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  مقدمه
، از مسائل اختالفي ميان انديشمندان آنهاوجود عالم/عوالمي قبل از دنيا و حيات انسان در آن/

ثار اين متفكران، مسائل متعددي مسلمان اعم از فيلسوف، متكلم، مفسر و محدث بوده است. در آ
تعداد اين عوالم، ويژگي و خصوصيات هريك، حضور يا عدم حضور انسان (يا ساير  جملهاز

ثيرپذيري روشن كردن نحوه حضور او، امكان تأو به فرض قبول حضور انسان،  آنهاموجودات) در 
  . گيردقرار ميمورد بررسي و تحليل  حيات دنيوي از حيات پيشين و ارزيابي چگونگي آن

. كنندبه آيات قرآن و روايات استناد مي براي مدعاي خود مثبتين حيات پيشين غالباً
روشني بيانگر آن است كه خداوند از همان احاديث به قدند كه ظاهر برخيگروهي از ايشان معت

د. اين انعوالم سعيد يا شقي شده را متفاوت آفريده و آدميان در همان هاناآغاز، طينت انس
كه بسياري از اين حاليكند؛ درذهن متبادر مي ر نوعي تعيين سرنوشت و جبر را بهتعابي

ر و ال جب ال«كنند و پيرو نظريه باورمندان، بر اراده و اختيار انسان در زندگي دنيوي پافشاري مي

ر، نوشتار حاضر الذكهاي فوقلفههستند. از ميان قائلين به مجموع مؤ »تفويض بل امر بين االمرين
يوي را ثير آن بر زندگي دنسرنوشت انسان در حيات پيشين و تأ بر آن است كه مبحث تعيين
اين راستا ديدگاه عالمه طباطبايي و پيروان مكتب تفكيك را  مورد بررسي قرار دهد و در

كه  مشتركي دارند اين مبحث ايده ازآنجاكه پيروان مكتب تفكيك در. مقايسه خواهد كرد
شوند، از اند و اين نظرات در كنار هم تكميل ميتر شرح دادهآن را كامل دام قسمتي ازهرك

يعني شيخ مجتبي قزويني، ميرزا حسنعلي مرواريد و  ،سه شخصيت اصلي جمع ايشان به آراي
بحث مورد نظر مقاله، مجموع  شيخ محمدباقر ملكي ميانجي پرداخته شد. بايد اذعان كرد كه در

  شود.لحاظ  منزله ديدگاهي واحدهم، به انديشمند بايد در كنار گفتار اين سه
تفاوت روش اين متفكران اشاره اي در ارتباط با ز شروع بحث مناسب است كه به نكتهقبل ا

يات (و روايات) و بايد با توجه به ظاهر آ ، در مباحث اعتقادياز نظر پيروان مكتب تفكيك .شود
دانند كه براي اثبات ايشان خود را ملزم مي ،عالوهمطالب پرداخت. بهويل، به بيان بدون تفسير و تأ

وفور به روايات به يي بيان كنند و در مبحث كنوني همقرآني يا روا داليل صرفاًهاي خود، مطلوب
و  موردبي آنهاكنند. ايشان معتقدند روايات اين باب بيش از حد تواتر است و تضعيف تكيه مي

منظور تقيه از سوي ائمه گويند چنين مضاميني بهادعاي برخي كه مي باطل است. همچنين
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زيرا اين روايات اوالً موافق با عقيده بسياري از علماي عامه نيز هست و  ؛بيان شده، مردود است
 رواينو از شده استذكر و اثبات ائمه ساير و  (ع)منينامامت و واليت حضرت اميرالمؤ آنهاثانياً در 

ر موارد الزم، بايد . اما عالمه طباطبايي معتقد است كه د)513، ص1387(قزويني،  نيست مناسب تقيه
هاي عقلي روايات) پرداخت و از استدالل ويل آيات (و روايات با كمك خود آيات وبه تفسير و تأ

اما در مبحث حاضر، ايشان روايات مربوط به عالم ذر را  .تر مطالب بهره بردبراي تبيين مناسب
اند و همچنين از را نقل كرده آنها (ص)اي از اصحاب رسول خدازيرا عده داند؛واتر معنوي ميمت
  . )428، ص8، ج1374(طباطبايي،  اي روايت شده استسنت به طرق كثيرهق شيعه و اهليطر

  دنيا  هاي عوالم مقدم برتعداد و ويژگي
ن مورد بحث ما متفاوت است. نزد انديشمندا آنهاخصوصيات  تعداد عوالم مقدم بر دنيا و

كنند: عالم ارواح، اظله و اشباح، تفكيكيان در برشمردن عوالم پيشين به چهار نام اشاره مي
برد. از نظر پيروان مكتب ولي عالمه طباطبايي تنها از دو عالم امر و ذر نام مي ؛طينت و ذر

اند و از اجساد خلق شده هزار سال قبل تفكيك، عالم ارواح موقفي است كه در آن ارواح، دو
، 1373(ملكي ميانجي،  معرفي كرده است آنهاداراي عقل و شعورند و خداوند همانجا خود را به 

(طباطبايي،  پذيردهزار سال قبل از اجساد را نمي البته عالمه طباطبايي آفرينش ارواح دو .)135ص

عالمي شبيه آن است كه خداوند  . عالم اظله و اشباح نيز همان عالم ارواح يا)426، ص8، ج1374
دليل لطافت زياد ارواح، از آنان به وت و امامت پيمان گرفته و بهاز ارواح و اظله بر ربوبيت و نب

 .)110، ص1377مرواريد،  ؛511، ص1387؛ قزويني، 138، ص1373(ملكي ميانجي،  اظله تعبير شده است
اه آب را گهم آميخته، آن ا و آب شور را بهآن آب گوار الم طينت عالمي است كه خداوند دراما ع

سپس از  صورت ذرات ريز پخش نموده است.را به خاك مخلوط، و گل درست كرده و آن با
. در سخنان عالمه طباطبايي )138، ص1373(ملكي ميانجي،  ذرات بر ربوبيتش پيمان گرفته است

» اظله«جاي واژه خورد. ايشان بهيچشم نم نحو مقبول تفكيكيان بهعوالم به اثري از قبول اين
 بيت آمدهتعبير لطيف ظالل كه مكرراً در لسان اهل :گويدكند و مياستفاده مي »ظالل«از لفظ 

تركي است كه تنها نام مش »ذر. «)154، ص10ج ،1374(طباطبايي،  ، اشاره به عالم ذر دارداست
  اند. ردهعالمي قبل از دنيا اطالق ك بر دوتفكيكيان و عالمه هر
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صورت ذرات به هااندهند كه در آنجا انسهاي عالم ذر را چنين توضيح ميتفكيكيان ويژگي
جاي  آنها خارج شدند و خداوند ارواح را در تر، از پشت حضرت آدماندازه ذر يا كوچك ريزي به

ه به رمود و مكلفشان ساخت كاعطا ف ،عقل و امري كه شايسته تكليف باشد آنهاسپس به  داد.
اين اقرار و اعتراف گواه بودند. كساني  كه خودشان برپاسخ گويند، درحالي »الست بربكم«خطاب 

 503- 516، ص1387(قزويني،  سعيد شدند و عاصيان شقي گرديدند ،كه پس از تكليف فرمان بردند

از  . خداوند برخي ذرات را پس)120، ص1373؛ ملكي ميانجي، 224و 109، ص1377؛ مرواريد، 524و
گرفتن اقرار، در صلب حضرت آدم قرار داد و بعضي را در هوا نگاه داشت. اين ذرات در زمان 

صورت نطفه داخل رحم مادر مقدرشده براي تولدشان به ضميمه غذا يا هوا داخل صلب پدر و به
  .)504، ص1387(قزويني،  شوندگردند و بعد از طي مراحلي در دنيا متولد ميمي

از دنيا  ايييهيچ انفكاك و جدا ،حسب زمانمه طباطبايي موقفي است كه بهعال عالم ذر نزد
آن است. براي روشن شدن تقدم عالم ذر بر دنيا و تفاوتشان از  آن و محيط به ندارد، بلكه همراه با

وجهي  ،وجود هر موجود كنيم.وجود را بيان مينظر عالمه طباطبايي، نظر ايشان درباره دو وجه هر م
از قوه  تدريجدنيايي، به ف دنيا و وجهي به طرف خداي سبحان دارد. اين وجود از حيث وجهبه طر

ي االهي خود، هيچ قوه ولي از حيث وجه ،يابدآيد و تكامل ميفعل و از عدم به وجود درمي به
دو هايش بالفعل است. اين ندارد و امري غير تدريجي است كه در اولين مرحله ظهور، تمام ويژگي

» كن«ختلف دارند و تقدمشان مانند تقدم ء واحدي هستند، اما احكام مچند مربوط به شيوجه هر

از وجود  »يكون«و  »كن« چون دو كلمه است؛ )84، (يس »أَنْ يقُولَ لَه كُنْ فَيكُونُ«در آيه  »يكون«بر 
آن، غير تدريجي و  دهند كه دو وجه رباني و مادي دارد و جنبه ربانيخارجي امر واحدي خبر مي

ست. عالمه طباطبايي معتقد است كه تقدم عالم ذر بر دنيا ا آن غير زماني و مقدم بر جنبه مادي
  .)153، ص10، ج1374(طباطبايي،  نظير تقدم كن بر يكون است
شده توسط تفكيكيان براي عالم ذر را مخالف مفاد قرآن و هاي بيانعالمه طباطبايي ويژگي

توان چطور مي . براي مثالوجود ندارد آنهاو معتقد است كه راهي براي اثبات  داندروايات مي
مثل خود فرد و داراي عقل، ضمير، ادراك و گوش و  اثبات كرد كه يك ذره از بدن فرد، دقيقاً

چشم باشد؟ چگونه اين ذره مورد تكليف قرار گرفته و برايش اتمام حجت شده است؟ چگونه از 
شود؟ تشبيه ذريه به ذر آن واقع مي رفته شده و ثواب و عقاب چگونه برگ يك ذره عهد و ميثاق
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وده، نه خردي و كوچكي ب آنهامنظور فهماندن كثرت ر روايات از منظر عالمه، تنها بهد
ماده و  ه ماورايطبق حجت قطعي عقلي و نقلي، انسانيت انسان به نفس اوست كحجمشان. 

ود رب مالك و مدبر ازجمله علوم تصديقي است و اين حادث به حدوث دنيوي است. تصديق وج
ست دهشود كه از احساسات ظاهري و باطني بعلوم بعد از حصول تصوراتي براي انسان حاصل مي

و 411- 412، ص8، جهمان( است آيد و داشتن اين احساسات موقوف بر وجود تركيب مادي دنيويمي

واسطه تعدد هء واحد بدنيا مستلزم آن است كه شيفرض تقدم زماني عالم ذر بر  ،عالوهبه. )422
زيرا انسان يك مرتبه در عالم ذر و مرتبه ديگر در دنيا با شخصيت  ؛شخصيت، غير خودش شود

  . )415- 416(همان، ص شوداش موجود ميدنيايي
در مقام مقايسه و قضاوت ميان اين دو ديدگاه بايد اذعان كرد كه برخي نقدهاي عالمه با 

درستي اشاره كه ايشان به طورعنوان مثال همانبه .ه به كتب حديث قابل ارزيابي استمراجع
تنها در بعضي  و ميان نيامدهز لفظ ذر، سخني از كوچكي ذرات بهدر روايات بعد ا ،كرده است

اند) اشاره شده است. اما برخي اشكاالت اي كه افق را پر كردهگونههروايات به فراواني ذرات (ب
مبناي عالمه را  شود و اشكال در صورتي وارد است كه قبالًان، از تفاوت مباني ناشي ميايش

پيروان مكتب تفكيك معتقدند علم نوري مجرد، خارج از ذات و  براي مثالپذيرفته باشيم. 
شود و شخصيت انسان و موهبتي الهي است كه گاهي به كسي اعطا و گاهي از او سلب مي

آن را به روح كه جسمي لطيف و ذاتاً ظلماني و تاريك است،  ،خواهدزمان كه ب خداوند هر
اما عالمه طباطبايي علم را  .)18، ص1373؛ ملكي ميانجي، 107،ص1387(قزويني،  كندتمليك مي

علم  ؛ منتهاداراي علم نيز هست ،چه داراي وجود باشدداند و معتقد است هرمساوق وجود مي
مرتبه وجودشان، شدت و ضعف دارد. عالمه همچنين معتقد موجودات، مناسب با شدت و ضعف 

كه درحالي ؛مجرد از ماده و عوارض آن است (كه علم و ادراك فعل اوست) است كه نفس انساني
ادله فالسفه  اند و معتقدند همهمبناي خود به عدم تجرد نفس قائل بنابر پيروان مكتب تفكيك

  .)132- 133، ص1377(مرواريد، اشكال است براي تجرد روح از ماده و عوارض آن مورد 
عالمه معتقد است عالم امر نيز بر ذر و دنيا مقدم است. اين عالم، مجرد و مشتمل بر 

 محيط آنها موجودات نظام تدريج همراه، و به زماني است كه با تدريجي و غير موجودات غير
ت نسبت به از جهت معلولي ودات عالم امر غير. بعضي موج)20- 22الف، ص1388(طباطبايي،  است
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ولي با وجود  ؛خداي سبحان، حد و تقدير ديگري ندارند و برخي ديگر محدود به بعضي حدودند
واجد جميع كماالت و لذايذ و مزاياي اين نشئه جسماني به نحو  آنهااين اختالف در حد، همه 

 ندادورند و انواري پاكاقص ماده و اعدام و كدورات آن بهاشرف و اعلي هستند و از آميزش به نو
اي قائل است كه . عالمه طباطبايي براي هريك از عوالم وجود، درجه و مرتبه)24- 28، صهمان(

درجه باالتر وجود، بر تمام درجات  كند كه هرمتمايزكننده آن از ساير عوالم است و تصريح مي
وسيله زمان يا فكيك بهحالي است كه عوالم مورد پذيرش مكتب ت اين در طه دارد.تر احاپايين

شوند. ماحصل اين رخ داده، از يكديگر متمايز مي آنهااتفاقاتي گاه بسيار مشابه كه در هريك از 
اما تعداد  ،بينيم در ديدگاه عالمه تمايز بين عوالم بيشتر از تفكيكيانتفاوت آنجاست كه مي

  عوالم كمتر است.
نسان، اكنون الزم است كم و ت پيشين ابا مشخص شدن نظر عالمه و تفكيكيان درباره حيا

  ثيرات اين حيات بر زندگي دنيوي مشخص شود.كيف تأ

  هاي اعتقاد به تعيين سرنوشت در حيات پيشيننشانه
چشم هاي عالمه طباطبايي، مطالبي بهدر آثار انديشمندان مكتب تفكيك و همچنين در نوشته

شدن سرنوشت و سرشت در عالم مقدم بر  اي از مشخصبه نحوه آنهاخورد كه مؤيد اعتقاد مي
   .پردازيمهاي اين اعتقاد ميدنياست و اكنون به بررسي نشانه

  اثر ماده اوليه خلقت هر انسان بر آينده او. 1
شود كه در همان حيات متقدم، اشاره مي هاانبه يك ماده اوليه خلقت انس رواياتدر برخي 

زيرا در ساير  ؛مربوط به عالم ذر و طينت است رسد اين موضوعنظر ميبه .معين شده است
ا آثار آن وجود ندارد. برند، ماده ينام مي آنهاعوالم پيشين كه پيروان مكتب تفكيك و عالمه از 

  فرمود:  امام باقر(ع)
خداوند خلق را آفريد، پس آن را كه محبوب داشت، از آنچه دوست داشت آفريد، و 

، از ت بهشت بيافريند و آن را كه دشمن داشتچنين دوست داشت كه او را از سرش
مبغوضش بود آفريد و مبغوضش آن بود كه از سرشت آتش بيافريند. ... آنگاه از  آنچه

 خداوند دعوت نمودند. ميان خلق، رسوالن را برانگيخت. رسوالن، مردم را به اقرار به
گارتان كيست؟ اگر آنان را پرسي كه آفريد" فرمايد:اين همان است كه خداوند مي
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ن را به نبوت سپس آنا ر باز زدند و گروهي اقرار نمودند.. پس گروهي س"گويند: اللَّهمي
كه كه خداوند دوستش داشت، اقرار نمود و آنبه خدا سوگند آن و واليت ما خواندند.

  .)10، ص2، ج1407 (كليني، دشمن داشت، انكار كرد
دليل تفاوت ماده اوليه سازنده به هاانوشت انسوضوح به تفاوت سرنگونه احاديث بهدر اين

افراد در همان حيات پيشين  گردد كه اين امر باعث تفاوت طينتشود و روشن مياشاره مي آنها
اهللا مرواريد ماده اصلي شده است. آيت آنهاند شدن صاحبان ممند و شقاوتتبع آن، سعادتو به

را به دو بخش شيرين و تلخ تقسيم كرد و پس از خداوند آب  :گويدداند و ميخلقت را آب مي
آن گل پاكيزه را از آب اول و گل بدبو را از دومي آفريد و بخش اول را عليين و بخش دوم را 

هاي درخور ايشان را از عليين هاي آنان، بهشت و نعمتناميد. بعدها ارواح مؤمنان، بدن سجين
هايش را از سجين آفريد. م و عذابچون جهن آنهاب با هايشان و امور متناسو ارواح كافران، بدن

و ارواح جانشينان  (ص)دگاه روح حضرت محمسپس به هريك از دو گروه، علم و قدرت داد. آن
ف نمود تا به ربوبيتش و پيامبري را مكل آنهاتك آن حضرت را بر ارواح ديگر عرضه نمود و تك

حي كه از عليين بودند، ايمان آوردند و خداوند آنان و واليت اوليايش اقرار كنند. اروا (ص)پيامبر
، 1377(مرواريد،  را اصحاب يمين ناميد و دسته ديگر كفر ورزيدند كه آنان را اصحاب شمال ناميد

  .)215- 217ص
  كند:بندي ميعالمه طباطبايي احاديث بيانگر اختالف در ماده اصلي انسان را چنين دسته

مانند روايتي كه در  دارد؛ هانات بر اختالف گل سازنده انسداللفضيل تبهرواياتي كه . 1
  نقل شده كه فرمود:  از علي بن الحسين(ع) الدرجات بصائر

 شوند.زياد نمي و ا را بر واليت ما گرفت و آنان كمخداوند متعال ميثاق شيعيان م
آن آفريد، و تر از خداوند متعال ما را از طينت عليين و شيعيان ما را از طينتي پايين

 تر از آن خلق فرموددشمنان ما را از طينت سجين و شيعيانشان را از طينتي پايين
  .)16، ص1404(صفار، 

 داند.رواياتي كه خلقت انسان را منتهي به آب گوارا و آب تلخ و شور مي. 2

. در اين داندرواياتي كه برگشت اختالف در خلقت را به اختالف در نور و ظلمت مي. 3
خداي تبارك و تعالي ما را از نوري آفريد كه «نقل شده كه فرمود:  ينه نيز از امام صادق(ع)زم
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، 1385صدوق، ( ...»آن نور نيز از نور ديگري خلق شده و اصلش از طينت اعلي عليين است 

  .)121- 130، ص8، ج1374طباطبايي، ؛ 117ص
كند؛ تفسير مي هاناوت طينت انسارتباط با تفا بعضي آيات قرآن را نيز در عالمه طباطبايي

  اعراف: سوره  58و  57مانند آيات 
م لَدبل قْناهقاالً سحاباً ثس تَّى إِذا أَقَلَّتح هتمحر يدنَ ييشْراً بب لُ الرِّياحرْسالَّذي ي وه و فَأَنْزَلْنا بِه تي

نْ كُلِّ الثَّمم نا بِهفَأَخْرَج تىالْماءواْلم نُخْرِج ككَذل رات  نَباتُه خْرُجي بالطَّي لَدالْب تَذَكَّرُونَ و لَّكُملَع
و او كسي است  بِإِذْنِ ربه و الَّذي خَبثَ ال يخْرُج إِالَّ نَكداً كَذلك نُصرِّف الĤْيات لقَومٍ يشْكُرُونَ؛

فرستد تا هنگامي كه ابرهاي باران رحمتش ميدهنده، پيشاپيش كه بادها را بشارت
سپس از آن آب نازل  .فرستيمسوي سرزميني مرده ميرا به آنهاسنگين بار را بردارند، 

گونه مردگان را از خاك برانگيزيم، كنيم تا هرگونه ثمر و حاصل از آن برآوريم. اينمي
اك جز گياه ، و ديار ناپرويدشايد پند گيريد. ديار پاك، گياهش به اذن خدا نيكو مي

جاي آورند، آيات را براي قومي كه شكر خدا بهگونه رويد؛ اينثمر، از آن نمياندك و كم
  كنيم.بيان مي

دهد كه تفاوت زيادي كه ميان ثمرات نشان مي گويد خداوند در آيات فوقعالمه مي
ن در محشر وجود دارد، گرفت سوي زنده شدن و قراربه هاناسعادت و شقاوت در خالل سير انس

گردد؛ زيستند و ارتزاق نمودند، بازمي آنها پديد آمدند و بر آنهاهايي كه از به اختالف زمين
ها رويد و بخشي از زمينمي آنهاها از ند كه با آب رحمت الهي، انواع ميوهاها پاكبخشي از زمين
نهايت، امر را  اينجا خداوند در پس در رويد.نمي آنهازارند كه جز اندك و ناچيز از ناپاك و شوره

  .)124ب، ص1388، همو( سرشت ارجاع داده است به طينت و
در مجموع بايد گفت عالمه طباطبايي و پيروان مكتب تفكيك در قبول و بيان آيات و 

هايشان اختالف چنداني ندارند و استناد به احاديث مشترك در نوشته ،رواياتي با اين مضامين
دهد كه در توضيحاتي مي آنهابا اين تفاوت كه عالمه طباطبايي درباره برخي از  ،وجود دارد

  شود. آن اشاره مي ادامه به
 امتحان و پيمان الهي بر طاعت و معصيت در عوالم پيشين. 2

امر عنوان ، بههاناله امتحان ارواح (يا ذرات) انسئاي از روايات حيات پيشين انسان، مسدر دسته
رسد امكان اين طاعت و نظر ميسعادت يا شقاوت بعدي است. به شأشده كه من عرفيخداوند م
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جز نام برديم) به آنهاكيان (كه از در تمام عوالم مورد پذيرش عالمه طباطبايي و تفكيمعصيت 
عالم امر وجود دارد؛ زيرا به تصريح عالمه، همه موجودات در عالم امر واجد جميع كماالت و 

نحو اشرف و اعلي هستند و از آميزش به نواقص ماده و ي اين نشئه جسماني بهلذايذ و مزايا
آن جايي نخواهد داشت. زراره از امام محمد  معصيت در روايندورند؛ ازدورات آن بهاعدام و ك

را از سطح زمين گرفت  خداوند تبارك و تعالي گل آدم«فرمود: حضرت كند كه نقل مي (ع)باقر
 د. آنگاه بهآمدنصورت ذرات كوچكي به حركت دركه بهتا آن ،ساييد و مالش دادشدت و آن را به

سوي آتش رويد و بهشت رويد و به اهل آتش فرمود بهسوي سالمت بهاصحاب يمين فرمود به
ترسيدند!  آنهااصحاب شمال فرمود به آتش درآييد.  ي ندارم. آنگاه آتشي افروخت و بهمن باك

صحاب يمين داد. آنان داخل آتش شدند؛ پس به آتش فرمان داد بر آنان ا همين دستور را به
سرد و سالمت باش. اصحاب شمال گفتند از ما بگذر و دوباره ما را امتحان كن. خداوند پذيرفت 

شدند. در ولي ترسيدند و داخل ن به كناره آتش رفتند، آنهاو فرمود اينك داخل آتش شويد. 
توانند از آن دسته شوند و آن دسته فت. پس اين دسته نميق يااينجا طاعت و معصيت تحق

طبايي فرمان خداوند براي . عالمه طبا)252، ص5، ج1403(مجلسي،  »توانند از اين دسته شوندنمي
درون آتش و پذيرفتن آن از سوي اصحاب يمين را كنايه از داخل شدن در حظيره  رفتن به

اين نظر تفكيكيان  . اما از)424، ص8، ج1374طباطبايي، ( داندعبوديت و فرمانبرداري و طاعت مي
ثيرگذار أبلكه در حيات قبل از دنيا و زندگي دنيوي افراد ت ،تنها معنايي كنايي نداردنهآزمايش 

اهللا ملكي ميانجي ناتواني اصحاب شمال در اطاعت امر خدا را مجازات و عقاب است. آيت
هللا مرواريد معتقد اآيت .)138، ص1373(ملكي ميانجي،  داندبعد از رد دعوت خدا مي آنهانافرماني 

بار كرده كه باعث  هاناواسطه همين اطاعت و معصيت، آثاري بر سرشت انساست خداوند به
اين دنيا شده است. ايشان  توفيق گروه اول براي انجام اعمال خير و سلب توفيق از گروه دوم در

را ناتواني  »توانند از افراد دسته ديگر شونداين دو دسته نمييك از افراد هيچ«منظور از اينكه 
. اين )222، ص1377(مرواريد،  كندهاي خير و شر در فطرت خود بيان ميافراد در تغيير انگيزه

خوي  و اين معنا كه تندي خلق به ؛ثر استؤنيوي اصحاب يمين نيز مخوي د و خلق امتحان بر
آتشي است كه در حيات قبلي (البته براي اطاعت امر خداوند) وارد گرفته از گرماي تئآنان نش

   آمده است: اُذينه از امام صادق(ع). در روايت ابن)123(همان، ص آن شدند
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مقداري تند است! حضرت ميان آمد. ما گفتيم: خدمت حضرت، نام يكي از شيعيان بهدر 
د. به آن حضرت عرض كردم: فرمود: از عالئم مؤمن آن است كه كمي تندي داشته باش

 را آفريد، آنهاهمه شيعيان و اصحاب ما كمي تندي دارند! فرمود: وقتي كه خداوند متعال 
ي هستيد، دستور داد داخل آتش شوند. همگ آنهابه اصحاب يمين، كه شما شيعيان از 

رسيد كه برافروخته شدند و اين تندي از آن  آنها داخل شدند؛ در نتيجه حرارتي به
  .)241، ص5، ج1403(مجلسي،  روختگي استاف

با اين امتحان نيز  كه طبق روايات، حتي طاعت و معصيت در شايان ذكر استاين نكته 
متن برخي روايات شود ارتباط نيست. پس مشخص ميبي هاناتفاوت ماده اوليه سازنده انس

كند كه تبادر ميمربوط به حيات پيشين، حاكميت نوعي جبر بر سرنوشت انسان را به ذهن م
برخي عبارات عالمه  سازد.تبع در دنيا) را منتفي ميوجود اختيار در عالم قبل از دنيا (و به

و گاه  صراحتبهگاه -نيز  ر مقام تفسير و تشريح اين رواياتطباطبايي و پيروان مكتب تفكيك د
قبل و سعادت  عوالم درخورده مان و كفرِ رقمسرنوشت يا اي به عدم امكان تغيير -طور ضمنيبه

  اشاره دارد كه بيانگر حاكميت جبر در زندگي دنيوي است. هاناو شقاوت ذاتي انس
ثير حيات أيدات ديگري مبني بر تقبول مضامين اين قبيل روايات، مؤ عالوه بر بيان متكي بر

ت از اسخورد. عالمه طباطبايي معتقد چشم ميوشت دنيوي در آثار اين بزرگان بهپيشين بر سرن
شود هاي ديگري قبل و بعد از دنيا اثبات ميجز حيات دنيوي، زندگيظاهر قرآن براي آدميان به

نوان مثال اگر مشركين عبه .)142، ص1، ج1374(طباطبايي،  گيرداز ديگري الگو مي آنهاكه هركدام از 
 ؛سر خواهند گرفتاز  ،شرك و منهيات ديگري را كه داشتند ،دنيا بازگردانده شوند از محشر به

همين ترتيب در حيات كنوني  به .ستآنهانمود و نمايانگر حيات دنيوي  آنهايعني حيات اخروي 
 چراكه در عالم ذر، شرك و دروغ را پيشه كردنداست؛ صادر شده  آنهانيز شرك و منهيات از 

شهادتي  ،خداونددر عالم ذر بر ربوبيت  هانااست كه شهادت انس . عالمه معتقد)84، ص7(همان، ج
قت خودشان، يعني و كشف ذاتي از حقيخودشان نيز گواهي  بر آنهاذاتي و وجودي بوده و گواهي 

نابراين يك نحوه آن عالم خالي از موحد و مشرك نيست. ب اما خداوند بوده است؛ وابستگي ذاتي به
و موحد شده،  دهآن موطن اسالم آور جا سرچشمه گرفته است. كسي كه درآن توحيد و شرك از

 شوداين دنيا نيز مشرك مي ناچار درآنجا شرك ورزيده، به كه درآن سوي شرك ندارد، وراهي به
ثير فرمانبرداري پيشين بر حيات دنيوي را . شيخ مجتبي قزويني نيز تأ)132- 134ب، ص1388، همو(
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شوند و عيد مياين جهان س در ،كه در عالم ذر فرمان بردند گويد آنانكند و ميگوشزد مي
  .)504، ص1387(قزويني،  گردنداين جهان شقي مي عاصيان در

 ،شود و آن اينكه مطابق نظريه اختصاصي شيعهال بسيار مهمي مطرح ميؤاينجاست كه س
با اين ، انسان در حيات دنيوي مختار است؛ »ر و ال تفويض بل امر بين االمرينجب ال«يعني نظريه 

تعيين سرنوشت در حيات پيشين با اعتقاد به مختار بودن آدمي در  چگونه اعتقاد بهوجود 
  شود. بررسي مي ادامهال در وي قابل جمع و هماهنگ است؟ اين سؤحيات دني

  چگونگي جمع ميان اختيار با تعيين سرنوشت و سرشت در حيات پيشين
مكتب براي حل تضاد (ظاهري) ميان برخي روايات حيات پيشين با نظريه شيعي مقبول 

مقايسه  به تبيين و - يعني مختار بودن آدمي در حيات دنيوي  -تفكيك و عالمه طباطبايي 
  پردازيم.توضيحات هريك از اين بزرگان مي

  استفاده از آموزه بداء. 1
را  آن سنت اعتقاد بهبرخي علماي اهلرود كه شمار مييكي از اعتقادات اختصاصي شيعه بهبداء 

را مستلزم تغيير در علم خداوند و مترادف با جهل پيشين  ند؛ زيرا آناندسبب كفر شيعه مي
است. عالمه طباطبايي بداء  اما معناي بداء با چنين سوء برداشتي كامالً متفاوت .كنندمعرفي مي

پس بداء محو كند. مخالف آن بود، معنا مي كه ظاهراًنامري از ناحيه خداوند، بعد از آ ظهور را به
له كه امري يا ئكه خداوند به هردو عالم است. اين مسدرحالي ،اثبات امر ثاني است امر اول و

اي واضح و بدون لهئرفت، مساي از ناحيه خداي تعالي ظاهر گردد كه خالف آن توقع مياراده
گويد: . شيخ مجتبي قزويني در تعريف بداء مي)522-523، ص11، ج1374(طباطبايي،  ترديد است

ل در عالم و اجزاي آن و آنچه در عالم غير و تبديل و تبداست از امكان تغيير و ت بداء عبارت«
. مطابق اين تعريف )211، ص1387(قزويني،  »مانند موت و حيات و عزت و ذلت بشر ؛شودواقع مي

تواند براي نفي جبر و تعيين ، چگونه و تا چه حد مياين آموزهشود كه خوبي روشن ميبه
براي « شيخ مجتبي قزويني عباراتي مانند ر عوالم پيش از دنيا نقش ايفا كند.سرنوشت آدمي د

 ،كه در پايان برخي احاديث آمده استرا  »خدا در آن مشيت دارد«يا » خدا بداء وجود دارد
. وي )508، صهمان( داندشده اليتغير در حيات پيشين ميشاهدي براي نفي سرنوشت تعيين
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ال تكليفي و اختياري انسان (اعم از خير و شر و اطاعت و معصيت كه افعهمچنين معتقد است 
آه مظلوم ممكن  براي مثالو ظلم و عدل)، تكويناً و تشريعاً در نظام عالم مدخليت تامه دارد. 

است در خارج و در نظام تكوين، موجب قحطي، فقر يا مرگ باشد و در عالم تشريع، موجب 
  . )234(همان، ص غضب ذات مقدس ربوبي گردد

ضمن مبحثي كه به توضيح اختيار آدميان (مطابق باورهاي كالم  عالمه طباطبايي در
 هاگويد وجود پديدهكند و ميشيعي) پرداخته است، به بداء و نقش آن در نفي جبر اشاره مي

  مسبوق به دو مرتبه است: 
  بردار و قابل تغيير نيست.اي كه تخلفقضاي حتمي: مرتبه. 1
هاي تاي كه قابل تخلف و تغيير است؛ مانند مرتبه مقتضيات و علبداء: مرتبهقدر يا . 2

 .)95ب، ص1388(طباطبايي،  ناقصه و استعدادها، كه قابل محو و اثبات است

اند: ه است و اينكه برخي گفتهو قضا نسبت آن به علت تام ،ناقصهعلل  بداء نسبت شيء به
له دعوت، براي اتمام ئي مقررشده ازلي است و مسله سعادت و شقاوت مربوط به قضائدو مس«

نوشته شده، ديگر قابل تحول زيرا آنچه كه  ؛حجت است، نه اينكه شقي را از شقاوت برگرداند
زيرا سعادت براي سعيد و شقاوت براي شقي، ضروري و غير قابل  ؛است نادرستيحرف  ،»نيست

كننده موضع ايشان توان مشخصرا مي . اين سخن عالمه)264، ص13، ج1374، همو( تغيير نيست
آن  قبل از دنيا دانست و با توجه به در مورد تعيين سرنوشت و سعادت و شقاوت انسان در عوالم

اسالم آورده و موحد  آن موطن كسي كه در«توان نتيجه گرفت كه مقصود عالمه از جمله مي
اين دنيا نيز مشرك  ناچار دربه كه در آنجا شرك ورزيده،سوي شرك ندارد، و آنده، راهي بهش

بلكه  ،يعني در قضاي حتمي نيست ،تعيين اسالم و كفر شخص در مرتبه اليتغير ،»شودمي
  تعيين شدن در مرتبه قدر يا بداء است كه قابليت محو و اثبات دارد.

هاي مناسب براي عنوان يكي از راهشود كه آموزه بداء بهوق روشن ميبا توجه به بررسي ف
حيات پيشين و نظريه اختيار  تعيين سرنوشت در ع تضاد ظاهري ميان برخي روايات دال بررف

آن   روان مكتب تفكيك نيز هردو در اين جهت ازمقبول شيعيان است و عالمه طباطبايي و پي
  اند. استفاده كرده
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  شعور بودن ذريه و ارواح آدميان در حيات پيشينعاقل و ذي. 2
شود و نشانگر زند، به جبري بودن متصف نميمي ل و از روي معرفت سرفعلي كه از فاعلِ عاق

اختيار فاعل است. شيخ مجتبي قزويني معتقد است كه در عالم ذر به ذريه عقل و امري كه 
گويد رواياتي . ملكي ميانجي نيز مي)524، ص1387(قزويني،  عنايت شده است ،شايسته تكليف باشد

وضوع رسيده است، صراحت دارند كه ارواحي كه پيش از ابدان وجود بيت درباره اين مكه از اهل
من و كفر كافر، پس از دست يافتن به معرفت ؤداراي عقل و شعور بودند؛ پس ايمان م ،داشتند

و دليل روشن بوده است. در حيات دنيوي نيز خداوند با مبعوث نمودن پيامبران، حجت را بر 
. پس )135و121، ص1373(ملكي ميانجي، آنان نشان داده است  به تمام كرده و راه راست را هاناانس

در مواقف پيشين نيست، بلكه  آنهاشكني افراد در اين دنيا معلول و مستند به پيمان شكنيپيمان
  .)129(همان، ص در هر موقف، مستند به خُلق پليد و سوء اختيار خودشان است

شده كيكيان تفاوت دارد. عالمه معرفت حاصلدر اين موضوع نظر عالمه طباطبايي با نظر تف
داند و عالم دنيا را نقطه در عوالم قبل از دنيا را از جنس علم يقيني بدون واسطه تفكر مي

. روشن است كه اگر )31الف، ص1388(طباطبايي،  شماردآغازين تقسيم افراد به سعيد و شقي مي
ل جهت آن، آنگاه وجود عق والم پيش ازانشعاب به سعيد و شقي دنيا باشد، نه ع محل و مبدأ

دنبال آن ايمان يا كفر به ربوبيت حضرت حق، خداوند و به كسب معرفت و شناخت نسبت به
به همين سبب عالمه طباطبايي از وجود عقل و  .نه قبل از آن ،براي زندگي دنيوي ضرورت دارد

  معرفت در ذريه سخني به ميان نياورده است.  

  اتي و نفي آنسعادت و شقاوت ذ
تبع، تعين سوره بقره، سعادت و شقاوت ذاتي (و به 39و38عالمه طباطبايي با استناد به آيات 

  كند: يافتن آن در حيات پيشين) را نفي مي
ال ه و لَيهِمع فداي فَال خَوه نْ تَبِعدي فَمنِّي هم ينَّكُما يأْتيعاً فَإِممنْها جبِطُوا مقُلْنَا اه زَنُونَ ويح م

گفتيم همگي از آن فرود  ؛الَّذينَ كَفَرُوا و كَذَّبوا بĤِياتنا أُولئك أَصحاب النَّارِ هم فيها خالدونَ
نه  ،آييد، پس هرگاه هدايتي از طرف من براي شما آمد، كساني كه از آن پيروي كنند

 هايو كساني كه كافر شدند و نشانه گين خواهند شد،ترسي بر آنان خواهد بود و نه غم
   .ند و هميشه در آن خواهند بوداما را دروغ پنداشتند، آنان اهل دوزخ
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عاب راه به دو كه هبوط ارواح به زمين و عالم جسميت، موجب انشكند اين آيات بيان مي
اند و تشوند: گروهي كه در بهشبه دو گروه تقسيم مي هاناآن انس دنبالگردد و بهشعبه مي

  .)32، صهمان( اندگروهي كه در جهنم
با توجه به اعتقاد شيعه درباره اختيار، سعادت و شقاوت ذاتي (به معنايي كه جبر را بر فرد 

تواند مورد قبول باشد. براي مشخص شدن حقيقت اين اصطالح بايد ابتدا واژه تحميل كند) نمي
 به: بنگريد( رودكار ميكليات خمس و برهان بهذاتي در دو باب  ،را معنا كنيم. در منطق »ذاتي«

. اگر در اصطالح سعادت و شقاوت ذاتي، ذاتي در باب )175، ص2و ج 123، ص1، ج1388مظفر، 
ذات انسان (جنس يا  وايساغوجي يا كليات خمس باشد، بدان معناست كه سعادت يا شقاوت جز

انساني كه سعيد است، سعادت از  اگر منظور باب برهان باشد، يعني شود.فصل او) محسوب مي
، 1366، طباطبايي( او قابل انفكاك نيست و فردي كه شقي است، شقاوت از او جدا شدني نيست

كند كه سعادت و شقاوت از فرد سعيد يا شقي جدا مورد، ذاتي بودن اقتضا مي دو هر . در)93ص
  باشد و تغيير و تبديل نپذيرد.ثير اراده و اختيار ايشان (يا هر عامل ديگري) نأتنشود و تحت

اين مقام  ت مربوط به حيات پيشين انسان درگويد آنچه روايات و آياعالمه طباطبايي مي
از قبيل ثبوت زوجيت براي چهار نيست. الزم به ذكر است كه  ،كنندبراي انسان اثبات مي

تفاوتشان در ترتب ناپذير هستند و (جنس و فصل) و لوازم ذات، هردو از ذات انفكاك ذاتيات
خر از آن است. ؤو لوازم ذات م حسب ذهن است كه مطابق آن، ذاتيات مقدم بر ذاتوجودي به

(كه از لوازم  عنوان مثال براي تشكيل مثلث ابتدا وجود سه ضلع الزم است و سه زاويه داشتنبه
يك از مثلث يچما سه ضلع و سه زاويه داشتن، ه؛ اآن است خر ازؤرود) مشمار ميت مثلث بهذا

  پذير نيست.انفكاك
ازلي  هعالمه طباطبايي در پاسخ به افرادي كه سعادت و شقاوت را مربوط به قضاي مقررشد

  آورد:دانند و معتقدند دعوت پيامبران فقط براي اتمام حجت است، دو دليل ميمي
زيرا  ؛فرض ذاتي بودن سعادت و شقاوت مستلزم اختالل نظام عقل نزد جميع عقالست. 1

پذيرند كه برخي كارها، نيك و قابل ستايش ند و مياثير تعليم و تربيت متفقأهمگي ايشان بر ت
و برخي كارها زشت و قابل مذمت است. انسان به حكم فطرت و نه به سفارش غير،  ،و مدح

ورزد و اين امر و نهي و امثال آن مبادرت مي براي رسيدن به مقاصد خود به تربيت و
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كه انسان بالفطره خود را مجبور به يكي از دو سرنوشت سعادت و ن دليل است بر اينتريروشن
 احساس نيز كدام در اختيار و قدرت اوست.كند انتخاب هربلكه احساس مي داند،شقاوت نمي

وت در ثير دعأ. اگر تداشت خواهد آن مناسب پاداشي ،كند اختيار را دوآن از هريك كه كندمي
با  دليل سوء اختيارشان است، و اين معروف است كه امتناعِممتنع شده، بهبرخي محال و 

 اختيار، منافي با اختيار نيست.

اگر سعادت و فايده بودن تشريع شرايع و ارسال رسل است. الزمه اين حرف، لغو و بي. 2
زي به قابل تغيير و از لوازم ذات بود، براي رساندن آن به ذات، حاجت و نيا شقاوت امري غير

بردار نيستند. همچنين اگر سعادت و شقاوت به قضاي چون ذاتيات دليل و حجت ؛حجيت نبود
نفع مردم و عليه خداي  حتمي الزم ذات شده بودند، باز هم اتمام حجت لغو بود، بلكه حجت به

 صورت اين خداوند بوده كه شقي را شقاوتمند خلق كرده يا شقاوت را زيرا در اين ود؛بتعالي 
بينيم خداي تعالي در قرآن عليه خلق اقامه حجت برايش نوشته است. پس همين كه مي

يابيم سعادت و شقاوت، ضروري و الزمه ذات كسي نيست، بلكه حاصل آثار اعمال كند، درميمي
 .نيك و بد او و اعتقادات حق و باطل وي است

عقاب  و معصيت و ثواب و كه انسان خير و شر و اطاعت فرمايدخداوند در خالل آياتش مي
شود. اساس اين بيان خاطر مكلف به تكاليف ديني ميهمين  هو ب دهدز مييرا با عقل خود تمي

بر دو قضيه عقلي استوار است: يكي اينكه بين فعل اختياري و غير اختياري فرق هست و 
شود. اين دو ميديگري اينكه افعال اختياري متصف به حسن و قبح و مدح و ذم و ثواب و عقاب 
كند و خود را قضيه از قضاياي قطعي است و هر عاقلي كه تحت نظام اجتماعي زندگي مي

، 8، ج1374، همو( را انكار نمايد تواند آنداند، به هيچ وجه نمييمحكوم به احكام آن نظام م

 .)264- 265، ص13و ج120- 121ص

ت و شقاوت وقتي در انسان محقق كه سعاد داردبيان مي چنين ترعالمه در توضيحي دقيق
مقيد به  قهراً ،مجرد از ماده استكه شود كه ادراك او فعليت پيدا كرده باشد، و ادراك هم مي

زمان (مقدار حركت) است. بنابراين  ،قيود ماده و محكوم به احكام آن نيست. يكي از اين قيود
سوي فعليت موجود بهماده  از حركت رسد كه سعادت بعدنظرمان ميهنين بگو اينكه ما چ

كه سعادت و شقاوت انسان از راه آنجااز حركت نيز وجود داشته است. از قبل اما عيناً ،شودمي
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را پيش از امتداد زمان  آنهاتوان آيد و مجرد از زمان است، پس ميدست ميهتجرد علمي او ب
خر از مال و حركات انسان، متأبه اع آنهاواسطه ارتباط كه بهدست آورد؛ چنانهزندگي انسان ب

. اين سخن عالمه بيشترين همخواني را با نظريه ايشان )126، ص8، جهمان( آيددست ميهب آنها
  درباره عوالم قبل از دنيا دارد.

شيخ مجتبي قزويني معتقد است براساس معارف قرآن و سنت، سعادت و شقاوتي كه 
  سخن خود چنين است:غلط است. دليل ايشان بر  ،ناپذير باشدتخلف
شوند، از علل و اسباب صدور فعل خير و شر كه منتهي به سعادت و شقاوت مي. 1

 يك علت تامه نيستند.ند و هيچامقتضيات فعل

امر و نهي و ثواب و عقاب از طرف  ،ناپذير باشداگر سعادت و شقاوت امري ازلي يا تغيير. 2
 .)290، ص1387(قزويني،  خداوند ظلم است

ر صورت ذاتي بودن سعادت و شقاوت، امر خداوند به دعا، طلب توفيق يا درخواست د. 3
در  براي نمونهزيرا امر ذاتي قابل دگرگوني نيست.  ؛تبديل شقاوت فرد به سعادت، لغو خواهد بود

حمد و أَنْ سأَلُك أَنْ تُصلِّي علَى محمد و آلِ مأ«: است رمضان آمدهمبارك ماه هاي دهه آخر شبدعاي 

خواهم بر محمد و آلش درود فرستي و نام مرا خدايا از تو مي ؛في اَلسعداء ةِتَجعلَ اسمي في هذه اَللَّيلَ
ثير دعا در دهنده تأاين دعا و ادعيه نظيرش، نشان .»در اين شب در گروه سعادتمندان قرار دهي
ـ يعني اجرا نشده  بال هم تا به مرحله امضا نرسيده تغيير شقاوت و سعادت است. قضا و قدر و

و شقاوت خير و شر و سعادت  ،. خالصه اينكه)315- 318(همان، ص شودوسيله دعا رد ميبه است ـ
قابل تغيير و ذاتي نيست،  ول سابقه داشته است، اما غيراين عالم، در رحم و در عالم ا انسان در

 . )524(همان، ص بلكه تبديل آن ممكن است

 آنهااهللا مرواريد نيز معتقد است اگر طاعت يا معصيت بندگان به سعادت و شقاوت ذاتي آيت
 .)143، ص1377(مرواريد،  برگردانده شود، تكليف لغو و عقاب شقي بر كفر و گناه، قبيح خواهد بود

  ود.قزويني افزشيخ مجتبي مجموع سه دليل  عنوان دليل چهارم بهتوان بهاين سخن  را مي
كيد بر دو معناي ذاتي، از سوي انديشمندان ديگري في ذاتي بودن سعادت و شقاوت با تأن

نيز مطرح شده است. مطابق نظر ايشان، سعادت و شقاوت از امور ذاتي  (ره)مانند امام خميني
اند و نه الزم ماهيت او، بلكه ذات انسان را نه جزوزي ؛نيستند كه نيازي به علت نداشته باشند
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اند. عقايد حقه، اخالق پسنديده و اند و براي وجود يافتن، محتاج علتدو از امور وجوديهر
ايست عوامل شقاوت كردار شايسته، عوامل سعادت و عقايد باطل، اخالق ناپسند و كردار ناش

هاي هايي دارد كه پاداش و صورتاين عوامل در نفس انساني، آثار و صورت است. هركدام از
  . )140، ص1362خميني، امام ( در عالم آخرت ديده خواهد شد آنهاغيبي 

مورد سعادت و شقاوت، مناسب است تفسير عالمه  دو معناي ذاتي در اكنون پس از نفي هر
نوعي موهم ذاتي بودن سعادت و شقاوت طباطبايي و تفكيكيان بر برخي آيات و روايات كه به

مون اين منقوالت چنين است كه خداوند مردم را شده را مورد مالحظه قرار دهيم. مض هاناانس
هو الَّذي خَلَقَكُم فَمنْكُم كافرٌ «من يا شقي و كافر: است: سعيد و مؤ گونه خلق كرده حين خلقت دو

 »او كسي است كه شما را آفريد، پس بعضي از شما كافر و بعضي مؤمن هستيد؛ و منْكُم مؤْمنٌ
طوري كه شما را در همان؛ و فَرِيقاً حقَّ علَيهِم الضَّاللَةُ بدأَكُم تَعودونَ فَرِيقاً هدىكَما «نيز:  ؛)2، (تغابن
آنها ثابت شده ضاللت بر  كه گروهي و يافتهگروهي هدايت گرديد؛باز ميسويش به ،ريدآفاول 
خداوند در همان «مود: ذيل اين آيه فر (ع)باقر امام :گويدالجارود مي. ابي)29- 30، اعراف( »است

كرد، مؤمن و كافر و شقي و سعيد خلق فرمود و در روز قيامت نيز حيني كه بشر را خلق مي
  .)226، ص1ج ،1367 ،يقم( »شوندمهتدي و گمراه مبعوث مي

  :گويدميطباطبايي عالمه 
 سياق چنين آيات و رواياتي بر اين داللت دارد كه نوع انسان به قضاي الهي (پيش از

تقسيم شده و تفصيل اين اجمال مربوط به اعمال  گروه خلقت دنيوي) اجماالً به دو
عبارت ديگر قضايي كه در اول خلقت و ابتداي وجود،  خود آنان است. به اختياري

ميان آيد،  وقتي كه پاي افعال اختياري به اقضاي مشروط بوده است، در مرحله بق
 . )121- 122، ص8، ج1374(طباطبايي،  شودمطلق و حتمي مي

جمله آياتي است كه به تفاوت اجمالي در خلقت آدميان اشاره سوره بقره نيز از 148آيه 
. از نظر عالمه »و لكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها فَاستَبِقُوا الْخَيرات أَينَ ما تَكُونُوا يأْت بِكُم اللَّه جميعاً«كند: مي

سوي آن ناخواه بهكسي وجهه و هدفي است كه خواه براي هر«ايد فرماين آيه با اينكه مي
، ولي در عين »خواهد رفت و از آن تخلف نخواهد كرد، چه آن هدف سعادت باشد و چه شقاوت

حسب ظاهر مخالف كند. اين دو بخش آيه گرچه بهمي »سبقت گرفتن در خيرات«امر به  حال



  1394پاييز و زمستان ، 34 شماره، ژوهي دينيپانسان پژوهشي –دوفصلنامه علمي 

 

130  

يك از شما خواهد بفرمايد براي هركه آيه ميشود ولي با كمي دقت معلوم مي ،ندهست هم
سرنوشت معيني هست (بهشتي يا دوزخي بودن) و ممكن نيست كسي راهي غير از اين دو راه 
داشته باشد؛ پس در خيرات سبقت بگيريد، باشد كه از اهل سعادت و بهشت شويد، نه از اهل 

  .)94- 95(همان، ص دوزخ و شقاوت
اختيار هاي كالمي شيعي درخصوص ر اين آيات مطابق آموزهسخن عالمه طباطبايي در تفسي 

است و شبهه تعيين سرنوشت قطعي در حيات پيشين و حاكميت جبر در حيات دنيوي را برطرف 
در مورد  روازاين .كندباب را نيز معنا مي مورد احاديث اين كند. همين تفسير، بينش ايشان درمي

كه  دهدداند، چنين توضيح ميمي آنهااز تفاوت ماده اوليه  را ناشي هانااحاديثي كه تفاوت انس
 ،صحيح است ،وجود دارد آنهاحسب اختالفي كه در ماده زميني به هانااختالف تركيب بدن انس

موجود  معناي اختالف در ذات نيست. اين اختالف عيناً در نباتات و حيوانات يا هراما اين به
ها و خواص ماده زمينيِ شود هم وجود دارد. اختالف ويژگييديگري كه از ماده زميني تركيب م

نحو عليت تامه ارتباط دارد؛ اما اين ارتباط به آنها، با اختالف احوال و صفات هاناانس سازنده
بعضي  :گويدين چگونگي اين ارتباط و اقتضا مييست. عالمه در تبنحو اقتضانيست، بلكه به

يي هاناصورت انستدريج بههقسمت ب كه هر 1از جهنم است هاي زمين از بهشت و بعضيقسمت
شان) توجه به اعمال و اخالق و آراي آن، با تبعآيد كه مناسب با ماده اصلي خلقتشان (و بهدرمي

ش خاك بهشتي است، اگر در طول اپيمايند. انساني كه ماده اصليراه بهشت يا جهنم را مي
خود كه بهشت  يابد و به اصل و منشأنورانيت مي ،يز بپردازدزندگي به تهذيب نفس و عمل صالح ن

ش خاك جهنمي است، اگر در طول زندگي كدورت و اكه ماده اصلي نيز انساني ؛پيونددمي ،است
پيوندد. در واقع ماده اوليه يعني جهنم مي ،سرانجام به اصل اولي خود ،كندظلمت خود را بيشتر 

اين معنا كه انسانِ مركب از ماده پاك يا  طف و قوايش مؤثر است؛ بهانسان تا حدي در ادراكات، عوا
يابد دهد و اين روند ادامه ميش از خود نشان مياناپاك، عموماً افعال و آثاري متناسب با ماده اصلي

                                                               
هايي از مراد اين است كه بخش . در آثار عالمه طباطبايي شرح بيشتري در مورد اين عبارت نيامده، اما احتماال1ً

عدتري براي بهشتي هاي مسا...، زمينه اصر اوليه، يا شرايط اقليمي و فرهنگي وكره زمين از حيث تركيب مواد و عن
  تري براي جهنمي شدن افراد.هاي مناسبهايي ديگر، شرايط و زمينهد و بخششدن آدميان دار
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ثير ماده بر نحوه عمل انسان، يد توجه داشت كه تأتا انساني سعيد يا شقي به تمام معنا شود. اما با
ز اعمال اراده و سلطنت خداوند (يا خود انسان) نيست. اراده خداوند (يا اراده و اختيار خود مانع ا

تر بر انسان مسلط كند كه مجراي سير فعلي او تواند سببي قويانسان در طول اراده خداوند) مي
در  هانا. عالمه در تفسير رواياتي كه اختالف انس)124، صهمان( را مبدل به مجراي ديگري نمايد

طينت سعادت باعث ظهور حق و تجلي معرفت است و  :گويدكند نيز مينور و ظلمت را بيان مي
و كوري است. پس طينت سعادت، نور و طينت  طينت شقاوت مالزم با جهل است كه ظلمت

كه ايمان را همچنان نامد؛لباً علم و هدايت را نور ميشقاوت، ظلمت است و قرآن كريم هم غا
  .)129(همان، ص خواندحيات مي

نظير نقش ماده  مذكورمناسب است اشاره كنيم كه گرچه ظرف و محل برخي مباحث 
دنيوي در سعادت و شقاوت، يا دخالت اعمال و اخالق و اراده انسان در تعيين سرنوشت او، دنيا 

و نشانگر عالم تر، نمود توجه به اينكه نزد عالمه طباطبايي هر عالم پايين اما با ،و عالم ماده است
نيز همسان خواهد بود (البته در هر عالم  آنهاتبع قوانين و اصول حاكم بر باالتر است، پس به

اصل مطلوب ما در همه اين عوالم ثابت است و اين  بنابراينآن).  مناسب با آثار و لوازم مربوط به
اثبات دخالت اراده و ، و شدهاصل ثابت عبارت است از نفي جبر و نفي سرنوشت از پيش تعيين

ر شدن تي بودن سعادت و شقاوت و نفي مقداختيار آدمي در سرنوشت خود، و همچنين نفي ذا
اما اين امر در  ده اوليه براي تعيين سرنوشت آدمي؛آن در عوالم پيشين و نفي عليت تام ما

بيين و تشريح نحو مناسب آن، تيابد و قطعاً بهنحو مناسب آن عالم ظهور ميهريك از عوالم به
  شود. خور مقام، توضيح داده ميشود و با تعابير درمي

ها (آب شور و در تبيين علت تفاوت آب ،دانستاهللا مرواريد كه آب را ماده اصلي خلقت ميآيت
توان به نفي توضيحاتي داده كه از خالل آن مي هاناشيرين) و در نتيجه تفاوت ذات و طينت انس

  كند:شقاوت دست يافت. ايشان سه احتمال براي متفاوت شدن آب بيان ميذاتي بودن سعادت و 
ربوبيت خداوند متعال بر اجزاي  سيم شدن آب به شيرين و شور، عرضهت تق. شايد عل1

آن را  هامختلف آب (قبل از تجزيه و تقسيم آن) باشد، كه اين امر باعث شده بعضي از قسمت
. البته اين عرضه اند، شور شوندئي كه آن را  قبول نكردهپذيرفته و شيرين باقي بمانند و اجزا
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ه؛ وگرنه تكليف نمودن از دادن علم و قدرت به آب بود ربوبيت و تكليف به رد يا قبول آن، پس
  فاقد شعور و قدرت، معنا ندارد. ماده

از جزئي از آب باشد؛  شدهت آن، علم خداوند به طاعت و معصيت صادرممكن است عل .2
و باطل و  يز دادن حقيپس از عالم شدن و تم آب داند كه اجزايداوند پيشاپيش مييعني خ

داند مينيز و  ،گذاردرا شيرين باقي مي آنهاو  كننديك اطاعت ميشدن شرايط تكليف، كدام دارا
  نمايد.را شور مي آنهاكنند و معصيت مي كه كدام اجزا

داند در آينده چه كسي ند باشد. خدا ميممكن است اين تقسيم آب لطفي از طرف خداو .3
همين جهت روح و بدن  ورزد. بهآورد و چه كسي با سوء اختيار كفر ميبا اختيار ايمان مي

ست. آنهادهد و اين لطفي الهي به منان را پاكيزه و طالب طاعت و مايل به بندگي قرار ميمؤ
زيرا از نظر عقلي  نيز لطف است؛مايل به كفر و معصيت آفرينش طبيعت كافران از آب شور و 

اين مسئله علل  استحقاق عذاب و عقوبت كمتري بر گناه خواهند داشت. همچنين ممكن است
  . )215- 216، ص1377(مرواريد،  دانيمكه ما نمي ديگري داشته باشد

هاي د كه افراد داراي طينتاناين نكته مشترك عالمه طباطبايي و پيروان مكتب تفكيك در
اين امر اما  ،شودمي آنهاي هستند كه گرچه باعث بروز اعمال متفاوت از سوي صاحبان متفاوت

تواند برخالف طينت نيست. انسان با اراده و قدرت اختيار مي هاناتنها دليل اختالف رفتار انس
معناي تغييرناپذير باطل است. عالمه دليلي براي خود رفتار كند و سعادت و شقاوت ذاتي به

اما پيروان مكتب تفكيك با احتماالتي نظير وجود قدرت  ،كندها بيان نميشدن طينتمتفاوت 
  ها دارند. و حق انتخاب در ماده سازنده انسان، سعي در توضيح تفاوت

  هاي سعادت و شقاوتزمينه
ذاتي براي سعادت و شقاوت انسان مورد پذيرش  يك از دو معنايتا اينجا مشخص شد كه هيچ

 بنابراينمعناي مالزم جبر، منتفي است؛ سرنوشت فرد پيش از حيات دنيوي، به نيست و تعيين
هاي سعادت احتمال دارد منظور و مراد واقعي اين بوده كه عوامل مورد بحث، تنها بستر و زمينه

علت تامه. اين  ، نه در حد اجزايات، ارزش و اعتبار دارنداند و در حد مقدمات و معدو شقاوت
 يابد؛ زيرا از عواملي مانندراجعه به سخنان عالمه طباطبايي و تفكيكيان قوت مياحتمال با م
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سازهاي سعادت يا شقاوت عنوان اسباب و زمينهيا اموري قبل از تولد به» شاكله«و » طينت«
  برند كه منافاتي با اختيار ندارد. دنيوي نام مي

ها ي را كه به تفاوت طينتيك احاديثتوانيم مضمون يكعالمه معتقد است اگرچه نمي
طور مطلق از ائمه به آنهاتوانيم رد كنيم يا در صدور بپذيريم، ولي همه را نيز نمي ،اشاره دارد

اند، و حوادثي كه خير و جميل آيد كه موجوداتمناقشه كنيم. از متن كالم خداوند چنين برمي
گردند؛ باز هم به بهشت برمي اند ويا وسيله خير يا ظرف براي خير هستند، از بهشت آمده

اند و دوباره به كه شرند يا وسيله و ظرف براي شر هستند، از آتش دوزخ آمدهنيز موجوداتي 
كه اعمال انسان غالباً از  . بايد اذعان كرد)438-439، ص1، ج1374(طباطبايي،  گردندجا برميهمان

شود و از ه وراثت منتقل ميوسيلقسمتي از اين سرشت به شود وطينت و سرشتش ناشي مي
ابتداي تولد همراه انسان است و آدمي در انتخاب آن نقشي ندارد. طينت و سرشت موروثي 

قابل تغيير هستند و نه موضوع سرشت  ثابت و غير هاي موروثيينابين دارد: نه سرشتحالتي ب
ه كني در عين اينيع ؛است دواين كلي دروغ است، بلكه امري بينو اخالق موروثي به و طينت

شود، اما با عوامل تربيتي نيز بخشي از خُلق انسان با وراثت از نسلي به نسلي ديگر منتقل مي
 . نفس در بدو خلقتش، هر)174، ص3، ج1364، همو( قابل تغيير و تبديل و كاهش و افزايش است

مود، استعداد دو در وي رسوخ نولي وقتي ملكه يكي از آن ،دو استعداد نيك و بد را دارد
  .)294، ص13، ج1374، همو( شودكلي باطل ميديگرش به

لفظ  :نويسدسعادت يا شقاوت است. راغب مي شاكله، بستر و زمينه ديگري براي رسيدن به
معناي بستن پاي چهارپا است، و معناي خوي و اخالق است. شكل بهاز ماده شكل و به »شاكله«

گذارد كند و نمياند كه آدمي را محدود و مقيد ميه خواندهخلق و خوي را بدين مناسبت شاكل
 رفتار كند ،سازد تا به مقتضا و طبق آن اخالقآزاد باشد، بلكه او را وادار مي ،خواهدآنچه مي در

مي داند و معتقد است آدثر از شاكله او ميأ. عالمه عمل انسان را مت)462ص ،1412 ،اصفهاني راغب(
يده نوع خلقت و خصوصيات تركيب مزاج او و همچنين ناشي از دارد كه زايهاي متفاوتي شاكله

يا اعمالي مناسب خويش  كه باعث ملكات عوامل خارج از ذاتش است؛ اما دعوت و تقاضاي مزاج
كند و اثر ملكات و اخالق هر شخص هم در حدي نيست كه شود، از حد اقتضا تجاوز نميمي

 ،كسي داراي شاكله معتدل باشد زد. تفاوت آنجاست كه اگرانجام يا ترك كاري را محال سا
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 قدري دشوارتر ،كه خلق و خوي سركشآن آورد وسوي حق و عمل صالح رو ميتر بهآسان
  . )261-267، ص13، ج1374(طباطبايي، 

هاي سعادت و شقاوت، به سخن شيخ مجتبي قزويني با اهميت دادن به بستر و زمينه
شقي آن كسي است كه در شكم مادرش شقي بوده «كه فرمود:  كندمي(ص) اشاره اكرم رسول

 .)226، ص1ج ،1367 (قمي، »و سعيد آن كسي است كه در شكم مادرش سعيد آفريده شده است
  چند نكته توجه جدي داشت: گويد در تفسير و توضيح احاديثي با اين مضمون بايد بهمي وي

 داند كه شقي و سعيد كيست.حال عباد است و مي خداوند عالم به. 1

به  ،كه در شكم مادر استاسباب و علل در سعادت و شقاوت اثر دارند. انسان درحالي. 2
 اقتضاي اسباب، سعيد يا شقي است و اين جبر نيست.

ي و امر و بداء ناپذير نيست، بلكه براي خداوند رأعلل و اسبابِ علت تامه هم تخلف. 3
عمال نيست، شود و اطميناني به ااشخاص تا آخر عمر معلوم نميوجود دارد. سعادت و شقاوت 

 دال بر اين مطلب است. شده از سوي معصومين نيزادعيه بيان مگر به آخر عمل و عمر.

عنوان مثال توفيق و خذالن، طبق علم خداوند و هماهنگ با اختيار بندگان است.پس به. 4
دست او هواگذارد يا جريان خير ب ،كه داردحالي  خذالن آن است كه خداوند انسان بدكردار را به

 ترمقتضيات اعمال نيك را فراهم ،كرداررا منع فرمايد و توفيق آن است كه براي انسان نيك
  .)297، ص1387(قزويني،  1كند

                                                               
متكلمين شيعه در مقام تبيين نحوه هماهنگي حديث مذكور (و احاديثي با همين  بيشتر. بايد اذعان كرد كه 1

اند و اين تالشي مستمر كوشيده »بين امرين جبر و ال تفويض بل امر ال«يه مون) با اختيار آدمي و در راستاي نظرمض
كسي كه پايان كارش به  :گويدمي مطلب اينتوضيح در  (ره)عنوان نمونه امام خمينيدار بوده است. بهدامنه و

 ،انجامد، از آغاز خلقتش سعادتمند استپايان الهي ميبي هاي بدون انقطاع و عطاياستراحت دائم غير متناهي و لذت
سر برد. شايد مقصود روايت اين است كه نفوس انساني در ابتداي خلقت هرچند عمر دنيا را در ناراحتي و سختي به

ود، شكنند. نفس ناطقه انساني كه بر ماده لطيف و نطفه پاك افاضه ميخاطر عواملي با يكديگر اختالف پيدا ميبه
نفسي نوراني است كه طبعاً به خيرات و موجبات سعادت عالقه خواهد داشت، پس او از ابتدا سعادتمند و خيرخواه 

  .)150- 151، ص1362خميني، امام ( اي نيست كه اختيار و اراده را از انسان بگيرداما ميل و رغبت به اندازه ؛است
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بلكه كليه  ،تنها سعادت و شقاوتكند كه نهكيد ميجاي ديگر تأ قزويني درشيخ مجتبي 
نحو مشيت و اراده، نحو ايجاب و عليت، بلكه بهاما نه به فعل خداوند است، رزق و امور مانند اجل

خداوند چون بدين معنا كه  نحو اقتضا دخالت دارد؛اختيار و افعال تكليفي بشر به آن كه در
فرمايد و افعال تكليف بشر تبديل، تغيير، ايجاد و اعدام مي ،تواناسترحيم و رحمن و قهار و 

  .)242(همان، ص شوددنيا و آخرت مي قاب درعو  موجب ثواب
اقتضاي طبع براي سعادت و شقاوت  معناياهللا مرواريد ذاتي بودن سعادت و شقاوت را بهآيت

عل سازي و ايجاد انگيزه عمل خوب يا بد است و فااين اقتضا تنها در حد زمينه :گويدداند و ميمي
شر فقط باعث  هاي خير وهاست. انگيزها و زمينههانگيزه همه ط برحقيقي، ذات فرد است كه مسل

مورد دخالت مشيت و اراده  در .گزينش عمل مختارند شوند و افراد درسهولت كار خير و شر مي
 رواين، از صفات فعل خدا هستند؛ ازمشيت و ارادهخداوند در افعال انسان بايد توجه داشت كه 
گيرند. خداوند به علم ق ميوصف اختياري بودن تعل ازلي و قديم نيستند و به افعال اختياري به

، 1377(مرواريد،  آيدنتيجه جبر الزم نمي ذاتي، عالم بر واقع، يعني فعل اختياري انسان است؛ در

كه در كتب فلسفي و كالمي روشن شده كه علم ذاتي خداوند به است  شايان ذكر. )222و155ص
فاعل مختار مانند انسان نيست و علم (و همچنين  سعادت و شقاوت افراد، از علل دخيل در فعل

به: طوسي، بنگريد ( كندقدرت) فراگير خداوند متعال، فاعل مختار را به فاعل مجبور تبديل نمي

  .  )305، ص1387، همو؛ 352، ص15و ج 26، ص11، ج1374؛ طباطبايي، 199، ص1407
طبايي و متفكران مكتب تفكيك، شود كه نزد عالمه طبامعلوم مي ،ذكر شدآنچه  توجه به با

اي كه در احاديث حيات پيشين شدهمنظور از سعادت و شقاوت ذاتي و طينت و سرنوشت معين
هاي سعادت و شقاوت در حيات پيشين است. علم انسان آمده، فراهم شدن بستر و زمينه

تب پيروان مكيكي از داليل استفاده از لفظ ذاتي است كه  ،خداوند به سعادت و شقاوت بندگان
عنوان بستر سعادت و عالمه بر شاكله به ،كنند؛ در مقابلكيد ميتفكيك بيشتر از عالمه بر آن تأ

  برند.كند كه تفكيكيان از آن نامي نميشقاوت تكيه مي
وجود دارد. عواملي مانند وراثت،  و بسترهاي سعادت و شقاوت، در حيات دنيايي نيز زمينه

ها هستند كه داراي آثاري خارج از اختيار جمله اين زمينه ت، ازفرهنگ، محيط و مكان زيس
شود. عالمه طباطبايي تصريح نيز اطالق مي آنها همين دليل واژه ذاتي بر انسان هستند و به
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براي  .آدمي و اوضاع و احوال و جو زندگي او ارتباط برقرار است دارد كه ميان اعمال و ملكات
كنند و پس از آدمي را به موافقت خود دعوت مي ،هاي تقليديآداب و رسوم و عادت مثال،

را شناي  آنهاسازند كه انسان مخالفت با مدتي، صورتي جديد در نظر انسان منعكس مي
تدريج با اوضاع و احوال محيط و جو كند. قهراً اعمال انسان بهبرخالف جريان آب تصور مي

 ن ارتباط نيز غالباً تا حد اقتضادانست كه اياما بايد  گردد؛ش منطبق ميازندگي اجتماعي
شود كه ديگر اميدي برجا دار و پااينكه ملكات چنان ريشهكند، مگر رسد و از آن تجاوز نميمي

اين موارد صحت تكليف و اقامه حجت و دعوت و انذار و تبشير  به از بين رفتن آن نباشد. در
خاطر سوء اختيار آنان محال و ممتنع شده، به در ثير دعوتأزيرا اگر ت ؛افراد همچنان پابرجاست

  . )265، ص13، ج1374، همو( خود آنان است
توجه به احاديث متعدد در  بايد اذعان نماييم به حكم وجدان و با ،حاصل كالم اينكه

اش به انسان آزادي و اختياري عنايت كرده كه فرهنگ شيعه، خداوند به مشيت و حكمت بالغه
تواند مي ،ادر است آثار تربيت محيط و وراثت را خنثي كند. اگر انسان بخواهدوسيله آن قبه

طرف كارهايي ببرد كه موجب  يا به اموري را اختيار كند كه او را به سعادت سوق دهد
  شقاوتمندي او شود.

  نتيجه
د. وجود حيات پيش از دنيا براي انسان هستن عالمه طباطبايي و پيروان مكتب تفكيك معتقد به

اختالفاتي  آنهاهاي عوالم مقدم بر دنيا و نحوه حيات انسان در بين اين افراد درباره تعداد و ويژگي
شده از سوي مكتب تفكيك براي عوالم قبل از هاي بيانوجود دارد. عالمه طباطبايي با نقد ويژگي

مراتب اشكاالت پردازد كه بههاي مورد نظر خود ميدنيا و حيات پيشين انسان، به بيان ويژگي
كمتري نسبت به نظر مكتب تفكيك بر آن وارد است. ايشان با پيروان مكتب تفكيك درخصوص 

حيات پيشين انسان برگرفته شده و محتواي  هاي مشتركي كه از احاديث مربوط بهقبول مضمون
 آن به تعيين سرنوشت و سعادت و شقاوت ذاتي مربوط است، اختالف چنداني ندارد. همه اين

اند تضاد ظاهري بين اختيار انسان و نص يا مضمون انديشمندان در مقام متكلم شيعي، سعي كرده
قبل از دنيا را برطرف كنند. تفكيكيان با مطرح  هانابرخي احاديث مبني بر تعيين سرنوشت انس
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م كردن بداء و با قائل شدن به عقل براي ذريه آدم در حيات پيشين سعي در رفع شبهه جبر و رق
اند. عالمه طباطبايي عالوه بر استفاده خوردن سرشت و سرنوشت آدمي در عوالم قبل از دنيا داشته

شده، معتقد است كه انشعاب افراد به سعيد و از آموزه بداء براي نفي سرنوشت از پيش تعيين
د نيست. وجود عقل براي ذريه معتق و به ،نه عوالم پيش از آن ،شودشقي اساساً از دنيا شروع مي

   داشته باشد. اين موضوعي عالمه مطابقت بيشتري با آيات و روايات رسد اين رأنظر ميبه
مورد جبر و اختيار، بايد اذعان نمود كه منظور تفكيكيان و عالمه  توجه به نظريه شيعه در با

 شده يا تعيين سرنوشت كه در احاديث حياتطباطبايي از سعادت و شقاوت ذاتي و طينت معين
آن عوالم يا علم خداوند  پيشين انسان وجود دارد، فراهم شدن بستر و زمينه سعادت و شقاوت در

  به سعادت و شقاوت افراد است، نه چيزي بيش از آن.
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