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  درآمد
روايت شده است كه  D بيت در مجامع معتبر حديثي شيعه، احاديث متعددي از ائمه اهل

ها، دو آب خلق كرد؛ يكي شيرين و گوارا و ديگري ها خداوند در آغاز آفرينش انسان بر اساس آن
سپس آب شيرين و گوارا را بر خاكي پاكيزه جاري ساخت و به اين صورت گل يا  .شور و تلخ
و نيز پيروان و شيعيان ايشان را از اين  Dخداوند، انبيا و ائمه. پديد آمد» عليين« هخميرماي

. پديد آمد» سجين«در مقابل، آب شور و تلخ را بر خاكي خبيث جاري كرد و طينت . گل آفريد
  .يامبران و امامان از اين گل خلق شدندكافران و دشمنان پ

نمايد و مشكل به نظر  هاي مسلّم ديني ناسازگار مي ظاهر اين احاديث با برخي از آموزه
در اين روايات تصريح شده كه اختالف طينت مؤمنان و كافران در سعادت و شقاوت . رسد مي
ستگار و بهشتي خواهد شد و كسي كه از طينت عليين آفريده شده، در نهايت ر. ها مؤثر است آن

عدل  هاين امر با آموز. كسي كه از طينت سجين خلق شده، در نهايت وارد آتش خواهد شد
هاست، ناسازگار  الهي كه بر اساس آن، بهشت و جهنم و ثواب و عقاب ناشي از اختيار خود انسان

  . رسد به نظر مي
هاي  نديشمندان شيعه، بحثپژوهان و ا ظاهري سبب شده است كه حديث  اين ناسازگاري

سازگار  ههاي متفاوتي در خصوص رد و قبول و نحو فراواني در اين باره صورت دهند و ديدگاه
 العقول ةمرآعالمه مجلسي در . هاي ديني اتخاذ كنند كردن مضمون اين روايات با ساير آموزه

نُه ) 19ـ11: 1 تا،  بيشبر، ( االنوار مصابيحپنج قول و مرحوم شبر در ) 15: 7ق، 1404 ،مجلسي(
نسبتي كه  هدر اين مقاله، نخست مدلول روايات طينت را دربار. اند قول در اين زمينه نقل كرده

هاي  ترين ديدگاه سپس مسئله عدل الهي و مهم. دهيم با عدل الهي دارند مورد توجه قرار مي
بررسي و ارزيابي كرده و در عدل الهي  هانديشمندان شيعه را در جمع ميان اين روايات و آموز

  . كنيم نهايت، ديدگاه برگزيده را مطرح مي

  مضمون روايت طينت
حديثي شيعه  هكه معتبرترين مجموع ،كافي» كتاب االيمان و الكفر«در  wكلينيشيخ 

در باب اول با عنوان . است، سه باب را به اختالف طينت مؤمنان و كافران اختصاص داده است
در اين احاديث تصريح شده كه روح . هفت حديث روايت شده است» و الكافر المؤمن ةباب طين«

نيز با اختالف درجه از همان  مؤمنانو بدن پيامبران از طينت عليين، آفريده شده است؛ روح 
، اما روح و بدن كفار از طينت سجين ر از عليين خلق شدهت پايينطينت و بدنشان از طينتي 
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به ميان چنين از اختالط و امتزاج ميان دو طينت سخن  يث، همدر اين احاد. خلق شده است
چنين سبب  هم. شده استمعرفي به سبب اين اختالط  ،عكسمؤمن از كافر و برو تولد آمده 

و نيز سبب ميل كافران به پيشوايان كفر و  ،هاو نيكي Dگرايش و اشتياق مؤمنان به ائمه
  ). حديث اول و چهارم( ها معرفي شده است ها همين اختالف طينتبدي

كافر از طينت جهنم و ناصبي از گل  مؤمن از طينت بهشت،كه  روايات آمده در برخي از
از ايمان خويش و ناصبي از دشمني  مؤمن ،بر اساس اين روايات. سياه بدبو آفريده شده است

 هپسنديدخلقي و اخالق  خوشدر رواياتي نيز تصريح شده كه ). حديث دوم( گردندنمي باز خود
. در اثر اختالط و امتزاج دو طينت است مؤمنانها با طينت  كفار به سبب تماس طينت آن

با طينت كافر نسبت داده  مؤمنبه مس طينت  چنين رفتارهاي ناپسند و تندخويي مؤمنان هم
شده  مطالب ياد ههم حديث آخر اين باب تا حدودي متضمن معناي). حديث پنجم( شده است

  :فرمايندمي jحديث امام صادق در اين. است
روز جمعه  جبرئيل را اول وقت ،گاه كه خداوند اراده كرد آدم را بيافريند آن

دست راست خود برداشت و مشت او با  ]مواد عالم[فرستاد و او مشتي از 
سپس مشت ديگري . خاكي از آسمان هفتم تا آسمان دنيا بود هبردارنددر

خداوند . زيرين بود ههفتم زمين تا هفت طبق هبرداشت كه شامل خاكي از طبق
دستور داد كه مشت نخست را در دست راست و مشت ) جبرئيل( خود هبه كلم

سپس اين طينت را به دو قسمت كرد و . دوم را در دست چپ خود نگاه دارد
ها را پاشيد و پراكنده ساخت و  قسمتي از خاك زمين و قسمتي از خاك آسمان

، ن، اوصيارسوالن، پيامبرا :فرمود ،راست جبرئيل بودبه خاكي كه در دست 
از تو  ،بختان و كساني را كه خواستار كرامتشان هستم ، نيكمؤمنانصديقيان، 

و به  .كه فرموده بود براي آنان واجب شد چنان ،پس آنچه فرموده بود. آفرينممي
ها وتستمگران، مشركان، كافران، طاغ: فرمود ،آنچه در درست چپ جبرئيل بود

پس آنچه . آفرينم شان هستم از تو مي بختي و آنان را كه خواستار پستي و نگون
  .كه فرموده بود براي آنان واجب شد فرموده بود، چنان

اين دو طينت با هم مخلوط شدند و اين حقيقت همان است كه  هسپس هم
دانه  ههمانا خداوند، شكافند«: فرمود ]در كتاب خويش از آن خبر داد و[وند خدا

است كه خداوند محبت خود  مؤمناندانه، طينت  ]مراد از[پس » .و هسته است
ها را از هر  طينت كافران است كه آن ،هسته ]مراد از[را به آنان القا كرد و 

ناميده شد از آن رو كه از هر » نوي« ]طينت كافران[خيري دور ساخت و همانا 
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ه را از مرده و مرده را از زنده بيرون زند«: فرمود وندو خدا .خيري رانده و دور شد
مؤمني است كه طينت او را از طينت كافر خارج  ،زنده ]مراد از[پس  ؛»آوردمي
سازد ـ همان كافري است كه از مرده ـ كه از زنده خارج مي ]مراد از[سازد و مي

  . ...پس مؤمن حي و كافر ميت است .آوردطينت مؤمن بيرون مي
ها ضمن سه حديث نقل كرده كه در آن »كتاب االيمان و الكفر«در باب دوم  wكليني

. طينت نيز اشاره شده است هبه تحقق تكليف و امتحان در مرتب ،تأكيد بر معناي مطالب پيشين
در اين احاديث عالوه بر خلقت بهشت و اهل طاعت از آب گوارا و خلقت جهنم و اهل معصيت 

به ت اصحاب يمين و عصيان اصحاب شمال در امتحان الهي سخن از آب تلخ و شور، از اطاع
توانند از  هاي اول و سوم باب دوم تصريح شده كه اصحاب شمال نمي در حديث. استميان آمده 

تحول طينت كافر و راه براي  ،روايات البته بر اساس برخي .عكساصحاب يمين باشند و بر
  .)238 :5ق، 1403،مجلسي( ناصبي باز است

ها به اخذ ميثاق از مخلوقات بر ربوبيت خداوند و  حديث نيز در باب سوم آمده كه در آن سه
تصريح  fتا حضرت مهدي jينالمؤمناز امير ،Dبيت اهلو واليت  Jنبوت رسول خدا

 ،در حديث دوم. در اين احاديث نيز بر تكليف و امتحان مخلوقات تأكيد شده است. شده است
  . ستكه همان آزمايش مخلوقات در دنياحكمت اختالف خلق بيان گرديده 

هاي روايات اختالف طينتگوناگون، هاي به مناسبت الشرايع عللنيز در  wصدوقشيخ 
در و  ،)608ـ607 :2و  84ـ82 :1، 1385 ،صدوق: نك( و كافران را مطرح كرده است مؤمنان
 ،به طور كلي .)656 :ق1414،طوسي: نك( ده استرواياتي در اين زمينه آم طوسي نيز امالي

 ،توان گفتبا طينت كافران بسيار است و مي مؤمناناختالف و تفاوت طينت  هاحاديث دربار
 داند ي نيز اين روايات را مستفيض ميعالمه طباطبائ. اصل اختالف دو طينت تواتر معنوي دارد

   .)يعالمه طباطبائ ه، تعليق81: 64ق، 1403، مجلسي(

  مسئله عدل الهي
ها  در سعادت و شقاوت آن ،و كافران مؤمناندر اين روايات تصريح شده كه اختالف طينت 

  : تواند باشد به دو گونه مي تأثيراين . مؤثر است
به اين معنا كه طينت عليين سبب خواهد شد كساني كه از آن طينت آفريده  تأثير تام؛. 1
 ،اند اهل سعادت باشند و طينت سجين سبب خواهد شد كساني كه از آن آفريده شده ،اند شده

  . اهل شقاوت باشند
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تر  شود اهل آن به سعادت نزديك بدين معنا كه طينت عليين سبب مي الجمله؛ تأثير في. 2
  . كند اهل آن را به شقاوت نزديك مي ،باشند و طينت سجين

ه نمايد، زيرا بر اساس آموز ميشد، با عدل الهي ناسازگار مفاد روايات هر كدام از اين دو با
 هالجمل في تأثير. هاست ناشي از اختيار خود انسان ،عدل الهي، بهشت و جهنم و ثواب و عقاب

عالمه . رسد ها نيز با عدل الهي ناسازگار به نظر مي ها در كفر و شقاوت آن طينت برخي از انسان
اند به قبول  هايي كه از طينت پاكي آفريده شده بيش از آن ،شعراني اين را كه برخي از مردم

، 4: 7ق، 1382 ،مازندراني( ، تبعيض، ظلم و مخالف اصل عدل شمرده استگناه نزديك باشند
نيز روايات طينت را از اخبار متشابه و احاديث مشكل و  wعالمه مجلسي .)شعراني هتعليق

 ،مجلسي( است بر و نفي اختيار از انسان دانستهها را موهم ج پيچيده معرفي كرده و ظاهر آن
  .)15 :7ق، 1404

ها را بعد از اما انسانچند خداوند دو طينت مختلف آفريده، ممكن است گفته شود هر
اختالط و امتزاج اين دو طينت آفريده و هر انساني از مخلوط اين دو طينت آفريده شده تا هم 

اقتضاي كار بد، اما آنچه نيكوكاري يا بدكرداري انسان را در هم و اقتضاي كار نيك در او باشد 
شده  با توجه به ظاهر احاديث يادشده و مجموع روايات وارد. اختيار اوست ،كندنهايت تعيين مي

رسد، زيرا در احاديث مذكور تصريح شده در اين موضوع، اين سخن چندان استوار به نظر نمي
اي صورت گرفته و در نهايت و در خلط و مزج تنها مسحه علييني است مؤمنان،كه اصل طينت 

د شد و به اصل خود باز از آن جدا خواه ،رسيده مؤمنهم آنچه از طينت سجين به طينت 
اگر گفته شود  بر اين، عالوه. صادق است ،طينت كافر هب نيز دربارعكس اين مطل. خواهد گشت

از طينت  مؤمنآفرينش  ه، ديگر بحث درباردهر انساني به طور مساوي از هر دو طينت بهره دار
چنين  ،بنابراين دهد؛عناي حقيقي خود را از دست ميم ،عليين و آفرينش كافر از طينت سجين

  .شده ناسازگار استتوجيهي با ظواهر احاديث ياد

  اـه ديدگاه
 سهتوان به  نسبت ميان اين احاديث و مسئله عدل الهي را مي هشده دربار ي مطرحها ديدگاه

كنند و  مسئله را پاك مي يي هستند كه به نحوي صورتها اول ديدگاه هدست: دسته تقسيم كرد
اند تا با  برخي از دانشمندان تالش كرده ،در مقابل ؛)ي حذفيها ديدگاه( پردازند به حل آن نمي

و  ،)يتأويلهاي  ديدگاه( ها را با عدل الهي سازگار سازند ظاهر اين روايات، به نحوي آن تأويل
درك معناي  هبار ها، در و قبول آن Dرواياتي از معصومان برخي نيز ضمن قبول صدور چنين

 .)معنا هديدگاه سكوت دربار( اند ها اظهار عجز و سكوت اختيار كرده حقيقي آن
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  هاي حذفي  ديدگاه. 3ـ1

اقوال نخستين ديدگاه در اين دسته ديدگاهي است كه مرحوم شبر به عنوان اولين قول از 
بر اساس اين ديدگاه، اين احاديث از اخبار . كند احاديث طينت نقل مي هعلما دربار هگان نه

ها را كنار  عقلي بايد آن هاجماع اماميه و ادلدند و به جهت مخالفتشان با قرآن، سنت قطعي، آحا
 و ستا صحيح نه و ضروري نه طينت، روايات مفاد و مضمون به التزام باور، اين طبق. گذاشت

كه مرحوم شبر معتقد است اين  گونه اما همان .شوند نهاده كناري به بايد روايات اين ،نتيجه در
ها را رد  توان آن پس نمي ؛وجه قابل قبول نيست، زيرا روايات در اين زمينه چه بسا تواتر دارند

  ). 11 :1 تا،  بيشبر، ( تأويل و توجيه كردبلكه بايد به نحوي  ،كرد
اين ) 15 :7ق، 1404 ،مجلسي( لماني است كه به نقل عالمه مجلسيديدگاه عا ،ديدگاه دوم

اين ديدگاه نيز چندان . اندها را بر تقيه حمل كرده احاديث را موافق مذهب اشاعره دانسته و آن
ر عالوه ب باطل نيست؛ هي تأييد و تقويت عقيدرسد، زيرا تقيه هرگز به معناموجه به نظر نمي

معرفي  Dمحمد مؤمن و كافر، از اسرار علوم آلروايات بحث اختالف طينت در برخي  اين،
  ).12 :1 تا،  بي شبر،: نك( شده است

  معنا هديدگاه سكوت دربار. 3ـ2

به ) 15: 7ق، 1404مجلسي، ( معنا، ديدگاهي است كه عالمه مجلسي هديدگاه سكوت دربار
بايد اجماالً به مضمون اين احاديث ايمان  بر اين اساس، اخباريان معتقدند. دهد اخباريان نسبت مي

. رد كرد D بيت داشت و ضمن اعتراف به جهل از حقيقت معناي احاديث، علم آن را به خود اهل
البته خود عالمه مجلسي نيز پس از نقل اقوال گوناگون در اين باره، به همين قول گرايش نشان 

به  ههاي ما از احاط بهتر است تعمق در امثال اين مسائل مشكل را كه عقل«: نويسد دهد و مي مي
يت مضموني ؛ اما با توجه به اهم)261: 5ق، 1404مجلسي، ( »ها ناتوان است، ترك كنيم كنه آن

  . كه در اين احاديث آمده است و تواتر معنوي آن، چشم بستن از آن قابل قبول نيست

  يتأويلهاي  ديدگاه. 3ـ3

ضمن پذيرش صدور اين احاديث،  گيرد كه قرار مي هاي انديشمنداني در اين دسته، ديدگاه
 اين روايات تحليل و تفسير مقام تصديق كرده و در ،ها را در درك اين روايات توانايي انسان

و  فلسفي عرفاني، رويكردهاي با و بوده متكي طينت روايات پذيرش بر ها ديدگاه اين .اندبرآمده
احاديث طينت،  هم پاسخ به ايرادات مطرح دربارو در مقا اين روايات پرداخته تبيين به حديثي يا

  .اندآن اشكال مربوط به عدل الهي و اختيار انسان است، برآمده ترينِكه مهم



 

 

117 

ـي
لـه
ل ا

ـد
 عـ

ت و
ينـ
ط

  

 استناد به علم پيشين الهي) الف

عكس، زيرا ها تابع ايمان و كفر است، نه براختالف طينتمالصالح مازندراني معتقد است 
دانست چه كساني با اختيار خود ايمان خواهند آورد و چه كساني مي ]به علم پيشين[وند خدا
به همين صورت معامله  ها آن با هم آفرينش در رو، اين از ؛اختيار خود كافر خواهند شدبه 

 شر طالب دانست مي كه جا آن از چنين هم .است آفريده پاكيزه طينت از را خير فرموده و طالب
 سجين از را وي طينت گراييد، خواهد شرور سمت به باشد برخوردار پاكيزه طينت از اگر حتي

ها و خلق كافران  آن حق در تكريم و تسهيل نوعي ،از طينت عليين مؤمنانخلق  البته. قرار دارد
 اني اين توهم باطل است كه ايمان،از نظر مالصالح مازندر. هاست تحقير آن ،از طينت سجين

تابع خباثت و ظلمت  فضل و كمال را تابع پاكيزگي و صفاي طينت بدانيم و كفر و پستي را
  )5 :8ق، 1382 ،زندرانيما( طينت بشماريم

معنايي كه «آورد و با عباراتي نظير  قول هفتم ميدر اين ديدگاه را  )13 :1تا،  بي( شبر مرحوم
 تأييدآن را » شود استفاده مي Dن منطبق است و از احاديث معصوماناحاديث بر آبيشتر 

 علي المطلع أنا« :است گرفته بهره هم قدسي حديث اين از ،اين ديدگاه تأييددر  شبر. كند مي
   ».أخلقه أن قبل منه أعرفه ما إال أحداً ال ألزم و الأحيف عبادي قلوب

  نقد و بررسي

طينت  تأثير ،ها به علم پيشين الهي اختالف طينت صالح مازندراني سعي دارد با استناد مال
مؤمنان و هاي متفاوت را تنها به جهت تجليل  ايشان خلق از طينت. در ايمان و كفر را نفي كند

خالف صريح اين روايات  ،اما حمل روايات طينت به اين معنا تحقير كافران تلقي كرده است؛
  : آمده است كافيدر روايت پنجم از باب اول طينت در . است

الْخُلُقِ و حسنِ السمت فَمما مستْهم منْ   فَما رأَيت منْ أُولَئك منَ األَمانَةِ و حسنِ
و ما رأَيت منْ هؤُالء منْ قلَّةِ األَمانَةِ و سوء الْخُلُقِ و الزَّعارةِ فَمما ... طينَةِ الْجنَّةُِ

نْ طم متْهسچهرگي كه در دشمنان ما  خلق و خوش  ، حسنامانت؛ ...ينَةِ النَّارِم
ها تماس داشته است و البته  بيني، ناشي از اين است كه طينت بهشت با آن مي

ضعف . گردند بازمي) طينت جهنم( اند دشمنان به طينتي كه از آن آفريده شده
ي از اين است كه بيني، ناش داري و بدخلقي كه در اهل واليت ما مي در امانت

ها به طينتي كه از آن آفريده  ها تماس داشته است و البته آن طينت جهنم با آن
  . گردند مي باز) طينت بهشت( اند شده
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 ملكوت و ملك جبروت، هگان هاي مختلف به عوالم سه تأويل طينت) ب

جبروت و عليين را عليين را به عالم  اعلياو . ديدگاه فيض كاشاني است ،دوم يِتأويلديدگاه 
حقيقت و باطن دنياست كه ارواح  »سجين«مراد از  ،به عالم ملكوت تطبيق كرده و معتقد است

از طينت عليين به اين معناست كه  Dخلق آفرينش قلوب نبيين ،بنابراين. در آن مسجونند
شان و خلق قلوب كفار از سجين نيز بدين معناست كه قلوب ،قلوب نبيين به جبروت تعلق دارد

منظور از . چنان شده كه گويا نصيبي از ملكوت ندارند ،به خاطر شدت عالقه و پيوند با اين بدن
به  ،خلط ميان دو طينت ،به اعتقاد وي. شود نيز به همين ترتيب فهميده مي مؤمنانطينت 

 يك از دو نشئههر ه، محصول غلبو ايمان و كفر داردتعلق ارواح ملكوتي به ابدان عنصري اشاره 
دارد و اگر گوناگوني از نظر فيض، ايمان و كفر درجات و مراتب . ملكوت و دنيا بر ديگري است

 مؤمننسبت نشئه ملكوت و نشئه دنيا در كسي مساوي باشد، وي نه كافر خواهد بود و نه 
از اين رو،  ؛دارد  هاي مختلفي را بپذيرد و نگه تواند شكل خاك مي). 27ـ26 :4ق، 1406، فيض(

مستضعفان از خاك دانسته شده است، زيرا مستضعفان ملتزم به راه اهل ايمان و كفر  آفرينش
كه از آنچه براي آن آفريده «خالف اهل ايمان و كفر توانند هريك را بپذيرند، بر نيستند و مي

  ).28: 4ق، 1406، فيض( »شوند متحول نمي ،اند شده

  نقد و بررسي

 هگان ي گوناگون در روايات به عوالم سهها طينت تأويلشواهدي كه فيض كاشاني براي 
مشكل ناسازگاري ظاهر  تأويلعالوه بر اين، اين  اند؛ ، ناكافيكند ملكوت و ملك ذكر ميجبروت، 

خود بر  هعالمه شعراني در تعليقكه  گونه زيرا همان ،كند اين روايات را با عدل الهي حل نمي
ملكوت و دنيا بر  هيك از دو نشئهر هغلب كه ايمان و كفر محصول( ن سخنگويد، اي مي وافي

 ه، تعليق27: 4ق، 1406، فيض( مستلزم قول به جبر و خالف مذهب است) ديگري است
گوناگون كار خداوند است، هاي  كه بر اساس ظاهر روايات، خلق طينت گونه زيرا همان ،)شعراني

  . خداوند خواهد بود هناحي، از ها يك از اين نشئات در افراد مختلف و غلبه دادن آنتعيين هر

 ها انسان هبه آيند الهي علم از كنايه ،طينت اخبار) ج

 كه جا آن از. هاست انسان هبه آيند الهي علم از كنايه طينت براساس اين ديدگاه، اخبار
هاي متفاوتي آفريده  ها را با سرشت ، گويا آنها را آفريده آن بشر افراد هآيندخداوند با علم به 

از علم الهي  ،اين اخبار ،او معتقد است. سليمان حلي پذيرفته است بن نحس را ديدگاه اين .است
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بهشت عليين است و برخي ها  عاقبت برخي از انسان دهند؛ به عاقبت امر مخلوقاتش خبر مي
هاست كه در ابتداي  اما منتهي شدن به اين عاقبت ناشي از اختيار خود انسان جهنم سجين،

ظاهر  ،خبر دادن از علم الهي كه در واقع. ر اطاعت را برگزينند يا عصيان راآفرينش در عالم ذ
هرگز موجب سلب قدرت و اختيار از  ،كردن باطن امور و انتقال حقايق از غيب به شهادت است

 ؛اند از علم غيب الهي خبر داده Dز موارد ديگر نيز، پيامبر و ائمهدر بسياري ا. شود مكلفان نمي
كه مشركان مكه مسلمان  از اين Jپيامبرو خبر دادن » شود نازاده نجيب نميز«مانند حديث 
 هكه علم پيشين الهي به افعال آيند گونه همان ،در واقع). 384 :ق1421حلي، ( نخواهند شد

به اين است كه از بندگان با اختيار خود  ها منافاتي ندارد، زيرا علم الهي علمِ بندگان با اختيار آن
  منافاتي ،ر خواهد زد، اخبار از اين علم پيشين نيز با اختيار بندگان و عدل الهيچه افعالي س

  .ندارد

  نقد و بررسي 

، اما مخالفت آن با كند مسئله ناسازگاري روايات طينت با عدل الهي را برطرف مي تأويل،اين 
بسيار اجمالي  هاشارشايد به همين دليل باشد كه مرحوم شبر پس از . استبسيار  ،ظاهر روايات
  ).12 :1 تا،  بي شبر،( »ضعف آن مخفي نيست« :گويد بدون هيچ توضيحي مي ،به اين قول

  هاكنايه از اختالف استعدادها و قابليت ،هااختالف طينت) د

ها را كنايه از اختالف استعدادها و ديدگاه عالماني است كه اختالف طينت م،ديدگاه چهار
ها نه تفاوت در استعدادها و قابليت ،از نظر اين انديشمندان. انددانسته گوناگونهاي افراد قابليت

 و استعداد ،شك بي .دكنسي را به شرّ و فساد مجبور ميمستلزم سقوط تكليف است و نه ك
 توانايي قدر به موظفند كدام هر ،اين وجود با ؛نيست سان يك ابوجهل با Jظرفيت پيامبر اكرم

بسي بيشتر از ابوجهل  Jيامبر اكرمتكليف پ مسلماً. بكوشند انساني كماالت جهت در خود
قابليتش مكلف كرده و هرگز او را مجبور به شر و فساد  هجهل را نيز به اندازاست، اما خداوند ابو

، شبر( و مرحوم شبر) 15 :7ق، 1404، مجلسي( اين ديدگاه را عالمه مجلسي .نكرده است
  .كه به كسي نسبت دهند بدون اين ،اند نقل كردهدر ميان اقوال ) 12 :1تا،  بي

  نقد و بررسي 

هاي  بر اساس ظاهر روايات طينت، طينت. بسيار فاصله دارد ،نيز با ظاهر روايات تأويلاين 
به حدي كه طينت عليين طينت  ،عليين و سجين در سعادت و شقاوت افراد انسان مؤثرند
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ست كه اصحاب شمال ـ كه همان تصريح شده ابهشت و طينت سجين طينت جهنم ناميده و 
ـ كه داراي طينت توانند از اصحاب يمين  نمي ـاند اند كه از طينت سجين آفريده شده افرادي
  .عكسـ باشند و برندعليين

 در تكليف مراحل پيشين ها تابع اطاعت و عصياناختالف طينت) هـ

ها فرع كند، اختالف طينت قل ميقول هشتم ندر بر اساس اين ديدگاه كه مرحوم شبر آن را 
. عكس، نه برو تابع اطاعت و عصيان در آن مراحل هستندپيشين بر تكليف و امتحان در مراحل 

در اين . ها را امتحان كرد از ابدان آفريد و آنپيش بر اين اساس، خداوند در عالم ذر، ارواح را 
ت تمام شد و با اطاعت و حج ،امتحان برخي اطاعت كردند و برخي عصيان و بدين ترتيب

 ،خدا براي ارواح مطيع ،بنابراين. از استقرار ارواح در ابدان تحقق يافتپيش عصيان، ايمان و كفر 
ها آفريد كه همان ابداني از طينت عليين است و براي ارواح عاصي نيز  مسكني مناسب آن
، طينت متفاوت پس خلق از دو. يعني ابداني از طينت سجين آفريد ؛ها مسكني مناسب آن

هاست و مستلزم جبر و ناسازگار با عدل  ايمان و كفر و ناشي از انتخاب و عمل خود انسان هنتيج
اين ديدگاه را  ،اين مضمون است مؤيدعالمه مجلسي نيز پس از نقل حديثي كه . الهي نيست

 :نقل شده است jدر حديثي از امام باقر. ندگزي ميبر

يعني ) 16: جن( »لَوِ استَقاموا علَى الطَّرِيقَةِ ألَسقَيناهم ماء غَدقاًو أَنْ «: هذه اآليةُ
شَي يهرَى فنْ جم  نْدلِ عي األَصةِ فاليلَى الْوي عنعلَى الطَّرِيقَةِ يطَانِ عالشَّي رْكنْ شم ء

ماء غَدقاً يعني لَكنَّا وضَعنَا أَظلَّتَهم في   سقَيناهمألَ. آدم األَظلَّةِ حينَ أَخَذَ اللَّه ميثَاقَ بني
  )234 :5، ق1403 ،مجلسي( .الْماء الْفُرَات الْعذْبِ

مذكور در حديث اين است كه  هكند كه مراد از آي عالمه مجلسي از اين حديث استفاده مي
شده  يي آفريدهها ها را در بدن ارواح آن ،دكردن اگر منكران واليت در عالم ارواح به واليت اقرار مي

تكليف اول در عالم ارواح هنگام ميثاق  ،ها تفاوت طينت منشأ«پس  داديم؛ از آب گوارا قرار مي
  ).235 :5، ق1403 ،مجلسي( »است

  نقد و بررسي 

روايات  برخي ،زيرا اوالً كند، روايات طينت مطرح نمي ههم درستي براي تأويل ،اين ديدگاه
اگر اين روايات تنها يكي از مراحل . دنكن آفرينش انسان را ذكر مي هطينت نخستين مرحل

اي از مراحل  كه مرحله معقول بود، زيرا اين تأويلاين  ،كردند آفرينش انسان را مطرح مي
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كه در  منافاتي ندارد با اين ،باشدگوناگون هاي  آفرينش انسان به صورت آفرينش از طينت
 جا كه برخي از اما از آن و امتحاني صورت گرفته باشد؛وقايع ديگري اتفاق افتاده  ،اي قبل مرحله

بر . را پذيرفت تأويلتوان اين  د، نمينكن آفرينش انسان را مطرح مي هاين روايات، نخستين مرحل
د ها در عالم ذر موجو هاست، زيرا ارواح انسان بدن انسان منشأطينت تنها  ،اساس اين ديدگاه

شوند  هايي مي اكنون وارد بدن ،ها ميثاق گرفته شده است و بر اساس ايمان و كفر بوده و از آن
شود كه  در حالي كه از روايات طينت استفاده مي د؛ان كه از طينت عليين يا سجين آفريده شده

شتر اين در بي. اند ها آفريده شده ها نيز از اين طينت ها، ارواح انسان هاي انسان عالوه بر بدن
اين . يا كافران را از طينت عليين يا سجين آفريده است مؤمنان ،خداوند :روايات آمده است

  . فاقد شواهد كافي است ،هاست و تخصيص آن به ابدان اعم از ارواح و ابدان انسان ،تعبير
اصول حديث اول و چهارم از باب اول از ابواب طينت در ( ، در برخي از احاديث طينتثانياً

يا كافران را از طينت عليين يا سجين  منانقلوب و ابدان مؤ ،تصريح شده كه خداوند) افيك
جا منظور از قلب، قلب صنوبري نيست، زيرا جدا كردن قلب  روشن است كه در اين. آفريده است

خصوص احاديث  احاديث ديگر، به هشارحان احاديث نيز به قرين. داردوجهي ن ،صنوبري از بدن
 صالح مازندراني د؛ حتي موليان ، منظور از قلوب را ارواح دانستهDو ارواح ائمهخلق ابدان 

پس از مطرح كردن اين احتمال كه منظور از قلب، قلب صنوبري ) 3 :8ق، 1382مازندراني،(
گيرد  اول به آن تعلق مي هقلب همان عضوي است كه روح در درجكند كه اين  باشد، اضافه مي

ها اين است كه ابدان  حاديث و احاديث ديگري نباشد كه مضمون آنتا منافاتي ميان اين ا
. ها مخلوق از طنيتي باالتر از اين طينت است مخلوق از طينت عليين است و ارواح آن Dائمه

تواند به  نمي ،كند مطرح مي ذيل آن اين ديدگاهحديثي نيز كه عالمه مجلسي  ،بر اين اساس
  . تنهايي مفسر احاديث طينت باشد

  هاي نفساني ها به صورت تأويل طينت) و

بختان از طينت  بر اساس روايات مربوط به آفرينش نيك ،معتقد است wيعالمه طباطبائ
. گردد ميسعادت هر انساني به طينت او باز عليين و خلقت اشقيا از طينت سجين، شقاوت و

هاي انساني  صورت هاي زميني دانسته كه در نهايت به ها را همين خاك ايشان مراد از طينت
سعادت و شقاوت انسان ارتباط مستقيمي با آب و گل او دارد و  ،از نظر ايشان. شوند تبديل مي

 دهد؛ همين آب و گل است كه انسان را به سوي حق و سعادت و يا باطل و شقاوت سوق مي
 اختالفى حسب به شود ساخته مي زمينى هماد از كه ديگرى موجود هر يا كه گياه و گونه همان
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تأثير اين عالمه  .)99 :8ق، 1417 ،يطباطبائ( گردد مى مختلف ،است آن زمينى هادم در كه
  . دهد زميني در صالح و فساد انسان را بر اساس مباني فلسفي خويش توضيح مي هماد

امتياز هر انساني از  ه، صورت نفساني يا همان نفس، كه مايبر اساس مباني فلسفي مالصدرا
 سعادت صورت صورت، اين اگر«حال . ناشي از حركت جوهري بدن است ،ديگر استهاي  انسان
 واقع شقاوت راه در باشد، شقاوت صورت و اگر گيرد؛ مى قرار سعادت راه در ...نفس آن باشد،
سان بر صالح و بدن ان هماد تأثيرعالمه جهت رفع استبعاد ). 109 :1387، يطباطبائ( »شود مى

 تجارب« :نويسد كند و مي اشاره مي ،ميان مزاج و خلقيات داريم هكه از رابط اي فساد او، به تجربه
 هرابط ديگر، سوى از ها خوى و خلق و ،ييسو از هاى بدنى مزاج و ها بنيه بين كه دهد مى نشان
   .)108 :1387، يطباطبائ( »است برقرار تامى

بدني در صالح و فساد و سعادت و شقاوت به نحو عليت  هتأثير اين مادالبته به نظر عالمه، 
 به تجربه«كه  گونه و همان .)99 :8ق، 1417 ،يطباطبائ( در حد اقتضاستتامه نيست، بلكه 

و  ؛است مؤثر ها، خوى و خلق در تحقق تلقين، هوسيل به تربيت ويژه به و تربيت رساند مى اثبات
و  قطعى ها، خوىو  خلق آمدن وجود به در جسمى خصوصيات تأثير كه است آن گر بيان اين
   .)108 :1387، يطباطبائ( »باشد مى شديد استعداد در حد بلكه نيست، تخلف قابل غير

  نقد و بررسي

خاك و گل متعارف  ،از اين جهت كه طينت را همين مواد زميني و به اصطالح تأويلاين 
قابل  برد كه آن را غير از اشكاالتي رنج مي داند با ظاهر روايات سازگار است، اما در نهايت مي

ابدان و ارواح مؤمنان با يكديگر  منشأبر اساس برخي از روايات طينت،  ،اوالً سازد؛ قبول مي
تأويل هاست، در حالي كه بر اساس  برتر از طينت ابدان آن متفاوت است و طينت ارواح مؤمنان

ت، ارواح يا نفوس برآمده از متعاليه اسي كه مبتني بر مباني فلسفي حكمت عالمه طباطبائ
عالمه مبتني بر  تأويلبه عبارت ديگر،  بدن داشته باشند؛ متفاوت از منشائيتوانند  ند و نميبدن

  . ناسازگار است ،مباني فلسفي است كه با ظاهر روايات طينت
عدل  محور اصلي تحليل عالمه در باب احاديث طينت براي حل مسئله ناسازگاري با ،ثانياً
با اين  و. اقتضايي و نه عليت تامه است هاري طينت در سرنوشت انسان به گونگذ اثرالهي، 
چنان باقي است،  ن روايات داشتند همبه اي wشعرانيعالمه اشكالي كه كساني مانند  ،تحليل

 يكديگر با شقاوت و سعادت به نيل تا آدميان هچنين تبييني آن است كه فاصل هزيرا الزم
تأثير نشود، همين  كشيده ميان به هم جبر پاي در اين صورت، حتي اگر. نباشد سان يك

  .اي تبعيض استگونه ،اقتضايي طينت خير و شر در عاقبت آدمي
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  ديدگاه برگزيده  .4 

ها را فرع بر امتحان و تكليف در مراحل اختالف طينت ،تر بيان شد كه برخي عالمان پيش
اشاره كرديم كه اين قول در صورتي موجه است كه ثابت شود اند و نيز پيشين خلقت دانسته

بلكه مربوط به مراحل بعدي  ،در آغاز آفرينش عالم رخ نداده ،آفرينش دو آب شيرين و تلخ
  . خلقت و پس از امتحان و تكليف است

انديشمنداني كه خلقت دو آب شيرين و شور و دو طينت عليين و سجين در ابتداي خلقت 
اند كه مراد از چنين پنداشته ،اندهي ناسازگار شمرده و در صدد توجيه آن برآمدهرا با عدل ال

در صورتي كه روايات مربوط به حدوث  ،ابتداي آفرينش در روايات طينت، بدء حدوث عالم است
عالم با روايات باب طينت بسيار متفاوتند و محدثان شيعه نيز اين دو دسته از روايات را در دو 

  .اندذكر كردهباب مختلف 
شود كه مراد از ابتداي خلقت در اين روايات، آغاز از سياق روايات طينت كامالً آشكار مي

ش اولين مخلوق نه بدء حدوث عالم و اگر گاهي در برخي روايات به آفرين ،آفرينش انسان است
نسان اي شده، بالفاصله بحث خلقت اها و زمين هم اشاره آسمان و يا آفرينش بهشت، جهنم،

روايتي  در ،مثال دوث عالم مطرح نشده است؛ برايپيش كشيده شده و هرگز بحث بدء ح
در پاسخ  jامام صادق. اولين مخلوق خدا پرسيده است هدربار jقسنان از امام صاد بن عبداهللا

سپس » .از آب آفريده شده است همه چيز« :اندآب را اولين مخلوق معرفي كرده و فرموده ،وي
ش از و از آفرينش دو آب شيرين و شور پيكرده ها را مطرح  آغاز خلقت انسان بحث jامام

ان اهللا «: در روايتي ديگر آمده است. )84 :1، 1385صدوق، ( اندها سخن گفتهخلقت انسان
). 182: 1 ،ق1380عياشي،( »ثم خلق تربه آدم... تبارك و تعالي خلق في مبتدأ الخلق بحرين

  .در اين حديث شريف نيز بحث خلقت انسان پيش كشيده شده است ،شود كه مالحظه مي چنان
ها از دو آب بحث از خلقت انسان ،كه در روايت نخست ممكن است برخي با توجه به اين
به عنوان مخلوق اول مطرح شده و در روايت دوم  »آب«شيرين و شور بالفاصله بعد از معرفي 

از ابتدا به  ،اوليه خلقت هتلقي كنند كه آب يا ماد چنين ،آمده است »في مبتدأ الخلق«نيز تعبير 
تي شود اما حتي اگر از اين روايات چنين برداش ،صورت دو بحر شيرين و شور آفريده شده است

اين روايات ابهام و اجمال  ،اوالً :زيرا ،گونه روايات را مبناي بحث قرار داد توان تنها اينباز هم نمي
دوث عالم، شواهد و قرائني برخالف اين پندار يات طينت و نيز روايات حدر ميان روا ،دارد و ثانياً

از خلقت پس در روايتي تصريح شده كه آفرينش دو بحر شيرين و شور  مثالً موجود است؛
لذا از جمع روايات به  ؛)425 :2، 1385 صدوق،؛ 507: 1421حلي، ( ها و زمين بوده است آسمان
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ابتداي خلقت  ،اول هدر روايات دست »مبتدأ الخلق«از راد توان استفاده كرد كه مروشني مي
  .ستها انسان

از جمله چيزهايي : آمده است »ال من شيء« ديگري پس از تأكيد بر خلقت اشيا در روايت
زميني پاك بود كه آب شيرين و زالل را از آن جاري ساخت و گلي پديد آورد  ،كه خداوند آفريد

و مؤمنان  Dطينت ائمه ،آن گل و پذيرش واليت از سوي آنواليت و امتحان  هو پس از عرض
را از آن قرار داد و پس از آن زميني پست و خبيث آفريد و آب شور و تلخ را از آن جاري كرد و 

 ،واليت و امتحان آن گل و عدم پذيرش واليت از سوي آن هگلي پديد آورد و بعد از عرض
  .)607 :2، 1385صدوق، ( قرار داداوت و كافران را از آن اهل شق هخميرماي

ها خلقت دو آب شيرين و شور در ابتداي آفرينش انساندهد، شان مياين روايت به خوبي ن
ن اين دو بحر زيرا جوشش و جاري شد ،به معناي خلقت اين دو آب در بدء حدوث عالم نيست

  .هاي پاك و خبيث بوده است بعد از آفرينش زمين
دارد  آغاز آفرينش عالم هستي وجود هلم، روايات متعددي دربارب حدوث عاچنين در با هم

روايت  jشيخ كليني از امام باقر. اوليه خلقت هستند هدستي ماد حاكي از يككه به روشني، 
 »ها و زمين را از آن آفريد هر چيزي آب بود و سپس خداوند آتش و دود و آسمان«: كرده است

ت معرفي دس نيز اولين مخلوق را آبي متالطم و يك jحضرت امير .)95 :8ق، 1407كليني، (
   .)1هخطب: البالغه نهج( اندن و خورشيد از آن آفريده شدهستارگا ها،فرموده است كه آسمان

  :آمده است jدر روايت ديگري از امام باقر
از آن  اشيا هر او نبود و چيزي را كه هملكن خدا بود هنگامي كه چيزي غي

پس نسبت همه چيز را به . انداز آن خلق شده است كه اشيا است، آفريد؛ و آن آبي
  )94 :8ق، 1407كليني، ( داد و آب را به چيزي منسوب نكرد آب قرار

اي و هرگز به دو بحر بودن آن اشارهبه ميان آمده از يك آب سخن  ،اين روايات هدر هم
 هآب يا همان ماد ،المدر روايتي تصريح شده كه در ابتداي حدوث ع ؛عكس ، بلكه بهنشده است
 :1ق، 1380؛ عياشي،69 :2ق، 1404قمي، ( ، شيرين و گوارا بوده استدست كي ،اوليه خلقت

  .)335 :9ق، 1408؛ نوري، 186
اختالفي ميان  ،شود كه در ابتداي خلقتاز مجموع شواهد نقلي استفاده مي ،بنابراين

آبي شيرين خلق كرده و بعداً در اجزاي آن آب  ،موجودات نبوده و خداوند در آغاز آفرينش
تكليف و امتحان  ،سبب اين اختالف ،هاي روايي و قرآنيآموزه هبر پاي. اختالف پديد آمده است

آن حمل و عرضه كرده  ، علم و دين خود را بريعني خداوند بعد از آفرينش آب ؛الهي بوده است
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بر آب  عوارضي سبب پديد آمدن اختالف و ،بآ آزموده است و عملكرد گوناگون اجزاي و آن را
  .شده است

 jامام صادق نقل كرديم، هاي پيشينسطردر سنان كه صدر آن را  بن در روايت عبداهللا
  : فرمايند مي

گاه  پس آن .يا آفريد؛ يكي گوارا و ديگري تلخخداوند آب را به صورت دو در
لبيك : آن آب پاسخ داد !آباي : ها را آفريد، به آب گوارا نظر كرد و گفت كه آن

كيدعس و از تو اهل اطاعت و بهشتم را  ،بركت و رحمتم در تو :خداوند فرمود .و
و سه بار تكرار كرد، اما  !اي آب :سپس به آب ديگر نظر كرد و فرمود. آفرينم مي

و از تو اهل معصيت و كساني را  ،لعنت من بر تو :پس خداوند فرمود. جواب نداد
  .)84 :1، 1385، صدوق( ...آفرينم مي ،كنم در آتشم ساكن ميكه 

  ) 7: هود( »و كان عرشه علي الماء« :هشريف هذيل آي jدر حديث ديگري، امام صادق
  :فرمايندمي

كه زمين،  ، پيش از آنهمانا خداوند دين و علمش را بر آب حمل كرد
گاه كه خداي پس آن ؛خورشيد و يا ماهي در كار باشدآسمان، جن، انسان، 

 ها را در مقابل خويش گستراندآن مخلوقات را بيافريند ،متعال اراده فرمود
پروردگارتان كيست؟ پس اولين كسي كه سخن : و به آنان فرمود) كرد پراكنده(

تو : پس عرض كردند .بودند Dو ائمه jيناميرالمؤمن ،Jرسول خدا ،گفت
 ق،1407، كليني( يشان حمل كردعلم و دين را بر ا خداوند نيز. پروردگار مايي

1: 133(.  
اي ظاهراً به معن ،ها پراكنده شدن خلق در مقابل خداوند سبحان پيش از تكون و تعين آن

) خلقت موجودات هاولي هيعني ماد( ديِ موجود در آبما مخاطب قرار دادن و تكليف اجزاي
  .است

 دآوريا wديگري از كلينيمالصالح مازندراني ذيل اين حديث شريف با استناد به حديث 
دت، عبا ، حمل معرفت،آب است و معناي تحميل دين و علم بر اين آب ،شده كه اولين حادث

  :دنويسچنين مي هم او. اطاعت و سلطنت خداوند است
به اعتبار وجود جزء  ،استبعادي ندارد كه گفته شود حمل علم و دين بر آب

ايد مراد از ب باشد و شدر آ D بيت او و اهل Jمادي حضرت رسول اكرم
ات موجود ،)ي كه خداوند در مقابل خويش پراكنده ساخت و آزمود( موجودات
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موجودات باشند، زيرا هرچند برخي موجودات به  هعاقل باشند و شايد هم مراد هم
داراي  اشيا ههد بسياري وجود دارد كه هماما شوا ،حسب ظاهر صامت و جامدند

به سؤال  »قال«موجودات به لسان  هست كه همو ظاهر آن ا... و شعورندنطق 
 ]اندها حقيقتاً سخن گفته يعني آن[نه صرفاً به لسان حال  ،اندخداوند پاسخ داده

  .)152ـ147 :4ق، 1382 ،مازندراني(
روايات با  ا توجه به تفاوت سياق اين دسته ازبا دقت در روايات باب طينت و نيز ب ،بنابراين

مسبوق به  ،و كافر مؤمنتوان دريافت كه اختالف طينت به روشني مي ،روايات باب حدوث عالم
كه  ديدگاه برگزيده از نظر اين. ناسازگار نيست ،تكليف و امتحان سابق بوده و هرگز با اختيار

مسئله  ،كند قبل مي هي اختياري در مرحلآفرينش از طينت عليين و سجين را مبتني بر گزينش
جا كه اين گزينش در عوالم گذشته  كند، هرچند از آن برطرف ميناسازگاري با عدل الهي را 

  .آوريم ما آن را به خاطر نمي ،واقع شده است

  هــنتيج
اختالف  ،آنچه با عدل الهي ناسازگار است روشن شد،شده  با توجه به مباحث مطرح
قت اختالفي تعاليم ديني، در ابتداي خل هباشد، در حالي كه بر پايمخلوقات از ابتداي خلقت مي

از مجموع روايات . دست بوده است يك ،اوليه خلقت هميان موجودات نبوده و مخلوق اول يا ماد
ينش را بر آن حمل شود كه خداوند در ابتداي خلقت، آبي شيرين آفريد و علم و داستفاده مي

سبب  ،آب تفاوت در عملكرد اجزايآن را مورد تكليف و امتحان قرار داد و  كرد و سپس اجزاي
گوناگون لف و متفاوتي با درجات تموجودات مخ ،عوارضي در آن شد و بدين ترتيبپديد آمدن 
و كافران نيز همين تكليف و امتحان الهي بوده  مؤمنانهاي اختالف طينت منشأ. پديد آمدند

  .است و اين اختالف هرگز با عدالت خداوند ناسازگار نيست
ايجاد اين توهم شده است كه ظاهر روايات با عدل الهي  بعدم دقت به اين نكته سب

هاي متعددي ارائه داده و حل مندان شيعه براي حل اين مشكل، راهلذا انديش؛ سازگاري ندارد
. اما ظاهر اين روايات كامالً با عدل الهي سازگار است. اندو توجيه روايات زده تأويلدست به 

و شيخ صدوق،  كليني شيخزرگ شيعه همچون شايد به همين سبب باشد كه محدثان ب
و كافران را  مؤمنانهاي احاديث مربوط به اختالف طينت ،جبر باشند هكه نگران بروز شبه آن بي

  . انددر باب مستقلي روايت كرده
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