صورت جدي هاي دیني، این روایات را کنار گذاشتهآموزه

کند با نگاهي جامع، معضالت محتوایي احادی  طينت را حل کند. امتا تحليتل   و تالش مي

حکمتت  »دانستت کته بتر استاس مبتاني     « تحليلتي فلستفي  »تر االمه طباطبایي را باید بيش

طرح گردیده است. بخشي از معارف و اصول حکمتت متعاليته، نريتر جستمانيه     « صدرایي

هتاي روایتي ناستازگار    نفس انسان و تقارن حدوث نفس و بتدن بتا آمتوزه    الحدوث بودن

است.برخي دیگر از معارف فلسفي نيد داراي رقبایي جدي استت کته اگتر نتتوان در مقتام      

ها نيد ترجيح بدون دليل است. داوري صحت یکي از این نرریات را اثبات کرد، پذیرش آن
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مان و اوامل مؤثر بر تکامل نفس اشاره کرد. راه توان به تعریف زاز این دسته مسایل نيد مي

حل مبتني بر تاثير اقتضایي طينت در سرنوشت آدمي نيد، هرچند بر مباني فلستفي حکمتت   

متعاليه مبتني نيست، با ادل االهي سازگار نيست و مشکل را یکسره برطرف نمي سازد. بر 

طينت و راه حتل او بتراي    اساس این اشکاالت، تحليل االمه طباطبایي از مضمون روایات

 رسد.  اشکاالت این روایات قابل قبول به نرر نمي
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چ تحقيق اباسعلي زاراي ستبدواري،   نهایة الحکمه،. (3023) طباطبایي، سيد محمد حسين .33

 ق ، مؤسسه النشر االسالمي. چهارم، 

مشهد، نشتر  چ اول،  االحتجاج الي اهل اللجاج، .(3071) طبرسي، ابومنصور احمد بن الي .33

 مرتضي.

، شرح االشارات و التنبيهات متع المحاکمتات   .(3101) محمد طوسي، نصيرالدین محمد بن .27

 ق ، نشرالبالغه. 

 رستولى  هاشت  : مصتحح  ،تفستير نتورالثقلين  . (3031) جمعه بن ابدالي حویدي، اروسي .23

 .اسماايليان ق ، محالتى،

 .اميرالمومنين االمام مکتبه اصفهان، ،الوافي .(3076) مرتضي شاه محمدبن کاشاني، فيض  .22

 قت ،  چتاول،  پژوهشتگران،  از جمعتي  تحقيتق  ،الکتافي  .(3023) یعقتوب  حمتدبن م کليني، .21

 .النشر و للطبااه دارالحدی 

تعليقتات:   ،(الروضته  و االصتول ) شترح الکتافي   .(3132) احمد بن محمدصالح مازندراني، .20

 .االسالميه المکتبه ابوالحسن شعراني، تهران،

 .الوفاء مؤسسه بيروت، ،بحاراالنوار. (3070) محمدباقر مجلسي، .21

 رستولى  هاش : مصحح ،الرسولمرآه العقول في شرح أخبار آل. (3070) تتتتتتتتتتتتتتتتتت .26

 .االسالميه دارالکتب تهران، محالتى،
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 قتدس  مشتهد، آستتان   ،چ دوم ،تنبيهات حول المبتدأ و المعتاد   .(3033) مروارید، حسنعلي .20

 .رضوي

 ات صدرا.تهران، انتشارچ یازده ، مجمواه آثار،  .(3136) مطهري، مرتضي .23

 تهتران،  استکویي،  بيابتاني  محمد: تحقيق ،توحيد االماميه .(3031) محمدباقر ميانجي، ملکي .23

 .االسالمي االرشاد و الثقافه لوزاره النشر و الطبااه مؤسسه

 از بتدن  و ثتنفس  و حتد  تقتارن  اندیشته  نقلي و اقلي ادله منترري، محمد حسين، ارزیابي .17

 اماميه، در دست چاپ. نخستين اندیشمندان و مالصدرا دیدگاه

 .233-331، ص 02(. اخبار طينت، مقاالت اسالمي، شماره 3131) زاده، حسننقي .13


