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  چكيده

هـا، دو نـوع طينـت بـه نـام آندر منابع حديثى شيعه، رواياتى وجود دارد كه بر اسـاس 

منـان و پيـروان اهـل بيـت از ؤم: وجود دارد» نار«و » جنت«يا  »سجين«و » عليين«

. اند و كفار و دشمنان اهل بيت از طينت سجين يا نـار طينت عليين يا جنت آفريده شده

واسطهٴ طينت خوبشان، صالح و نيكوكار خواهنـد بـود و ه بر اين اساس، گروه نخست ب

پاكشان، بـدكار و جهنمـى واسطهٴ طينت ناه م بوارد بهشت خواهند شد و گروه دو نهايتاً 

از اسـت، شبهاتى را در پى داشـته  ،كه شمار آنها معتنابه است ،اين روايات. خواهند شد

تكلمان شيعه، بـرای محدثان و م. هىاختيار و عدل و لطف اال لهئآنها با مس جمله تضاد

ايـن  در مقالهٴ حاضر، پس از نقل بعضى از. اند مطرح كردهرا ى يها ، ديدگاهرفع اين تضاد

امام ن، ديدگاه اخرأن اشاره خواهد شد و از ميان متاهای متقدم روايات، اجماًال به ديدگاه

  .دوش مىنقد بررسى و تفصيل، تبيين،  به )ره(خمينى 

هـى، هـى، لطـف االطينت، اخبار طينت، عليين، سجين، اختيار، عدل اال :ها هواژكليد

  .)ره(امام خمينى 

                                                 
  mka830@yahoo.com. دانشجوی دكتری كالم اماميه، دانشگاه تهران .١
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  درآمد

بـر اسـاس ايـن . شـود رواياتى وجود دارد كه از آنها به اخبار طينت ياد مىدر منابع حديثى شيعه، 

منـان و ؤم: وجـود دارد» نـار«و » جنـت«يـا » سجين«و » عليين«روايات، دو نوع طينت به نام 

اند و كفـار و دشـمنان اهـل بيـت از طينـت  پيروان اهل بيت از طينت عليين يا جنت آفريده شده

واسطهٴ طينت خوبشان، صالح و نيكوكار خواهند بـود ه گروه نخست ب بر اين اساس،. سجين يا نار

واسطهٴ طينت ناپاكشان، بدكار و جهنمـى خواهنـد ه ب دومو نهايتًا وارد بهشت خواهند شد و گروه 

بر اساس مفاد . ظاهر اين روايات در تضاد آشكار با باور شيعه به اصل اراده و اختيار بشر است. شد

چراكه هر فـرد، صـرفًا متناسـب بـا  ؛ها نقشى در انتخاب كار خوب و بد ندارند اين روايات، انسان

از سوی ديگر، شمار اين روايات در منابع . سرشت و طينتى كه از آن آفريده شده عمل خواهد كرد

اسـت اين امر موجب شده . اعتنا از كنار آنها گذشت بى توان ای است كه نمى معتبر شيعى به اندازه

آنها با اختيار بشر، اقـوال مختلفـى را نبودن رای توجيه اين روايات و اثبات ناسازگارعلمای شيعه ب

  .اختصار بيان خواهد شد همطرح كنند كه در ادامه ب

  شمار اخبار طينت در منابع حديثى شيعه

  :كنيم از آنها اشاره مىرخى كه به ب، اخبار طينت در بسياری از منابع حديثى نقل شده

بـاب، مجموعـًا  5در  المحاسـندر ) .ق.ه 274 توفایم(خالد برقى  احمد بن محمد بن -

 .حديث نقل كرده است 11

 21باب،  3، در بصائر الدرجاتدر ) .ق.ه 290 توفایم(محمد بن حسن بن فروخ صفار  -

 .است آوری كرده روايت در باب طينت جمع

اخبـار طينـت  باب را بـه 3، كافىالكفِر در كتاب االيمان و) .ق.ه 329 توفایم(كلينى  -

در كتاب  ،همچنين. روايت در اين ابواب نقل كرده است 13اختصاص داده و مجموعًا 

 .است روايت در اين باره نقل كرده 4نيز  ةالحج

روايـت در ايـن بـاره نقـل  5، مجموعًا علل الشرائعدر ) .ق.ه 381-305(شيخ صدوق  -

 .است كرده

طينـت را در دو بـه روايِت مربـوط  100، بحار االنواردر ) .ق.ه 1110-1037(مجلسى  -

كند  روايت نقل مى 67كه در آن، » والميثاق ةباب الطين«يكى : است باب مطرح كرده



بار  باره ا ی  وی  و قد دیدگاه  ی و   ر

         69 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک

 

طينة المؤمن و خروجه من الكافر و بالعكس و بعض أخبـار الميثـاق زائـدا «و ديگری 

 .است آورده روايت گرد 33كه در آن، » العدلد وعلى ما تقدم فى كتاب التوحي

 ى به اخبار طينت در اصول كافىنگاه كل

بـر اسـاس روايـات نخسـتين . اسـت باب را به اين اخبار اختصاص داده سهكلينى،  ،كه گفته شد چنان

 و عليـين طينـت از مؤمنـان قلـوب .سرشته است عليين طينت از ائمه را و پيامبران ابدان و باب، قلوب

 نار طينت از كافران آفرينش و دارند آميخته ينشىو آفر است شده آفريده آن از فروتر طينت از آنها ابدان

 طينـت از را كفـار و عليـين از طينـت را مؤمنـان كـهآن از پس سبحان خداوند ،همچنين .است و سجين

آميخت و به سبب همين اختالط است كه مؤمن از كافر و كـافر از  هم به را طينت دو اين آفريدسجين 

نكتهٴ ديگـری . زند و از كافران، كارهای خوب های بد نيز سر مىمنان كارؤيا از مشود  مؤمن زاييده مى

 و دارد برنمـى ايمـانش دسـت از كه است ای گونه به مؤمن طينت شود اين است كه كيد مىأكه بر آن ت

  :خوانيم در اولين روايت اين باب مى .كشد نمى دست خود دشمنى از نيز بيت اهل دشمن و كافر

هـا و پيكرهـای  خـدای عـز و جـل دل: فرمود )معليهما السال(على بن الحسين 

هـای  و دل] گيری كـرد اندازه[عليين آفريد، ) گل و سرشت(پيغمبران را از طينت 

تر از آن قـرار داد  ينين را از پاان را هم از آن طينت آفريد و پيكرهای مؤمنامؤمن

، آنگاه ها و هم پيكرهايشان را و كافران را از طينت سجين آفريد، هم دل] آفريد[

از مؤمن كـافر  دليلهمين ه ممزوج ساخت، ب) هنگام خلقت آدم(اين دو طينت را 

زيرا فرزنـدان آدم اسـتعداد ايـن دو مرتبـه را پيـدا (متولد شود و كافر مؤمن زايد 

كـافر ثـواب و نيكـى ه مؤمن گناه و بدی رسد و به همين سبب به و نيز ب) كردند

مؤمنـان  های ، پس دل)يگری ممزوج استطينت ده زيرا طينت هر يك از آنها ب(

چـه از آن آفريـده شـده افران بدانهـای كـ چه از آن آفريده شده گرايند و دلبدان

 ).2/2: 1407كلينى، ( تمايل كنند

، العقـول ةمرآبه باور مجلسى در . روايت در اين باب نقل شده است هفت ،كه قبًال گفته شد چنان

مرسل، مجهـول، ضـعيف، مجهـول، : ترتيب از اين قرار استاعتبار اين روايات از جهت سند، به 

  .بر اين اساس، هيچ روايت صحيح يا حتى حسن در اين باب وجود ندارد. ضعيف، ضعيف، ضعيف

كه عنـوان اشـاره  چنان. نام دارد» ِف اْألَولِ َباٌب آَخُر ِمنُْه َو ِفيِه ِزياَدُة ُوُقوِع التكلِي«ين باب، دوم

حـق جانب از دستوری پيشين عوالم در آدميان به دارد كه وجود نكته باب، ايندر روايات اين  ،دارد
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بـر ايـن . سـرپيچى آن از شـمال اصـحاب ونـد كرد اطاعت را يمين آن اصحاب كه شد داده تعالى

آدميـان كردن  تقسـيم از پس خداوند،. است شده اشاره ذری انسان تكليف به روايات اين اساس، در

ها  د و بر اساس عملكرد انسـانكر تكليف آتش در شدن داخل به را آنان ،شمال و يمين اصحاب به

 اهـل آزمـون، ايـن از ضمن اينكه پـس. در اين آزمون، طينت آنها را از عليين يا سجين قرار داد

 دو ايـن از يـك هـيچ وجود ندارد و در نتيجه، تغيير امكان ديگر و اند شده تثبيت معصيت و طاعت

  .شود داخل ديگر وهگر در تواند نمى گروه

  :خوانيم در اولين روايِت اين باب مى

اگر مردم بدانند، آغاز آفرينش چگونه بوده، دو تن با يكـديگر : فرمود )ع(امام باقر 

همانا خـدای عـز و جـل پـيش از آنكـه مخلـوق را . اختالف نكنند) در امر دين(

عت خود را بيافرينم، آبى گوارا پديد آی، تا از تو بهشت و اهل طا: بيافريند، فرمود

آن ه و آبى شور و تلخ پديد آی تا از تو دوزخ و اهل معصيتم را بيافرينم، سپس بـ

دو دستور فرمود تا آميخته شدند، از اين جهت است كه مؤمن كافر زايـد و كـافر 

ناگـاه  هشدت مالش داد، به آنگاه گلى را از صفحه زمين برگرفت و آن را ب .مؤمن

سـوی ه سالمت به ب: اصحاب يمين فرموده آمدند سپس بدرجنبش ه مانند مور ب

آنگـاه امـر . سوی دوزخ و باكى هـم نـدارمه ب: اصحاب شمال فرموده بهشت و ب

در آن داخـل شـويد، از : اصحاب شمال فرموده فرمود تا آتشى افروخته گشت و ب

آنهـا : داخـل شـويد: اصحاب يمين فرمـوده آن ترسيدند و پرهيز كردند، سپس ب

اصـحاب . آتش سرد و سالمت شد .و سالمت باش سرد: پس فرمود .شدند داخل

از نو گرفتم، داخل : از لغزش ما درگذر و از نو بگير، فرمود !پروردگارا: شمال گفتند

برجا گشت، پا برداری و نافرمانى در آنجا فرمان .دندشويد، ايشان برفتند و باز ترسي

  ).7-6: همان( ه آنها توانند از اينها باشندپس نه اين دسته توانند از آنها باشند و ن

روايِت اين باب از جهت سند، بـه ترتيـب از ايـن قـرار  سه، اعتبار العقول ةمرآبه باور مجلسى در 

  .موثق كالصحيح، حسن كالصحيح، حسن موثق كالصحيح: است

هـا بـه آندر  روايت است كه سهنام نهاده، شامل » َباٌب آَخُر ِمنْه«ين باب كه كلينى آن را سوم

 ةمـرآبه بـاور مجلسـى در  .است ها اشاره شده ارتباط عالم ذر با طينت و نيز حكمت تفاوت طينت

مجهـول، حسـن، : روايِت اين باب از جهت سند، به ترتيـب از ايـن قـرار اسـت سه، اعتبار العقول

 .ضعيف
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  اقوال علمای شيعه

  :اند ه دو دستهٴ كلى تقسيم كردهبه طور كلى، ديدگاه علمای شيعه در خصوص اخبار طينت را ب

 .اند كلى رد كرده كسانى كه اين روايات را به .1

 .اند كسانى كه اين روايات را اجماًال پذيرفته .2

  :شوند ، خود به دو دسته تقسيم مىدومگروه 

اند و از اظهار نظر دربارهٴ مفاد آنها صرف  كسانى كه فهم روايات طينت را دشوار دانسته .1

 .اند نظر كرده

دانند و بر اساس فهم خود، توجيهات مختلفـى  انى كه اين روايات را قابل فهم مىكس .2

انـد كـه بـه  برای اين روايات و اثبات ناسازگارنبودِن آنها با اصل اختيار بشر بيان كرده

 .توجيه اشاره خواهد شد پنج

  :بندی كرد دسته توان گروه مى سهبر اين اساس، اقوال را در 

در اين گروه، . كلى مردود است به ندی يا محتوايى يا صدوراز لحاظ ست اخبار طين ؛گروه اول

  :دو ديدگاه مطرح شده است

معتقـد  اصول كافىديدگاه شعرانى كه در تعليقهٴ خود بر شرح مولى صالح مازندرانى بر  .1

لحـاظ سـندی ضـعيف  ازاست تمام روايات نخستين باب مربوط به طينـت در كـافى 

اما محتوای  ،، روايات صحيح يا حسن وجود داردسومو  دومب به باور وی، در با. است

هـى، مانند اصل عـدل و لطـف اال ،شده در روايات اين روايات، مخالف با اصول تثبيت

ها بر اساس فطرت توحيدی و اصل اختيار بشر و نفى جبر است و به  خلقت همهٴ انسان

يـا بگـوييم ايـن روايـات،  اين روايات را كنار بگذاريم سبب همين مخالفت، بايد همهٴ 

تأويلى دارد و نبايد به ظاهر آنها تمسك كرد؛ حال چه وجه درست تأويل را بدانيم يـا 

  .)8/4: 1382مازندرانى، : درشعرانى، ( ندانيم

بـر . ببـردكه نامى از قائالن بدون اين ،كند نقل مى بحاراالنوارديدگاهى كه مجلسى در  .2

طينت موافق اشاعرهٴ قائل به جبر است بايد گفـت  جا كه اخباراساس اين ديدگاه، از آن

مجلسـى، ( تـوان آنهـا را پـذيرفت اند و لذا نمى همهٴ اين اخبار در مقام تقيه صادر شده

1403 :5/260(.  

اخبار طينت، از متشـابهات اسـت و فهـم : گيرد در اين گروه صرفًا يك ديدگاه قرار مى ؛دومگروه 

ن نسـبت امطرح كرده و آن را به اخباريـ بحار االنوارلسى در اين ديدگاه را مج. ها ممكن نيستآن
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بر اين اسـاس، . دهد داده و خود نيز بعد از نقل اقوال ديگر در اين باره، همين ديدگاه را ترجيح مى

وظيفهٴ ما در برابر اين روايات آن است كه بگوييم به محتوای آنها ايمان داريم ولى از فهـم آنهـا 

ا هـكردن در آنكه ائمه، شيعيان را از غـور داند له را در زمرهٴ مسائلى مىئن مسمجلسى، اي. ناتوانيم

اين نكته در روايات طينت صراحتًا وجود ندارد و روشن نيست . )261-5/260: همان( اند منع كرده

  .مجلسى اين نكته را از كدام روايت برداشت كرده است

بسياری از . بلكه بايد آنها را تأويل كردير، ناپذ فهماخبار طينت نه مردود است و نه  ؛سومگروه 

  :شود ها اشاره مى ترين تأويل در اين باره، به مهم. گيرند علما در اين گروه قرار مى

 خداوند علم بهفقط  اخبار، در اين كه معنا بدين ؛هى استاخبار طينت، كنايه از علم اال 

 انسـان از اختيـار و قـدرت ىنفـ ايـن، الزمهٴ  و شده اشاره ها انسان شقاوت و سعادت به

  .نيست

مختصـر در كتـاب  ١تفصيل دربارهٴ اين ديدگاه سخن گفته حسن بـن سـليمان حلـى عالِمى كه به

اخبار طينت صرفًا كنايه از اين حقيقت اسـت كـه خداونـد، وی معتقد است . است بصائر الدرجات

ايـن مطلـب، نيـز  .ها نـدارد انبا اختيار انس ىست و اين منافاتا ها عالم به سعادت و شقاوت انسان

يـا زمـانى كـه  ،مثًال اِخبار از عدم نجابت ولد الزنا صرفًا اخبار از واقعيت است ؛ر متعددی داردينظا

دهد اين اخبار، منافاتى با اختيار آنها ندارد و گفتـار  ن خبر مىامشرك رخىنياوردِن ب سالمپيامبر از ا

  .)386-383: 1421حلى، ( دهد كه با اختيار رخ مىپيامبر، صرفًا اِخبار از آن واقعيتى است 

 بـه ايـن  ،هى به سعادت و شقاوت افراد مختلف استها، ناشى از علم اال تفاوت طينت

 ةمرآمجلسى در . ست نه سبب آنا ها معنا كه تفاوت در طينت، مسبب از اعمال انسان

منان با اختيار خود، ؤداند م بر اساس اين ديدگاه، از آنجا كه خداوند مى گويد مى العقول

از همان ابتدا نيـز طينتـى متناسـب بـا همـين  ،و كفار، كفر رارا برخواهند گزيد ايمان 

بلكه مسـبب  ،لذا طينت خوب يا بد، دخالتى در اختيار افراد ندارد .دهد ها مىنآاختيار به 

 تـهمولى صالح مازندرانى، نيز اين ديـدگاه را پذيرف. )7/4: 1404مجلسى، ( از آن است

  .)5-8/4: 1382مازندرانى، (است 

 بر اساس اين ديـدگاه، . هى در عوالم قبل استتفاوت در طينت، ناشى از امتحانات اال

و متناسب با عملكرد هر فـرد در را آزموده است ها  انسانخداوند قبل از مرحلهٴ طينت، 

. )5/261: 1403مجلسـى، ( آن امتحانات، طينت وی نيز از عليين يا سجين خواهد بود

ها در چندين عـالم  نويسد انسان مولى صالح مازندرانى، در تبيين بيشتر اين ديدگاه مى
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از جمله در عالم ارواح كه قبل از مرحلهٴ طينـت اسـت و نيـز قبـل از  ،شوند آزموده مى

هـى نوع سرشت هر انسانى نيز متناسب با نوع پاسخ وی بـه آزمـون اال. تخمير طينت

شى از تفاوت عملكرد خود انسان است و موجب جبـر و نفـى لذا تفاوت طينت نا .است

  .)8/13: 1382مازندرانى، ( شود اختيار وی نمى

 مجلسى در تبيين . ها از حيث استعداد و قابليت است مراد از اخبار طينت، تفاوت انسان

 :نويسد اين قول، بدون اشاره به قائل، مى

لياتهم و هذا أمـر بـين ال يمكـن و منها أنها كناية عن اختالف استعداداتهم و قاب

درجـة واحـدة مـن  و أبا جهل ليسـا فـى )ص(إنكاره فإنه ال شبهة فى أن النبى 

القابلية و هذا ال يستلزم سقوط التكليـف فـإن اّهللاٰ تعـالى كلـف النبـى االستعداد و

حسب ما أعطاه من االستعداد لتحصيل الكماالت و كلف أبا جهل حسب ما  )ص(

مـن الشـر  ء يكلفه ما ليس فى وسعه و لم يجبره على شـىأعطاه من ذلك و لم 

  ).5/260: 1403مجلسى، ( الفسادو

بر اين اساس، مراد از روايات طينت اين است كه هر فردی با استعداد و ظرفيت متفـاوتى آفريـده 

منافاتى با اصل تكليـف و نيـز  همان ظرفيت است و اين اشود و تكليف او نيز كامًال متناسب ب مى

  .ار بشر ندارداختي

 اين ديدگاه از . گانهٴ جبروت، ملكوت و ملك است مختلف، عوالم سه های مراد از طينت

 را بـه عليـين و جبروت عالم بهرا  عليين اعلى اين ديدگاه، در. آِن فيض كاشانى است

 در ارواح كه ستا دنيا باطن و از سجين، حقيقت مراد و است كرده تطبيق ملكوت عالم

كه  ستا معنا اين به عليين طينت نبيين از قلوب آفرينش خلق بنابراين، .ندا مسجون آن

 كـه سـتا معنا بدين نيز سجين از كفار قلوب خلق دارد و تعلق جبروت به نبيين قلوب

 ملكوت از نصيبى گويا كه شده چنان بدن، اين با پيوند و عالقه شدت دليل قلوبشان به

 خلط وی، اعتقاد به. شود مى فهميده ترتيب همين به نيز مؤمنان از طينت منظور .ندارند

 كفـر، و ايمـان و دارد اشـاره عنصـری ابدان به ملكوتى ارواح به تعلق طينت، دو ميان

: 1406كاشانى،  فيض( است ديگری بر دنيا و نشئه ملكوت دو از يك هر غلبه محصول

4/25-27(.  

 كـه در مقالـهٴ  ٢انـد مطـرح كردهنيـز را ديگـری  های ديدگاهن اه، معاصرديدگا هفتر اين بعالوه 

  .مطرح و بررسى خواهد شد )ره(امام خمينى حاضر، ديدگاه 
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  دربارهٴ اخبار طينت )ره(امام خمينى ديدگاه 

  :است كتاب مطرح شده دولهٴ طينت در ئدربارهٴ مس )ره(خمينى  امامتبيين 

ايـن  )ره(يد امام خمينـى گو مى سبحانى در مقدمه ٣،لب االثر فى الجبر والقدر در رسالهٴ . يكم

آن، بحث بـه موضـوع خالل ربارهٴ اتحاد طلب و اراده بيان فرموده كه در د مطالب را ضمن بحث

امـام ين تقريـرات را بـه كند كه وی ا سبحانى تصريح مى جعفر. جبر و تفويض كشيده شده است

ى الجبـر والقـدر لـب االثـر فـكرده و ايشان، ضمن تأييد و تحسين اثر، آن را  عرضه )ره(خمينى 

  .اند ناميده

بـه چـاپ  .ق.ه 1421كه نخستين بار در سال  )ره(امام خمينى اثر  ةالطلب واالرادكتاب . دوم

  .است رسيده

  لب االثر فى الجبر والقدررسالهٴ دربارهٴ اخبار طينت در  )ره(امام خمينى تبيين 

نـام » و تفسيرها ةاخبار الطين«، پنجمين و آخرين فصل كتابالقدر، لب االثر فى الجبر ورسالهٴ در 

امـام . تفصيل بيان شده است روايات طينت به دربارهٴ  )ره(امام خمينى ر طول آن، ديدگاه ددارد كه 

إن مـن األسـئلة المثـارة حـول « :كننـد اصل اشكال در اين باره را چنين مطـرح مى )ره(خمينى 

فطينتهم إما من عليين أو من سـجين، اختيارية اإلنسان مسألة خلقة اإلنسان من طينات مختلفة، 

و من الواضح أن لكل أثرا خاصا فى مصير اإلنسان، و معه كيف يمكن أن يكون اإلنسـان فـاعال 

اين است كـه طينـت، در  )ره(امام خمينى تعبير  .)111: همان( »مخيرا و إنما يكون فاعال مسيرا؟

الجملـه  تأثير فـىتامه و  تأثيراعم از ، ویرسد مراد  به نظر مى. دارد» اثر خاص«سرنوشت انسان، 

  .، انسان، فاعل مخير نيستتأثيراست و در هر صورت، اشكال آن است كه با توجه به اين 

  :دانند ، برای حل اين اشكال، ذكر دو نكته را به عنوان مقدمه الزم مى)ره(امام خمينى 

 ليفـى اسـت كـه بـه او رسـيدههى، مخالفت انسان بالغ و عاقل با تكمعيار ثواب و عقاب اال. كمي

واسطهٴ عقلش، بين حسن و قبيح و نيز بين اطاعت از مولى و مخالفت با او ه چنين انسانى ب. است

دهد و با شناخت تكليف، خواهد فهميد چه كاری، رضايت مولى و چه كاری، خشـم او را  تمييز مى

بـدون اضـطرار، بـا امـر مـولى اش و  در چنين شرايطى، اگر انسان بـا اختيـار و اراده. در پى دارد

  .)112-111: همان( دانند اخذه و عقوبت وی را صحيح مىؤمخالفت كند همهٴ عقال م

چراكه خداوند فياض مطلقى  ؛امساك فيض و خودداری از احسان بر خداوند محال است. دوم

ز طـرف ذكر اين نكته نيز الزم است كـه افاضـهٴ جـود ا. است كه حتى شائبهٴ بخل در او راه ندارد
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بر اين اساس، اگر كسى، قابليـت دريافـت فـيض و احسـان را . خدا، متناسب با قابليت قابل است

: همـان( داشته باشد و مانعى نيز در ميان نباشد دليلى بر منع افاضه از سوی خداوند وجـود نـدارد

112(.  

كـه منشـأ  پـردازد به تبيـين ايـن واقعيـت مى )ره(امام خمينى ين دو اصل كلى، بعد از بيان ا

ها از ابتدای خلقت تا پايان، مرهون عوامل متعددی است و به همين دليل است كه  اختالف انسان

گيرند و بعضى ديگر، ميـل بـه  كارهای خير از ديگران سبقت مى دادن ها در انجام بعضى از انسان

 جوهرهٴ  دركه گويى در جوهرهٴ گروه اول، حب صالح و فالح و  چنان ،شرور و كارهای زشت دارند

پـنج ، )ره(امام خمينـى گذار از نظر تأثيراين عوامل . هايش وجود دارد م، حب دنيا و زينتگروه دو

 ؛شـرافت يـا دنائـت خـانوادگى .2 ؛شـده اخـتالف در نفـِس افاضـه .1: ند ازا است كه عبارت چيز

عامـل  .4 ؛مراعات آداب ازدواج و آميزش و بـارداری و شـيردهى و وضـعيت معنـوِی والـدين .3

 .رشد و نمو در جامعهٴ صالح يا فاسد .5و  ؛تربيت

شده، ناشى  در نفس افاضه ها از عامل نخست، اختالف انسان )ره(امام خمينى بر اساس تبيين 

كـه دو قـوه در توضيح اين. ش صور انسانى را داردای كه قابليت پذير از اختالف نطفه است؛ نطفه

 كند واد الزم برای پيدايش انسان ديگر را آماده و فراهم مىيكى قوهٴ مولده كه م: انسان وجود دارد

 هـای اش اين است كـه هـر يـك از بخش حفظ شود و ديگری قوهٴ مغيره كه وظيفه تا نوع انسان

  .گيری هر يك از اعضای بدن آماده كند منى موجود در رحم را برای شكل

گرفته از نـوع تغذيـه اسـت و از  تئنش ،كه نتيجهٴ قوهٴ مولده است ،كه مادهٴ منىديگر اين نكتهٴ 

نـد ا لطيف بودن، بسيار با يكديگر متفاوتغيربودن و لطيف يا آنجا كه غذاها از جهت صاف يا كدر

اين اخـتالف همـانى اسـت كـه در طـب . به تبع آنها، منى نيز انواع بسيار متفاوتى خواهد داشت

و در طـب امـروز بـه آن، سنتى به آن، اختالف غذاها از حيث سـردی، گرمـى، تـری و خشـكى 

بر ايـن اسـاس، نطفـه . شود اختالف غذاها از جهت داشتن ويتامين، پروتئين و مانند آن گفته مى

حاصـل از غـذاهای  غذاهای لطيف قطعًا استعدادش برای دريافت صور انسانى، با نطفهاز حاصل 

هـا نيـز از  منـىاخـتالف  لطيف متفاوت است و هرچه اختالف غذاها از اين حيث بيشتر باشـدغير

ين اصـل گفتـه شـد، افاضـهٴ دومـطور كه در  و همان ؛بودن بيشتر خواهد شدجهات صاف يا كدر

طور كه منع فيض از مادهٴ قوی، محال اسـت افاضـهٴ  متناسب با ظرفيت مواد است و همانهى، اال

  .)114-113: همان( صور قوی به مادهٴ ضعيف نيز ناممكن است
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بر اين اساس، شرافت يا . بحث اصالت خانوادگى است )ره(مينى امام خين عامل در كالم دوم

هايى كـه  انسان. گذار استتأثيرشده به انسان، كامًال  انوداگى نيز در اختالف فيض افاضهدنائِت خ

اند قطعًا استعداد بيشتری نسبت به كسانى دارند كه از  از اصالب شامخه و ارواح مطهره پديد آمده

  .)114: همان( اند هاين امتياز محروم بود

، روايـات )ره(امـام خمينـى بـه بـاور . ين عامل، ارتباط مستقيم با مسـائل زناشـويى داردسوم

كنـد كـه مراعـات آداب نكـاح، آميـزش، بـارداری و  ن بر اين نكته داللـت مىامختلف از معصوم

نفـِس شـدن وحانِى والدين، در درخشان يا كدرشيردهى و نيز سالمت مزاج و وضعيت معنوی و ر

  .)115-114: همان( مستقيم دارد تأثيرفرزند، 

دهـد نـوع  بر اساس عامل چهارم، يكى ديگر از عواملى كه شخصـيت هـر فـرد را شـكل مى

 ناپـذيرگيـری شخصـيت فرزنـد، انكار پدر و مادر از همان كودكى در شكلست و نقش ا تربيت او

مانند مدرسـه و دانشـگاه  ،گذارندتأثيرعالوه بر پدر و مادر، نهادهای ديگر نيز در اين عامل . است

  .)115: همان... ( و

طبعًا . كند ای كه انسان در آن رشد مى و نهايتًا پنجمين عامل عبارت است از نوع فضا و جامعه

  ).همان( ها خواهد داشت بسزايى در رفتارهای انسان تأثيررشد و نمو در جامعهٴ صالح يا فاسد، 

عوامـل بسـياری در كـه گيـرد  مى  عامـل، نتيجـه پـنجايـن  بعـد از تبيـينِ  )ره(امام خمينى 

سـالى انسـان  گذارند و اين عوامل، از همان زمان انعقاد نطفه تا بـزرگتأثيرگيری شخصيت  شكل

اما نكتهٴ اساسى آن اسـت  ،خود در نوع شخصيت انسان نقش دارندبه سهم وجود دارند و هر يك 

هـا سـوق  چه عواملى كه انسان را به سـمت خوبى(مل گذارِی هيچ يك از اين عواتأثيركه ميزاِن 

ای نيست كه از انسـان،  به اندازه) كنند ها دعوت مى دهند و چه عواملى كه او را به سمت بدی مى

تأثير بلكه اين عوامل صرفًا  ،سلب اختيار كند و انسان، ناچار به تأثر صددرصدی از آن عوامل باشد

عداد است و در مقابل همهٴ اين عوامل، اختيار و حـق اختيـار و الجمله دارند و نقششان در حد ا فى

البته ترديدی نيست كه كسـى . آزادی انسان وجود دارد كه نقش كامًال روشنى در كارهای او دارد

بيند طبعًا در خود، ميل به خوبى خواهد يافت و  كه همهٴ عوامل مثبِت ذكرشده را در خود جمع مى

اما بـا  ،يابد ين عوامل در وی وجود دارد، در خود، ميل به بدی مىبالعكس، كسى كه عكس تمام ا

هـای  كارهای خود مجبور نيستند و عقال آنها را در انتخاب درهمهٴ اينها، هيچ يك از اين دو فرد، 

  .)116: همان( دانند خود مختار مى
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نـين مطـرح ، ديدگاه نهايى خود را دربـارهٴ اخبـار طينـت چ)ره(امام خمينى با اين توضيحات، 

  :كند مى

لتى تختلف بها الطينة تباعا، فما ورد فى المأثورات حول الطينـة اهذه هى العوامل 

و خلقة اإلنسان فما كان موافقا لما ذكرنا فيؤخذ به، و أما المخالف لما ذكرنا الدالة 

على الجبر فال بد من تأويله و تفسيره أو حمله على التقية، فإن األمر بين األمرين 

  ).همان( روريات مذهب اإلمامية فال يقدم عليه الخبر الواحدمن ض

  :كند روايات طينت را به دو دسته تقسيم مى ،)ره(امام خمينى بر اين اساس، 

بـا توضـيحات ايشـان سـازگار  )ره(امام خمينى دستهٴ نخست شامل رواياتى است كه به باور 

كه از انسـان سـلب اختيـار نه اين كند ىالجمله معرفى م فى تأثيريعنى نقش طينت را در حد  ؛است

  .شده ندارد است و منافاتى با اصول گفتهپذيرفتنى طبعًا اين روايات، . كند

بـودِن مجبور شامل رواياتى است كه با توضيحات قبلـى ناسـازگار اسـت و از آنهـا دومدستهٴ 

يات، خبـر واحدنـد و بـا اين روا ، اوالً )ره(امام خمينى به باور . شود انسان در كارهايش استفاده مى

توان به مقابله با اصل امر بين االمرين پرداخت كه از ضروريات مذهب شـيعه  اين اخبار آحاد نمى

بـرای آنهـا وجـه بايـد است و لذا اين روايات مردود است؛ ثانيًا بر فرض پذيرش اين اخبار آحـاد، 

لحاظ صدور رد  ازتوان اين روايات را  و ثالثًا مى ؛ناسازگار نباشد ملى پيدا كرد كه با اختيار انسانح

  .چراكه ممكن است اين روايات در مقام تقيه صادر شده باشند ؛كرد

اشـتباه،  نيـز بـه كنـد كـه از آنهـا در ادامه به چند روايِت ديگر نيز اشـاره مى )ره(امام خمينى 

  :برداشت جبر شده است

ع أنها ال صلة لهـا بـه و إن ثمة مأثورات و روايات ربما تقع ذريعة للقول بالجبر م

لتى أشرنا إليها فى الدراسة السابقة، و إليـك بعـض هـذه اإنما تشير إلى المعدات 

الحديث بصدد بيان اخـتالف و» الفضةمعادن الذهب والناس معادن ك«: المأثورات

ة واآلثـار الكدر كاختالف المعـادن فـى الصـور النوعيـالصفاء و جوهر النفوس فى

نوع واحد لكن اختالفها حسب اختالف األمكنـة و حـرارة  الجميع منلخواص، واو

األرض و جفافها و إشراق الشمس و عدمها، مما لها مدخلية فى تكون المعـادن و 

الظروف المحيطة ونة للنطفة وو هكذا المواد المك .صالبتها و خلوصها عن الشوائب

: همـان( عنـهبها لها تأثير فى صفاء نفس اإلنسان، و مع ذلك ال تسلب االختيار 

116-117.(  
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دهنـدهٴ  اين است كه مواد تشكيل» الفضةالناس معادن كمعادن الذهب و«بنابراين، مراد از حديث 

امـا از او سـلب  ،گذارنـدتأثيربودن نفـس انسـان محيطى، گرچه در نورانيت يا كدر عواملنطفه و 

  .كنند اختيار نمى

السعيد سعيد فـى بطـن بطن أمه، و فىالشقى شقى «حديث معروِف  ،)ره(امام خمينى به باور 

  :كند اثبات مدعای خود، دو توجيه برای اين روايت ذكر مى در وی. نيز داللتى بر جبر ندارد» أمه

شود از  نفسى كه به مادهٴ مستعد و نورانى افاضه مىمراد از اين روايت آن است كه : توجيه اول

اما  ،و اجداد، ناپاك نشده ءمل ناپاك مانند آباعوا واسطهٴ ه چراكه ب ؛همان ابتدا، طاهر و سعيد است

طهـارت با اين همه، نه . شود از همان ابتدا، ناپاك و شقى است نفسى كه بر مواد ناپاك افاضه مى

. كنـد بودن مىناپاكى نطفه، فرد را مجبـور بـه بـدكند و نه  بودن مى نطفه، فرد را مجبور به خوب

ها دارد و نطفهٴ ناپاك،  طفهٴ پاك، ميل بيشتری به خوبىنهايت چيزی كه وجود دارد اين است كه ن

  .اختيار نيستنداشتن اما ميِل صرف، مستلزم اجبار و  ،ها دارد ميل بيشتری به بدی

چراكـه  ؛حكم به سعادت و شقاوت، به اعتبار عاقبت و سرانجام هـر فـردی اسـت: دومتوجيه 

به لحظـهٴ  ات، سعيد است و كنايتاً شود از همان لحظهٴ نخست حي شخصى كه سرانجام بهشتى مى

نخست حيات، رحم مادر اطالق شده و شخصى كه سرانجام جهنمى است از همان لحظهٴ نخست 

كه سرنوشت هر فرد چگونه خواهد شد منافـاتى بـا بنابراين، علم خداوند به اين. ستحيات، شقى ا

نورانى يا ناپاك باشد نيز موجب تواند مواد  كه اين واقعيت كه منشأ نطفه مىچنان ؛اختيار وی ندارد

  .)119-117: همان( جبر و سلب اختيار نيست

لب االثـر فـى سبحانى در كتاب  جعفربر اساس تقرير  )ره(امام خمينى بر اين اساس، ديدگاه 

  :نكته خالصه كرد دوتوان در  را مى الجبر والقدر

گيری نطفهٴ انسان  در حد اقتضا، در شكلمراد از روايات طينت، همان عواملى است كه  .1

الجمله است و هرگز انسـان،  تأثير فىاما اين  ،اجمالى دارند تأثيرو بعدًا شخصيت وی، 

 .شود االختيار نمى مسلوب

به  بايدرا تام بداند و مستلزم جبر باشد  تأثيراگر در روايات طينت، روايتى باشد كه اين  .2

توان در مقابل  بر واحد است و نمىاين روايات، خ اوالً : دو شيوه اين روايات را طرد كرد

شدهٴ اختيار و امر بين االمرين به اين اخبـار آحـاد اعتنـا كـرد؛ ثانيـًا  تثبيت اصِل كامالً 

نهايتًا اگر اصـرار بـر پـذيرش ايـن . احتماِل صدور اين روايات در مقام تقيه وجود دارد

 .سازگار باشد روايات باشد بايد برای آنها تأويل و وجه حملى يافت كه با اختيار
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  ةاالرادالطلب ودربارهٴ اخبار طينت در كتاب  )ره(امام خمينى تبيين 

فـى شـمة مـن «ين و آخرين فصل كتاِب خـود را سوم، ةالطلب واالراددر كتاب  )ره(امام خمينى 

لهٴ جبر و اختيـار پرداختـه ئبه شبههٴ طينت در ارتباط با مس ناميده و در آن» اختالف خلق الطينات

امـا اختالفـاتى  ،ليت مطالب همان است كه در تقريرات سبحانى از همين بحث ذكر شدهك. است

اختالف محتوايى وجود دارد كه نيز گاهى نكات و چينش مطالب و رخى نيز در نحوهٴ پرداختن به ب

  :شود نكات اشاره مى رخىبه ب

  :شمردن اخبار طينت است، كثير)ره(امام خمينى نخستين نكته در بحث 

أن اختالف خلق طينة السعيد والشقى موجب الختيار السعيد السـعادة : توهمربما ي

فـال بـأس . ، فعـادت شـبهة الجبـركما دلت عليه األخبار الكثيرةوالشقى الشقاوة 

  .)78: 1421 ،)ره(امام خمينى ( لدفعه

ات اندن بخشـى از روايـدر خبر واحد خو) ره(امام خمينى نقد كالم بررسى و اين جملهٴ كليدی در 

  .گذار خواهد بودتأثيربسيار  طينت

  :كند در تحليل پايانِى خود، اخبار طينت را چنين توجيه مى ،)ره(امام خمينى 

و أخبار الطينة على كثرتها تحوم حول هذه الحقائق أو ما يقرب منها مما ال يضـر 

بما هو موضوع حكم العقل الصريح و كافة العقالء، و ما يكون ظاهره الجبر ال بـد 

ن تأويله أو حمله على التقية بعد مخالفته لصريح البرهان و صراح الحق واألخبار م

التفـويض، بـل ال يبعـد أن يكـون األمـر بـين الجبر و المتظافرة الناصة على نفى

األمرين من الضروريات من مذهب األئمة علـيهم السـالم الغيـر المحتاجـة إلـى 

  .)83: همان( البرهان

  :، حاوی چند نكتهٴ مهم در اين بحث است)ره(ينى امام خماين بخش از كالم 

  .اخبار طينت كثيرند. 1

  .ها همين عواملى است كه ذكر شد يا عوامِل مشابه اينها كه منافاتى با اختيار نداردآنمراد از . 2

يـا  شود بايد اين دسته از روايات را تأويـل روايات طينت، جبر فهميده مىرخى اگر از ب. 3

روايات فراواِن دال بر نفى جبـر نيز چراكه مخالفت آشكار با عقل و  ؛حمل كرد بر تقيه

  .و تفويض دارد

باور به نفى جبر و تفويض و اعتقاد به امر بين االمرين، از ضروريات مذهب اهل بيـت . 4

  .است
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  دربارهٴ اخبار طينت )ره(امام خمينى نقد ديدگاه و بررسى 

  :از جمله ،ها نيستآنباره دارد كه ترديدی در نكاتى كلى وجود )ره(امام خمينى در تبيين 

معيار ثواب و عقاب، موافقت يا مخالفت ارادِی انساِن بالغ و عاقل با تكليفى است كـه  .1

 .است به او رسيده

خداوند فياض مطلق است و هرگز فيضش را از كسى كه استحقاق آن را دارد امساك  .2

 .كند نمى

ها بـه خيـر و شـر، تفـاوت  گرايش انسان شود عوامل مختلفى وجود دارد كه باعث مى .3

اما  ،شده، شرافت خانوادگى، آداب ازدواج، تربيت و جامعه مانند نفِس افاضه ؛داشته باشد

 .كنند همهٴ اين عوامل در حد اقتضا هستند و هرگز سلب اختيار نمى

 .از ضروريات مذهب است ويض و اعتقاد به امر بين االمريننفى جبر و تف .4

اما تمام حرف بر سِر ارتباِط اين نكات كلـى  ،هيچ نقدی متوجه اين اصول كلى نيستبر اين اساس، 

  :نقد خواهيم كرد ،چند نكته در ،از نوع اين ارتباط را )ره(امام خمينى تبيين . با اخبار طينت است

صراحتًا در كتـاب خـود،  ،)ره(امام خمينى . شماِر اخبار طينت است بارهنخستين بحث در .يكم

  :خواند ايات را كثير مىاين رو

د السـعادة الشقى موجب الختيار السعيد وأن اختالف خلق طينة السعي: ربما يتوهم

فـال بـأس . فعـادت شـبهة الجبـر ،كما دلت عليه األخبار الكثيرةالشقى الشقاوة و

  .)78 :همان( لدفعه

  :نويسد و در جای ديگر، مى

أو ما يقرب منها مما ال يضر  تحوم حول هذه الحقائق أخبار الطينة على كثرتهاو 

  ).83: همان(بما هو موضوع حكم العقل الصريح و كافة العقالء 

ای كه وجـود دارد ايـن  اما نكته ،كامًال درست است به كثيربودِن اين روايات )ره(امام خمينى باور 

  :نويسد بعد از بيان تحليل خود از اخبار طينت، مى ویاست كه 

ل الطينة و خلقة اإلنسان فمـا كـان موافقـا لمـا ذكرنـا فما ورد فى المأثورات حو

فيؤخذ به، و أما المخالف لما ذكرنا الدالة على الجبر فال بد من تأويله و تفسيره أو 

فال يقدم حمله على التقية، فإن األمر بين األمرين من ضروريات مذهب اإلمامية 

  ).116: 1418 سبحانى،( عليه الخبر الواحد
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موافق نيست خبر واحد اسـت  ویمعتقد است رواياتى كه با تبيين  )ره(ام خمينى امبر اين اساس، 

  .و لذا بايد آنها را كه مخالف با امر بين االمرين است رد كرد

امـام خمينـى تبيـين  ،اثبات خواهد شد كه در نكات بعدی چنان ،اشكال اين كالم اين است كه

لذا اخبار مخـالِف  .اسًا ارتباطى با اين اخبار نداردموافق نيست و اس با هيچ يك از روايات طينت )ره(

  .رد كرد ،را با خبر واحد ناميدن توان آنها د ماند و نمى، در همان حد كثرت باقى خواهویتبيين 

نـد ك مىدربارهٴ اخبار مخالف با تبيين خـود بيـان  )ره(امام خمينى يكى از احتماالتى كه  .دوم

كه قبًال گفته  چنان .از حيث صدور، مردودند ،لذا اين روايات .ستاحتمال صدور آنها در مقام تقيه ا

 نها بدون اشاره بـه قـائال ، اين احتمال را به عنوان يكى از ديدگاهبحاراالنوارمجلسى نيز در  ،شد

 دانـد بـودن ايـن روايـات بـا ديـدگاه جبرگرايانـهٴ اشـاعره مى كند و دليل اين را موافـق مطرح مى

  .)5/260: 1403 مجلسى،(

  :به چند دليل، حمل اين روايات بر تقيه پذيرفتنى نيست

ای است كه احتمال حمل اين همه روايت بـر تقيـه، بعيـد بـه نظـر  شماِر اين روايات به اندازه .1

گو بـا و تقيه، در گفـتاقتضای كه ائمه مجبور شده باشند به  كند چه منطقى حكم مى. رسد مى

 باشند؟ از اصحاب، كالمى خالف واقع گفتهبسياری 

چراكـه ظهـور  ؛رسد اشاره به موافِق اشاعره بودِن اخبار طينت، سهو قلم بوده باشـد به نظر مى .2

هـا سـال بعـد از صـدور  يعنى ده ؛و اوايل قرن چهارم هجری است سوماشاعره در اواخر قرن 

 .مگر اينكه مراد، تفكر جبرگرايانه باشد نه خود اشاعره! اخبار طينت

ادعـای . اسـتنقـل شـده ) ع(و امام صادق ) ع(، امام باقر )ع(ز امام سجاد اخبار طينت، عمدتًا ا .3

امام، اعتقاد به جبر، حاكم بـوده و هـر سـه امـام  سهكه در طول بيش از يك قرن حيات اين اين

ويـژه  هبـ ؛اند ادعايى است كه اثبات آن اگر محال نباشد بسـى دشـوار اسـت مجبور به تقيه بوده

وفـات وی در . داننـد مى ،يعنى پيروان جهم بن صفوان ،ن به جبر را جهميهكه نخستين قائالينا

 بـر ايـن اسـاس، در). ع(سال بعد از شهادِت امام سجاد  33يعنى است؛ رخ داده  .ق.ه 128سال 

چه رسد به اينكـه رواج يافتـه  ،بسا حتى مطرح هم نشده بوده ، اين باور چه)ع(عصر امام سجاد 

يعنـى بـيش از دو قـرن . ترويج كردند را شاعره باور به جبراعمدتًا  ،تكه مشهور اس چنان. باشد

توان ادعا كـرد كـه در عصـر هـر سـه  بر اين اساس، چگونه مى)! ع(پس از شهادت امام سجاد 

اند روايات بسـياری موافـق بـا مكتـب  ها مجبور بودهآنامام، باور به جبر، چنان رواجى داشته كه 

 .امام، مطرح بوده است سهباور به تفويض نيز قطعًا در عصر اين كه ؟ ضمن اينجبر، مطرح كنند
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بودِن ديـدگاه  ام تقيه صادر شده و سبب آن، حاكماگر فرض بر اين است كه اين روايات، در مق .4

كنـد كـه كـل  شيعه است منطـق چنـين حكـم مىاسالمِى غير های جبرگرايانهٴ بعضى از فرقه

اين در حالى است كه روحيـهٴ حـاكم . ای باشد د تقيهمحتوای اين روايات، مطابق با اين رويكر

 ،ناند و مخالفا بر بسياری از اين روايات، تصريح به اين نكته است كه صرفًا شيعيان اهل نجات

توان باور كرد كه امام مجبور باشد به سبب  چگونه مى. اهل دوزخ خواهند بود ،ها ويژه ناصبى هب

در ضمن آن، صرفًا پيروان اهل بيت را بهشتى و ديگـران را تقيه، باور به جبر را مطرح كند اما 

 :ند ازا عبارت خصوصبعضى از تعابير موجود در روايات در اين . دوزخى معرفى كند

َو َأما الُْمْسَتْضَعُفوَن َفِمْن ُتـَراٍب َال يَتَحـوُل  ِطيَنُة الناِصِب ِمْن َحَمٍإ َمْسُنونٍ «): ع(امام صادق  - 

ِ الَْمِشيَئُة ِفيِهم َو َال َناِصٌب َعْن َنْصبِهِ انِِه ُمْؤِمٌن َعْن ِإيمَ   .)2/3: 1407 كلينى،( »َو ِهللاّٰ

َ َجل َو َعز َخَلَقَنا ِمْن َأْعَلى ِعلييَن َو خَ «): ع(امام باقر  - َلَق ُقُلوَب ِشيَعتَِنا ِمما َخَلَقَنـا اِن اّهللاٰ

َق َعُدوَنا ِمْن ِسجيٍن َو َخَلَق ُقُلـوَب ِشـيَعتِِهْم َخلَ َو ...  ِمنُْه َو َخَلَق َأبَْداَنُهْم ِمْن ُدوِن َذلِك

 .)4: همان( »ِمما َخَلَقُهْم ِمنُْه َو َأبَْداَنُهْم ِمْن ُدوِن َذلِك

َ َتَباَرك َو َتَعالَى َحيُث َخَلَق الَْخلَْق «): ع(امام باقر  - َفَقـاَل َأ لَْسـُت بِـَربكْم َو َأن ... ِإن اّهللاٰ

َقالُوا َبَلـى َفَثَبَتـْت لَُهـُم النُبـوُة َو َأَخـَذ  َأن َهَذا َعلِى َأِميُر الُْمْؤِمنِينَ  وَ  َهَذا ُمَحمٌد َرُسولِى

َو َعلِى َأِميـُر الُْمـْؤِمنِيَن َو َأْوِصـياُؤُه الِْميَثاَق َعَلى ُأولِى الَْعْزِم َأننِى َربكْم َو ُمَحمٌد َرُسولِى 

َو َأن الَْمْهِدی َأنَْتِصُر بِِه لِِدينِى َو ُأْظِهُر بِِه َدْولَتِى  )ع( ِمْن َبْعِدِه ُوَالُة َأْمِری َو ُخزاُن ِعلِْمى

 .)8: همان( »َو َأنَْتِقُم بِِه ِمْن َأْعَدائِى َو ُأْعَبُد بِِه َطْوعًا َو كْرها

َ َعز َو َجل َخَلَق الَْخلَْق «): ع(امام باقر  - ِ عَ ... ِإن اّهللاٰ ْقَراِر بِاّهللاٰ ... ز َو َجـل َفَدَعْوُهْم ِإلَى اْإلِ

ِ َمْن َأَحب َو َأنْكَرَها َمْن َأبَْغض ُثم َدَعْوُهْم ِإلَى َوَاليتَِنا  .)10: همان( »َفَأَقر بَِها َو اّهللاٰ

ُ َتَباَرك َو َتَعالَى ِشيَعَتَنا ِمْن ِطيَنٍة َمْخُزوَنٍة َال يِشذ ِمنَْها َشاذ َو «): ع(امام صادق  - َخَلَق اّهللاٰ

 .)64/77: 1407مجلسى، ( »َأَبدًا ِإلَى يْوِم الِْقياَمةِ َال يْدُخُل فيها َداِخٌل 

ِ «): ص(پيامبر اسالم  - َفِإنى ُخلِْقُت َأَنـا َو ...  )ع(لَِعلِى بِْن َأبِى َطالٍِب  )ص(َقاَل َرُسوُل اّهللاٰ

يْوُم الِْقياَمِة ُدِعـى  َأنَْت ِمْن ِطيَنٍة َواِحَدٍة َفَفَضَلْت ِمنَْها َفْضَلٌة َفَخَلَق ِمنَْها ِشيَعَتَنا َفِإَذا كانَ 

 .)همان( »الناُس بُِأمَهاتِِهْم ِإال ِشيَعَتك َفِإنُهْم يْدَعْوَن بَِأْسَماِء آَبائِِهْم لِِطيِب َمْولِِدِهمْ 

ِ «): ص(پيامبر اسالم  - َأَنـا َو َأنْـَت َو َفاِطَمـُة ... ) ع(يُقوُل لَِعلِـى  )ص(َسِمْعُت َرُسوَل اّهللاٰ

ُخلِْقَنا ِمْن ِطيَنٍة َواِحَدٍة َو َفَضَلْت ِمنَْها َفْضـَلٌة َفَجَعـَل ِمنَْهـا ِشـيَعَتَنا َو  الُْحَسينُ َوالَْحَسُن وَ 

ُمِحبيَنا َفِإَذا كاَن يْوُم الِْقياَمِة ُدِعى الناُس بَِأْسـَماِء ُأمَهـاتِِهْم َمـا خـأل َنْحـُن َو ِشـيَعَتَنا َو 

 .)127: همان( »ْسَماِء آَبائِِهمْ ُمِحبيَنا َفِإنُهْم يْدَعْوَن بَِأْسَمائِِهْم َو أَ 
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ُ َعز َو َجل ... ِإن ِفى الِْفْرَدْوِس لََعينًا َأْحَلى ِمَن «): ص(پيامبر اسالم  - فيها ِطيَنٌة َخَلَقَنا اّهللاٰ

 ِمنَْها َو َخَلَق ِمنَْها ِشيَعَتَنا َفَمْن لَْم يكْن ِمْن تِلْك الطيَنِة َفَليَس ِمنا َو َال ِمْن ِشيَعتَِنا َو ِهى

ُ َعز َو َجل َعَليِه َوَاليَة َعلِى بِْن َأبِى َطالٍِب   .)5/226: همان( »)ع(الِْميَثاُق الِذی َأَخَذ اّهللاٰ

  .، دليل ديگری است بر بطالن فرضيهٴ تقيه)ص( روايت از پيامبر اسالم سهاصِل نقل اين 

ُ َعُدوَنا ِمْن ِطيَنِة َخَباٍل ِمْن ِإنا َو ِشيَعَتَنا ُخلِْقَنا ِمْن ِطيَنِة ِعلييَن َو خَ «): ع(امام باقر  - َلَق اّهللاٰ

 .)64/129: همان( »َحَمٍإ َمْسُنونٍ 

َعْن َقْولِـِه َفِمـنْكْم  )ع(الُْحَسيِن بِْن ُنَعيٍم الصحاِف َقال َسَألُْت الصاِدَق «): ع(امام صادق  -

ُ َعز َو َجل ِإيَماَنُهْم بَِوَال  يتَِنا َو كْفَرُهْم بَِتْركَها يْوَم َأَخَذ كاِفٌر َو ِمنْكْم ُمْؤِمٌن َفَقاَل َعَرَف اّهللاٰ

 .)5/234 :همان( »)ع(َعَليِهُم الِْميَثاَق َو ُهْم َذر ِفى ُصلِْب آَدَم 

ن، تقيه به معنای تأييـد كلـى ااشكال ديگر قول به تقيه آن است كه به باور بسياری از متكلم .1

تقيه، حقيقت را بيان نكنند حتمـًا  بلكه اگر ائمه مجبور شده باشند در مقام ،عقيدهٴ باطل نيست

قاضـى سـعيد قمـى در . اند تا نهايتًا حجت كامل شـود در روايات ديگر، به حقيقت اشاره كرده

عـنهم للتقيـه قـد ورده خالفهـا ايضـًا اتمامـا  ةان االمور الصادر« :نويسد توضيح اين نكته مى

ت كـه در روايـات طينـت، ايـن اين در حالى اسـ). 488 :تا بى، قمى( »ةو اكماال للهداي ةللحج

مطلب صادق نيست و رواياتى نداريم كه خالف آن را گفته باشد تا بتوان حكم به صدور اخبار 

  .طينت در مقام تقيه كرد

روايات، بحث اختالف رخى كند اين است كه در ب نهايتًا دليل ديگری كه احتمال تقيه را رد مى .2

مرده و از بيان آن به ناهالن نهى شده و روشن طينت مؤمن و كافر از اسرار علوم آل محمد ش

بـرای مثـال، در يكـى از ايـن . تواند در مقام تقيه، صادر شده باشد است كه چنين مطلبى نمى

بعد از بحث مفصل دربارهٴ طينت و مسائل مرتبط با آن، خطاب بـه راوی ) ع(روايات، امام باقر 

ِ ِإن« :فرمايند مى ُنـوِن َخَزائِنَِنـا ُه لَِمـْن ُغـَرِر َأَحاِديثَِنـا َو َبـاِطِن َسـَرائِِرَنا َو َمكيا َأَبا ِإْسَحاَق َفَو اّهللاٰ

 انَْصَرَف َو َال ُتْطلِْع َعَلى ِسرَنا َأَحدًا ِإال ُمْؤِمنًا ُمْسَتبِْصرًا َفِإنك ِإْن َأَذْعَت ِسرَنا ُبلِيَت ِفى َنْفِسك وَ وَ 

  .)5/233: 1403مجلسى، ( »َمالِك َو َأْهلِك َو ُولِْدك

  .اخبار طينت، كامًال مردود است خصوصدليل، بايد پذيرفت كه احتمال تقيه در  ششتوجه به اين  اب

بـودِن ايـن تبيـين بـا  ارتباط از اخبار طينت، بى )ره(امام خمينى ترين نقد بر تبيين  مهم .سوم

شـده در  مردهتأثيرگذارِی عوامل شـترديدی در  ،كه قبًال گفته شد چنان .محتوای اين روايات است
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كـدام يـك از ايـن عوامـل،  اين است كه اوالً  پرسشاما  ،ها به خير و شر وجود ندارد ميل انسان

گذارِی طينت در روايـات، تأثيرو ثانيًا آيا  ؛استبه آن اشاره شده وايات كه در ر ى استهمان طينت

پاسخ اجمالى  است؟ است يا در حد عليت تامهمعتقد  )ره(امام خمينى كه  چنان ،ستا در حد اقتضا

آنچه روايات طينـت  و ثانياً  ،ارتباط روشنى بين هيچ يك از عوامل با طينت وجود ندارد كه اوالً اين

  .ست نه اقتضا و عليت ناقصها ها گذاری تام طينت در سرنوشت انسانتأثيركيد دارند أبر آن ت

عامـل  پـنجود، در تحليـل خـ )ره(امام خمينى نخست بايد گفت  پرسشدر پاسخ تفصيلى به 

مراعـات آداب  ؛شرافت يا دنائـت خـانوادگى ؛شده اختالف در نفِس افاضه :شمرد تأثيرگذار را برمى

عامل تربيـت و رشـد و نمـو در  ؛ازدواج و آميزش و بارداری و شيردهى و وضعيت معنوِی والدين

تـوان  صرفًا مى هيچ ارتباطى به طينت ندارند و 5تا  2 عاملروشن است كه  .جامعهٴ صالح يا فاسد

  .احتمال ارتباط عامل اول با طينت را بررسى كرد

در تبيين نفـس مفاضـه، اخـتالف در آن را ناشـى از  )ره(امام خمينى  ،كه قبًال گفته شد چنان

گرفته از نوع تغذيه است و  تئنش ،كه نتيجهٴ قوهٴ مولده است ،مادهٴ منى. داند ها مى اختالف در نطفه

ند ا بودن، بسيار با يكديگر متفاوت لطيفبودن و لطيف يا غيرجهت صاف يا كدر جا كه غذاها ازاز آن

ای از غذاهای لطيف و  بنابراين، وقتى نطفه. به تبع آنها، منى نيز انواع بسيار متفاوتى خواهد داشت

بـرخالف نطفـهٴ حاصـل از  ،دارد ىشود برای قبـول صـورت، اسـتعداد خاصـ درخشان حاصل مى

دارد كه فقـط خداونـد ی اين اختالط نيز انواع بسيار. كدر يا مختلط از هر دوغذاهای غيرلطيف و 

  .كند بر آن احاطه دارد و به هر كدام، بر اساس استعدادش افاضه مى

های  دهد كه اين روايـات، هـيچ ارتبـاطى بـا نطفـه با اين حال، مطالعهٴ اخبار طينت نشان مى

  :چراكه ؛شده ندارند ف نفس افاضهاختالمختلف در اثر اختالف غذاها و در نتيجه، 

تواننـد از عليـين يـا  و هر يـك از ايـن دو مى ،در روايات، هم سخن از قلوب است و هم ابدان .1

صرفًا اختالف در نطفه در اثـر  ،)ره(امام خمينى اين در حالى است كه در تبيين . سجين باشند

  .جسمانى استمربوط به جنبهٴ  و فقطاختالف در تغذيه در نظر گرفته شده 

شـده  ز توجه داشته و اختالف نفس افاضهبه جنبهٴ روحانى ني )ره(امام خمينى حتى اگر بپذيريم  .2

اين اسـت كـه بـر اسـاس كرد طرح توان م مىبه همين جنبه اشاره دارد يكى از اشكاالتى كه 

ص از ی قابليت پذيرش يـك نـوع خـاا منطبق بر نوع تغذيه، هر نطفه ،)ره(امام خمينى تبيين 

اين در حالى است كـه . جسم و روح را خواهد داشت و تفكيك كيفى ميان جسم و روح نيست

برای مثال، امـام سـجاد . است منان در قلوب و ابدان اشاره شدهؤى روايات، به تفاوت مرخبدر 
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َ َعز َو َجل َخَلَق النبِييَن ِمْن ِطيَنِة ِعلييَن ُقُلوَبُهْم وَ «: فرمايند مى) ع( َأبَْداَنُهْم َو َخَلَق ُقُلوَب  ِإن اّهللاٰ

 .)2/2: 1407كلينـى، ( »الُْمْؤِمنِيَن ِمْن تِلْك الطيَنِة َو َجَعَل َخلَْق َأبَْداِن الُْمْؤِمنِيَن ِمْن ُدوِن َذلِـك

ايـن تفـاوت، بـا . اما ابدانشان از مادون آن ،منان از طينت عليين استؤبر اين اساس، قلوب م

  .زگار نيستسا )ره(امام خمينى تبيين 

ترين اشكال بر اين تبيين آن است كه اساسًا اخبار طينت، ناظر به مرحلـهٴ انعقـاد نطفـه و  مهم .3

ها اشاره دارد كه  ای در آفرينش انسان بلكه اخبار طينت به مرحله ،نوع تغذيه و مانند آن نيست

نقـل ) ع(امام بـاقر ز عالوه بر روايتى كه در ابتدای مقاله ا. پيش از اين دنيای مادی بوده است

  :فرمايند مى بارهنيز در اين ) ع(امام صادق ، )7-6: همان(شد 

سـوی خـاك ارسـال ه چون خدای عزوجل اراده فرمود آدم را بيافرينـد، آب را بـ

آنگاه آن را با دست قدرت خـود، دو  .سپس مشتى برگرفت و آن را بماليد .داشت

اهل شمال ه آنها آتشى برافراخت و بسپس برای ... نيمه ساخت، و بشر را بيافريد 

آنگـاه  .و داخل نشـدند دندسويش رفتند و ترسيه آنها ب .دستور داد، داخلش شوند

خدای عز و جل  .آنها برفتند و داخل شدند .داخلش شوند ن دستور داداهل يميه ب

 رو اينها نتوانند از آنهـا ناز اي... آتش امر فرمود تا بر آنها سرد و سالمت گشت ه ب

  ).7: همان( شوند و آنها نتوانند از اينها گردند

بر اين اساس، كامًال روشـن اسـت كـه ايـن . اين مضمون در بسياری از روايات طينت وجود دارد

های متفاوت در اثر تغذيهٴ متفاوت و ماننـد آن  روايات، هيچ ارتباطى با بحث تغذيه و تشكيل نطفه

  .نسان، اشاره داردای متفاوت در آفرينش ا ندارد و به مرحله

گذارِی طينـت در روايـات، در تأثيرآيا  :اين بود كه )ره(امام خمينى در تحليل ديدگاه  دوم پرسش

پيش از پاسخ تفصيلى به اين  است يا در حد عليت تامه است؟ وی معتقدكه  چنان ،ستا حد اقتضا

تضـا بـودِن محققـان، حتـى در حـد اق رخـى، ذكر اين نكته ضروری است كـه بـه بـاور بپرسش

  :نويسد مىباره شعرانى در اين . نيستپذيرفتنى گذارِی طينت، تأثير

و خلق بعض الناس من طينة خبيثة اما ان يكون ملزما باختيار المعصية جبرًا و هو 

باطل و اما ان يكون أقرب الى قبول المعصية ممن خلق مـن طينـة طيبـة و هـو 

أن جميع أفراد الناس متسـاوية فـى فاالصل الذی عليه اعتقادنا ... تبعيض و ظلم 

: درشعرانى، (  الشر و انما اختالفهم فى غير ذلكر والخلقة بالنسبة الى قبول الخي

 ).8/4: 1382مازندرانى، 
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 عليـين طينت كه معنا بدين الجمله تأثير فىگذاری طينت در حد اقتضا و تأثيربر اين استدالل،  بنا

 نزديـك شـقاوت بـه را آن اهل سجين، طينت و باشند تر نزديك سعادت به آن اهل شود مى سبب

قبـول خيـر و  دردر حالى كه همهٴ مـردم  ،ن استاچراكه تبعيض ميان متكلف ؛مردود است كند مى

البته شايد بتوان در پاسـخ بـه شـعرانى  .هى ناسازگار استاند و لذا اين باور با عدل اال شر مساوی

الجمله باشد  تأثير فىهى نيز متناسب با همان تكليف االدر حد اقتضا باشد ولى  تأثيرگفت كه اگر 

سـى كـه اقتضـای بر اين اسـاس، انتظـار خداونـد از ك. آنگاه اشكال تبعيض وجود نخواهد داشت

تـری دارد و هـر كـس بـر بودن دارد بيشتر از كسى است كه اقتضای كم بيشتری نسبت به خوب

  .شدهايش قضاوت خواهد  ها و ظرفيت اساس قابليت

الجمله اسـت يـا  تأثير فىكه آيا مفاد روايات طينت، اقتضا و  پرسشا پاسخ تفصيلى به اين ام

تام است و دقيقًا به دليل همين مفاِد  تأثيرواقعيت آن است كه مفاد اين روايات،  ،تأثير تامعليت و 

لى پيدا كننـد و ناسازگار با اختيار انسان است كه علما را به تكاپو واداشته تا برای آن تفسير و تأوي

روايات، اين رخى در ب. است بعضى از علما را به سمت توقف و سكوت در برابر اين روايات كشانده

ِإن « :خـوانيم مى) ع(برای مثال، در بخشى از روايت امام صادق . تام صراحتًا بيان شده است تأثير

َ َعز َو َجل َخَلَق الُْمْؤِمَن ِمْن ِطيَنِة الَْجنِة َو َخلَ  َال يَتَحـوُل ُمـْؤِمٌن َعـْن ... َق الْكاِفَر ِمْن ِطيَنِة الناِر اّهللاٰ

ه كند كه مؤمن كـه بـ اين روايت، تصريح مى .)2/3: 1407كلينى، ( »ِإيَمانِِه َو َال َناِصٌب َعْن َنْصبِهِ 

تواننـد  واسطهٴ طينت نار، كافر شده هيچ يك نمىه واسطهٴ طينت جنت، مؤمن شده و ناصبى كه ب

  .يا نصب خود دست بكشند از ايمان

عن َصالِحِ بِْن َسْهٍل َقاَل ُقلُْت ِألَبِى َعبْـِد « :استدر روايت صالح بن سهل نيز چنين نقل شده 

 ِ نْبِيـاِء َفَلـْم  ُجِعلُْت ِفَداك ِمْن َأی َشى )ع(اّهللاٰ ُ َعز َو َجل ِطيَنَة الُْمْؤِمِن َفَقاَل ِمْن ِطيَنـِة اْألَ ٍء َخَلَق اّهللاٰ

فرمايد طينت مؤمن هرگز آلـوده  ، قاطعانه مى)ع(بنابراين، وقتى امام صادق  .)همان( »َبداً َتنَْجْس أَ 

   .گذاری طينت، تام استتأثيرنخواهد شد بايد پذيرفت كه 

پـس از بيـان ) ع(ترين روايات در اين باره، روايتى است كـه در آن، امـام بـاقر  يكى از صريح

َفَثم َثَبَتِت الطاَعُة «: فرمايد ب يمين و اصحاب شمال، مىهى از اصحاها و امتحان اال تفاوت طينت

و در روايت  ؛)7: همان( »الَْمْعِصيُة َفَال يْسَتِطيُع َهُؤَالِء َأْن يكوُنوا ِمْن َهُؤَالِء َو َال َهُؤَالِء ِمْن َهُؤَالءوَ 

يَع َهـُؤَالِء َأْن لـْن يْسـَتطِ «: شويم كـه نيز با اين تعبير صريح مواجه مى) ع(مشابهى از امام صادق 

بـر صـراحت ايـن نكتـه » لَـن«واژهٴ  .)همان( »يكوُنوا ِمْن َهُؤَالِء َو َال َهُؤَالِء َأْن يكوُنوا ِمْن َهُؤَالء

توانـد آن  ها در همان مرحلهٴ طينت روشن شده و هيچ كـس نمى بنابراين، تكليف انسان. افزايد مى
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جمـع  به اقتضای صرف و تاثير فـى الجملـها اعتقاد توان اين روايات را ب چگونه مى. را تغيير دهد

در زمـرهٴ  ،گـذاری تـام طينـت اشـاره دارنـدتأثيركه صراحتًا به  ،د؟ گفتنى است دو روايت اخيركر

  .روايات موثق و حسن هستند

  نتيجه 

بـه  ویبـاور . از اخبـار طينـت، نكـات كلـِى صـحيحى وجـود دارد )ره(امـام خمينـى در تحليل 

امـا  ،پـذيرفتنى اسـت) نـه در حـد جبـر(ها  الجملهٴ عوامل مختلف در اختيار انسان تأثيرگذارِی فى

چـه اخبـار طينـت اخبار طينت ندارد و آناشكال اصلى آن است كه اين تحليل درست، ارتباطى با 

تأثيرگـذاری و ثانيًا مفاد اخبار طينـت،  ،هيچ وجه اشتراكى با آن عوامل ندارند كنند اوالً  مطرح مى

 )ره(امام خمينى بر اين اساس، خبر واحد خواندِن رواياِت مخالف با تحليل . الجمله ه فىتام است ن

چراكه اساسًا هيچ روايِت موافق با اين تحليل وجود ندارد و همهٴ روايات كثيره،  ؛نيز درست نيست

. ود استادعای صدور اين روايات در مقام تقيه نيز مرد. رويكرد كامًال متفاوتى با اين تحليل دارند

و أما المخـالف لمـا « :كهاست درستى، در خصوص اخبار طينت چنين فرموده  به )ره(امام خمينى 

فـإن األمـر بـين األمـرين مـن ضـروريات  ... فال بد من تأويله و تفسيرهذكرنا الدالة على الجبر 

  ).116: 1418سبحانى، (» اميةمذهب اإلم

امـام كه نه تحليل نيم اما بايد اذعان ك .سير كردبر اين اساس، اخبار طينت را بايد تأويل و تف

، انطبـاقى بـا اند مطرح كرده نان و معاصرامتقدمكه  ىها و تفسيرهاي و نه ساير تأويل )ره(خمينى 

كه قـبًال  كه چناناست و شايد به سبب همين دشواری بوده  ؛اين روايات ندارد و پذيرفتنى نيست

 :نويسـد ز نقل اقوال مختلف دربارهٴ اخبار طينـت مىاشاره شد محدث بزرگى چون مجلسى، پس ا

و ال يخفى ما فيه و فى كثير من الوجوه السـابقة و تـرك الخـوض فـى أمثـال تلـك المسـائل «

  ).5/261: 1403مجلسى، ( »لتى تعجز عقولنا عن اإلحاطة بكنهها أولىاالغامضة 
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