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احادیثاند و بعضی دیگر همچون عالمه شعرانی ساند ایا گوناه احادیاث را عاعی
دانستهاند .از سوی دیگر برخی از دانشمندان بهخصوص علمای معاصر همچون عالماه
طباطبایی ،امام خمینی و ...با پذیرش ای گونه احادیث ،به شرح و تفسیر آن پرداختاه و
جبر را از آن استنباط نكردهاند.
باتوجهبه توعیحات فوق ،مقالۀ حاعر درصدد پاسخگویی به ای سؤال است که آیا
احادیث طینت همانگونه که از ظاهر آنها فهمیده میشود ،داللت بر جبر مایکنناد یاا
آنكه ای احادیث تأویلپذیرند و در صورت اخیر ،با چه تحلیلای مایتاوان ساازگاری
آنها را با اختیار انسان اثبات کرد؟ پاسخ ای پرسش با استناد به آیاات قارآن ،خاانوادۀ
حدیث ،اقوال علما ،بحثهای فقهالحدیثی و با اتخاذ روش توصایفیتحلیلای در مقالاه
روش خواهد شد.
پیشینه
برقی در کتاب المحاس در بابهای «خلق المؤم م علیی »« ،خلق المؤم م طینا
االنبیاء»« ،خلق المؤم م طین الجنان» و «خلاق الماؤم ما طینا مخةونا »(برقای،
1731ق ،ج ،1ص17۲ا )17۵و باب «بدء الخلق»(هماان ،ج ،1ص۲2۲اا ،۲27حادیث
 21۲و  ،)217شیخ کلینی در اصول کافی در کتاب االیمان و الكفر در بابهاای «طینا
المؤم و الكافر» و «آخر منه و فیه زیادة وقاو التكلیا االول»(کلینای1243 ،ق ،ج،۲
ص3ا ،)۲شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع در باب «العل فای خاروج الماؤم ما
الكافر و خروج الكافر م المؤم و العل فی إصاب المؤم السیئ و فی إصااب الكاافر
الحسن »(اب بابویاه172۵ ،ق ،ج ،1ص22اا )2۲و همچنای در بااب «علا الطباائع و
الشهوات و المحبات»(همان ،ج ،1ص11۶ا ،113حدیث  1۲تا  )1۵و عالماه مجلسای
در بحاراألنوار در کتاب العدل و المعااد بااب «الساعادة و الشاقاوة و الشار و الخیار و
خالقهما و مقدرهما» (مجلسی1247 ،ق ،ج ،۵ص1۶1ا )1۵۲احادیث ایا موعاو را
ذکر کردهاند.
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عالوهبر منابع فوق ،علمای قرنهای بعد هم چون شبر ،مالصدرا ،عالمه طباطباایی،

با رویكرد فقهالحدیثی به تحلیل ای احادیث بپردازد .برای ای کار ،پس از ارائۀ معناای
لغوی و اصطالحی طینت ،اهمیت طینت بیان میگردد ،سپس با دستهبندی ای روایات،
اقوال مختل

دربارۀ احادیاث طینات ذکار شاده و در پایاان ،قاول ارجاا انتخااب و

نتیجهگیری میشود.
 .1طینت در لغت و اصطالح
طینت در لغت ،از واژۀ «طی » به معنای گل گرفتاه شاده ،و طینات باهمعناای قطعاه و
پاره ای از خاك است (اب منظور ،ج ،17ص )۲34راغب میگویاد «الطای التاراب و
الماء المختلط ،و قد یسمى بذلك و إن زال عنه قوة الماء قاال تعاالى م ن ط ین الزب
(صافات (1».)11راغب اصفهانی121۲ ،ق ،ج ،1ص)۵77

صاحبنظر دیگری نیة در معنای لغوی طینات مایگویاد «أن االصال الواحاد فای
المادة هو التراب المختلط بالماء بحیث یكون شیئا واحدا ،و التراب المرطاوب أعاع
منه(۲».مصطفوی ،17۶4 ،ج ،3ص)1۵2

بنابرای  ،طینت از نظر لغوی در اصل بهمعنای گل اسات .ابا منظاور پاس از ذکار
اشتقاق طینت از طی  ،در معنای طینت میافةاید «الطین الخلق و الجبل .یقال فالن م
الطین االولى ...و طین الرجل خلقته و أصله(».اب منظور1212 ،ق ،ج ،17ص)۲34
طینت در اصطالح بهمعنای سرشت ،خلقت و آفرینش اولیه است .طریحی میگوید

«الطین الخلق  .و طان اهلل على الخیر جبله علیه(7».طریحی ،173۵ ،ج ،۶ص)۲32

بنابرای باتوجه به توعیحات فوق مشخص شد کاه طینات در اصاطالح باهمعناای
خلقت و آفرینش اولیۀ انسان است.
 .2دستهبندی روایات طینت
روایات طینت را میتوان به سه گروه دستهبندی کرد
۲ا .1بعضی از روایات میگویند انسانها از دو طی خلق شادهاناد قلاوب و بادن
پیامبران و قلوب مؤمنان از «علیی » و بدن مؤمنان از غیر آن آفریده شده و قلوب و بدن
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کفار از «سجی » «...إن الله عة و جل خلق النبیی م طین علیی قلاوبهم و أبادانهم و

 /1برقی1731 ،ق ،ج ،1ص ،17۲حدیث  /۵اب بابویه ،172۵ ،ج ،1ص ،2۲حدیث )۲
۲ا .۲.دستۀ دیگر میگوید انسانها از سه طی خلق شدهاناد پیاامبران و مؤمناان از
یك سرشت هستند هرچند مراتب آن مختل

است .سرشت ناصبی از «حماٍ مسانون»

است و گروه سوم یعنی مستضعفان از سرشت خاك معمولی هستند « ع أبی عبد الله
قال  ...یقول الطینات ثلاث طین االنبیاء و المؤم م تلك الطین اال أن االنبیاء هم م
صفوتها هم االصل و لهم فضلهم و المؤمنون الفر م طی الزب کذلك لا یفارق اللاه
عة و جل بینهم و بی شیعتهم و قال طین الناصب م حمٍ مسنون و أماا المستضاعفون
فم تراب لا یتحول مؤم ع إیمانه و لا ناصب ع نصبه و لله المشیئ فیهم(».کلینای،
1734ق ،ج ،2ص13ا ،12حدیث )۲
۲ا .7دستۀ سوم روایاتی است که میگویناد خداوناد از آب گاوارا بهشات و اهال
طاعت را آفرید و از آب شور و تلخ نیة آتش جهنم و اهل معصیت را آفرید .سپس ای
دو را باهم آمیخت و بدی سبب است که مؤم کافر زاید و کافر مؤم ...« ...لاو علام
الناس کی ابتداء الخلق ما اختل اثنان ،إن الله عة و جل قبل أن یخلق الخلق قال ک
ماء عذبا أخلق منك جنتی و أهل طاعتی و ک ملحا أجاجا أخلق مناك نااری و أهال
معصیتی ثم أمرهما فامتةجا فم ذلك صار یلاد الماؤم الكاافر و الكاافر الماؤم ». ...
(همان ،ج ،2ص۲۵ا ،۲2حدیث  /1اب بابویه ،172۵ ،ج ،1ص22ا ،2۲حدیث ۶ ،2 ،1
و )3
باتوجهبه دستهبندی فوق و روایات مذکور مشخص مایشاود کاه روایاات طینات
مختل اند ،ولی همۀ آنها در ظاهر دال بر نوعی جبر هستند و نشان میدهند که افاراد
مؤم و کافر از قبل مشخص شدهاند .برای فهم بهتر روایات ،دیدگاههاای مختلا
باب ای روایات ارائه میشود.
 .3دیدگاههای مختلف در باب احادیث طینت
بهطور خالصه ،سه دیدگاه را در ای باب میتوان ذکر کرد

در
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3ـ .1تشابه این روایات

عالمه مجلسی قائل به ای دیدگاه است .ایشان معتقد است که ای اخبار از متشاابهات
در ای گونه اخبار وارد شد زیرا عقل ما از احاطه به کنه ایا احادیاث عااجة اسات»
(مجلسی1247 ،ق ،ج ،۵ص )۲۶4اقوال ذکرشده توسط عالمه مجلسی باه شارح زیار
است
«اخباریون معتقدند که از حقیقت معنای آن جاهل هستند .بعضی دیگر معتقدند ای
اخبار حمل بر تقیه شدهاند(بهخاطر موافقت با روایات عاماه مثال اشااعره و همچنای
مخالفت ای اخبار با اخبار اختیار و استطاعت) .بعضی دیگر نیة ای روایات را کنایه از
علم الهی دانستهاند ،یعنی خداوند براساس علم به احاوال افاراد ،آنهاا را خلاق کارده
است .گاروه دیگار مایگویناد ایا روایاات کنایاه از اخاتالا اساتعدادها و تفااوت
قابلیتهای افراد است .گروه آخر معتقدند هنگاامی کاه خداوناد ارواح را در عاالم ذر
مكل کرد و از آنها میثاق گرفت ،آنها به اختیار خود در همانوقات خیار و شار را
انتخاب کردند و طینتها نیة براساس آنچاه خودشاان(از خیار و شار) انتخااب کارده
بودند ،مختل

گردید(».مجلسی1247 ،ق ،ج ،۵ص۲۶4ا)۲۶1

3ـ .2ضعف سندی و تعارض با روایات دیگر

عالمه شعرانی بر تعلیقهای که بر شرح مازندرانی نگاشته ،معتقد است جمیع اخبار باب
«طین المؤم و الكافر» از جنبۀ سندی عاعی اناد .البتاه اخباار دو بااب بعاد از آن را
میتوان معتبر بهحساب آورد ،اما مضامی آن مخال

اصاول ماذهب و روایاات بااب

«فطرة الخلق علی التوحید» است زیرا اصول مذهب شیعۀ امامیه عدل و لط اسات و
اگر بعضی از افراد نةدیكتر به قبول طاعت خلاق شاده باشاند و بعضای دورتار ،ایا
مخال عدل است .همچنی  ،روایات باب فطرت به صراحت مایگویناد کاه خداوناد
جمیع مردم را بر فطرت توحید خلق کرد و در اصل خلقت آنها عیبی وجود نادارد و
عیب عارعی است(.مازندرانی ،172۲ ،ج ،2ص )2بنابرای عالمه شعرانی معتقد اسات
بعضی از روایات طینت ،از نظر سندی مشكل دارند و بعضی دیگر نیة با اصول مذهب
شیعه و روایات فطرت سازگار نیست.
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3ـ .3تأویل این روایات و سازگاری آنها با روایات اختیار

درای باره علما از منظرهای مختل

ای روایات را تحلیال کاردهاناد .در اینجاا اقاوال

جوادی آملی ارائه میشود .باتوجهبه اقوال مختل
دو دسته تقسیم کرد

علما در ای باب ،میتوان آنها را به

3ـ3ـ .1تأویل براساس تقسیم عوالم سهگانۀ ملك و ملکوت و جبروت

مالمحس فیض کاشانی با ذکر تقسیم عاوالم ساهگاناۀ ملاك و ملكاوت و جباروت،
احادیث طینت را تحلیل میکند .ایشان از تأثیر هریك از ایا عاوالم در خلقات آدمای
سخ گفته است .وی میگوید «زمی پاکیةه ،آثاری از عالم ملكوت که عاالم مادبرات
امر است در خود دارد و ارواح مثالی از ای عالماند ،و زمای ناپااك تعبیاری اسات از
آنچه برای انسان از عالم ملك است که بدن عنصری بدان تعلاق دارد ... .طینات آدمای
اگر افاعۀ جبروتی بر آن غالب آمده باشد ،خالص مصفی است ،اگر اثر ملكوت بار آن
چیره گردد خالص و ثقل دارای رسوبات غالب است و درصورتیکاه طبیعات عاالم
ملك بر آن غالب آمده باشد ،کدر و زشت و بدبوست .بنابرای ائمه متعلق به عالم
حبروت هستند اگرچه بدنهایشان در ای دنیاست و اشرار ،فاساقان و ائماۀ جاور نیاة
سهمی از عالم جبروت ندارند زیرا آنان بدان عالم تعلق ندارند «...اال کباسط کفیه إل ی

الماء لیبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الکافرین اال فی ض الل»(رعاد  )12و نیاة فرماوده
است «...نسوا الله فأنساهم أنفسهم(»...حشر (».)13شبر ،1243 ،ج ،1ص12ا)1۵
3ـ3ـ .2تأویل براساس علم الهی(قول برتر)

مالصدرا و علمای شیعۀ معاصر بیشتر براساس علم الهی ای روایات را تحلیل کردهاند
و جبری را که در بدو امر از ظاهر ای روایات فهمیده میشود رفع کردهاند.
مالصدرا باتوجه به مفاهیم و مقوالت فلسفی ،به شرح و توعیا ای گوناه احادیاث
پرداخته است .ایشان بیان میکند که سعادت هر شیء و خیر آن ،نیل به چیةی است که
کمال وجودی او در آن است و شقاوت و شر آن ،نیل به چیاةی اسات کاه در مقابال
کمال اوست .از بی موجودات ،کمال وجودی جاوهر اتام اسات کاه از حاق شارو
میشود و بعد از آن جواهر عقلای عالیاه مانناد مالئكاۀ مقاربی  ،عقاول انبیاا و مانناد
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آنهاست .با ای توعیحات ،آن چیةی که به انسان اختصاص دارد ،همان کماال عقلای

و مدرکات عقل باقی ،دائمی و تغییرناپذیر است .همچنی وقتی ادراکات کماالت عقلیه
اتم و مدرکات آن رفیعتر و شری تار باشاد ،از نظار لاذت و ساعادت نیاة در درجاۀ
باالتری قرار دارد زیرا نسبت یك لذت به لذتی دیگر باتوجهبه نسابت یاك کماال باه
کمالی دیگر است .بنابرای سعادت عقلیه همان سعادت مقربی از افاراد بشار اسات و
بعد از ای سعادت ،سعادت اصاحاب یمای اسات ا هماان کساانی کاه نفوسشاان از
معاصی و شهوات دنیوی پاك و قلبهایشان از اماراض بااطنی ساالم اسات .در مقاام
جمعبندی باید گفت سعادت و شقاوت ازلی است ،لذا حدیث میفرماید «ان اهلل خلاق
السعادة والشقاوة قبل ان یخلق خلقه» ،2و مراد از ای دو ،دو حقیقات عقلای اسات ناه
حسی زیرا وجود امور عقلی بر خلق مقدم است چون امور عقلی از عاالم امار اسات.
بنابرای  ،خداوند متعاال ساعادت هار ساعید و شاقاوت هار شاقی را قبال از خلقات
موجودات آفرید زیرا منازل و مقاماتی که اهل سعادت بدان مایرساند قبال از وجاود
دنیوی آنها موجود است و منازل و درکاتی هم که اهل شقاوت بدان میرسند قبال از
خلقت دنیویشان موجود است .نكتهای دیگر که در مقام جمعبندی بایاد گفتاه شاود،
ای است که عالوهبر بحث سعادت عقلی ،شقاوت عقلی نیة داریم و شقاوت حسی در
مقابل شقاوت عقلی است .منظور از شقاوت عقلی احتجاب از حق است .همچنی ای
نو شقاوت بر پوست ها و بدنها مستولی است...« .نار الل ه الموق دة الت ی تطل ع عل ى

االفئدة( »...همةه  ۶و ...« ۵)3کال إنه م ع ن ربه م یومئ ذ لمحجوب ون ث م إنه م لص الوا

الجحیم( »...مطففی

 1۵و ( ۶)1۶نك صادرالدی شایرازی1727 ،ش ،ج ،2ص۲۵1اا

)۲۵2
شبر میگوید ای روایات به علم الهی نظر دارند با ای توعیا که خداوند هنگامی
که ارواح را خلق کرد ،قابلیت خیر و شر داشتند و همچنی قادر بر انجام آن .و خداوند
میدانست بعضی از آنها به خیر محض برمیگردند و آن ایمان است و بعضی باه شار
برمیگردند و آن کفر است .لذا در آفرینش با آنها چنی معامله کرد و طالب خیر را از
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است که سعادت است و آن چیةی که مخال آن اسات ا یعنای جهال باه آن اماور ا
همان شقاوت است .مالصدرا در ادامۀ ای بحث میفرماید مدرکات عقل از ماده جادا
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طینت پاکیةه آفرید و طالب شر را از طینت سجیل آفرید زیرا میدانست اگر آنها را از

بحث فلسفی ذیل آیات 23ا 22بقره(طباطبایی1213 ،ق ،ج ،1ص127ا ،)122بحث
روایی ذیل آیات  1تا  ۲1مطففی (همان ،ج ،۲4ص۲7۵ا ،)۲7۶تعلیقاهای بار روایاات
باب السعادة والشقاوة کتاب اصول کاافی ،و در رساالۀ افعاال الهای در کتااب رساائل
توحیدی .ایشان بحث اخیر را از مبحثی فلسفی شرو میکنند و در آخر نیة به آیات و
روایات استشهاد میکنند .طبق نظر عالمه ،نفس در آغاز ،در اثر حرکت جاوهری بادن
پدید میآید و ای هنگامی است که خیال شرو به فعالیت مایکناد در ایا مرحلاه،
نفس به شدت رنگ بدن را دارد ،اما ای رنگ هنوز بهحدى نرسیده است که قابل زوال
نباشد ،آنگاه نفس در ارتباط با نو تربیت ،آگاهىها و رویدادهایى که باا آن در تمااس
است ای حالتها را میپذیرد تا جایی که در او رسوخ میکند و ماالزم مایگاردد .باا
همی صورت نفسانى است که انسانها از یكدیگر تمایة مىیابند .براساس نظر عالماه،
انسان از همان ابتداى امر ،هر فعلى که انجام دهد ،از آن فعل ،هیئتى نفسانی و حاالى از
حاالت سعادت و شقاوت در او پدید مىآید .مقصود از سعادت ،چیةی است که باراى
انسان از آن جهت که انسان است خیر است و مراد از شقاوت مقابال ساعادت اسات.
سپس اگر همی فعل تكرار شود به صورت یك ملكاه درماىآیاد و آنگااه ایا ملكاه
صورتی سعیده یا شقیه را در نفس ایجاد مىکند که مبدأ هیئتها و صورتهای نفسانی
می شود(.نك طباطبایی1213 ،ق ،ج ،1ص )127پس اگر ای صورت ،صورت سعادت
باشد ،آن نفس ،در برزخ در راه سعادت واقع مىشود و اگر صورت شقاوت باشاد ،در
راه شقاوت .عالمه طباطبایی سپس بیان میکند که کمال هر معلول ،همان وجود علتش
است و محال است معلولى درحرکت تكاملى خود ،از کمال علت وجودش فراتر رود
و از طرا دیگر ،محال است معلاول در حرکات تكااملىاش ،هماۀ مراتاب وجاودى
کمالش را طى کند و به مرتبۀ علتش نرسد .از ای مقدمات ،نتیجه مىگیریم که شىء در
بازگشتش ،در همان مرتبهاى که در ذاتش از آن تعای یافتاه اسات اساتقرار ماىیاباد.
بنابرای  ،هر شىء به آغاز خود باازمىگاردد .همچنای نظاام عقلاى موجاود در عاالم
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طینت پاکیةه هم بیافریند باز بهسمت شرور گرایش دارند(.شبر1243 ،ق ،ج ،1ص)17
عالمه طباطبایی نیة در برخی آثار خود ،به شرح زیر به ای موعو پرداخته است
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مجردات و نظام مثالى موجود در عالم مثال و یكى از دو جنبۀ نظام جسامانى موجاود

شقاوت ذاتى ،ای گونه باید تببی گردد ،نه آنگونه که از ظاهر لفظشان بهنظر ماىرساد
که بطالن تأثیر تربیت و بیهوده بودن تكلی و برهمخاوردن نظاام تشاریع و خالصاه،
باطل بودن مجازات و پاداش را در پى خواهد داشت .عالمه در بحث آیات بیان میکند
که با دقت در آیات ،درمىیابیم که افعال خداوند و تصرفاتش در آنها ،بهسبب شرارتى
است که در خود آنها وجود دارد و درواقع ،نتیجۀ فسق و کفر و سرکشى آناان اسات
«...والله ال یهدى القوم الفاسقین»(مائده ...« )142والله ال یهدى القوم الظالمین»(بقاره )۲۵2
«...وما ظلمهم الله ولکن أنفسهم یظلمون»(آلعمران .)113
عالمه در ذیل آیۀ «قل کل یعمل على شاکلته(»...اسراء  )22نیة بیان میکناد کاه یاك
ذات ،سعادتمند و ذات دیگر شقاوتمند است و شقاوت به ذات برماىگاردد و اگرچاه
افعال ذات در خارج از آن واقع مىشود و نیة ازخارج اثر مىپذیرد ،افعاال و انفعااالت
ذات ،بهویژه آن بخش از افعال که مربوط به باط آن است ،از محادودۀ ذات و گاوهر
آنان بیرون نمىرود چنانکه خداوند فرمود «من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلیه ا»...
(فصلت  )2۶سپس ایشان در بحث روایی از امام صادق روایت مىکند که رساول
خدا فرمود « الشقی م شقى فی بط أمه والسعید م سعد فی بط أمه ».عالمه در
ذیل ای روایت میگوید ای روایت ،مستفیض است و گروهى ازمحدثان شیعه و سنى
با سندهاى گوناگون آن را نقل کردهاند(.طباطبایی ،بیتا ،ص142ا)11۲
از سوی دیگر ،امام خمینی در ذیل حدیث «إن الله عة و جل خلق السعادة والشقاوة
قبل أن یخلق خلقه .فم علمه سعیدا ،لم یبغضه أبدا و إن عمل شرا ،أبغض عمله و لم
یبغضه .و إن کان علمه شقیا ،لم یحبه أبدا و إن عمل صالحا ،أحب عمله و أبغضه لماا
یصیر إلیه .فٍذا أحب الله شیئا ،لم یبغضه أبدا .و إذا أبغض شیئا ،لم یحبه أبدا» بهنقال از
منصور ب حازم از اصحاب امام صادق میفرماید «مراد از علم حق در ایا مقاام،
علم تفصیلی قدری (قدر أول) متأخر از قضاء(قضاء اول) است و حقتعالى باه حساب
علم خود ،اشیا را به همان نحوى که به صور قدرى تحقاق دارناد ،وجاود داده اسات.
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در عالم اجسام ،نظامى ثابت و بىتغییر اسات .بناابرای  ،تعای ناو جسامانى باه هار
صورتى باشد ،شقاوت یا سعادت ،بازگشتش نیة همانگونه خواهد بود .پس سعادت و
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سعید و شقی در مقام ظهور خارجى امر تكوینی حق را اجابات نمودناد ،اماا در مقاام

جوهر اوست .و حق عالم بود به شقاوت شقی و او را ایجاد کرد ».امام خمینی در ادامه
میگوید «آنچه از توحید صدوق نقل شد داللت دارد بر اینكه علم تابع معلاوم اسات»
سپس به بیان اب عربی در فص لوطی اشاره میکناد کاه «خالصاه آنكاه کفار ،ایماان،
سعادت و شقاوت ناشى از صورت قدر و ظهور علمى خلق در قدر اول است .و مؤید
آن ،کالم حضرت امام صادق است که فرمود "إن اللاه عاة و جال خلاق الساعادة

والشقاوة قبل أن یخلق خلقه ".مراد از خلق اول تقدیر است ،و خلق بهمعناى قدر ».تتمۀ
کالم امام آن است که «فم علمه الله سعیدا ،لم یبغضه أبدا» یعناى «ال یصایر شاقیا» .و
صدور خطا از او بر سبیل ندرت ،ناشى از شقاوت او نیست .در مقام جماعبنادی بایاد
گفت روایات در ای باب داللت بر ای اصل دارد که خداوند سعادت و شقاوت را در
دایرۀ تقدیر قرار داده است و ای معنا منافات با اختیار ندارد ،بلكه بر ای اصال اساتوار
است که نفوس انسانى تقسیم به اشقیا و سعدا شادهاناد و مقادر تغییار نپاذیرد(.ناك
موسوی خمینی ،172۶ ،ص14۶ا)143
آیتاهلل جوادی آملی نیة ای روایات را باتوجه به علم الهی و مبحث اختیار ا که از
مباحث مسلم و قطعی شیعۀ امامیه است ا موردبحث قرار داده و جبری را کاه در بادو
امر از ظاهر ای روایات بهدست میآید رفع کرده است .ایشان بیان میکند که خداوناد
سبحان در رحم مادر ،اجةای وجود انسان را در ابتدا بهنحوی تنظیم میکناد کاه خاود
میخواهد «هو الذی یصورکم فی االرح ام کی یش اء» ناه آنگوناه کاه پادر یاا ماادر
میخواهند .تصویر الهی در رحم ،دو بخش منسجم و هماهناگ دارد یكای راجاع باه
قلمرو بدن که پایگاه آن را «إنی خالق بشرا من طین»(ص  )31تأمی مایکناد و دیگاری
راجع به قلمرو روح که منةلت آن را «ونفخت فیه من روحی»(حجر  )۲3تأسیس میکند.
آنچه مربوط به جنسیت(مذکر و مؤنث) ،جوارح و اندام(خلق) است در حاوزۀ تصاویر
ت و طبیعت ،و آنچه مربوط باه جاان از لحاا ایماان و کفار ،طهاارت و قاذارت ،و
سعادت و شقاوت(خلق) است ،در حوزۀ تصویر روح و ماورای طبیعات اسات .چاون
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عمل و اطاعت امر تشریعى ،برخى اطاعت کردند و برخى عصیان ورزیدند .شقی کسى
است که از اطاعت حق سرباز مىزند و ایا عصایان مانظم از شاقی ،ناشاى از ذات و
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تصویر جوانا همانند ترسیم جوارح در اختیار خداست(حدوثا و بقااء) ،مجاالی بارای

نخواهد بود .معنای سعادت سعیدان در رحم و شقاوت شقی ها در آن ،ایا اسات کاه
خداوند مصور که عالم غیب و شهادت اسات ،در دوران باارداری ماادر مایداناد کاه
کودکش بعد از میالد با اختیار خود راه فالح را میپیماید بااینكه توان طی طریق طاالح
را داراست ،یا به طریق عالل میرود بااینكه قادرت پیماودن راه هادایت را داراسات.
آمیختگی تصویر الهی با تكلی  ،همی نتیجه را میدهد .حوزۀ تكلی  ،منطقۀ اختیار و
قدرت و طاقت است .بررسی احادیث طینت و اخبار استطاعت ،همگی همای مطلاب
درست را در بر دارند(.جوادی آملی1723 ،ش ،ج ،17ص31ا)3۲
از میان اقوال و دیدگاههای مختل  ،تحلیل براساس علم الهی هم از نظار دالیال و
هم از نظر نتایج ،بهتری دیادگاه اسات زیارا اوال جباری از آن حاصال نمایشاود و
درنتیجه منافی با اختیار نیست ،ثانیا آیات قرآن و خانوادۀ حدیثی نیة ایا امار را تأییاد
میکند .در آیۀ  7تا  ۵سورۀ مسد دربارۀ ابولهب و همسرش میفرماید «...سیص لى ن ارا

ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد» ،3ساؤالی کاه در اینجاا ممكا
است مطرح شود ای است که با ای پیشگویى قرآن مجید ،دیگر ممك نباوده ابولهاب
و همسرش ایمان بیاورند ،وگرنه ای خبر کذب و دروغ مىشاد .در جاواب مایتاوان
گفت خداوند مىداند که هرکس با استفاده از اختیار و آزادی اش در آینده چه کارى را
انجام مىدهد .در آیات موردبحث خداوناد از آغااز ماىدانساته اسات کاه ابولهاب و
همسرش با میل و ارادۀ خود هرگة ایمان نمىآورند نه از طریق جبار و الاةام .باهتعبیار
دیگر ،عنصر آزادى اراده و اختیار نیة جةء معلوم خداوند بوده .او مىدانسته اسات کاه
بندگان با صفت اختیار و با ارادۀ خویش چه عملى را انجام ماىدهناد .باه طاور مسالم
چنی علمى و خبر دادن از چنان آیندهاى ،تأکیدى است بر مسئلۀ اختیار ،ناه دلیلاى بار
اجبار(.مكارم شیرازی1732 ،ش ،ج ،۲3ص)2۲7
در تأیید ای قول ،میتوان از آیات قرآن و خانوادۀ احادیث در ای باب نیة اساتفاده
کرد.
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تفویض و قدر نیست و چون تصویر مةبور در حد زمینه ،اقتضا و با حفظ اختیار اسات
ا زیرا خصیصۀ انتخاب در نهان بشر نهادینه شده است ا جایی بارای جبار و اعاطرار
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 .4آیات قرآنی موهم جبر

الله علیها بکفرهم(»...نساء ...« ،)1۵۵و طبع على قلوبهم(»...توباه ...« ،)23خ تم الل ه عل ى
قلوبهم(»...بقره ...« ،)3و ختم على س معه و قلب ه »...و «...یض ل م ن یش اء و یه دی م ن

یشاء(»...نحل )37
2ا .۲آیاتی که قدرت و نیة استقالل قدرت را از انسان نفی میکند .مانند « ...ال ق وة

اال بالله(»...که  )73و «و ما تشاؤن اال أن یشاء الله(»...انسان )74
2ا .7آیاتی که کار انسان را باه خادا نسابت مایدهاد .نظیار «و الل ه خلقک م و م ا
تعملون»(صافات  )3۶و « ...و ما رمیت إذ رمیت و لکن الله رمى(»...انفال )13
2ا .2آیاتی که دربارۀ سرعتکنندگان در کفر و منافقان و سماعون وجود دارد .مانند

«...أولئك الذین لم یرد الله أن یطهر قلوبهم(2»...مائاده ...« ،)21یرید الله أن یص یبهم ب بعِ

ذنوبهم(3»...مائده ...« ،)23یضل الله من هو مسرف مرت اب»(14غاافر  )72و دیگار آیاات.
(نك قرائتی ،جبر و اختیار ،بیتا1 ،ا ۲با تصرا)
بهطور کلی در توجیه ای آیات میتوان گفت
اوال آیات زیادی در باب اختیار وجود دارد .مانند «إنا هدیناه السبیل إما ش اکرا و إم ا

کفورا(».انسان )7
ثانیا در مواجهه با دستۀ اول آیات و دستۀ چهارم باید گفت متقی داراى دو هدایت
هستند هدایت اولى که بهخاطر آن متقى شدند و هدایت دومى که خداى سبحان بعاد
از تقوایشان به ایشان کرامت فرمود .کفاار و منافقاان هام دارای دو عااللت و کاوری
هستند که عاللت و کوری اول را خودشان دارند و عاللت و کاوری دوم را خداوناد
بهعنوان مجازات به آنها میدهد .لذا در آیۀ  3بقاره خاتم باه خداوناد و غشااوت باه
خودشان نسبت داده شده است «ختم الله على قلوبهم و عل ى س معهم و عل ى أبص ارهم

غشاوة »...و همچنی در آیۀ  14بقره ،مرض اول به منافقان نسابت داده شاده و مارض
دوم به خداوند «فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا(»...طباطبایی1213 ،ق ،ج ،1ص)22
ثالثا در مواجهه با آیات دستۀ دوم و سوم نیة باید گفات انساانهاا اساتقالل کامال
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ای آیات را میتوان به چند دسته تقسیم کرد
2ا .1آیاتی که واژۀ اعالل در آن بهکار نرفته ولی بوی جبر میدهد ،نظیر «...بل طبع
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ندارند بلكه قدرت و آزادى اراده همه به خواست خدا و از ناحیاۀ اوسات ،و هروقات

میان ای دو(.مكارم شیرازی1732 ،ش ،ج ،۲۵ص )72۵بنابرای اگر انسان کاری را باه
اختیار خود انجام میدهد ،قدرت ای کار را خدا به انسان داده است.
بهطور خالصه ،در بحث جبر و اختیار باید به «ال جبار و ال تفاویض بال امار بای
امری »(کلینی1243 ،ق ،ج ،1ص )1۶4قائل شد .مكتب شیعه نیة با تمسك به ای اصل،
آیاتی را که در ظاهر داللت بر اختیار یا جبر کامل دارند ،تأویل میکناد و باا کناار هام
گذاشت همۀ آنها در کنار یكدیگر میتوان به ای جمعبندی رساید .باتوجاهباه آنچاه
گفته شد ،آیات شریفۀ قرآن مؤید جبر نیست و روایاتی مانناد روایاات طینات را بایاد
بهگونهای تفسیر کرد که با قرآن موافقت داشته باشد.
 .5خانوادۀ حدیث
بعد از بررسی آیاتی که در ظاهر بوی جبر میدهند ،الزم است خانوادۀ حدیثی تشاكیل
دهیم و به احادیثی بپردازیم که با بحث طینات مارتبطاناد .درایا بااره الزم اسات باه
روایاتی در حوزۀ سعادت و شقاوت ،فطرت ،علم الهی و عدل الهی پرداخته شود.
5ـ .1احادیث سعادت و شقاوت
از میان متقدمان ،شیخ کلینی در اصول کافی در کتاب التوحید در باب السعادة والشقاوة

(همان ،ج ،1ص1۵۲ا )1۵2و شیخ صدوق در کتاب التوحید در همی باب (اب بابویه،
1732ق ،ص7۵2ا )7۵2احادیث ای موعو را ذکر کردهاند.
در باب السعادة والشقاوة کتاب کافی ،سه حادیث ذکار شاده(کلینی1243 ،ق ،ج،1
ص1۵۲ا )1۵2که از ظاهر حدیث اول و سوم ،جبر برمیآیاد .حادیث اول مایگویاد
انسان سعادتمند و شقاوتمند قبل از آمدن به ای دنیا مشخص شده است «ع أبی عبد
الله قال إن الله عة و جل خلق السعادة والشقاوة قبل أن یخلق خلقه فم خلقه الله
سعیدا لم یبغضه أبدا و إن عمل شرا أبغض عمله و لم یبغضه و إن کان شقیا لام یحباه
أبدا و إن عمل صالحا أحب عمله و أبغضه لما یصیر إلیه فٍذا أحب الله شیئا لم یبغضاه
أبدا و إذا أبغض شیئا لم یحبه أبدا(».کلینی ،1243 ،ج ،1ص1۵۲اا )1۵7البتاه احادیاث
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خداوند اراده کند مىتواند ای قدرت و آزادى را سلب کند .به ای ترتیب نه تفویض و
واگذارى کامل است و نه اجبار و سلب اختیار ،بلكه حقیقتى است دقیاق و ظریا در
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دیگری هم وجود دارند که جبر حاصل از ای گونه احادیث را توعایا دادهاناد ،مانناد

علم الله و هو فی بط أمه أنه سیعمل أعمال االشقیاء و السعید م علم الله و هاو فای
بط أمه أنه سیعمل أعمال السعداء قلت له فما معنى قوله ص اعملوا فكال میسار لماا
خلق له فقال إن الله عة و جل خلق الج و االنس لیعبادوه و لام یخلقهام لیعصاوه و
ذلك قوله عة و جل -و ما خلقت الج و االنس اال لیعبدون فیسار کلاا لماا خلاق لاه
فالویل لم استحب العمى على الهدى(».اب بابویه1732 ،ق ،ص)7۵۶
از حدیث فوق میتوان دو نكتۀ اساسی را استنباط کارد  .1اماام کااظم بحاث
شقی بودن و سعید بودن قبل از خلقت را به بحث علم الهی پیوند میزند و میفرمایاد
یعنی درحالیکه فرد شقی در شكم مادرش است خداوند میداند که او عمال اشاقیا را
انجام میدهد و زمانی که فرد سعید هم در شكم مادرش است ،خداوند میداناد کاه او
عمل سعدا را انجام میدهد .۲ .از آن حضرت درخصوص ای قول پیامبر میپرسند
که فرمود «اعملوا فكل میسر لما خلق له» ،ایشان به آیۀ «و ما خلق ت الج ن و االن س اال

لیعبدون»(ذاریات  )۵۶استناد کرده و بیان میکند که افراد برای عبادت آفریده شدهاند نه
معصیت .بنابرای دلیلی وجود ندارد که خداوند قبل از خلقت ،افراد را برای شقاوت یا
سعادت آفریده باشد.
در باب السعادة والشقاوه توحید صادوق(اب بابویاه1732 ،ق ،ص7۵2اا )7۵2نیاة
شش حدیث آمده که بیشتر آنهاا داللات بار جبار ندارناد .یكای از احادیاث از اماام
کاظم بود که در فوق توعیا داده شد ،حدیث دیگر نیة دربارۀ آیۀ «قالوا ربنا غلب ت

علینا شقوتنا(»...مؤمنون  )14۶است که اماام مایفرمایاد «...بأعماالهم شاقوا(».ابا
بابویه1732 ،ق ،ص)۵۶
از نظر عقلی نیة ذاتی بودن سعادت و شقاوت نمیتواند پذیرفته شود زیرا ذاتی یاا
از باب کلیات خمس است که شامل جنس و فصال و ناو مایشاود کاه ساعادت و
شقاوت از ای مقوله نیست ،یا از باب برهان است که باز هم امكان ندارد چون خاارج
از ماهیت شیء است زیرا اینكه انسانها را به یكی از ای اوصاا وص

کنایم ،کاافی
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حدیثی از امام کاظم« سألت أبا الحس موسى ب جعفر ع معناى قاول رساول
الله ص الشقی م شقی فی بط أمه و السعید م سعد فی بط أمه فقاال الشاقی ما
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نیست بلكه انسانها باید به عقائد حق و اعمال صالا یا عقاید و اعمال باطال توصای

بنابرای در مقام جمعبندی بحث سعادت و شقاوت ،باید گفت بااینكه ظاهر بعضی
از احادیث داللت بر ذاتی بودن ای امور دارد و جبرگونه باهنظار مایرساند ،احادیاث
صحیا دیگر ،آن احادیث را رد میکناد و از نظار عقلای نیاة ذاتای باودن ساعادت و
شقاوت با ادلۀ ارائهشده ،پذیرفتنی نیست .لذا ظاهر بعضی از احادیث طینات را کاه بار
مشخص بودن انسانهای مؤم و کافر قبل از آفرینش داللت میکنند ،باید بر علم الهی
حمل کرد.
5ـ .2احادیث فطرت
بحث فطرت از بحاثهاای مهام و کلیادی در معاارا اساالمی و تفسایرکنندۀ ساایر

آموزههای قرآنی و روایی است .کلینی در کافی کتاب االیمان و الكفر باب الخلق علاى
التوحید(کلینی1243 ،ق ،ج ،۲ص1۲ا )17پنج حدیث را ذکر مایکناد .حادیث اول و
سوم و پنجم در تفسیر آیۀ  74سورۀ روم ذکر شده است «ف أقم وجه ك لل دین حنیف ا

فطرت الله التی فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق الله ذلك الدین القیم 11»...که در آن ،فطارت
به توحید تفسیر شده است .حدیث دوم نیة درخصوص همی آیه است و امام با اشاره
به آیۀ ذر (...أ لست بربکم اعراا )13۲/مقصود از فطارت را اساالم مایداناد .حادیث
چهارم دربارۀ آیۀ  71سورۀ حج (حنفاء لله غیر مشرکین )...است که امام در ای آیاه نیاة
اشاره به آیۀ ذر میکند و مقصود از فطرت را معرفت به خداوند میداند .بی سه مقولاۀ
اسالم و توحید و معرفت خداوند میتوان جمع کرد زیرا اساس اسالم توحید اسات و
معرفت به خدا نیة در ذیل اصل توحید قرار میگیرد .بنابرای میتوان معنای فطارت را
توحید در نظر گرفت .عالوهبرای  ،در بیشتر ای احادیث ،فطرت به توحید تفسیر شاده
همچنانکه از نام باب هم پیداست .و مشخص است که کلینی نیة از احادیاث فطارت،
توحید را برداشت کرده است .باتوجهبه توعیحات فاوق مایتاوان گفات وقتای ایا
احادیث بهروشنی خلقت انسان براساس توحید و گرایش به ای امر را تأکید میکنناد،
دلیلی ندارد که ظاهر برخی احادیث طینت را مبنیبر مشخصکردن مؤم و کافر قبل از
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شوند .بنابرای صحیا ای است که بگوییم ای امور عرعی و اکتساابی هساتند(.ناك
سبحانی ،بیتا ،ج ،۲ص733ا)732
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آفرینش بپذیریم .اما با تفسیر روایات طینت به علم الهی ،بی احادیث فطرت و روایات
طینت تعارعی وجود نخواهد داشت.
یكی دیگر از مواردی را که باید در خانوادۀ احادیث طینت مادنظر قارار داد ،احادیاث
مربوط به علم الهی است .آنچه از ای احادیث برمیآید آن است که علام الهای ،ازلای
است(کلینی1243 ،ق ،ج ،1ص ،143حدیث ۲ا /2اب بابویاه1732 ،ق ،ص172اا،17۵
حدیث 1و /2مجلسی1247 ،ق ،ج ،2ص32ا ،33حدیث  )1و خداوند به آنچه خواهاد
بود همیشه عالم است و علم ایشان به اشیاء قبل از وجود ،مانند علم ایشان به آنها بعد
از وجودشان است «...و لم یةل عالما بما یكون فعلمه به قبل کونه کعلمه به بعد کونه»،
«...لم یةل الله عالما باالشیاء قبل أن یخلق االشیاء کعلمه باالشیاء بعد ما خلق االشایاء».
(کلینی1243 ،ق ،ج ،1ص ،143حدیث ۲و)2
بنابرای در مقام جمعبندی باید گفت علم خداوند ازلی اسات و منافااتی نادارد باا
اینكه ایشان قبل از خلقت موجودات ،به افعال و اعمال آنها آگاه باشد .بهعبارت دیگر،
علم الهی قبل از خلقت ،مطابق با آن چیةی است که موجودات بعد از خلقت به اختیار
خود انجام میدهند و درحقیقت علم و معلوم تطابق مییابد و علم فر بر معلوم است.
(حلی1274 ،ق ،ص77۵ا )77۶لذا جبری حاصل نمیشود .در موعو موردبحث نیاة
میتوان گفت احادیث صادرشده ناظر به علام الهای هساتند و ازآنجااییکاه خداوناد
میدانسته چه کسی مؤم و کافر خواهد شد ،آنها را ای چنی آفریده است.
5ـ .4احادیث عدل الهی

بحث پایانی که میتوان در خانوادۀ احادیث طینت از آن استفاده کرد ،احادیث عدل الهای
است .مضمون احادیثی که دربارۀ عدل الهی صادر شده داللت میکند که خداوناد کسای
را که معصیت نكرده باشد عذاب نمیکند «...مم المعصی قال لا تخلو م ثلااث إماا أن
تكون م الله عة و جل و لیست منه فلا ینبغی للكریم أن یعذب عبده بماا لاا یكتسابه»...
(اب بابویه1732 ،ق ،ص )3۶و ایشان برتر از آن است که بر بندگان ستم کند ،بلكه میاان
مخلوقات به عدل رفتار میکند و در اجرای احكام نیة عادالنه فرمان میدهاد « ...وارتفاع
ع ظلم عباده ،و قام بالقسط فی خلقه ،و عدل علیهم فای حكماه(». ...رعای172۶ ،ش،
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ص۲۵2ا ،۲۵۵خطبۀ )12۵

شیخ صدوق ،عدالت بهمعنای آن است که خداوند بهسبب کارهای نیك پاداش میدهد
و به سبب کارهای بد عقاب میکند «العدل هو أن یثیب على الحسان  ،و یعاقاب علاى
السیئ (».اب بابویه1212 ،ق ،ص )۶3لذا ای حقیقات کاه خداوناد انساان را باهسابب
کارهای بد عقوبت میکند ،با آفریدن بندگان از سرشت سجی و جبری بودن اعمال او
در ای دنیا متعارض است .ازآنجاییکاه عادل الهای از مسالمات شایعه اسات ،ظااهر
احادیث طینت را که داللت بر جبر میکند و باا عادالت الهای ناساازگار اسات ،بایاد
بهگونهای تفسیر کرد که با عدالت الهی سازگار شود .تفسایر روایاات ماذکور باا علام
خداوند به آیندۀ انسانها ای تعارض را از بی خواهد برد.
نتیجهگیری
 .1احادیث طینت از احادیث مشكل اعتقادی است و تفاسیر مختلفی درباارۀ ایا گوناه
احادیث وجود دارد .باتوجهبه آیات قرآن کریم ،خانوادۀ حدیثی و اقاوال علماا باهنظار
میرسد تفسیر براساس علم الهی از مؤیدهای بیشتری برخوردار است.
 .۲تفسیر براساس علم الهی بدی معناست که خداوند در زمان آفرینش مایدانساته
افراد در آینده چه عملی را انجام میدهند و بر هماان اسااس ،آنهاا را آفریاده اسات.
بنابرای هیچگونه جبر و الةامی وجود ندارد.
 .7ظاهر برخی از آیات شریفۀ قرآن نیة داللت بر جبر میکناد ،ولای مشاكل ایا
موارد را میتوان با عرعه کردن بر آیاتی که در اختیار ،نص و صاریا اسات و نیاة باا
تفسیر به علم الهی حل کرد.
 .2عالوهبر استفاده از آیات ،از خانوادۀ حدیث نیة در ای باب میتاوان بهاره بارد.
احادیث در موعوعات سعادت و شقاوت ،فطرت ،علم الهای و عادل الهای باهعناوان
خانوادۀ حدیثی ،بر ای حقیقت داللت میکنند که جبری وجود ندارد و اساسا ساعادت
و شقاوت ذاتی نیست.
 .۵براساس آموزههای قرآن کریم ،انسانها با فطرت توحیدی و گرایش به کارهاای
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وقتی خداوند برتر از آن است که به بندگان ساتم کناد و خاود نیاة بنادگان را باه
عدالت امر کرده ،قطعا خود نیة اعدل العادلی است و به کسی ستم نمیکناد .باهتعبیار

۸7
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نیك آفریده میشوند و عدل الهی نیة حكم میکند که پاداش و عقوبت انسانها مناوط

پینوشتها:
 .1طی بهمعنای خاك و آب مخلوطشده با یكدیگر(گل) اسات .و گااهی بااینكاه قاوۀ آب آن از بای
میرود گل نامیده میشود ،لذا قرآن فرمود «از گل چسبندهاى».
 .۲اصل مادۀ «طی » خاك مختلط با آب است بهگونهای که یكی شوند و خاك مرطاوب عاعی تار از
آن است.
 .7طینت به معنای خلقت است .عبارت «طان اهلل على الخیر» به معنای ای است که خادا سرشات او را
بر خیر آفرید.
 .2همانا خداوند سعادت و شقاوت را قبل از خلقت مخلوقات آفرید.
 .۵آتش برافروختۀ الهى است آتشى که از دلها سرمىزند!
 .۶چنی نیست که مىپندارند ،بلكه آنها در آن روز از پروردگارشان محجوباند .سپس آنها به یقای
وارد دوزخ مىشوند!
 ... .3و به زودى وارد آتشى شعلهور و پرلهیب مىشود و(نیة) همسرش ،درحالى که هیاةمکاش(دوزخ)
است و در گردنش طنابى است از لی خرما.
 ... .2آنها کسانى هستند که خدا نخواسته دلهایشان را پاك کند.
 ... .3خداوند مىخواهد آنان را بهخاطر پارهاى از گناهانشان مجازات کند.
 ... .14خداوند هر اسرافكار تردیدکنندهاى را گمراه مىسازد.
 .11پس روى خود را متوجه آیی خالص پروردگار ک  .ای فطرتى است که خداوند انسانها را بار
آن آفریده دگرگونى در آفرینش الهى نیست ای است آیی استوار.
منابع
 .1قرآن کریم ،ترجمۀ آیتاهلل مكارم شیرازی ،قم دارالقرآن الكریم1737 ،ش(.نساخۀ نارمافاةار جاامع
التفاسیر ،۲قم مرکة تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی)
 .۲اب بابویه ،محمد ب علی ،التوحید ،تحقیق هاشم حسینی ،قم جامعاۀ مدرسای حاوزۀ علمیاۀ قام،
1732ق(.نسخۀ نرمافةار جامع االحادیث  ،7/۵قم مرکة تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی)
 .7ااااااااااااااا  ،االعتقادات ،قم المؤتمر العالمی للشایخ المفیاد1212 ،ق(.نساخۀ نارمافاةار کاالم
اسالمی ،قم مرکة تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی)
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به اختیار آنها باشد نه اینكاه افاراد ماؤم و کاافر قبال از آفارینش ،توساط خداوناد
مشخص شده و از هیچ اراده و اختیاری برخوردار نباشند.
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 .2ااااااااااااااا  ،علل الشرایع ،قم کتابفروشى داورى172۵ ،ش(.نسخۀ نرمافةار جامع االحادیاث
 ،7/۵قم مرکة تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی)

 .۶برقی ،احمد ب محمد ب خالد ،المحاس  ،تحقیق جاللالادی محادث ،قام دارالكتاب االساالمیه،
1731ق(.نسخۀ نرمافةار جامع االحادیث  ،7/۵قم مرکة تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی)
 .3راغب اصفهانى ،حسی ب محمد ،المفردات فی غریب القرآن ،تحقیق صفوان عدنان داودى ،دمشق
دارالعلم الدار الشامی 121۲ ،ق(.نسخۀ نرمافةار جامع التفاسیر ،۲قم مرکة تحقیقات کامپیوتری علاوم
اسالمی)
 .2رعی ،شری  ،نهجالبالغه ،ترجمۀ محمد دشتی ،تهران پیام عدالت172۶ ،ش.
 .3سبحانی ،جعفر ،االلهیات ،بیجا بینا ،بیتا(.نسخۀ نرمافةار مجموعه آثار آیتاهلل سبحانی ،قم مرکاة
تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی)
 .14شبر ،عبداهلل ،مصابیا االنوار فی حل مشكالت االخبار ،بیروت مؤسس النور للمطبوعات1243 ،ق.
 .11جوادی آملی ،عبداهلل ،تفسیر تسنیم ،تحقیق عبدالكریم عابدینی ،قم اسراء1723 ،ش.
 .1۲حلی ،حس ب یوس  ،کش المراد فی شرح تجرید االعتقاد ،تحقیق و تعلیق حسا حسا زاده
آملی ،قم المؤسس النشر االسالمی التابع لجماع المدرسی 1274 ،ق.
 .17صدرالدی شیرازی(صدرا) ،محمد ب ابراهیم ،شرح اصول الكافی ،تحقیق محمد خواجوی ،تهران
مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى1727 ،ش(.نسخۀ نرمافةار جامع االحادیث  ،7/۵قام مرکاة
تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی)
 .12طباطبایی ،محمدحسی  ،المیةان فی تفسیر القرآن ،قم دفتر انتشارات اسالمى جامعۀ مدرسی حوزۀ
علمیه1213 ،ق(.نسخۀ نرمافةار جامع التفاسیر ،۲قم مرکة تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی)
 .1۵اااااااااااا  ،رسائل توحیدی ،قم مؤسسه بوستان کتاب ،بیتا.
 .1۶طریحى ،فخرالدی  ،مجمع البحری  ،تحقیق ساید احماد حساینى ،تهاران کتابفروشاى مرتضاوى،
173۵ش(.نسخۀ نرمافةار جامع التفاسیر ،۲قم مرکة تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی)
 .13قرائتی ،محس  ،مجموعه فیشهای تبلیغی( ،)۲بیجا ،بیتا(.نسخۀ نارمافاةار مجموعاه آثاار حجاه
االسالم والمسلمی قرائتی ،تهران مرکة فرهنگی درسهایی از قرآن)
 .12کلینی ،محمد ب یعقوب ب اسحاق ،الكافی(ط ا االسالمیه) ،تحقیاق علایاکبار غفااری و محماد
آخوندی ،تهران دارالكتب االسالمیه1243 ،ق(.نسخۀ نرمافاةار جاامع االحادیاث  ،7/۵قام مرکاة
تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی)
 .13اااااااااااا 1734 ،ش ،اصول کافی ،ترجمۀ محمدباقر کمرهای ،تهران انتشارات اسوه.
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 .۵اب منظور ،محمد ب مكرم ،العی  ،بیروت دار صادر1212 ،ق(.نسخۀ نرمافةار جامع التفاسایر ،۲قام
مرکة تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی)
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 .۲4مازندرانی ،محمد صالا ب احمد ،شرح الكافی -االصول و الروعا  ،تحقیاق ابوالحسا شاعرانی،
تهران المكتب االسالمیه172۲ ،ق(.نسخۀ نارمافاةار جاامع االحادیاث  ،7/۵قام مرکاة تحقیقاات

التراث العربی1247 ،ق(.نسخۀ نرمافةار جامع االحادیث  ،7/۵قم مرکة تحقیقات کامپیوتری علاوم
اسالمی)
 .۲۲مصاطفوی ،حسا  ،التحقیااق فای کلمااات القارآن الكاریم ،تهااران بنگااه ترجمااه و نشار کتاااب،
17۶4ش(.نسخۀ نرمافةار جامع التفاسیر ،۲قم مرکة تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی)
 .۲7مكارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران دارالكتب االسالمیه1732 ،ش(.نساخۀ نارمافاةار جاامع
التفاسیر ،۲قم مرکة تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی)
 .۲2موسوی خمینی ،روحاهلل ،مصباح الهدای الی الخالف و الوالی  ،تهران مؤسساه تنظایم و نشار آثاار
امام خمینى(.172۶ ،نسخۀ نرمافةار مجموعه آثار امام خمینی ،قم مرکة تحقیقات کامپیوتری علاوم
اسالمی)
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کامپیوتری علوم اسالمی)
 .۲1مجلسی ،محمدباقر ،بحاراألنوار الجامع لدرر اخبار ائم االطهار(طاا بیاروت) ،بیاروت دار احیااء

