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دیدگاه عالمه طباطبایی (ره) پیرامون احادیث طینت
در تبیین سعادت و شقاوت انسان
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چکیده
بین احادیث طینت و سعادت و شقاوت انسان ،ارتباط وجود دارد و در تفسیر و چگونگی این ارتباط آراء متعددی مطرح
شده است .دیدگاه عالمه طباطبایی (ره) در تفسیر و برداشت از احادیث طینت و ارتباط آن با سعادت و شقاوت انسان
در ذیل آیات قرآن قابل توجه است؛ لذا این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی ،به استخراج دیدگاه عالمه طباطبایی ،با
تأکید بر تفسیر المیزان در باب ارتباط احادیث طینت با سعادت و شقاوت پرداخته که حاصل این کنکاش چنین شد:
ً
عالمه طباطبایی مدلول احادیث طینت ر با لحاظ ضعفهای سندی بعضی روایات ،با توجه به کثرت روایات وارده اجماال
میپذیرد و معتقد است هیچگونه تعارضی بین پذیرش اجمالی طینت و اختیار انسان وجود ندارد .طینت در حد زمینه و
ً
علت ناقصه میباشد و نهایتا سعادت و شقاوت انسان با اعمال اختیاری او رقم میخورد.
کلیدواژهها :عالمه طباطبایی ،احادیث طینت ،سعادت و شقاوت.
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شقی یا سعید بودن ،دو صفتی است که در مورد هر انسانی بهعنوان مخلوق خداوند قابل طرح است.
در همین رابطه ،احادیث طینت؛ 1یعنی روایاتی که بر تفاوت سرشت خوبان و بدان داللت دارد ،میتواند
بیانگر کیفیت و چگونگی خلقت انسان در ارتباط با شقی و یا سعید بودن وی در زندگی باشد.
احادیث طینت ،انسان را پدیدهای طبیعی معرفی مینماید که از زمان خاک بودنش و حرکت در متن
طبیعت که به شکل «ماء مهین» بوده تا وقتیکه بهصورت بشر درآمده ،تغییرات بسیاری در ظاهر و نیز
2
در وجود وی پدید آمده است.
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مدلول اولیه این روایات ،نشاندهنده سرنوشتی از پیش تعیینشده برای انسانهاست که با ظاهر آیات
و روایاتی که عاقبت هرکسی را ساخته دست خود و نتیجه انتخاب و اعمالش میداند ،متعارض به نظر
میآید .همچنین در برخی موارد ،مفاد این روایات با نظام جزا و پاداش که رهآورد اعمال اختیاری انسان
است ،بهظاهر ناسازگار مینماید.
برخی محققان ،سند بعضی از این روایات را ،دارای خدشه و اشکال میدانند و برخی برای حل
تعارض به تحلیل روایات و مدلول آنها پرداختهاند .عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل آیات مرتبط
به سعادت و شقاوت انسان به روایات طینت هم توجه داشته و درصدد جمع بین مدلول این روایات با آیات
برآمده است.
لذا در این مقاله در پی پاسخ به این سؤال هستیم که آیا از دیدگاه عالمه طباطبایی ،ارتباطی بین
احادیث طینت و سعادت و شقاوت انسان وجود دارد؟ با توجه به اینکه این مسئله ،دو رویکرد کالمی و
تفسیری را دربردارد ،گستره این نوشتار با تأکید بر تفسیر آیات مرتبط با موضوع از دیدگاه عالمه طباطبایی
در تفسیر المیزان و نیمنگاهی به سایر آثار ایشان میباشد.
شرح مفاهیم

الزم است در ابتدای بحث ،به تبیین معنای برخی از لغات ،همچون طینت ،سعادت و شقاوت بپردازیم.

 . 1کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تهران :دارالکتب االسالمیه ،چاپ پنجم1363 ،؛ ج  ،1ص  389و ص .438
 . 2همان.

طینت
طینت در حقیقت به معنای خاک یا گل و یا اصلی است که انسان از آن به وجود آمده است 1و به عبارت
دیگر ،نوعی خاص از گل است 2که از ترکیب خاک و آب آمیخته به هم به وجود آمده 3و خداوند در ابتدای
4
خلقت ،بشر را با استفاده از آن آفرید و همین نوع خلقت ،عاملی بر پیروی آنان از خیر و یا شر میباشد.
سعادت و شقاوت
سعادت به معنای آسایش و خوشبختی و خوشحالی است که به دو دسته سعادت دنیوی و اخروی تقسیم
میشود و سعادت دنیوی نیز به سه دسته نفسانی ،بدنی و خارجی تقسیم میشود 6.شقاوت هم در نقطه
7
مقابل سعادت و به معنای سختی و بدحالی است که در تقسیمبندی همانند سعادت میباشد.
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5

بحث طینت از سوی حضرت عالمه ،ذیل برخی از آیات قرآن؛ مانند آیه  29و  30سوره اعراف و آیه 127
سوره بقره و نیز ذیل برخی دیگر از آیات بهصورت پراکنده مطرح شده است .البته گفتنی است که ایشان
معتقدند در این موضوع ،احادیث زیادی وارد شده است که با دارا بودن مضامین متفاوت ،بر یک اصل
مشترک ،یعنی یکسانی خلقت بشر در ابتدا و انتها تأکید دارد 8.گرچه ایشان ،وجود تعارض و تناقض در
روایات و اشکال در سند این روایات را وارد میداند؛ اما معتقدند که با در نظر گرفتن کثرت روایات و عدم
وجود تعارض با کتاب و سنت و عقل ،باید در آنها تأمل کرد و به عبارتی دیگر ،میتوان گفت که اطمینان
 . 1رک :ابن منظور ،محمد بن مکرم؛ لسان العرب ،قم :نشر أدب الحوزه؛ ج  ،13ص .270
 . 2طریحی ،فخرالدین بن محمدعلی؛ مجمع البحرین ،مکتب النشر الثقافة اإلسالمیة ،چاپ دوم1408 ،؛ ج  ،6ص 278؛
مصطفوی ،حسن؛ التحقیق فی کلمات القران الکریم ،بیروت :دارالکتب العلمیه ،چاپ سوم؛ ج  ،7ص .158
 . 3راغب اصفهانی ،حسین بن محمد؛ مفردات الفاظ القرآن ،بیروت :نشر دارالقلم ،چاپ اول؛ ص .533
 . 4رک :ابن فارس ،احمد بن فارس؛ معجم مقاییس اللغه ،قم :مکتبة اإلعالم اإلسالمی1404 ،؛ ج  ،3ص .437
 . 5رک :ابن منظور ،محمد بن مکرم؛ پیشین؛ ج  ،3ص 213؛ راغب اصفهانی ،حسین بن محمد؛ مفردات الفاظ قرآن،
تهران :نشر مرتضوی ،چاپ دوم1374،؛ ج  ،2ص .340
 . 6همان؛ ص .341
 . 7رک :فراهیدی ،خلیل بن احمد؛ کتاب العین ،قم :دارالهجرة ،چاپ دوم1409 ،؛ ج  ،1ص 222؛ ابن منظور ،محمد
بن مکرم؛ پیشین؛ ج  ،3ص 213؛ راغب اصفهانی ،حسین بن محمد؛ ج  ،2ص  340و .341
 . 8طباطبایی ،محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه1417 ،؛
ج  ،8ص .97

اسنا تواقش و تداعس نییبت رد تنیط ثیداحا نوماریپ )هر( ییابطابط همالع هاگدید

احادیث طینت در مواجهه با آیات قرآن

80

به کلیت این احادیث وجود دارد؛ 1البته رعایت باب احتیاط بسیار الزم است؛ زیرا که این روایات ،معادنی
از علم و منابعی از حکمت میباشند 2.همچنین ایشان در تشریح این بحث ،روایات عالم ذر را با توجه به
ارتباط آنها با هم دخیل میداند.
دیدگاه عالمه طباطبایی پیرامون رابطه احادیث طینت و سعادت و شقاوت انسان را در ذیل دو دسته
از آیات قرآن کریم میتوان جستجو نمود.
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دسته اول آیات
آیاتی که خلقت اول و دوم انسان را به شکلی واحد میدانند و معتقد است که خداوند در هر دو بار ،انسان
را از خاک پدید میآورد و برای او در این برانگیختن ،فرقی با آفرینش ابتدایی او وجود ندارد؛ 3بهعنوان
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ْیح َس ُبون أن ُه ْم ُم ْهتدون﴾ (اعراف 29 /و  )30چنین میفرمایند که خلقت انسان در ابتدا و انتها بهصورت
مشترک است؛ به عبارتی بازگشت انسان ،شبیه همان خلقت ابتدایی وی میباشد؛ با این بیان که در
4
قیامت ،مانند همان روزی که برای اولین بار خلق شدند ،دو گروه خواهند بود.
َََ
بحث ذیل این آیه شریفه ،بسیار است؛ اما عالمه طباطبایی ـ با توجه به کلمه «بدأ» که آن را اشارهای به

ابتدای خلقت دنیوی انسان میدانند و نیز با در نظر گرفتن بحث لغوی آن و بر اساس اینکه آیه مذکور ،در
انتهای آیاتی قرار دارد که با موضوع ابتدای خلقت بشر و سجده کردن فرشتگان به او میباشد و نافرمانی
ابلیس را هم بیان مینماید ـ یکی از خصوصیات ابتدای خلقت بشر را ،تقسیم آنان از همان ابتدا به دو گروه
5
بیان میکند که برخی راه درست و صراط مستقیم را پیدا کردهاند و برخی نیز از این راه ،منحرف شدهاند.
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کم ُه َو أ ْع َل ُم ب َمن َّاتقی﴾ (نجم )32 /و نیز آیه ﴿ ُه َو الذی َخلق ْ
کم َفال ُت َزکوا أ ْن ُف َس ْ
أ َّمهات ْ
کم کاف ٌر وَ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
 . 1رک :همان؛ ج  ،1ص .293
 . 2رک :همان؛ ج  ،1ص .121
 . 3همان؛ ج  ،8ص .97
 . 4همان؛ ج  ،8ص .97
 . 5همان؛ ج  ،8ص  97و .98

َّ
ْ ْ ْ
َ ُ َ
کم ُمؤ ِم ٌن َو الل ُه ِبما ت ْع َملون َبصیر﴾ (تغابن )2 /به معرفی این دو گروه میپردازد و آنان را مؤمن و کافر
ِمن
2
و یا به عبارتی دیگر ،سعید و شقی میداند که آن میتواند ناشی از مواد تشکیلدهنده انسان باشد.

1

دسته دوم
دومین گروه از آیات آن است که به چگونگی و کیفیت شکلگیری این دو گروه پرداخته است و عالمه در
ّ ً
کل إ َّن َ
کتاب
پی برخی از آیات ،با بیان روایات در رابطه با آن ،سخن گفته است؛ به
عنوان مثال ،آیات ﴿ ِ
ٌ َ ْ ُ ٌ َ ٌ ْ َ ْ ُ ِّ
ُالف َّجار َلفی س ِّجین َو ما َأ ْدراک ما س ِّج ٌ
ین کتاب مرقوم ویل یوم ِئ ٍذ ِللمکذ ِبین﴾ (مطففین )10-7 /و نیز
ِ
ِ ِ
َ
ِّ
ِ ّ ً َّ ٍ َ ْ َ ْ َ
ٌ َُْ ْ َُُ َُْ
ِّ َ
ْ
َ
ُ
َ
َّ
رار ل ِفی ِعلیین و ما أدراک ما ِعلیون کتاب مرقوم یشهده المقربون﴾ (مطففین/
آیات ﴿کل ِإن کتاب الب ِ
 )21-18که عالمه با بیان احادیثی به شرح آن پرداخته است.
از آن جمله حدیثی است که در کافی از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از زراره روایت شده
ْ ََ َ
ُ
ُ َ
که مردی از حضرت ابی جعفر  7از معنای آیه ﴿ َو ِإذ أخذ َر ُّبک ِم ْن َب ِنی َآد َم ِم ْن ظ ُه ِور ِه ْم ذ ِّریت ُه ْم ،﴾...
سؤال کرد ،حضرت در حالی که پدرش هم میشنید ،فرمود:
 . 1رک :همان؛ ج  ،19ص .295
 . 2همان؛ ص .43
 . 3همان؛ ج  ،8ص .97
 . 4رک :طباطبایی ،محمدحسین؛ رسائل توحیدی ،قم :موسسه بوستان کتاب1388 ،؛ ص .117
 . 5طباطبایی ،محمدحسین؛ پیشین؛ ج  ،8ص .327
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عالمه با بیان شرح کوتاهی از این آیات شریفه ،وجود انسان را در دو گروه سعید و شقی ،بالمانع
3
میداند و تشخیص و شناسایی این امر را در میان بشر ،منوط به ادامه زندگی آنان در عالم دنیا دانستهاند.
4
بر همین اساس ،در روز قیامت برخی بر هدایت و برخی بر ضاللت و گمراهی وارد محشر میشوند.
ْ ََ َ
ُ
ُ َ
همچنین این بحث از سوی عالمه ،ذیل آیه شریفه ﴿ َو ِإذ أخذ َر ُّبک ِم ْن َبنی َآد َم ِم ْن ظ ُه ِور ِه ْم ذ ِّریت ُه ْم
َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ِّ ْ ُ
یامة إ َّنا َّکنا َع ْن هذا غاف َ
قالوا َبلی َشه ْدنا َأ ْن َت ُق ُولوا ْیو َم ْالق َ
و أشهدهم علی أنف ِس ِهم أ لست ِبربکم
لین﴾
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(اعراف )172 /نیز مطرح شده است که خدا از آنان پیمان گرفت ،در زمانی که عرش وی بر آب بوده است
ـ عبارت «عرشش بر روی آب بود» را کنایه دانستهاند از اینکه مسئله اخذ میثاق مقدم بر خلقت بوده است
ـ و به دنبال آن بیان میکند که «هر قومی برای سر منزل مقصودش عمل میکند»؛ به این معنا که هر
یک از دو منزل ،محتاج به عمل دنیوی مناسب با خودش است و در این عملکرد ،اگر عامل اهل بهشت
5
باشد ،عمل خیر انجام میدهد و اگر اهل دوزخ باشد ،خواه ناخواه مرتکب عمل شر میشود.
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پدرم مرا حدیث کرد که خدای عز و جل ،قبضهای از خاک ،یعنی خاکی که آدم را از آن
82

آفریده بود ،گرفت و آب گوارا و شریین بر آن برخیت و تا چهل روز به مهان حال بگذاشت
و پس از اینکه ورآمده شد ،گرفته و به شدت مالش داد و از چپ و راست آن ذریه بنیآدم

بریون آمدند ،دستور داد تا مهه در آتش شوند ،اصحاب یمنی داخل شدند و آتش بر ایشان

رسد و سالم شد؛ اما اصحاب شامل از داخل شدن در آن خودداری کردند.

1

البته در این بحث ،عالمه طباطبایی با توجه به روایات دیگر ،امر به در آتش شدن را ،کنایه از داخل
2
شدن در چارچوب عبودیت و انقیاد و طاعت میدانند.
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همین روایت را عالمه طباطبایی با توجه به نظر سیوطی ،با اندکی تفاوت بیان داشته است؛ به این
شرح که وقتی خدای تعالی ،آدم را از بهشت راند ،قبل از اینکه به زمین فرو فرستد ،صفحه طرف راست
پشتش را مسح کرد و از همانجا ذریه سفید رنگی ،مانند لؤلؤ و بهصورت مورچههای ریز بیرون آورد و
فرمود :به رحمت من به بهشت درآیید ،آنگاه صفحه طرف چپ پشتش را مسح کرد و ذریه سیاه رنگی
بهصورت مورچههای خرد بیرون آورد و فرمود :به دوزخ وارد شوید که از این کار باکی ندارم .آنگاه از هر
َ َ ْ ُ َ ِّ ْ ُ
کم قالوا َبلی﴾ .بعضی به میل و رغبت عهد کردند و بعضی به
دو فرقه ،میثاق گرفت و فرمود﴿ :ألست ِبرب
کراهت .در اینجا خدای تعالی و مالئکه گفتند ما شاهدیم تا در روز قیامت نگویید ما از این امر غافل بودیم
3
و یا پدران ما قبل از ما مشرک شدند.
این عده از اصحاب ،اضافه کردند که احدی از فرزندان آدم نیست ،مگر اینکه میداند که خدای تعالی
پروردگار او است و این گفته خدا است که میفرماید:
﴿و َله َأس َلم من فِی الس ِ
اموات َو ْالَ ْر ِ
کره ًا﴾؛ 4و آنکه در آسامنها و زمنی است،
َ ُ ْ َ َ ْ
ض َط ْوع ًا َو ْ
َّ
برای او به رغبت و یا به کراهت ،تسلیم شده است.

همچنین میفرماید:
ِ
﴿ َف ِل َّل ِه ْ
نی﴾؛ 5پس برای خدا است حجت بالغه و اگر
داکم َأ ْ َ
ج ِع َ
الُ َّج ُة ا ْلبال َغ ُة َف َل ْو شا َء َل َ ْ
میخواست ،مهه شام را هدایت میکرد.

 . 1کلینی ،محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج  ،2ص  ،7ح .2
 . 2طباطبایی ،محمدحسین؛ پیشین؛ ج  ،8ص .325
 . 3رک :همان؛ ج  ،8ص .327
 . 4آلعمران.83/
 . 5انعام.149 /

یعنی در روز اخذ میثاق.

1

البته گفتنی است که این روایات ،عالوه بر کیفیت شکلگیری بشر ،به بحث کیفیت و چگونگی وجود
آنان در عالم ذر نیز اشاره نموده است و اعتقاد عالمه نیز بر این است که با وجود بسیار بودن تعداد این
روایات ،گرچه در سند و صدور آن ،نظرات متفاوتی وجود دارد؛ اما نمیتوان همه این روایات را رد کرد و
3
بهطور کامل کنار گذاشت؛ 2زیرا نمیتوان در آنها ،مخالفتی با کتاب خدا و سنت یافت.
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همراهی سعادت و شقاوت با انسان

در شرح نظر عالمه باید گفت که انسان از همان ابتدای امر ،هر عملی را که انجام دهد ،از آن فعل
صورتی از حالت سعادت و شقاوت در نفسش پدید میآید و اگر این عمل تکرار شود ،بهتدریج حالتی که در
نفس پدید میآید ،شدت یافته و نقش میبندد و بهصورت یک ملکه و یا طبیعت ثانویه در وجود وی شکل
میگیرد و سپس این ملکه در اثر رسوخ بیشتر ،صورتی سعیده و یا شقیه در نفس ایجاد میکند و مبدأ
صورتهای نفسانی میشود که باعث لذت بردن وی و یا عدم لذت از آن میشود .این امر مترتب بر دو
حالت است؛ و آن اینکه ،اگر ذات ،نفس سعیده باشد ،صورتهای رذیله و زشت دیر یا زود در اثر وجود در
آن ،از بین میروند و اگر ذات ،نفس شقیه باشد ،صورتهای نیکو و جمیل که در آن نقش بسته ،بهزودی
5
زایل شده و از بین میرود؛ به عبارتی دیگر ،خود نفس میماند با آن سعادت و یا شقاوت ذاتی خویش.
َ
َ
بر همین اساس ،خداوند متعال بین این انسانها در مقام مقایسه برآمده و میفرماید﴿ :أ َو َم ْن کان
َ ً ََ ْ ُ َ َ َْ َ ُ ُ ً
ُّ
کم ْن َم َث ُل ُ
ْ
الظ ُلمات َل َ
ورا ْیمشی به فی َّالناس َ
یس ِبخارج ِمنها﴾ (انعام)122/
ی
ف
ه
میتا فأحییناه و جعلنا له ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ٍِ
ُّ
َ
ْ
َّ
َ ََ ُ
یضل َو ال یشقی َو َم ْن
و یا در آیه دیگری که نظیر همین مضمون را دنبال میکند﴿ :فم ِن اتبع هدای فال ِ
 . 1رک :طباطبایی ،محمدحسین؛ پیشین؛ ج  ،8ص .327
 . 2رک :همان؛ ج  ،1ص .291
 . 3رک :همان؛ ج  ،1ص .293
 . 4رک :همان؛ ج  ،8ص  327و .328
 . 5رک :همان؛ ج  ،2ص  167و .168

اسنا تواقش و تداعس نییبت رد تنیط ثیداحا نوماریپ )هر( ییابطابط همالع هاگدید

آنچه از سخنان عالمه طباطبایی برمیآید ،آن است که سعادت و شقاوت از ابتدای خلق شدن انسان
همراه او بوده و تا زمان برگشت وی بهسوی خداوند نیز ،همراه وی خواهد بود؛ بهگونهای که طریق
سعادت ،او را بهسوی بلندی و عزت باال میبرد تا جایی که به پروردگارش برساند؛ اما شقاوت چنین
4
مسیری را طی نمیکند.

َ َّ َ ُ َ َ ً َ ْ ً َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ
َأ ْع َر َض َع ْ
یام ِة أ ْعمی﴾ (طه)124-123 /
کری ف ِإن له م ِعیشة ضنکا َو نحش ُره ْیوم ال ِق
ذ
ن
ِ ِ
84

از مفهوم این آیات چنین برمیآید که خداوند ،مؤمن را در زندگی دنیا نیز دارای نور و حیات خوانده و
1
کافر را مرده و بینور میپندارد.
نسبت سعادت ،شقاوت و اختیار در انسان
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یکی از مهمترین شبهات سعادت و شقاوت از پیش تعیین شده ،شبهه چگونگی جمع بین این نوع سعادت
و شقاوت با عنصر اختیار آدمی است .عالمه طباطبایی در ذیل آیات مرتبط به جمع بین این دو مسئله
اشاره نموده است.
در مورد سعادت و شقاوت انسان ،آیات بسیار دیگری نیز وارد شده است که مستقیم یا غیرمستقیم به این
مسئله مرتبط است و البته از این آیات ،برداشتهای متفاوتی میشود؛ از جمله ،میتوان به آیه ذیل اشاره کرد:
ِ
کل ِوجه ٌة هو مو ِّلیها َفاستَبِ ُقوا ْ ِ
ِ
کم اهلل َجیع ًا إِ َّن اهلل َعلی ِّ
کل
﴿و ل ٍّ ْ َ ُ َ ُ َ
َ
الَریات َأی َن ما تَکونُوا ْیأت بِ ُ
ْ
ٍ
دیر﴾؛ 2و هر کس را قبلهای است که روی بدان میکند ،باری ،در کارهای نیک از
َشیء َق ٌ
یکدیگر پیشی گریید .هرجا که باشید خداوند مهگی شام را باز خواهد آورد ،خداوند بر هر
کاری تواناست.
در نگاه عالمه طباطبایی ،داشتن وجهه و یا قبله ،مانعی بر دعوت انسان بهسوی سبقت گرفتن در
خیرات نیست؛ به عبارتی دیگر ،گرچه حدود سعادت و شقاوت انسان تا حدودی مشخص شده است؛ اما
3
این حدود ،نمیتواند اختیار انسان را تحت تأثیر خود قرار دهد.
به عبارتی دیگر ،همه موجودات از ناحیه خدا میباشند؛ اما آنچه خیر است یا وسیله خیر محسوب
میشود ،از بهشت آمده و به بهشت نیز برمیگردد و آنچه شر است و یا وسیلهای برای شر محسوب
4
میشود ،از آتش دوزخ است که باز هم به همانجا برمیگردد.
عالمه در تشریح این دیدگاه خویش ،به آیات بسیاری اشاره نموده است و از آن جمله است آیهَ ﴿ :و
ُ ُ َّ َ َ ُ
َ
َّ َ َ
ْ
ِإن ِم ْن شی ٍء ِإل ِع ْندنا خزا ِئ ُن ُه َو ما ن َن ِّزل ُه ِإل ِبقد ٍر َم ْعل ٍوم﴾(حجر )21/که میرساند تمامی اشیاء عالم ،نزد
 . 1رک :طباطبایی ،محمدحسین؛ پیشین؛ ج  ،2ص .168
 . 2بقره.148 /
 . 3رک :همان؛ ج  ،8ص .328
 . 4رک :همان؛ ج  ،8ص  327و .328

خدا موجودند و تنها در هنگام نزول ،تقدیر و اندازهگیری میشوند 1.همچنین ذیل آیات بسیار دیگری ،این
بحث را در مسائل دیگر ،عمومیت داده و بر این اساس ،همهچیز را از ناحیه خدا میداند؛ 2مانند آیهَ ﴿ :و
َْ َ َ َ ْ َ ْ َ
ْ َ ٌ
َْ ْ ْ َ
ال ْنعام َثمان َیة َأ ْ
واج﴾ (انعام )143/و نیز آیهَ ﴿ :و أن َزل َنا ال َح ِدید ِف ِیه َبأ ٌس ش ِدید﴾ (حدید)25 /
ز
أنزل لکم ِمن
ِ ِ
ٍ

بعد از بیان چنین آیاتی که وجود همهچیز را به خدا نسبت میدهند ،در آیات دیگری ،بازگشت همه
آنها را نیز بهسوی خدا میداند که البته بعضی بهسوی بهشت و بعضی بهسوی جهنم باز میگردند و از
ْ َ
َ َّ
آن جمله است آیهَ ﴿ :و أن ِإلی َر ِّبک ال ُم ْنتهی﴾ (نجم )42 /و نیز آیه ﴿ ِإلی َر ِّبک ُّالر ْجعی﴾ (علق )8 /و
3
آیات بسیار دیگری که بیانگر همین مفهوم است.

همچنین عالمه چنین بیان میکنند که بر اساس قرآن ،اعمال بهسوی خدا صعود میکند و در این
الصال ُح ْیر َف ُع ُه﴾ (فاطر )10 /و نیز آیهَ ﴿ :و ْ
یص َع ُد ْال ُ َّ ُ َ ْ َ َ ُ َّ
رابطه میتوان به آیه﴿ :إ َلیه ْ
لکن
کلم الطیب ،و العمل ِ
ِ ِ
ِ
ُ
ینال ُه َّالت ْقوی م ْن ْ
کم﴾ (حج )37 /استناد نمود؛ به عبارتی دیگر ،روح اعمال انسان ،مانند تقوی بهسوی
ِ
5
خدا باال میرود.
َ
َ
ٌ
البته این بحث ،ذیل آیات بسیاری دیگری مانند آیه﴿ :ف ِم ْن ُه ْم ش ِقی َو َس ِعید﴾ (هود )105 /نیز مطرح
شده است که در آنجا ،سعادت و شقاوت را در نقطه مقابل هم میدانند و به بیان دیگر ،سعادت هر چیزی
عبارت است از رسیدن وی به خیر؛ یعنی سعادت در انسان که موجودی است مرکب از روح و جسم ،به
6
معنای رسیدن به خیرات جسمانی و روحانی میباشد و شقاوت وی نیز در نقطه مقابل وی قرار دارد.
 . 1رک :همان؛ ج  ،1ص .78
 . 2همان؛ ج  ،1ص .291
 . 3رک :همان.
 . 4همان؛ ج  ،1ص .291
 . 5رک :همان؛ ج  ،1ص 294
 . 6رک :همان؛ ج  ،11ص  14و  15و .18

اسنا تواقش و تداعس نییبت رد تنیط ثیداحا نوماریپ )هر( ییابطابط همالع هاگدید

از دیدگاه عالمه طباطبایی ،آیاتی مانند آیه سوره حجر و دیگر آیات ،شامل این معنا میباشند که اشیا
در فاصله میان پیدایش و بازگشت ،طبق مقتضایی سیر میکنند که از زمان آغاز خلقتشان بر آن اقتضا
یافتهاند و بر اساس آن ،سرنوشتی از سعادت و شقاوت و خیر و شر بر ایشان جریان مییابد .به عبارت
دیگر ،اعتقاد ایشان بر آن است که هرکسی دارای هدف معینی است که تنها به همان سوی میرود؛ البته
ُ
ٌّ
ایشان آیات دیگری را نیز بیان میکنند که دربردارنده همین مفهوم است و از آن جمله آیه﴿ :کل ْیع َمل
َ
ِّ
ٍّ
ٌ
4
َعلی شاکل ِت ِه﴾ (اسراء )84 /و نیز آیهِ ﴿ :لکل ِو ْج َهة ُه َو ُم َولیها﴾ (بقره )148 /است.

85

86

در رابطه با اینکه این دو صفت به چه دالیلی و چگونه برای یک انسان ثابت میشود و نیز اینکه آیا این
دو صفت برای انسان ذاتی هستند یا به اراده خداوند متعال صورت میپذیرد و یا اینکه الزم است انسان
در طول حیاتش ،آن را به دست آورد ،نظرات متفاوتی وجود دارد؛ اما گفتنی است که قرار داشتن این آیه
در سیاق دعوت به ایمان و عمل صالح و تحریک به اینکه در میان اطاعت و معصیت ،اطاعت را اختیار
1
کنید ،داللت میکند بر اینکه ایمان و عمل صالح در دست یافتن به سعادت ،نقش بسیار مؤثری دارد.

دوره  ،3شماره  ، 1پیاپی  ، 6بهار 1394

همچنین از آنجا که برترین هدف از آفرینش انسان ،برگزیدن انسان برتر است؛ بهگونهای که
نیکوکارترین آنها از دیگران که میتواند بدکارترین آنان باشد و یا میتواند انسانی باشد که دارای مراتب
بسیار متفاوتی است ،جدا میشوند و به عبارتی دیگر ،چنین اصلی بهعنوان هدف و غرض اصلی از
2
آفرینش محسوب میشود که در آیات بسیاری از قرآن کریم خودنمایی میکند.
گفتنی است که احادیث نیز بهگونهای خاص در راستای آیات ،به مفهوم آن داللت دارند؛ بهعنوان
مثال میتوان به سخنی از امام رضا  7اشاره کرد:
جف القلم بحقیقة الکتاب من اهلل بالسعادة ملن آمن و اتّقی و الشقاوة من اهلل ملن ّ
کذب و
ّ
عصی؛ قلم به این حقیقت خشکیده است که از سوی خداوند برای کسی که ایامن و تقوا
داشته باشد ،سعادت نوشته شده و برای کسی که تکذیب و نافرمانی کند ،شقاوت نوشته

شده است.

3

از روایت امام رضا  7میتوان دریافت که خداوند در جهان و در زندگی انسانّ ،
سنتها و قوانینی دارد
که قابل تغییر نیست و قلم ازلی بر آن خشکیده است .یکی از آن ّ
سنتها این است که هر کس ایمان و
تقوا داشته باشد ،سعادتمند خواهد بود و هر کس آیات خدا را تکذیب کند و نافرمانی از او سر بزند ،شقی
خواهد شد .بنابراین طفلی که در شکم مادر است ،از این ّ
سنت بیرون نیست و درباره او چنین رقم زده
شده که اگر اهل ایمان و تقوا باشد ،سعادتمند و اگر اهل کفر و معصیت باشد ،شقاوتمند خواهد بود و این
قضیه مشروط ،حتی پیش از آنکه این طفل در شکم مادر قرار بگیرد ،وجود دارد؛ همانگونه که در روایت
زیر از امام صادق  7آمده است که:

 . 1رک :همان؛ ج  ،11ص .19
 . 2رک :همان؛ ج  ،10ص  151و .152
 . 3مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراالنوار ،بیروت :موسسه الوفاء ،چاپ دوم تصحیحشده1403 ،؛ ج  ،5ص .154

ّ
السعادة و ّ
الشقاء قبالن خیلق خلقه؛ 1مهانا خداوند سعادت و شقاوت را پیش از
ان اهلل خلق ّ
آنکه مردم را بیافریند ،آفریده است.

شرح این موضوع آن است که خدا همه را برای هدف خیر که همان عبادت است ،آفریده و هیچکس را
برای ّ
شر و کفر نیافریده و به همه توفیق داده که بهسوی ایمان بروند و راه را برای رسیدن به ایمان هموار
کرده است؛ گرچه کسانی از این راه نمیروند و کفر را بر ایمان ترجیح میدهند.

همچنین منظور از اینکه سعادت و شقاوت انسان ،از همان مرحله جنینی و در شکم مادر مشخص
شده ،این است که این حقیقت ،در علم خدا معلوم است؛ یعنی خداوند از همان آغاز ،میداند که این
شخص در آینده با اختیار خود چه راهی را انتخاب خواهد کرد؛ آیا به راه ایمان و عمل صالح خواهد رفت
و یا راه ضاللت و شقاوت و کفر و گناه را در پیش خواهد گرفت؛ زیرا خداوند با توجه به اینکه علمش،
عالیترین مرتبه علم میباشد ،از حقایق بسیار آگاه است .بر این اساس ،هر انسانی با آزادی و اختیاری که
دارد ،در بزرگسالی راه خود را انتخاب خواهد کرد و جبری در این باره بر او مترتب نیست؛ ولی خداوند از
پیش میداند که او آزادی خود را چگونه اعمال خواهد کرد و چه راهی را بر خواهد گزید.
به عبارت دیگر ،باید گفت که خدا از ازل با علم خود اطالع دارد که انسان با اراده و اختیار خود در آینده
چه اعمالی را انجام خواهد داد و یا آن را ترک میکند .الزم به گفتن است که خدا به همه کارها ،با حفظ
مبادی و علل آنها آگاه است و از ازل میداند که فالن نوع از خاک ،روی علل و عوامل طبیعی ،فالن
کار را انجام میدهد.
بنابراین گفتنی است آن چیزی که انسان برای آن آفریده شده ،ایمان و سعادت است و خدا با لطفی
که به بندگان دارد ،زمینه را برای رسیدن به آن فراهم کرده و همه مردم را در برخورداری از این هدایت
الهی مساوی قرار داده است؛ ولی گروهی از این مسیر بیرون میروند و اهل شقاوت میشوند و پس از
این انتخاب ،از مسیر هدایت خاصه خداوند که مخصوص اهل ایمان است ،خارج میشوند و در گمراهی
و زشتیها بیشتر پیش میروند.
 . 1کلینی ،محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج  ،1ص .152
 . 2رک :طباطبایی ،محمدحسین؛ پیشین؛ ج  ،10ص  21و .22

اسنا تواقش و تداعس نییبت رد تنیط ثیداحا نوماریپ )هر( ییابطابط همالع هاگدید

به نظر میرسد که بتوان این امر را به سنت غلبه حق بر باطل در نظام آفرینش مرتبط دانست؛ زیرا
سنت الهی ،مبنی بر حکمت الهی است؛ اما بشر با جهالت و نادانی خود ،بهسوی سقوط و سرکشی
2
میرود.
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بررسی المیزان و تا حدودی دیگر آثار عالمه طباطبایی (ره) نشان میدهد که ایشان در بررسی احادیث،
عنایت ارزشمندی داشتهاند .همچنین از سخنان ایشان در بحث احادیث طینت و ارتباط آن با سعادت و
شقاوت انسان ،میتوان نتایجی را به دست آورد که عبارتند از:
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 .1روایات به چیزی بیش از حد اقتضا ،داللت ندارد؛ یعنی انسان اصلی دارد و طینت وی علت تامه
نیست؛ زیرا تنها بیانگر آن است که زمینهها متفاوت است و به فعلیت رسیدن یا نرسیدن آن ،بحث در
حیطه دیگری را میطلبد.
َ
َ
در شرح بیشتر بحث ،میتوان چنین گفت که گرچه خداوند در آیه شریفه فرموده﴿ :ف ِم ْن ُه ْم ش ِقی َو
ٌ
َس ِعید﴾ و خبر داده به اینکه جماعتی از مردم در روز قیامت شقی و جماعتی دیگر سعیدند؛ اما معنایش این
نیست که شقی و سعید در قیامت ،در حال حاضر هم باید شقی و یا سعید باشد .به عبارت دیگر ،خداوند
ً
متعال هیچگاه بر این امر حکم نکرده که سعید و شقی دائما سعید و شقی هستند؛ اما از آیات دیگر میتوان
چنین برداشت کرد که نفس در عالم دنیا ،مراتبی را بهواسطه اعمال خویش ،کسب مینماید.
گفتنی است که در کسب این مراتب ،عواملی مهم نقشآفرینی میکنند که عبارتند از :ایمان و تقوای
الهی .این عوامل ،بر اساس سنت الهی ،برای سعادتمند شدن انسان میباشد؛ اما اگر انسان در راه کسب
مراتب ،از این عوامل بهره نبرد ،شقی خواهد شد؛ زیرا او براساس اعمالی که انجام میدهد ،صاحب
صورتی از آنها در وجود خویش میشود و بعد از گذر زمان ،این اعمال در وجود وی ثبوت یافته و حالت
ملکه را به خود میگیرند.
خالصه کالم آن است که متن عمل انسان ،نسخه فرعی و رونوشتی از نسخه اصلی است و این
همان علم به حوادث ،قبل از وقوع آنهاست .به عبارتی دیگر ،خداوند متعال نسخه اصل را مطابق با علم
خویش تدوین کرده است و انسان بعد از مکلف شدن ،اعمال را در موافقت اوامر یا نواهی و یا در مخالفت
با آنها انجام میدهد.
 .2ماده نیز خنثی نیست؛ بلکه در وضعیت انسان بهعنوان مخلوق خدا ،تأثیرگذار است و در رفتار و
کردار وی ،اثرات خاصی را برجای میگذارد .این بحث از آن روست که ماده در شکلگیری روح ،تأثیر
بسیاری دارد؛ چون خود ،استعداد حصول روح را دارد و بر این اساس ،بهتناسب لطافت یا غلظت ماده،
روح پدید میآید؛ البته در این بحث ،موارد دیگری ازجمله حالل و حرام بودن ماده و  ...نیز وجود دارد که

میتواند این انسان را در راه سعید و یا شقی شدن ،یاری نماید.
ً
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تذ ُکرون* و البلد الطیب یخ ُرج نباته ِب ِإذ ِن َرب ِه و ال ِذی خبث ال یخرج ِإل نکدا ِ
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کرون﴾ (اعراف 57 /و  )58مطرح کردهاند و معتقدند که خداوند متعال ذیل همین آیات ،میان ثمرات
یش
سعادت و شقاوت ،تفاوت زیادی قرار داده است که به اختالف زمینهایی که از آنها پدید آمدهاند و بر
آنها زیستهاند و ارتزاق نمودهاند ،بازمیگردد .به نظر میرسد که ایشان ،اعتقاد به تأثیر ماده بر امر طینت
و سرشت دارند؛ البته باید تأکید کرد که بدی و شرارت و شقی شدن انسانها به علت سوء اختیار خود
2
آنها است و به نظر میرسد که طینت بهعنوان علت تامه در سعید و یا شقی شدن او محسوب نمیشود.
1

به نظر میرسد در این ارتباطی که بین طینت و خلقت ابتدایی انسان با بحث سعادت و شقاوت ،از
دیدگاه عالمه طباطبایی وجود دارد ،انسان از دیدگاه ایشان بهگونهای خدا نمون است .به عبارتی دیگر،
انسان با این نگاه به وجود آمده و اعمالش در روح او تأثیرگذار است که بتواند خدایش را بیشتر بشناساند.
همچنین این نگاه را میتوان از بحث حضور سایهوار بودن بشر در عالم ذر نیز به دست آورد؛ زیرا که این
4
وجود ،تنها در کنار نور الهی به وجود میآید.

 . 1رک :شاهآبادی ،میرزا محمدعلی؛ رشحات البحار ،ترجمه زاهد ویسی ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی ،1386 ،ص  70و .71
 . 2رک :طباطبایی ،محمدحسین؛ رسائل توحیدی؛ ص .123
 . 3رک :طباطبایی ،محمدحسین؛ مجموعه رسائل عالمه طباطبایی ،قم :موسسه بوستان کتاب ،1387 ،ج  ،1ص .68
 . 4رک :طباطبایی ،محمدحسین؛ توحید علمی و عینی ،مشهد :انتشارات عالمه طباطبایی ،بیتا ،ص  314و .315

اسنا تواقش و تداعس نییبت رد تنیط ثیداحا نوماریپ )هر( ییابطابط همالع هاگدید

 .3اکثر روایات طینت به همراه روایات عالم ذر ،از نظر مرحوم عالمه در یک راستا سخن میگوید؛
البته ایشان تا حدودی وجود سایهوار بودن انسان را در عالم ذر میپذیرد که بیانگر اصل توحید است 3و
بیشتر معتقد به وجود انسان در مرتبه وجود علی میباشد؛ یعنی انسان را در آن عالم ،دارای یک تعیین
ناقص میداند که به او قدرت داده شده بود که خدایش را بشناسد.
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