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  1روايات طينت و اختيار انسان
  يمعصومه رضوان
  مهدي ذاكري

  چكيده
بـو   اي خـوش  هاي مؤمن را از ماده انسانها خداوند  بر اساس آنكه  در جوامع روايي شيعي، رواياتي وجود دارد

اي بدبو و ناخوشايند با عنوان طينت سجين آفريده اسـت.   هاي كافر را از ماده و انسان ،عليين و خوشايند با عنوان طينت
شود كه نقش اين طينت اوليه تنها در حد مادة اولية آفـرينش انسـان نبـوده بلكـه      از ظاهر اين روايات چنين برداشت مي

ه است، ظاهر اين روايات دال بـر ايـن اسـت    فراتر از آن، امور مهمي همچون سعادت و شقاوت انسان با آن گره خورد
اي كـه ارتكـاب    به گونـه  ،اوليه به نحو بسيار پررنگي در ايمان و كفر و طاعت و معصيت آدمي مؤثر است ةمادكه اين 

  شود.  خيزد و اعمال نيك و حسنات از جوهر و طينت مؤمن ناشي مي معاصي و اعمال قبيح از ذات و طينت كافر برمي
رو انديشمندان  هي است. از ايناين روايات با اين تعابير، منافي اختيار انسان و به تبع آن عدل االكه مسلم است 

هـاي مختلفـي    حـل  و راهانجـام داده   هـي براي رفع تعارض اين روايات با اختيـار و عـدل اال  فراواني هاي  مختلف تالش
حل و رويكـرد جديـدي    و در نهايت، راهكرده نقد  بررسي و، ها را گزارش حل . تحقيق حاضر اين راهاند نموده پيشنهاد

  اين روايات پيشنهاد داده است. يلرا در تفسير و تأو
  .: طينت، عليين، سجين، اختيار، عدلها واژه كليد

   

                                                                                                                   
 .5/5/95؛ تاريخ پذيرش مقاله: 21/6/94تاريخ دريافت مقاله:  1

  (نويسنده مسئول) دانشگاه تهران دكتري كالم اماميه،دانشجوي     rezvani.m92@ut.ac.ir 

 ،دانشگاه تهران دانشيار فلسفه   zaker@ut.ac.ir 



ش    ۴٨ ی  ژپو ی - ی ف ماره : کال دھم،  ماره ایپ١٣٩۵ ز ـ پا کمی سال   ۶٩ یپ ، 

 

  

  

  

  

  

  درآمد
دهـد، حـاكي از آن اسـت     آفرينش انسان مـي  ةمحتواي برخي روايات كه خبر از نحو

شـده،  » طينـت «هـا كـه در لسـان روايـات، از آن تعبيـر بـه        انسان ةآفرينش هم ةياول ةكه ماد
اي  اطهـار (ع) و شـيعيان آنهـا از مـاده     ةيكسان نيست. در روايات آمده اسـت كـه انبيـا، ائمـ    

اي بـدبو و ناخوشـايند بـه نـام طينـت       خوشايند و طيب به نام طينت عليين و كـافران از مـاده  
آفـرينش   ةياول ةماد فقطها  آيد كه طينت ين برمياند. از ظاهر روايات چن سجين آفريده شده

هـا و   بلكـه نقـش بسـيار پررنگـي نيـز در ايمـان و كفـر انسـان         ،دهنـد  ها را تشكيل نمي انسان
تـوان چنـين برداشـت     اي كه از روايات مـي  به گونه ،كنند اكتساب سيئات و حسنات ايفا مي

و كافران نيـز بـه دليـل     اند نات شدهحس دادن منان به دليل طينتشان، موفق به انجامؤكرد كه م
  شوند. طينتشان مرتكب سيئات مي

شـود مسـلماً در    اول بـه ذهـن متبـادر مـي     ةچنين برداشتي از ظاهر روايات كه در وهلـ 
هـي اسـت كـه ايـن     تعارض اساسي با اعتقادات مبتني بر اثبات اختيار براي انسان و عـدل اال 

آزاد و اختيار خود، هـر يـك از دو راه    ةاراد سرز ها ا دهند، كه انسان باور را در ما شكل مي
آنكـه عـاملي از بيـرون     زننـد بـي   خـويش را رقـم مـي    و سرانجامِ اند كفر و ايمان را برگزيده

  دخالت داشته باشد. ميانهاي آفرينش او در اين  همچون خلقت و جبلت يا ويژگي
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درسـتي   لحـاظ محتـوا بررسـي و بـه     ازلحاظ اعتبـار و هـم    ازلذا روايات فوق بايد هم 
. ما در تحقيـق حاضـر ابتـدا    شوداي وارد ن معارف اعتقادي ما لطمه ةتفسير شود تا به مجموع

بررسـي   راسـپس اعتبـار ايـن روايـات      كنـيم.  مطـرح مـي  گزارشي از محتواي ايـن روايـات   
ايـن   هـاي مختلفـي را كـه انديشـمندان مختلـف در تفسـير       ديـدگاه  ،بعد ة. در مرحلكنيم مي

كنـيم شـايد تـا     حلي را كه فكر مي و در نهايت نيز راهكنيم  ميبيان  اند، عرضه كردهروايات 
  .دهيم ميحدودي بتواند گره از مشكالت اين روايات بگشايد، پيشنهاد 

  روايات طينت
كـرد؛ يـك    دهـي  توان محتواي روايات طينت را در سه بخـش سـامان   به طور كلي مي

 ةكنـد و دسـت   ها و سنخ طينت مؤمن و كافر اشاره مـي  گيري طينت دسته رواياتي كه به شكل
سـوم   ةكننـد و دسـت   ديگر، رواياتي كه به اختالط و امتزاج طينت مؤمن و كافر تصـريح مـي  

ها به بحث اخراج ذرات اصـحاب يمـين و    گيري طينت رواياتي كه در آنها بعد از بيان شكل
در ادامه، محتواي اين سه دسته روايت را اصحاب شمال و تكليف آنها نيز اشاره شده است. 

  كنيم. تفصيل بيان مي به

  منان از طينت عليين و خلق كافران از طينت سجينؤخلق م .1
از  اناند. سنخ طينت مؤمن مؤمن و كافر تقسيم شده ةها به دو دست در اين روايات انسان

، 2/423: 1426كلينـي،  » (عليـين «اطهار (ع) و در حقيقـت از طينـت    ةهمان طينت انبيا و ائم
 ان:(همـ » سـجين «) اسـت. امـا كـافران از طينـت     2، ح2/423 ان:(همـ » جنة«) يا از طينت 1ح
انـد. در روايتـي ديگـر نيـز      ) آفريـده شـده  2، ح2/423ان: (هم» نار«) يا از طينت 1، ح2/423

بـا   ،منان نيز از همان طينـت اسـت  ؤاول طينت انبيا كه طينت م ةاند: دست طينات سه دسته شده
منان از فرع آن طينت يا از ؤاين تفاوت كه طينت انبيا (ع) طينت برگزيده و اصلي است اما م

» حمإ مسـنون «دوم طينت ناصب است كه از  ةاند. دست (گل چسبيده) خلق شده» طين الزب«
، 2/423ان: دهـد (همـ   ن را شكل ميااست كه طينت مستضعف» تراب«سوم  ةخلق شده و دست

آفرينش انسـان، از تعبيـر    ةياول ةبه عنوان ماد »طينت«ديگري به جاي تعبير در روايات  .)2ح
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و  ايا آب استفاده شده و گفتـه شـده كـه خداونـد بهشـتيان را از آبـي شـيرين و گـوار        » ماء«
  .)1، ح2/425ان: جهنميان را از آبي تلخ و شور آفريد (هم

ئمه (ع) و شيعيان آنهـا،  بودن طينت ا اين روايات آمده است كه به دليل يكي ةدر ادام
بـودن طينـت دشـمنان ائمـه (ع) و      قلوب مؤمنان به ائمه (ع) گرايش دارد و به دليـل يكسـان  

در  .)4و  1، ح2/423ان: نيز به دشمنان اهل بيت (ع) گرايش دارد (هم شانپيروان آنها، قلوب
و نه ناصـبي   گردد ديگري از اين احاديث نيز آمده است كه نه مؤمن از ايمانش باز مي ةدست

در برخــي از روايــات ديگــر آمــده اســت كــه عليــين   .)2، ح2/423ان: اش (همــ از دشــمني
توانند از اصحاب عليين باشـند   توانند از اصحاب سجين باشند و اصحاب سجين نيز نمي نمي

و نيز اشاره شده است كه طينـت مـؤمن كـه از طينـت انبيـا اسـت        ؛)5/249: 1404(مجلسي، 
  .)3، ح2/423: 1426د شد (كليني، هرگز آلوده نخواه

  ها اختالط و امتزاج طينت .2
ديگري از روايات نيز حاكي از اختالط ميان طينت مؤمن و كـافر اسـت و بيـان     ةدست

خداونـد بعـد از اينكـه طينـت عليـين و طينـت سـجين را آفريـد آن دو را بـا          است كه شده 
شـود و   مؤمن مرتكب گناه مي و به دليل همين اختالط گفته شده است كهآميخت يكديگر 

برخي روايات كه با اين مضـمون وارد   .)1، ح2/423ان: دهد (هم كافر افعال نيك انجام مي
اي كه از دشـمنان اهـل بيـت (ع)     منشي رفتاري و نيك امانتداري، خوب گويد مي است  شده

اري و اختالط طينت آنـان بـا طينـت بهشـت اسـت و آنچـه از ناامانتـد       دليل شود به  ديده مي
سـت  ناشي از چيزي اشود  ميديده بدرفتاري و تندمزاجي از دوستان و پيروان اهل بيت (ع) 

  .)5، ح2/424ان: كه از گل دوزخ به آنان رسيده است (هم
هـا   خلقت طينت ةنيز رواياتي آمده است كه جزئيات بيشتري را از نحو بحاراالنواردر 

تدا زمين پاكي را آفريد و سپس از آن آب خداوند اب گويد ميدهد. اين روايات  گزارش مي
زالل و شيريني را جوشانيد. سپس بر آن زمين واليـت اهـل بيـت (ع) را عرضـه كـرد و آن      
زمين پذيرفت و سپس آن آب شيرين و گوارا را به مـدت هفـت روز بـر آن زمـين جـاري      

آمـده،  وجود آن گـل بـه   ةيـد ... سپس از قسمت برگز ساخت تا تمام آن زمين را فرا گرفت
... سـپس خداونـد زمـين خبيـث و      طينت ائمـه (ع) و از مـابقي آن طينـت شـيعيان را آفريـد     
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زاري را آفريد و آب تلخ و شوري را از آن جوشانيد و سپس واليت اهل بيت (ع) را  شوره
بعـد از آن خداونـد آن آب شـور را بـر آن زمـين بـه        .بر آن زمين عرضه كرد كه نپذيرفت

وجودآمـده سـران    آن را فرا گرفـت. سـپس از گـل بـه     ةخت تا هممدت هفت روز روان سا
ملي كـه در  أتـ  در خور ةنكت .)233-5/228: 1404طاغوت و پيروان آنها را آفريد (مجلسي، 

صراحت بيان شده اين است كه ارتكاب گناهان و  اجمال و در اين روايات به روايات قبل به
) اسـت و كسـب   5/231ان: ناصـب (همـ  فواحش و كبائر از سنخ، عنصر، طينت و جوهريت 

كارهاي خير و دوري از گناهان از سنخ، عنصر، طينت و جوهريـت و   دادن حسنات و انجام
) است و به دليل اختالط ايـن دو طينـت (طينـت مـؤمن و طينـت      5/231ان: ايمان مؤمن (هم

ط و اي كـه اگـر ايـن اخـتال     شـود. بـه گونـه    كافر)، از مؤمن سيئه و از كافر حسنه صادر مـي 
شـدند از مـؤمن گنـاه و معصـيتي      به حال خود رها مي ها ينتگرفت و ط صورت نمي» مزاج«

 ةآنچه در ادام .)5/230ان: زد (هم اي سر نمي شد و از كافر نيز كار نيك و شايسته صادر نمي
توجه است، اين است كه در نهايت تمام اعمال بد مؤمن به سنخ كـافر   در خوراين روايات 
 گـردد  بـه اصـل خـود بـاز مـي      شود و تمام آنها ت كافر به سنخ مؤمن ملحق ميو تمام حسنا

  .)5، ح2/424: 1426؛ كليني، 5/231ان: (هم

  اخراج ذرات اصحاب يمين و اصحاب شمال از طينت اوليه و امتحان آنها .3
كند كه در آنها بعد از بيـان   روايات فوق، رواياتي را ذكر مي ةكليني همچنين در ادام

شدن اصحاب شمال و اصحاب يمين از آن طينت اوليه اشـاره   ها به خارج ري طينتگي شكل
در اين روايـات آمـده اسـت خداونـد بعـد از آنكـه طينـت حضـرت آدم (ع) را          شده است.

د و سپس به كرآفريد، اصحاب يمين و اصحاب شمال را به صورت ذره از آن طينت خارج 
حاب شـمال خـودداري كردنـد امـا اصـحاب      آنها دستور داد به آتش دوزخ درآيند كه اصـ 

يمين پذيرفتند و خويش را در آتش افكندند كه به امر خداوند آتش بر آنان سرد و سالمت 
برخي از اين روايـات آمـده اسـت كـه در      ةدر ادام .)3 ،2 ،1، ح2/425: 1426شد (كليني، 

توانند از  اي كه نه اصحاب شمال مي به گونه ،همين جا بود كه فرمانبري و نافرماني ثابت شد
، 2/425ان: توانند از اصـحاب شـمال باشـند (همـ     اصحاب يمين شوند و نه اصحاب يمين مي

ميثـاق اشـاره شـده و در توضـيح و تفسـير ايـن آيـه         ةيدر روايات ديگري نيز به آ .)3و  1ح
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آزمودن آنهـا بـا   شدن اصحاب يمين و اصحاب شمال از آن و  جريان خلقت طينت و خارج
تعـالي، نبـوت انبيـا و واليـت      آتش بيان شده و در ادامه نيز به اخذ ميثـاق بـر ربوبيـت بـاري    

 .)1، ح2/426ان: (ع) و ساير ائمه (ع) نيز اشاره شده است (همعلي

 كافياين بود گزارشي از محتواي رواياتي كه در اين زمينه وارد شده است. عالوه بر 
)، 20-14: 1404(صـفار،   بصـائر الـدرجات  برخي منابع روايي متقدم همچـون   بحاراالنوارو 

شـيخ طوسـي    امـالي ) و 1/82: تـا  (صدوق، بي علل الشرايع)، 1/132: 1371(برقي،  المحاسن
تـوجهي   در خـور ) نيز روايات نسبتاً 656، 409، 576، 456، 308، 149: 1414(شيخ طوسي، 

  اند. را با همين مضمون روايت كرده
دهـي   ها در شـكل  انسان ينتبر اساس روايات فوق، ط ،شود گونه كه مالحظه مي انهم

، طور كه از ظـاهر برخـي روايـات    ها مؤثر است و آن ايمان و كفر و طاعت و معصيت انسان
حتـي بـه نحـو تـام نيـز       يرشود اين است كه اين تـأث  به ذهن متبادر مي ،حداقل در ابتداي امر

در هـي را  شدت اختيار انسان و عـدل اال  گونه باشد اين روايات به تواند باشد كه اگر اين مي
و با انبوه رواياتي كه در اثبات اين دو صـادر شـده اصـطكاك و    دهد  معرض ترديد قرار مي

تعارض جدي پيدا خواهد كرد. به همين دليل فهم و تفسير اين روايات ديرزماني اسـت كـه   
مان و فالسفه را به خود مشغول داشته اسـت.  ذهن انديشمندان مختلف اعم از محدثان، متكل

هاي مختلف و تحليل و كاويدن آنها دريابيم كـه آيـا    كوشيم ضمن بيان ديدگاه در ادامه مي
آنكه نـاگزير بـه    براي فهم اين روايات جست بي ،يك روزن ةحتي به انداز ،توان طريقي مي

  اين روايات شويم. بارههاي فرامتني در ويلأطرد، توقف يا ت

  بررسي صدور روايات
، اعتبارسنجي سندي روايـات و  استاز آنجا كه روايات منبع اوليه و اصلي اين بحث 

بينـيم  پژوهش، ضروري خواهد بود تـا ب  ةبررسي صدور آنها از معصوم به عنوان اولين مرحل
 اين بحث تا چه اندازه از اتقان و استواري الزم براي اسـتناد برخوردارنـد.   ةكنند منابع مطرح

چنـدان   يجـه منبـع، كنـدوكاو در محتـواي آن نت   نداشتن يا  داشتنمطمئناً بدون بررسي اعتبار
  مطلوبي در پي نخواهد داشت.
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به ارزيـابي اسـناد ايـن روايـات      ،كه شرح كتاب كافي است ،مرآة العقولمجلسي در 
ديگر وايت از روايات دو باب چهار راما دانسته، روايات باب اول را ضعيف همه پرداخته و 

خـود   ةيشعراني نيز در حاش. )333-5/305: 1423را، صحيح يا حسن دانسته است (مجلسي، 
صـالح مازنـدراني، روايـات بـاب اول را ضـعيف دانسـته و برخـي         مال شرح اصول كافيبر 

گونـه   همـان  .)8/5: 1429كنـد (مازنـدراني،    روايات باب دوم را صحيح و حسن ارزيابي مي
هـاي روايـي    تنها منبع اين روايـات نيسـت و كتـاب    كافيكتاب  ،كه در قسمت قبل بيان شد

اند كـه   نيز اين روايات را نقل كرده علل الشرايعو  المحاسن، بصائر الدرجاتديگر همچون 
  م.كني را بررسي ميها  اينك اسناد روايات موجود در اين كتاب

بـا ايـن    روايـت را صـراحتاً   21در مجمـوع   بصائر الدرجاتمحمد بن حسن صفار در 
، 15: 1404روايـت صـحيح اسـت (صـفار،      دومضمون نقل كرده است كه از اين مجموعه، 

، 18ان: (هم ١ختالف استات نيز ارواياز  يكيبودن  بودن يا ضعيف حسن ةدربار .)5و  4ح
، 19ان: مرفـوع اسـت (همـ    هـم روايت  يك) و 9، ح16ان: مرسل (هم يتروا يك) و 15ح
كه علت ضعف در اكثـر قريـب بـه اتفـاق آنهـا       استو مابقي اين روايات نيز ضعيف  ؛)1ح

  راوي است. بارهاطالعات رجالي در فقدانبودن و  مهمل
روايـت از ايـن    دودر ايـن زمينـه وارد شـده كـه      يـت روا 11نيـز   المحاسـن در كتاب 

ــحيح  ــه ص ــت  مجموع ــي، اس ــن و )14، ح135و ص 9، ح1/133: 1371(برق ــا   حس ــودن ي ب
روايـت   يـك  .)8و  7، ح1/133ان: (هم ٢ترديد است هم محلت اروايتا از  دوبودن  ضعيف
و  ،)15، ح1/135ان: مرفـوع (همـ   همروايت  يك) و 6، ح133-1/132ان: (هماست مرسل 

بـودن و فقـدان    كه علت اصلي ضعف در اكثر آنها باز مهمل استمابقي روايات نيز ضعيف 
  اطالعات رجالي است.

صحيح  يتروا يكروايت را در اين باره ذكر كرده كه  هفتنيز  الشرايععلل مؤلف 
روايت مرفـوع   و يك) 2و  1، ح1/82ان: روايت مرسل (هم دو ،)5، ح1/83: تا (صدوق، بي

                                                                                                                   
ـ داوود او را ممدوح دانسته است ( غضايري او را تضعيف كرده و ابن اختالف صالح بن سهل است كه ابنعلت . 1 رجـال   :ك.ن

  .داوود) غضايري و رجال ابن ابن
  . به دليل وجود صالح بن سهل.2
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و مابقي روايات ضعيف است كه علت ضعف نيـز ضـعف راويـان    است ) 7، ح1/84ان: (هم
مالي آورده است كه همگي آنها به دليل روايت را در اين باره در ا 6 است. شيخ طوسي نيز
  بودن راويان ضعيف است. ارسال و نيز ناشناخته

روايـت   9اند در مجمـوع   از ميان رواياتي كه محدثان در اين زمينه نقل كرده ،بنابراين
و مـا را بـه    استتوجه  در خورمعتبر و قابل اعتماد است (صحيح يا حسن است) كه آماري 

كند كه آن روايات ضعيف را نيز مؤيد و شاهد اين روايات معتبـر در   راهنمايي مي نكتهاين 
لحـاظ   ازلحـاظ اعتبـار و هـم     ازروايات واردشده در ايـن زمينـه هـم     ،نظر بگيريم. بنابراين
توان به آنهـا اعتمـاد كـرد و از صدورشـان از معصـوم (ع)       اي است كه مي فراواني در درجه

  اطمينان يافت.

  بررسي داللت روايات
اهر اين روايات بيش از هر چيز منـافي اختيـار انسـان اسـت. از ايـن روايـات چنـين        ظ

 ،هاي مؤمن و كافر نوعي تبعيض رخ داده اسـت  شود كه اوالً در آفرينش انسان برداشت مي
 ةاي برتر، پـاك و خوشـايند امـا مـاد     هاي مؤمن ماده انسان ةياول ةاي كه طينت و ماد به گونه

تعبيـر   ،اي پست، آلوده و ناخوشايند بوده اسـت. از سـوي ديگـر    آفرينش كافران، ماده ةياول
اوليه به نحو بسيار پررنگي در ايمـان و   ةدهد همين ماد اي است كه نشان مي روايات به گونه

اي كه ارتكاب معاصي و اعمـال قبـيح از    به گونه ،كفر و طاعت و معصيت آدمي مؤثر است
خيـزد و اعمـال نيـك و حسـنات از جـوهر و طينـت مـؤمن ناشـي          يذات و طينت كافر برمـ 

ها بـا اعمـال و    انسانگويد  ميشكند كه  شود. لذا اين روايات آن باور رايج را در هم مي مي
آنكه خصوصـيات فيزيكـي آفـرينش     بي ،زنند رفتار اختياري خود سرنوشت خود را رقم مي

  دخالت اساسي داشته باشد. آنافراد در 
اين روايات با انبوه روايـاتي كـه در اثبـات اختيـار و اسـتطاعت انسـان        ،گراز سوي دي

و  ،اين روايات هم با عقل ناسازگار است و هـم بـا نقـل    ،اند منافي است. بنابراين صادر شده
راحتي بتوان آنها را كنـار   لحاظ فراواني و اعتبار سندي رواياتي نيستند كه به ازدر عين حال 

اند راهي براي فهم اين روايات همـوار   انديشمندان مختلف كوشيده ،گذاشت. بر اين اساس
و شـبر در   بحـار االنـوار  اعتقادات شيعي كشف كنند. مجلسـي در   ةو جايگاه آنها در منظوم
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انـد كـه    در تفسير و توضيح اين روايات را ذكر كردهشده  بيان اقوال مختلف مصابيح االنوار
  .كردبحث و بررسي خواهيم و ، ها را مطرح در ادامه اين ديدگاه

  روايات نداشتن ديدگاه اول: حجيت
اين روايات به دليل آنكه با اصول مـذهب اماميـه همچـون عـدل و     معتقدند برخي  .1

اسـتناد  در خور و  اند ند، مطروحا لطف و نيز رواياتي كه در باب فطرت صادر شده، مخالف
  .، تعليقه شعراني)8/5: 1429(مازندراني،  نيستند

، تعـداد و  ديـديم گونـه كـه    زيـرا همـان   .توان اين ديدگاه را پـذيرفت  بسيار سخت مي
راحتـي كنـار گذاشـت و حـذف ايـن       توان آنها را به اي است كه نمي اعتبار روايات به گونه

دن مشكالتي كه در تفسير ايـن روايـات وجـود دارد    كر روايات را به عنوان تنها راه برطرف
  .كرداتخاذ 

ايـن روايـات را غاليـان     معتقدنـد اين دسـته  ؛ غاليان است ةته و پرداختروايات ساخ. 2
اند (مدرسي طباطبـايي،   ها جعل كرده دادن تفاوت آفرينش ائمه (ع) و ساير انسان براي نشان

  كنند. ميمحسوب ناستناد در خور و دانند  ميلذا تمامي آنها را ضعيف  .)70: 1389
ت اها و مباني غلوآميزبودن روايـ  و و مالكدر بررسي اين ديدگاه بايد گفت بحث غل

گـو و  و اعتقادي از ديربـاز در ميـان رجاليـان و محـدثان محـل بحـث و گفـت        هاي موزهآيا 
وايت كار چندان رغلوآميزبودن يا نبودن  ةاصوالً قضاوت دربار .اختالفات جدي بوده است

 ،شـود. افـزون بـر ايـن    هاي مشخص دارد كه بايد بيان  آساني نيست و نياز به مباني و مالك
هاي معتبر حديثي كه مولفـان آنهـا همچـون كلينـي و صـدوق       وجود اين روايات در كتاب

لفان ؤآن است كه م ةدهند ند، نشانا هگير بود جريان غلو حساس و سخت در خصوصبسيار 
هايشان نقـل كردنـد.    ها اين روايات را از اتهام غلو بري دانسته بودند كه در كتاب اين كتاب

است كه احتمال آن ضعيف است و نياز  اي مسئلهغاليان به دست اين روايات  نابراين، جعلب
  به داليل محكم و متقن دارد.

ند كـه ايـن روايـات را جـزء روايـات      هست سوم كساني ةدست؛ اي است روايات تقيه .3
دگاه ظاهر اين روايات داللت بر جبر دارد و موافـق ديـ   معتقدند چونشمرند و  اي برمي تقيه
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را ايـن روايـات    جبريه و اشاعره است، در فضاي اختناق حكومت اين نوع تفكـر، ائمـه (ع)  
   .)1/36: 1432(شبر، اند  كردهيان ب شيعيان ةفظ جامعبراي ح

آميـز   در مقام بررسي اين ديدگاه بايد گفت ظاهر اين روايات بـيش از آنكـه احتيـاط   
هب همراهـي كنـد صـراحتاً و بـدون هـيچ      باشد و بيش از آنكه بخواهد با عقايد ديگـر مـذا  

رسـد آنچـه در ايـن روايـات      اعتقاد صريح شيعي دارد. به نظر مـي  نوعي اغماضي داللت بر
پـذيرش   ،ايـن روايـات   بيشـتر ، خلقت ائمه (ع) و شـيعيان آنهـا اسـت. در    استمحور بحث 

ي كـه در  نقش بسيار پررنگي دارد، و تقابل ها ينتگيري اين ط واليت اهل بيت (ع) در شكل
اين روايـات ميـان شـيعيان اهـل بيـت (ع) و ناصـبيان و دشـمنان آنـان وجـود دارد، همگـي           

كند. عالوه بر  ص مكتب شيعه را بيان ميمخت اي يدهاين است كه اين روايات عق ةدهند نشان
 شـيعي باشـد بـه ضـرر آنهـا      ةاينكه برخي از اين روايات بيش از آنكه به نفع شيعيان و جامع

سـت و  ا هـا  د به اينكه طينت شيعيان از طينت عليين و منشأ تمام خيرات و خـوبي ست. اعتقاا
، هـا اسـت   يهـا و پلشـت   تمـام بـدي   ةطينت دشمنان اهل بيت (ع) از طينت سجين و سرچشـم 

بسـا بـيش از پـيش     چيزي نيست كه براي پيروان ساير مذاهب اسالمي خوشايند باشـد و چـه  
به همين دليل است كـه در روايـات، ايـن بحـث از اسـرار      بدبيني آنها را به تشيع برانگيزد و 

  .)5/233: 1404اطهار (ع) دانسته شده است (مجلسي،  ةعلوم ائم

  ديدگاه دوم: توقف و سكوت در تفسير و تحليل اين اخبار
اخبار متشابه است كه عقـل انسـان قـادر     ةاين ديدگاه معتقد است اين روايات از جمل

ير و تحليل آن را به خود ائمـه (ع) واگـذار كـرد. لـذا در عصـر      به فهم آن نيست و بايد تفس
همـان:  ايـن روايـات وجـود نـدارد (     ةاي جـز سـكوت و توقـف دربـار     چاره ،غيبت معصوم

5/260(.  
بودن اين روايات شكي وجود نـدارد. امـا    در بررسي اين ديدگاه بايد گفت در متشابه

روايات نيست. هرچند ائمه (ع) به وجود  ةبودن لزوماً به معناي سكوت و توقف دربار متشابه
ايـن روايـات    ةروايات متشابه در ميان اخبارشان اذعان دارند اما به سـكوت و توقـف دربـار   

اند روايات متشابه را به روايات محكم ارجاع دهيد و بـا توجـه    بلكه فرموده اند توصيه نكرده
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 ،گونه روايات باز اسـت  ي فهم اينراه برا ،بنابراين .)1/290: 1378(صدوق،  ١به آنها بفهميد
 درستي رعايت شود. و ضوابط آن به ،درستي پيموده البته به شرطي كه اين مسير به

  بودن بيان روايات اي و مجازي ديدگاه سوم: كنايه
تعابيري همچـون طينـت عليـين و طينـت سـجين، مفـاهيمي حقيقـي         ،اين ديدگاهطبق 

هاي موجود  دادن تفاوت ها و استعاراتي است كه ائمه (ع) براي نشان بلكه صرفاً كنايه ،نيست
ذيل  ةياند. اين ديدگاه سه نظر منان و كافران از آنها استفاده كردهؤدر زندگي و سرنوشت م

  شود: را شامل مي
ست و كنايه از اين اسـت كـه خداونـد    ا ها اين روايات ناظر به زندگي دنيوي انسان .1

منان و كـافران نـاگزير بـه زنـدگي در كنـار يكـديگر       ؤداند كه در اين دنيا م علم دارد و مي
منان اجباراً مرتكب گناهان و سيئاتي ؤكفر و سران باطل، م ةائم ةخواهند بود و به دليل سلط

منان درگذشته و آنهـا را بـه گناهـان سـران     ؤخواهند شد. به همين دليل خداوند از گناهان م
  .)1/36: 1432كند (شبر،  وت كه مسبب اصلي هستند ملحق ميكفر و طاغ

يعني علم خداوند بـه   ؛ها ين روايات كنايه از علم خداوند است به سرنوشت انسان. ا2
خلقـت   ةيك مؤمن خواهند شد، به منزلـ  يك كافر و كدام ها و اينكه كدام سرنوشت انسان
  .)1/37همان: هاي مختلف است ( آنها از طينت

هاي افراد  ز طينت عليين و طينت سجين كنايه از اختالف استعدادها و قابليتخلق ا. 3
به اين معنا كه منظور روايات از طينت عليين و طينت سـجين   ؛است در پذيرش ايمان و كفر

اين است كه برخي افراد اسـتعداد و قابليـت بيشـتري در پـذيرش هـدايت و ايمـان دارنـد و        
منـان  ؤخلقـت م  ةياول ةينت عليين و طينت سجين به عنوان مادط يقتاًنه اينكه حق ،برخي كمتر

  .)5/260: 1404و كافران وجود داشته باشد (مجلسي، 

                                                                                                                   
كمتشـابه القـرآن و    من رد متشابه القرآن إلي محكمه هدي إلي صراط مستقيم ثم قال إن في أخبارنا متشـابها : «)ع(قال الرضا  .1

 .»محكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلي محكمها و ال تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا
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جبـروت،   ةگانـ  ثيرات عـوالم سـه  أخلق از طينت عليين و طينـت سـجين كنايـه از تـ     .3
ملكوت و ملك در آفرينش انسان است. طينت طيبه و يا طينت اعلي عليـين كـه ائمـه (ع) و    

اند همان طينتي است كه افاضات عـالم جبـروت بـر آن غلبـه      از آن خلق شده انقلوب مؤمن
از اين طينت است و ابدان شيعيان از آن آفريده شـده، طينتـي اسـت     تر ييندارد. طينتي كه پا

لم ملكوت بر آن غلبه دارد و طينت سجين كه كافران و دشمنان اهل بيت (ع) از عا آثاركه 
ع عالم ملك و اهواء مضله بر آن غلبه يافتـه اسـت. بـه    يآن خلق شده نيز طينتي است كه طبا

ن و اهنگام قيامت طينتي كه افاضات عالم جبروت در آن غلبه دارد به عالم جبروت و مقربـ 
در آن غلبـه دارد بـه عـالم ملكـوت و اصـحاب يمـين ملحـق         عـالم ملكـوت   آثارطينتي كه 

عالم ملك در آنها غالـب اسـت بـه حسـرت و افسـوس و عـذاب        آثارشود. اما آنان كه  مي
و به  ،ست جداا زيرا مرگ، آنها را از عالم ملك و دنيا كه محبوب آنها .گرفتار خواهند شد

اخـالق و عقايدشـان را    كنـد و در آنجـا صـورت حقيقـي اعمـال،      عالم ملكوت ملحـق مـي  
-4/51: 1406شوند (فيض كاشـاني،   و از ديدن آن دچار آزار و اذيت و عذاب مي بينند يم

54(.  
در نقد اين ديدگاه بايد گفت انتقال لفظ از معناي حقيقي به معناي مجازي و استعاري 

ي ديگر، بر آورد. از سو كه اين ديدگاه سخني از آن به ميان نمي ،نيازمند قرينه و دليل است
اساس ظاهر روايات و بر اساس صراحتي كه الفاظ و تعابير در معنـاي حقيقـي خـود دارنـد،     

. باشـند   رسد كه ائمه (ع) در مقام بيان مفهومي مجازي و استعاري بوده بسيار بعيد به نظر مي
 يعنـي  ؛شايد دليل اين ديدگاه براي اين تفسير، مغايرتي است كه ظاهر روايات با عقـل دارد 

ناسازگاري با عقـل را دليـل بـر عـدول از معنـاي ظـاهري و اختيـاركردن معنـاي مجـازي و          
اول، مبتني بر آن است كه اثبات شود عقـل بـه هـيچ روي     ةاند و اين در وهل استعاري دانسته

الفاظشان تفسير كند كه البته هنوز اثبـات نشـده    يقيتواند روايات را بر اساس معناي حق نمي
  است.

 ةگانـ  ثيرات عـوالم سـه  أهـا را كنايـه از تـ    كه خلق از طينت ،ض كاشاني همديدگاه في
و آن  دارددانست، عالوه بر اشكال فوق، اشـكال ديگـري نيـز     جبروت، ملكوت و ملك مي

هـا همچنـان    كند و مشكل جبر و تبعيض در آفـرينش انسـان   اينكه عمالً مشكلي را حل نمي



سان اریو ا     اتیروا     ٥٩   ا

 

ها عالم جبروت غالب  چه اساس در برخي طينت كند كه بر باقي است. اين ديدگاه بيان نمي
 پرسـش در حـالي كـه    ؛شده و در برخي ديگر عالم ملكوت و در برخي ديگـر عـالم ملـك   

به زبـاني ديگـر و بـا اسـتفاده از      فقطاساسي همين است. اين ديدگاه در حقيقت روايات را 
ها و  و منشأ تفاوت هكردرفع ن راعبارات و الفاظي ديگر بيان كرده و ابهامات موجود در آن 

  ها را بيان نكرده است. اختالفات در آفرينش طينت

ها و تمايالت انسان به سوي كفـر   ها منشأ گرايش ديدگاه چهارم: طينت
  و ايمان

تام و جبـري در ايمـان و    يرها تأث منظور روايات اين نيست كه طينت ،اين ديدگاهطبق 
هـاي مختلـف بـه     ها دارند، بلكه مراد حقيقي روايات اين است كه خلق از طينـت  كفر انسان

موجب ايجاد نوعي گرايش و ميل در انسان براي پذيرش ايمـان و   فقطصورت علت ناقصه 
در حد ايجاد زمينه و ميل و گرايش است نه  فقطنقش طينت  ،شود. به عبارت ديگر كفر مي

ها تصريح شده  ويژه اينكه در روايات به خلط ميان طينت علت تامه كه منافي اختيار باشد. به
ها در حد اعتدال قرار گيرند و بر يكـديگر غلبـه نداشـته باشـند و بـه ايـن        تا اميال و گرايش

  و كافر بتواند حسنه انجام دهد. ،ترتيب مؤمن بتواند سيئه
فقلوب المؤمنين تحن إلي خلقوا منه، و قلوب «ن ن به اين ديدگاه تعابيري همچوقائال 

يد ديدگاه خود ؤ) را به عنوان م1، ح2/423: 1426(كليني، » الكافرين تحن إلي ما خلقوا منه
» تحــن«) كــه البتــه بــا توجــه بــه معنــاي لغــوي فعــل 38-1/37: 1432 ،كننــد (شــبر ذكــر مــي

 .باشد يرسد مطلب صحيح ) به نظر مي1/969: 1426منظور،  (ابن

معتقدنـد منظـور از اخـتالف در     ،خمينـي موسـوي  همچـون   ،ن اين نظريـه برخي قائال
 ةنطف ةدهند ممكن است ناشي از اختالف و تفاوت در صفا و كدورت مواد تشكيل ها ينتط
آداب نكـاح و   يـا نكـردن   كـردن  انسان يا پاكي و ناپاكي اصالب و ارحام يـا مراعـات   ةياول

ثيرات موجودات اين عالم بر فرد باشد كه أا به طور كلي تدوران شيردهي يا انتخاب همسر ي
هـا از اسـتعدادها و    آنها انسان ةيجدر نت و اينها در مزاج جسم و روح انسان دخالت دارد ةهم

هي و گرايش به نيكي و بدي برخوردار خواهند هاي متفاوتي براي پذيرش فيض اال ظرفيت
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 ،كنـد  ش مجبـور و مضـطر نمـي   ا اينها او را در هيچ كاري از كارهـاي اختيـاري   ةهم اماشد. 
كه بگوييم حركاتش در نظر عقال و عقل مانند لرزش دست كسي اسـت كـه مبـتال بـه      چنان

اي نزد  به اعمالش مؤاخذه راجعبنابراين  ،اختيار دستش لرزان است بيماري رعشه است و بي
بودن افعال افراد به سبب سرشت و  بدون اينكه متعرض جبريبينيم عقال  عقال ندارد. زيرا مي

 ةدهنـد  دهند و اين عملكرد عقـال نشـان   كنند يا پاداش مي طينتشان باشند، آنها را عقوبت مي
اراده و اختيار است و اال عقاب و پاداش آنهـا معنـا نداشـت.     سراين است كه افعال افراد از 

ليلي بر جبر و نفـي عقوبـت باشـد. ايشـان در نهايـت      تواند د ها نمي اختالف سرشت ،بنابراين
كـه مخـالف   ، در ميان اخبار خبري ديده شود كه ظاهرش جبر باشد ،به فرض ،معتقدند اگر

گويند جبر و تفويض هـر   ميو  اند كه نصاست اخبار بسياري مخالف صريح برهان است و 
: 1362خمينـي،  وسـوي  م( يـه كـرد  بـر تق حمـل  يا  يلچنين خبري را بايد تأو، دو باطل است

142-149(.  
در نقد اين ديدگاه بايد گفت عبارات برخي از روايات داللتي فراتر از گرايش و ميل 
دارد. در برخي از اين روايات بيان شده است كه اگر طينت شـيعيان كـه از عليـين اسـت بـه      

اهي از آميخت سيئه و گنـ  شد و با طينت دشمنان اهل بيت (ع) در هم نمي حال خود رها مي
شد و اگر طينـت سـجين دشـمنان اهـل بيـت (ع) بـا طينـت شـيعيان آميختـه           آنها صادر نمي

راندنـد و نـه نمـاز بـر      زد و آنها نه شهادتين بر زبان مي اي سر نمي شد از آنها هيچ حسنه نمي
كننـد   يا رواياتي كه بيان مـي  ؛)5/230: 1404گرفتند (مجلسي،  داشتند و نه روزه مي پاي مي
اي برخاسـته   اي برخاسته از طينت و جوهريت ناصب و هر گونه حسـنه  ه گناه و سيئههر گون

 يراينكـه تـأث  بـه  اي  در اين روايـات اشـاره   .)5/231ان: از طينت و جوهريت مؤمن است (هم
 بـاره يابيم. شايد بتـوانيم ايـن تفسـير را در    در حد ايجاد ميل يا گرايش است نميفقط طينت 

 مطرحمضمون آن  در آنها به كار رفته يا روايات هم» تحن ما خلقوا منه«رواياتي كه عبارت 
توانيم ايـن تفسـير را    اي از آنها در باال ذكر شد، نمي ساير روايات كه نمونه بارهاما دركنيم، 

  راحتي بپذيريم. به
يسـت. در  گونه كه اين ديدگاه تفسير كرده در روايـات مطـرح ن   ها نيز آن خلط طينت

علت اين اختالط و امتزاج را اخراج مؤمن از صلب كافر يا اخـراج كـافر از    ،غالب روايات



سان اریو ا     اتیروا     ٦١   ا

 

هـا.   ) نه ايجاد تعادل ميان اميال و گـرايش 1، ح2/423: 1426اند (كليني،  صلب مؤمن دانسته
 ،يعني طينت كافران ،منان به اصل خودؤكنند در قيامت سيئات م اتفاقاً رواياتي كه اشاره مي

 ،)5، ح2/424ان: شـوند (همـ   منان ملحـق مـي  ؤيعني طينت م ،و حسنات كافران به اصل خود
ثيرشـان  أهـا از ت  چنداني در بازداشـتن طينـت   يراين است كه اين خلط و مزاج تأث ةدهند نشان

  ندارد.
ثرات عوامل خارجي بر نطفه، مزاج أو ت يرها به دليل تأث تفسير اختالف طينت ،همچنين
چيزي است كه با ظاهر روايات چندان  كردهخميني بيان موسوي گونه كه  آنو روح انسان، 

  سازگاري ندارد.

ها بر اسـاس آزمـون و ابتالئـات ارواح     گيري طينت ديدگاه پنجم: شكل
  انسان

ارواح انسـان دو هـزار سـال قبـل از ابـدان       گويد مياين ديدگاه بر اساس رواياتي كه 
خداونـد ابتـدا ارواح را در عـالم ذر خلـق كـرد و       دندمعتق) 78: 1404اند (صفار،  خلق شده

بدين صورت كه خداوند آتشـي برافروخـت و ارواح    ،آزمودو سپس آنان را مكلف كرده 
را فرمان داد كه به درون آن درآيند. گروهي از ارواح اطاعت كردند و در آتش رفتند كـه  

اما گروهي ديگر از رفتن درون آتش امتناع ورزيدند.  ،به امر خداوند آتش بر آنان سرد شد
د و طاعت و عصيان و ايمـان و كفـر قبـل از اسـتقرار ارواح در     شسپس حجت بر آنان تمام 

منان مسكن و بدني متناسب با طاعتشـان، از  ؤابدان تحقق يافت. سپس خداوند براي ارواح م
ــا عصــيان و  طينــت عليــين قــرار داد و بــراي ارواح كــافران نيــز مســكن و  بــدني متناســب ب

خلق از طينـت عليـين يـا سـجين تـابع       ،شان، از طينت سجين و آتش آفريد. بنابراين نافرماني
ها گرفته شده  آزموني است كه در عالم ذر از ارواح انسان ةيجايمان و كفر و عمل است و نت

  .)5/261: 1404است نه بالعكس (مجلسي، 
 مطـرح حل آزمـون و ابتالئـات را    ن روايات راهاين ديدگاه براي حل مشكل تفسير اي

رسـد. بحـث    حل كارآمدي بـه نظـر مـي    ه شود را عرضهكرده كه اگر داليل كافي براي آن 
ذكر شد كلينـي در   تر يشطور كه پ آزمون و ابتال در روايات طينت هم مطرح است و همان
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يمـين و اصـحاب   آورد كه به تكليف و آزمون اصـحاب   باب دوم اين بحث، رواياتي را مي
  شمال اشاره دارد.

پيش از خلقـت   ؟اي رخ داده است در چه مرحله يقاًاين امتحان دق :اين است كه  لهئمس
 ،ها و امتزاج آنها گونه كه اين ديدگاه فهميده است يا بعد از خلق طينت آن ،ها و ابدان طينت
يـن ديـدگاه در   كننـد؟ مشـكل اساسـي ا    گونه كه روايات ابواب طينت بـه آن اشـاره مـي    آن

آمـده  له اشـاره دارنـد   ئرواياتي كه در بحث طينت به ايـن مسـ  در شناسي آزمون است.  زمان
اصحاب يمين هر دو گروه ها و خلق و امتزاج آنها از  آزمون بعد از آفرينش طينتاست كه 

به عمل آمـده   ،اند شده خارج شده مخلوط كه به صورت ذره از آن طينت ،و اصحاب شمال
  .)1، ح2/425: 1426ارواح (كليني،  زاست نه ا

 ،توانيم ناسازگاري اين ديدگاه را با ظـاهر روايـات   با تأمل بيشتر در روايات طينت مي
خلـق طينـت، نخسـتين    كه آيد  چنين به نظر مي ،تر بيان كنيم. بر اساس روايات طينت روشن

چـه آفـرينش ارواح و چـه آفـرينش ابـدان. روايـاتي كـه         ؛مرحله از آفـرينش انسـان اسـت   
كـه هـيچ موجـودي همـراه او نبـود و سـپس خداونـد آبـي          خداوند بود در حالي گويند مي

، 2/425ان: ... (همـ  شيرين و گوارا آفريد و بـر آن واليـت اهـل بيـت (ع) را عرضـه كـرد و      
خلقت  ةخستين مرحلآن است كه خلق طينت ن ةدهند در قسمت قبل ذكر شد، نشانو  ،)1ح

. اسـت  رسد خلقت ارواح نيز از همين طينت بوده اي كه به نظر مي به گونه ،انسان بوده است
از طينت ائمه (ع) و ابدان آنها از طينت مادون  انقلوب مؤمن گويند ميرواياتي كه  ،همچنين

ينكـه  ويـژه ا  بـه  ،كننـد  مـي  ييـد ) همين مطلب را تأ4، ح2/423ان: آن آفريده شده است (هم
 ،تواند منظـور از آن همـان ارواح باشـد. بنـابراين     قلوب در مقابل ابدان به كار رفته و لذا مي

و اگـر   ؛هر دو يكي است ةياول ةاند و ماد ارواح و ابدان همه از همان گل طينت آفريده شده
 ،له نـدارد ئدر روايات به اختالف زمان خلقت ارواح و ابدان اشاره شده منافـاتي بـا ايـن مسـ    

ها  خداوند يك بار از طينت اوليه، ارواح را آفريده باشد و مدتكه زيرا كامالً محتمل است 
 بعد در زماني ديگر از همان طينت ابدان را خلق كرده باشد.



سان اریو ا     اتیروا     ٦٣   ا

 

هـي بـه ايمـان و    ها به دليل علم پيشين اال ديدگاه ششم: اختالف طينت
  ها كفر انسان

اين ديدگاهي است كه اكثر اصحاب در تفسير اين روايات، آن را اختيار  ،به بيان شبر
 اختيـارِ  بادانست چه كساني  خداوند مي ،بر اساس اين ديدگاه .)1/38: 1432اند (شبر،  كرده
منـان را از طينـت   ؤم ،گزينند و چه كساني راه كفر را. به همين دليل راه ايمان را برمي ،خود

و كـافران را   كنـد به سبب انتخابشان در آينده گرامي بدارد و تكريم  عليين آفريد تا آنان را
از طينت سجين آفريد تا آنـان را بـه سـبب انتخابشـان در آينـده، خـوار و حقيـر سـازد. لـذا          

دانست حتي اگر زيد را از  بلكه خداوند مي ،ثيري در ايمان و كفر فرد نداردأها هيچ ت طينت
شد و بالعكس حتي اگر عمرو  گزيد و مؤمن مي ان را برميآفريد باز راه ايم طينت سجين مي

كرد. بر ايـن   اراده و اختيار خود راه كفر را انتخاب مي باآفريد باز هم  را از طينت عليين مي
ها تابع ايمان و كفر و عمل فرد است نه بالعكس. اين روايات نه داللت  اساس، خلق از طينت

هـايي از روايـات را كـه     . اين گـروه بخـش  هستندداوند بر جبر دارند و نه مغاير با عدالت خ
أنا المطلع علي قلوب عبادي، ال أحيف و ال أظلم و ال ألزم «دارد همچون نكته داللت بر اين 

يـد  ؤ) بـه عنـوان شـاهد و م   5/231: 1404(مجلسـي،  » أحداً إال ما عرفتـه منـه قبـل أن أخلقـه    
  .)8/6: 1429دراني، ؛ مازن1/38: 1432كنند (شبر،  ديدگاه خود ذكر مي
تـوان اشـاراتي را مبنـي بـر ارتبـاط       نقـد بايـد گفـت از روايـات مـي      و در مقام بررسي

در حـد اشـاره اسـت و جزئيـات      فقطهرچند  ،هي به دست آوردها با علم اال اختالف طينت
اما اشكال وارد  ،تأمل استدر خور . لذا از اين نظر اين ديدگاه است تفصيل بيان نشده آن به

اي بـراي   در حـد وسـيله   فقطرنگ و  ها را بسيار كم اين ديدگاه اين است كه نقش طينتبر 
اي بـر   در صورتي كه در روايات اوالً اشاره ،كند منان و كافران معرفي ميؤتعزيز يا تحقير م

 ،ها در لسان روايات بسيار فراتر از ايـن اسـت   نقش طينت ياًثان ؛اين مطلب وجود ندارد ييدتأ
 ها دانسته شده است. اي كه بسياري از حسنات و سيئات ناشي از طينت به گونه
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ها بر اساس حركت جوهري نفس و ضرورت  طينت يرديدگاه هفتم: تأث
  علي و معلولي

د. كنـ  مـي  مطـرح اين ديدگاه تقريرهاي گوناگوني را براي توضيح و تفسـير روايـات   
الحـدوث بـودن نفـس.     مبني بر جسمانيةحكمت متعاليه است  ةييك تقرير آن بر اساس نظر

هايي كه يكي پس از ديگري در طي حركت جـوهري   طبق اين مبنا، نفس بر اساس صورت
اندك از حيات آميخته با ماده به سوي تجرد  آيد و اندك شود، به وجود مي بر ماده وارد مي

حـدوث نفـس اسـت، خصوصـيات و      ةكند. از آنجـا كـه مـاده، نخسـتين مرحلـ      حركت مي
رو  بسـزايي دارد. از ايـن   يردهي نفس و ادراكات و عواطف آن تأث هاي آن در شكل يژگيو

اگر ماده و طينت اوليه پاك و طيب باشد، نفس اسـتعداد بيشـتري بـراي كسـب كمـاالت و      
سعادت خود خواهد داشت. اما اگـر مـاده و طينـت اوليـه خبيـث و ناپـاك باشـد، نفـس از         

در حد ايجـاد   فقطادت بهره خواهد برد. البته نقش ماده استعداد كمتري براي رسيدن به سع
: 1415استعداد و مقتضي است نه علت تامه. لذا منافاتي بـا اختيـار انسـان نـدارد (طباطبـايي،      

71-72(.  
ادراك اسـت. از نظـر ايـن ديـدگاه،      ةتقرير ديگر بر اساس مبناي ايـن ديـدگاه دربـار   

دن ادراك نيست و ادراك نيز امري مجرد سعادت و شقاوت انسان چيزي جز به فعليت رسي
ما در اين  چوندر آن معنا ندارد. اما  ،از جمله زمان و قبل و بعد ،لذا خصوصيات ماده .است

كنيم كه در طي حركت خود به سـعادت يـا شـقاوت منتهـي      ماده را ادراك مي فقطجهان، 
ريم. لـذا اگـر   گيـ  شود، براي آن خصوصيات مادي از جملـه زمـان و مكـان در نظـر مـي      مي

روايات، خبر از كفر و ايمان يـا سـعادت و شـقاوت انسـان پـيش از تولـد او در ايـن جهـان         
عـود و انتهـا همـان     ةاند و اال نقطـ  ست كه به بيان مادي از آن سخن گفتها رو اند، از آن داده
دا رسد در ابتـ  گونه كه در انتها به سعادت و شقاوت مي بدء و آغاز است و انسان همان ةنقط

  .)101-8/99: 1417نيز سعيد و شقي بوده است (همو، 
دهد؛ بـدين   ديگر و بر اساس عليت نيز توضيح مي ةاين ديدگاه، مطلب فوق را به گون

صورت كه بر اساس قانون ضرورت عليت، كمال هر معلولي رسيدن بـه كمـال علـت خـود     
ود و نيز محال اسـت  است و محال است كه معلولي تكامل يابد و از كماالت علتش فراتر ر
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يء شود كه ش كه معلولي كمال يابد اما به كماالت علتش نرسد. از اين مقدمات مشخص مي
، يءيعني به علتش؛ يعني اگر علت ش ؛رسد كه از آن آغاز شده است در نهايت به جايي مي
نيـز بـه   يء شقاوت باشد، شـ  يء،رسد اما اگر علت ش به سعادت مي يءعلت سعادت باشد ش

آغاز و پايان يكي است. به همين دليـل   ةخواهد رسيد. بر همين اساس است كه نقطشقاوت 
طـور كـه در انتهـاي زنـدگي خـود متصـف بـه سـعيد و شـقي           بر اساس روايات، فرد همـان 

  .)73-72: 1415شود، در ابتداي زندگي و آفرينش خود نيز سعيد و شقي است (همو،  مي
الحدوث  اساس مباني جسمانية سه تقرير بر نقد اين ديدگاه بايد گفت هرو در بررسي 

 هستند.ي و معلولي است كه همگي از مباني فلسفي بودن نفس، تجرد ادراك و ضرورت علّ
است كـه آيـا ايـن    آن اثبات نيز لذا پذيرش اين ديدگاه مبني بر پذيرش اين مباني فلسفي و 

بـر اسـاس ايـن مبـاني تفسـير       تا بعد بتوان روايـات را  ،يا خيرپذيرند  ميوايات هم را رمباني 
مشكل جبر را در است كرد. افزون بر اينكه اشكال اساسي اين ديدگاه اين است كه نتوانسته 

از  شـان  يـه اول ةها به سبب نـوع مـاد   اين روايات حل كند و توضيح دهد كه چرا برخي انسان
ر بعدي نيـز  راي رسيدن به سعادت برخوردار شدند و برخي كمتر. دو تقريباستعداد بيشتري 

حل مشكل جبر سـاكت اسـت و حتـي تقريـري كـه بـر اسـاس قـانون عليـت           بارهكلي در به
  كند. گيرد، اين مشكل را به صورت حادتري مطرح مي صورت مي

  بندي و ارزيابي نهايي جمع
  در تفسير روايات طينت بايد چند نكته را مد نظر داشت:

اند. فراعقلـي بـه ايـن معنـا كـه اگـر روايـات         روايات از جمله روايات فراعقلي ين. ا1
. بدهـد ها  گيري طينت توانست آنها را كشف كند و خبر از چگونگي شكل نبودند عقل نمي

لذا شرح و توضيح آن را نيز بايد بيش از همـه از   .منشأ اين اخبار نقل است نه عقل ،بنابراين
  د.كردر نهايت نقش داوري خود را ايفا خواهد نقل جويا شد. هرچند عقل 

اند (مجلسـي،   هياين اخبار جزء اسرار االكه كيد شده است أ. در برخي از روايات ت2
اً ئ) ابتـدا 5/232همـان:  ) و همچون داستان حضرت خضـر (ع) و موسـي (ع) (  5/233: 1404

و عقالنـي   فتنيپـذير  شايد با عقل ناسازگار جلوه كند اما اگر اسرار آن فاش گـردد، كـامالً  
  كرد.جلوه خواهد كرد. لذا بايد در تفسير اين روايات صبر پيشه 



ش    ۶۶ ی  ژپو ی - ی ف ماره : کال دھم،  ماره ایپ١٣٩۵ ز ـ پا کمی سال   ۶٩ یپ ، 

 

هـا بـا عـدالت     تفاوت طينت ةلئنداشتن مس منافات ردر اين روايات ب ،. از سوي ديگر3
تفصـيل ايـن سـازگاري را     هرچنـد بـه   ،)233و  231: 1404كيد شـده اسـت (همـو،    أهي تاال

شود كه ائمـه (ع)   بيان اجمالي و همين اشاره چنين برداشت مياند اما از همين  توضيح نداده
هرچنـد بنـا بـه داليلـي از      ،اند تعالي التفات داشته به تناقض ظاهري اين روايات با عدل باري

  تفصيل شرح دهند. و به ندشكافباند آن را  جمله مخاطب نخواسته
عقلي  ةا با دو آموزدر صدور روايات از يك سو و تناقض آنه نكردن. به دليل ترديد4

بخشي كه رسد  هي از سوي ديگر، چنين به نظر ميانسان و عدل اال يعني اختيار ،و نقلي مهم
گونه كه  داند، صحيح است. اما همان از ديدگاهي كه اين روايات را جزء روايات متشابه مي

يـن  ا ةله بـه معنـاي توقـف و سـكوت دربـار     ئنقد اين ديدگاه ذكر شد، اين مسـ و در بررسي 
ائمه (ع)، روايات متشـابه را بايـد بـا ارجـاع بـه روايـات        ةبلكه بر اساس گفت ،روايات نيست

محكم فهميد. بدون ترديد رواياتي كه در باب اثبات استطاعت و اختيار انسـان و نيـز عـدل    
لذا روايات  .رود هي به دست ما رسيده است از محكمات روايات اعتقادي ما به شمار مياال

توانـد دو شـيوه داشـته     كرد و فهميد. اما اين ارجاع مـي  يليد با ارجاع به آنها تأوطينت را با
  باشد:

روايات طينت را رواياتي در نظر بگيريم كه در تعارض با روايات اختيار و عدل الف. 
 يلرفع تناقض و ايجاد سازگاري ميان اين دو دسته روايات، دست به تأو براياند و  برخاسته

بر اساس داليل  فقطعقل در نظر بگيريم و فقط و رفع ناسازگاري را  يلبزنيم و منبع اين تأو
اي كــه اكثــر  . شــيوهكنــيمعقالنــي ســعي كنــيم تنــاقض موجــود ميــان روايــات را برطــرف 

هاي اين روش اين است كه ممكـن اسـت    اند. از آسيب هاي فوق از آن پيروي كرده ديدگاه
هايي روي آوريم كـه خـارج از چـارچوب مـتن و نـاهمخوان بـا        لگاه ناگزير شويم به تأوي

  برد). شده از آن رنج مي هاي مطرح ظاهر روايات است (مشكلي كه غالب ديدگاه
گونـه كـه از    همـان  ،روايات محكم را در تفسير روايات متشابه به خدمت بگيريمب. 

 »إلـي ربهـا نـاظرة   « ةيـ آ مـثالً كنيم.  آيات محكم قرآن در تفسير آيات متشابه آن استفاده مي
ال « ةي) و آ11: (شوري »يءليس كمثله ش« ةياي متشابه است ولي وقتي به آ ) آيه23ت: (قيام

از » نظركردن خدا«شود كه مراد از  ) ارجاع داده شود، معلوم مي103 :(انعام »تدركه االبصار
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قلـب هـم   نجم بـراي   ةسنخ ديدن محسوسات با چشم سر نيست. چون خداي تعالي در سور
 * أفتمارونه علي ما يري* ما كذب الفؤاد ما رأي «نوعي ديدن اثبات كرده و فرموده است: 

شـود كـه قلـب هـم      از اين آيه معلوم مي .)18-11: (نجم »... لقد رأي من آيات ربه الكبري
چون فكر مربوط به تصديق  .ديدني مخصوص به خود دارد، نه اينكه منظور از آن فكر باشد

گيـرد.   تـك اشـياي خـارجي تعلـق مـي      ت ذهني است در حالي كه رؤيت بـه تـك  و تركيبا
اي از توجـه خـاص قلبـي اسـت؛ تـوجهي       نحـوه  مـذكور  ةيـ منظـور از رؤيـت در آ   ،بنابراين

 ةيلغيرحســي، غيرمــادي، غيرعقلــي و غيرذهنــي. ايــن يــك نمونــه از تفســير متشــابه بــه وســ 
: 1417محكمات است. ساير متشابهات نيز به همـين شـيوه تفسـيركردني اسـت (طباطبـايي،      

. يعنـي ايـن دو دسـته    اعمال كنـيم روايات نيز  بارههمين شيوه را شايد بتوانيم در .)3/43-44
ــا هــم در نظــر بگيــريم و از روايــات محكــم در تفســير و   ةروايــت را دو مجموعــ مــرتبط ب

 يلروش پيشنهادي ما در اينجا تأو ،ستفاده كنيم. به عبارت ديگررمزگشايي روايات متشابه ا
 ةيلو تفسير عقالنـي روايـات متشـابه بـه وسـ      يلبلكه تأو ،صرفاً عقالني روايات طينت نيست

روايات عدل و  ةيلدانيم كه به وس روايات محكم است. يعني ما روايات طينت را رواياتي مي
  ها متعارض و متناقض باشند.شوند نه اينكه با آن اختيار تفسير مي
و به جاي آنكـه   كندروايات طينت تغيير  ةرسد اگر نگاه و قضاوت ما دربار به نظر مي

رواياتي تفسـير   كنند تشكيك ميمحكمات اعتقادي ما در كه لحاظ شوند به عنوان رواياتي 
 شـوند، تـا   روايـات محكـم رمزگشـايي مـي     ةيناشده و مبهم در نظر گرفته شوند كـه در سـا  

حدودي بخشي از مشكالت موجود در تفسير اين روايات حل خواهد شـد. البتـه ايـن كـار     
ابهامـات   ةراحتي و ابتدائا همـ  راحتي ميسر نيست و نبايد انتظار داشت با اين روش بتوان به به

جامع و كامل در اين باره دسـت يافـت.    ياين دسته از روايات را برطرف كرد و به ديدگاه
رود و از  جزء روايات دشوار و از اسرار علوم اهـل بيـت (ع) بـه شـمار مـي      زيرا اين روايات

جوانـب   ةتنهايي قادر به فهـم همـ   كه شايد در حال حاضر عقل بشري به است رواياتي ةجمل
 ةهمين قدر كه بتوانيم اثبات كنيم اين روايات خللـي بـه مجموعـ    ،آن نباشد. در هر صورت

هاي مهم ما ناسـازگار نيسـت، گـام بزرگـي در      با آموزهد و كن اعتقادي ما وارد نمي ةمنظوم
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ابهامـات آن   ةو همـ  ،جزئيات آن را مكشوف ةهرچند نتوانيم هم ،ايم جهت فهم آن برداشته
  .كنيمرا برطرف 

شده در اين زمينه، همگي تالششان  هاي مطرح . غير از دو ديدگاه اول، ساير ديدگاه5
 ةهرچنـد همـ   ،هاي اعتقادي مـا بـوده اسـت    فهمي سازگار با ساير آموزه به دست دادنبراي 

كند. اما به نظر  برند كه تطبيقشان را بر روايات دچار مشكل مي هايي رنج مي آنها از نارسايي
ها  هي به سرنوشت انسانها را حاصل علم پيشين اال رسد دو ديدگاهي كه اختالف طينت مي

تأمل  در خورهايي  داند به طور كلي، ديدگاه در عوالم قبل مي و نيز آزمون و ابتالئات انسان
هرچنـد بايـد    ،يـد دارنـد  ؤويژه اينكه در روايـات هـم شـاهد و م    به ،براي فهم روايات باشند

  د.شوشان با ظاهر روايات برطرف  و ناسازگاري، جزئيات آنها اصالح

  ديدگاه نهايي
رونـد   وايات متشابه بـه شـمار مـي   ر ةدر قسمت قبل بيان شد كه روايات طينت از جمل

مقاله د. در اين قسمت از كركه بايد آنها را با استفاده از روايات محكم عدل و اختيار تفسير 
اين روش را كه قبالً به صورت فرضيه بيان كرديم، عمالً بر روي روايات طينـت  كوشيم  مي

در اين روايات است. گوي مشكالت موجود  چه اندازه اين روش پاسخ ببينيمو  اعمال كنيم
و تمـامي مشـكالت موجـود    يم البته به هيچ عنوان مدعي نيستيم كه در اين زمينه كامالً موفق

بـازكردن راهـي جديـد و ايجـاد      فقـط بلكـه هـدف    ،ايم در تفسير اين روايات را حل كرده
اي هرچند بسيار ضعيف براي رازگشايي از اين روايات و رفـع تعـارض ميـان آنهـا بـا       جرقه
  هاي مسلم اعتقادي شيعه بوده است. وزهآم

كند،  طينت نقل مي ةبخشي از رواياتي كه كليني درباركه هاي قبل بيان شد  در قسمت
مربوط به رواياتي است كه در آنها بـه آزمـون و ابـتال از اصـحاب يمـين و اصـحاب شـمال        

البتـه بـا    ،اند. مضمون اين روايات اختصاص دارد كه به صورت ذر از طينت آدم خارج شده
اي از آن به شـرح   نيز آمده است كه نمونه بحاراالنواردر كتاب شريف  ،ذكر جزئيات بيشتر

  زير است:
شدن آب شيرين  در روايتي امام صادق (ع) بعد از اينكه به خلق طينت آدم از مخلوط

خداوند خواست در آدم روح بدمد او را بـه صـورت   وقتي  فرمايد ميكند،  و شور اشاره مي
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خارج » ذر«همچون  ]اي عده[اي از كتف راست او گرفت، پس  سپس قبضه .شبحي قرار داد
اي از كتـف چـپ آدم    و قبضـه  ؛بـه سـوي بهشـت برونـد     ينهـا شدند. خداوند به آنها گفت ا

گرفت و گفت اينها به سوي جهنم بروند. در اين هنگام خداوند اصحاب يمـين و شـمال را   
در  ،رانـي  تند اي خدا براي چه ما را به سوي آتش مـي به سخن درآورد و اصحاب يسار گف

 سـبب اي؟ خداوند گفت بـه   اي و رسولي به سوي ما روانه نكرده حالي كه راه را نشان نداده
ثابـت   مطلببراي اينكه اين [رانم. و  علمي كه به عاقبت شما دارم، شما را به سوي آتش مي

ش امر كرد برافروختـه شـود و بـه آنهـا     شما را امتحان خواهم كرد. پس خداوند به آت ]شود
گفت خود را به درون آتش اندازند و گفت من آتش را بـر شـما سـرد خـواهم گردانيـد و      

كه براي چه آتش را  پرسيديماما اصحاب يسار گفتند ما از تو  ،آسيبي به شما نخواهد رسيد
ويي ايـن كـار را   در حالي كه از آن گريزانيم. اگر به اصحاب يمـين بگـ   ،براي ما قرار دادي

انجام دهند داخل آتش نخواهند شد. پس خداوند به اصحاب يمـين گفـت بـه درون آتـش     
اصحاب يمين به درون آتش رفتند و خداونـد آتـش را بـر آنهـا سـرد كـرد و        ةدرآييد. هم

آسيبي به آنها نرسيد. سپس به آنها گفت: آيا من پروردگار شما نيسـتم؟ اصـحاب يمـين از    
 ةترتيب ميثـاق از همـ   كراهت گفتند بلي. بدين سربلي و اصحاب يسار از اطاعت گفتند  سر

  .)246-5/245: 1404افراد گرفته شد (مجلسي، 
  مضمون اين روايت در روايات ديگري نيز تكرار شده است.

. اين روايت وقايع مربوط به بعد 1توجه است:  در خوراساسي در اين روايت  ةنكت سه
شـدن   شـدن اصـحاب يمـين و جهنمـي     . علـت بهشـتي  2 ؛كنـد  مـي ها را بيان  از خلقت طينت

. روايـت، اثبـات   3 ؛كنـد  شمال را علم خداوند و آزمايش و امتحان آنان ذكـر مـي   اصحاب
طاعت و معصيت را در اين مرحله و بعد از آزمـايش و امتحـان اصـحاب يمـين و اصـحاب      

توانند از اصحاب شـمال   بعد از اين امتحان نه اصحاب يمين مي گويد مي كند شمال ذكر مي
توانند از اصحاب يمين باشند (ايـن تعبيـر شـبيه همـان تعبيـري       باشند و نه اصحاب شمال مي

خلقت طينت شـيعيان اهـل بيـت (ع) و دشـمنان آنـان       بارهاول در ةاست كه در روايات دست
  شود و نه ناصب از ناصبيت خود). آمده و گفته شده كه نه مؤمن از ايمان خود متحول مي
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گشايي از اين بحث، الزم است بر روي آزمايش و امتحان يا به تعبير روايت  براي گره
اصحاب يمين و شمال اندكي تمركز كنيم. با توجـه بـه اينكـه ايـن امتحـان بعـد از       » ابتالي«

ما اگر  ةياول ةيگيري طينت اصحاب يمين و اصحاب شمال بوده است، با توجه به فرض شكل
گيري ايمان و كفر و اعمال و رفتار انسان تام باشد، در ايـن صـورت    ها در شكل طينت يرتأث

تصور ما از اين ابتال و امتحان اين خواهد بود كه اصحاب شـمال بـه دليـل طينتشـان مجبـور      
و از رفتن درون آتش خودداري كنند و در مقابل اصـحاب  ، هي سرپيچيبودند از فرمان اال

كه با اين تصور،  ،و به درون آتش درآيندند هي گردن نهه فرمان االيمين هم مجبور بودند ب
معنـا جلـوه خواهـد     كامالً نامفهوم و بـي  ،روايت ذكر شده ةكه در ادام ،»طاعت و معصيت«

  كرد.
اسـتطاعت انسـان در ابتالئـات و     ةاين تصور با آنچه در روايات دربـار  ،از سوي ديگر

اهد بود. در روايات آمده است كه خداوند انسان هي مطرح است ناسازگار خوامتحانات اال
 .)1/115: 1426كنـد (كلينـي،    را به چيزي كه بر آن استطاعت و توانايي ندارد تكليف نمـي 

در روايتي امام صادق (ع) دليـل ابـتال و آزمـايش و امتحـان را از سـوي خـدا، اسـتطاعت و        
شـده، ذكـر     نچـه از آن نهـي  جاآوردن آنچه بـه آن امـر شـده و تـرك آ     توانايي انسان در به

به آنچه را بدان امر شـده و   كردن انسان استطاعت و توانايي عمل چوناند  اند و فرموده هكرد
آزمـايش و امتحـان    ،ابـتال در معـرض  خداوند او را  لذا دترك آنچه را از آن نهي شده، دار

در آن بـه  كـه   ،قـرار باشـد مـا روايـت فـوق را      اگـر  .)5/38: 1404دهـد (مجلسـي،    قرار مي
هـا   تـام طينـت   يرآزمايش و امتحان اصحاب يمين و اصحاب شمال اشاره شده بر اسـاس تـأث  

بق روايت امام صادق (ع) اصحاب شمال استطاعت و توانايي در بگوييم ط بايدتفسير كنيم، 
بـه دليـل طينتشـان مجبـور بـه       وامر خداوند براي رفتن به درون آتش را نداشتند  دادن انجام

معنا بود و اصالً در  بودند و در اين صورت آزمايش و ابتالي آنها بيهوده و بي نكردن اطاعت
اگر خداوند در اين مرحله اصحاب يمين و اصحاب شمال  ،يافت. بنابراين خارج تحقق نمي

آن را هم به آنها عطا كرده باشد، عالوه  دادن استطاعت و توانايي انجام بايد آزموده استرا 
ست كه ااي  گوي اصحاب يسار با خداوند در اين روايت به گونهو جاج و گفتبر اينكه احت

رسـد   بعيد به نظر مي ،توان آنان را افرادي كامالً مجبور و مقهور در نظر گرفت. بنابراين نمي
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دهـي اعمـال و    تـام آنهـا در شـكل    يرما از مفاد روايات طينت، مبني بر تـأث  ةيكه برداشت اول
 صحيحي باشد.رفتار انسان، برداشت 

در رازگشايي از روايات طينت، روايتـي اسـت كـه در آن امـام     مؤثر از ديگر روايات 
خداوند به هنگام خلق كافر اسـتطاعت   فرمايد ميكند و  صادق (ع) به خلقت كافر اشاره مي

و نيـز در ادامـه    ؛و توانايي ايمان را در او قرار داد و براي او بر ترك ايمان حجـت قـرار داد  
خلقش را مسلمان خلق كرد و به آنها امر كـرد و آنهـا را نهـي     ةهمانا خداوند هممايد فر مي
گيرد هنگامي كه آن را مرتكب شـد و   همانا كفر اسمي است كه بر فعل عبد تعلق مي ،دكر

همانا كفر زماني پديد آمـد كـه    ،كرد او را كافر نيافريد خداوند هنگامي كه فرد را خلق مي
پس به دليل انكار حق بود كه كافر  .عرضه كرد اما او آن را انكار كرد خداوند حق را بر او

  .)5/19همان: شد (
از جمله اينكه امام به خلقت كـافر اشـاره    ،در اين روايت نيز نكات مهمي وجود دارد

او شـكل   ينـت كند و اگر منظور از خلقت را به تعبير روايات همان زمـاني بـدانيم كـه ط    مي
ن بر اين اساس خلقـت كـافران از طينـت سـجين را دليـل كفـر آنهـا و        توا گرفته است، نمي

كـه  كنـد   كيـد مـي  أمنان از طينت عليين را دليل ايمان آنان دانست. زيـرا روايـت ت  ؤخلقت م
خداوند چه آنان را كه از طينت عليين آفريده شده بودند و چه آناني را كه از طينت سجين 

آن فتن پـذير نو  فتنحـق و پـذير   ةه دليـل عرضـ  آفريده شده بودند مسلمان آفريد و سپس بـ 
كفر اسمي است كه در اين روايت تصريح شده  ،عالوه بهمنان به وجود آمدند. ؤكافران و م

شود و لذا قبـل   آن متصف به آن مي دادن گيرد و فرد پس از انجام است كه بر فعل تعلق مي
  ناميد.كافر كسي را توان  به دليل نوع خلقت و طينت و جبلت نمي فقطآن و  دادن از انجام

به نحو سلبي توانسـتيم اثبـات كنـيم كـه      فقطر باال ذكر شد، تا اينجا دبر اساس آنچه 
توانـد برداشـت صـحيحي     ما از روايات طينت مبني بر نفي اختيار انسـان، نمـي   ةيبرداشت اول

وايات و صراحتي كه برخي از ايـن روايـات در   كشف جزئيات بيشتر اين ر ةباشد. اما دربار
هـا دارد، نتوانسـتيم دليـل قـاطع و توجيـه       ها در كسـب سـيئات و حسـنات انسـان     طينت يرتأث

توان به طـور كلـي از    يم. اما روشن است كه در تفسير روايات طينت نه ميكن مطرحمناسبي 
گيري اعمال و رفتار  ر شكلها د طينت يركلي منكر هر گونه تأث ظاهر روايات عبور كرد و به



ش    ٧٢ ی  ژپو ی - ی ف ماره : کال دھم،  ماره ایپ١٣٩۵ ز ـ پا کمی سال   ۶٩ یپ ، 

 

كـه منـافي بـا    شد اي  تام آنها به گونه يرتوان قائل به تأث ها شد و از سوي ديگر هم نمي انسان
اي در نظـر گرفـت كـه در آن بتـوان بـه       توان راه ميانه بايد ديد آيا مي ،اختيار باشد. بنابراين
ود؟ و ايـن چيـزي اسـت كـه     آنكه به نفي اختيار انسان منجـر شـ   بند بود بي ظاهر روايت پاي
  هاي جديد و بيشتري است. نيازمند پژوهش

  نتيجه
آن در  يرو تأث» طينت«ها از  آفرينش انسان ة. در جوامع روايي، روايات فراواني دربار1

اختيار در اي است كه  شقاوت و سعادت انسان وارد شده است. محتواي اين روايات به گونه
  .كند تشكيك ميهي انسان و عدل اال

و رونـد   لحاظ سندي، معتبر به شـمار مـي   ازلحاظ فراواني و هم از . اين روايات هم 2
  راحتي مردودشان دانست. توان به نمي

انـد ناسـازگاري موجـود ميـان ايـن روايـات و سـاير         . انديشمندان مختلف كوشـيده 3
كـه غالـب   انـد   هاي مختلفي پيشنهاد داده حل ند و راهكنهاي اعتقادي شيعه را برطرف  آموزه

  آنها با ظاهر روايات و محتواي آنها همخوان نيست.
را رواياتي بـدانيم   آنها. بهتر است نوع نگاه به اين روايات تغيير يابد و به جاي اينكه 4

اند، رواياتي متشابه، مبهم و تفسيرناشده  هي و اختيار انسان برخاستهكه در تعارض با عدل اال
  روايات محكم تفسير و رمزگشايي شوند. ةيلدر نظر بگيريم كه بايد به وس

بر اساس تحليل رواياتي كه در آنها به آزمون و ابتالي اصـحاب يمـين و    ،. در پايان5
ها را  تام طينت يرتوان از اين روايات، تأث شمال اشاره شده بود، به اين نتيجه رسيديم كه نمي

را با اختيار انسان قائل شـد.   در عملكرد انسان و ايمان و كفر او برداشت كرد و ضديت آنها
هـا   ها در عملكرد انسـان  طينت يرهرچند نتوانستيم صراحتي را كه ظاهر برخي روايات در تأث

  اند، تبيين كنيم. داشته
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