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ایشان با مخالفان فکری را تحلیل می کند با این فرضیه که آن حارت در مواجهه با مخالفاان،
از رو های علمی و عقلی بهره برده است.
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مقدمه
 ،باه هار دلیلای زمیناه باروز و ظهاور
جریان های اعتقادی در عصر امام صااد
بیشتری یافته و آشکارا آرا و نرریات اعتقادی خود را عرضه میکردند .نحله هاایی کاه
به عنوان پیشاوای ماذهبی،
گاه با بنیادهای اسالمی در تعار می افتاد .امام صاد
در مواجهه با آن ها و به فراخور سطح تأثیرگذاریشان ،مواضعی اتخاذ می کردناد؛ دساته
ای از باورها را به طور کلی نفی و پاره ای از آن ها را مورد تأیید قرار میدادند و به طاور
طبیعی نسبت به برخی از آن ها موضعی بینابینی ابراز میکردناد .طبقاه بنادی باورهاا
البته چندان آسان نمینماید ،اما این مقاله میکوشد برابر داده های تاریخی به بیاان آن
ها پرداخته و نحله های برجسته را شناسایی کند تا نوع برخورد امام را به تصویر کشیده
و تحلیل کند.
 .1اتخاذ موضع نفی نظریات و استدالل ها
 .5-5اعتقاد امامت به نص و نفی امامت به اختیار
از زمان وفات پیامبر دو دیادگاه اصالی در ماورد امامات و رهباری جامعاه اساالمی
پدیدآمد؛ دیدگاه مکتب اهل بیت که معتقد به«امامت منصوص» است و مکتب عاماه
مسلمانان که معتقد به«امامت انتخابی» است ،هر چند بعدها دسته ای چون زیدیاه ،باه
وجهی ترکیبی روی آوردند.گروه اول تعیین جانشینی را به نص الهی دانساته کاه تنهاا
ابالغ آن بر عهده پیامبر است .در این دیدگاه ،مردم نقشی در تعیاین اماام ندارناد و
بیعت آنها با اماماان تنهاا اعاالم رضاایت آنهاا باه حکومات اهال بیات اسات.
(جندی )247 :5937 ،امروزه آنان که به شیعیان امامی شناخته شده اند ،در این مسایر
گام بر می دارند .اما گروه دوم تعیین امام و زمامدار بعاد از پیاامبر را باه خواساته و
انتخاب مردم پیوند زده و آن را امری انتخابی می دانند ناه انتصاابی .باه ایان ترتیاب،
فردی که امت یا گروه معتبری از امت روی او اتفا نرر داشته باشند به امامت انتخااب
می شود .البته امام منتخب باید برخی شرو کلی از جمله قریشی یاا هاشامی باودن را
داشته باشد(.شهرستانی5 :5964 ،ف )96این دیدگاه ،باور تقریباً تمامی مذاهب غیر امامی
است و در عمل هم خود را نشان داده است .آنها معتقدند پیاامبر هایچ شخصای را
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برای جانشینی خود در رهبری امت تعیین نکرده و حداکثر راهنماییهای کلای در ایان
زمینه داشته است .تفاوتهای موجود میان این دو دیدگاه ،باعث تفاوت جایگااه اماام در
میان شیعه امامیه و غیر آنها شده است .شیعه با الهی دانستن منصب امامات بارای آن
جایگاهی آسمانی و واال قائلند ،در حالیکه دیگر مذاهب ،چنین ارجی برای آن نمیبینناد و
نشاان
آن را فرعی دیانت و مسألهای سیاسی میدانند .روایات منقول از اماام صااد
میدهاد کاه ایان بحاث در زماان آن حاارت متاداول باوده و چناد گاروه در مقابال
دیاادگاه«اماماات بااه نااص» قاارار داشاات :دسااته اول ،گااروههااای انحرافاای منشااعب از
شیعه(شیعیان غیر امامی) از جمله زیدیه بودند و دسته دوم ،گروههای غیرشیعی شاامل
با تبیین مسأله«امامت به نص» ،بااور
معتزله ،مرجئه و اهل حدیث بودند .امام صاد
تمامی جریانهای اعتقادی غیر امامی که این اعتقاد را قبول نداشتند را به نقد کشیده و
مردود شمرده اند.
 ،امام به انتخاب خداوند و بر اساس شایساتگیهاا انتخااب و
طبق تعالیم امام صاد
تعیین میشود(.کلینی5 :5961 ،ف  976و  )264بر این مبنا تنها خداوناد اسات کاه بناا
برشایستگی یک فرد ،او را به پیشوایی برمیگزیند و پیاامبر یاا اماام پیشاین ماأمور
 ،عاالمی[اماامی]
معرفی وی به جامعه اسالمی میگاردد .برابار ساخن اماام صااد
نمیمیرد ،مگر آنکه پیش از مرگ او خدا به وی میگوید به چه کسی وصیت کند و چاه
کسی را به عنوان امام معرفی نماید(.همان )277 ،این ساخن پاساخی باه شابهه پایش
آمده بود که گویی هر امامی ،به تشخیص خود امام بعادی را تعیاین مایکناد .اماام در
جای دیگر تصریح میکند ،تعیین امام از سوی امام قبلی ،از طرف خود نیسات ،بلکاه
امری الهی است و انتخاب از سوی خداوناد صاورت مایگیارد(ابان بابویاه.)98 :5962،
معرفی دوازده امام(نعمانی )81 :5937،باا ناام و نشاان از ساوی ائماه قبلای و اماام
(خزاز قمی )218 :5465،تأیید دیگری است بر این مطلب که همه چیاز قابالً
صاد
از سوی خدا صورت گرفته است(.نعمانی)88 :5465،
با فرقاه هاای منشاعب از شایعه در مساأله«امامات باه ناص» ،از
مقابله امام صاد
صراحت بیشتری برخوردار بود .ایشان میفرمایند« :کسای کاه ادعاای دروغاین امامات
کند ،در روز قیامت رویش سیاه خواهد بود ،گرچه از اوالد علی بن ابی طالب باشاد».
(کلینی5 :5961 ،ف )972به نرر می رسد سبب صدور روایت ،تلقای برخای ناآگاهاان از
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جایگاه امامت بود و گمان داشتند صرفاً انتساب به نسل علی مثبت آن است ،اما اماام
آن را مردود می شمارد و«ارتبا نَسَابی»را بارای احاراز آن منصاب کاافی نمای داناد.
بودم که نام اوصیا را بردند و من هم اسماعیل
ابو بصیر می گوید :خدمت امام صاد
[فرزند بزرگ امام] را نام بردم .حارت فرمود «:نه به خدا اى ابا محمد! تعیاین اماام باه
اختیار ما نیست ،این کار تنها به دست خداست که در باره هر یک پاس از دیگارى فارو
میفرستد( ».کلینی5 :5961،ف )277امام به صراحت میان نبود نص برای اساماعیل و
عدم حقانیت او برای امامت ،مالزمه برقرار می کناد و در مقابال انحرافای درون شایعی
موضعگیری می کنند .امام شریک دانستن امام ناحق با امام بر حق را شرک به خداوناد
می شمرند(.همان5 :ف )979این تعبیر ،زمانی قابل فهم است که انتخاب اماام را وظیفاه
اختصاصی خداوند بدانیم .در این صورت است که پاذیر ر ی ماردم در ماورد امامات
فردی دیگر ،دخالت در کار خداوند و شرک به او تلقی خواهد شاد .گاویی ایان بااور در
فاای عمومی آن زمان چندان قبول نمی نمود ،از این رو برخی از شیعیان آن را مکتاوم
می داشتند .امام اینان را مالمت،و تشویق به ابراز می کنند(.طوسی)277 :5454،
عقیده معتزله نیز هم چون دیگر فرقه های غیرشیعی«،امامت به اختیار» بود .ابوالهاذیل
عالف ،رضایت مردم در تعیین ابوبکر را به عناوان یکای از دالیال خاود بارای پاذیرفتن
جانشااینی او پااس از رسااول خاادا ماایدانساات( .طبرساای2 :5469،ف )989امااام
در رد این باور وارد مناظره می شود؛ گروهی از معتزله مثل عمارو بان عبیاد،
صاد
واصل بن عطا  ،حفص بن سالم و تنی دیگر از رؤسای اعتزالی ،در ایام حاج ،در مکاه باا
امام به گفتگو نشستند و این زمانی بود که ولید اموی ،خلیفه مروانی در شاام کشاته
شده بود .معتزلیان ،محمد بن عبداهلل بن حسن را ،به دلیل شایستگیهاایی کاه از نرار
آنها داشت ،برای خالفت نشاان کارده و در صادد بیعات بودناد ،اماا چاون از فااائل
امام و کثرت شیعیان آن حارت خبر داشتند ،در مقام همراه سازی آنان بار آمدناد.
عمرو بن عبید به نمایندگی با امام وارد سخن شد .امام با استفاده از فرصت پیش آماده،
مبانی تفکر«امامت به اختیار» را با طرح پرسش هایی به چالش کشیده و آن را غیرقابال
قبول نشان دادند(.همان2:ف  )962-964عمرو بر مبنای ر ی اکثریت ،باه مشاروعیت آن
چه پیش آمده بود ،نرر داشت و امام با منطق جدل پیش آمد و باا ذکار ایان کاه عمار
بدون هیچ مشاوره ای ابوبکر را به خالفت برگزید و ابوبکر نیز در اواخار عمار  ،عمَار را
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بدون هیچ مشورتی به خالفت و امامات مسالمین گماشات ،باه نقاد جایگااه شاورا در
ذهنیت خلفای آغازین پرداخت ،چنان که عمر برای انتخاب جانشین خود ،از ایان مبناا
عدول کرد و برای تعیین خلیفه ،شورای شش نفره ای را تشکیل داد که اعااای آن ناه
همه امت بودند و نه نماینده و گلچینی از آنان؛ چرا کاه وی هایچ کاس از انصاار را باه
عاویت این شورا درنیاورد و شرایط خاص دیگری برای آن گذاشت ،پاس روشان اسات
که عمر اعتقادی به شورا ،به شکلی که شما معتزله میگویید ،نداشته است! بدین گوناه
امام بی پایگی و اضطراب نرریه آنان و بی پشتوانگی تاریخی آن را به تصویر کشید.
باا
بر مبنای عقاید معتزله ،امام جامعه باید آشنا به سنت رسول اهلل باشاد .اماام صااد
طرح سؤاالت متعددی در مورد جزیه ،غنیمت و ،...به عمرو بن عبیاد فهماندناد کاه ناه
خود او و نه کسی که برای امامت انتخاب کردهاند ،آشنایی کاملی با سنت نبوی نادارد و
در ضمن مناظره ،تنها خود را مناسب جایگاه امامت شناساندند و در پایان با اساتناد باه
روایتی از امام باقر از رسول خدا  ،لزوم افال بودن امام نسابت باه دیگاران را باه
عمرو و همراهیانش یادآور شدند( .همان2 :ف )962-964
 .2-5باورغلو و نفی آن
غلو که در لات تجاوز از حد و خروج از راه میاناه اسات (مفیاد2 :5459،ف ،)595در تااریخ
فِر و مذاهب اسالمی بر کسانی اطال شد که برخی صفات خدایی و مافو بشاری را باه
ائمه نسبت میدادند .برخی از عقاید آنان که در عهد امام به شدت گستر یافته باود،
عالوه بر اعتقاد به تناسخ (طوسی466 :5464،؛ شهرستانی5 :5964،ف )264چناین اسات:
دسته ای امامان را خدا میدانستند یا اموری الهی مثل تقسیم ارزا را بر عهده آنها
می دانستند(.طوسی )929 :5464،برخی عقیده داشتند خداوناد ،حاارت محماد و
علی را آفریده ،سپس امور خود را به آنها تفویض نموده اسات؛ آن دو مایآفرینناد،
روزی میدهند ،زنده میکنند و مایمیرانناد(.صادو 5 :5469،ف )566گروهای از غالیاان،
نماز ،روزه و عبادات را ترک نموده و بر این کار عادت کرده بودناد (طوسای،)616 :5464،
چون به زعم خود ،معرفت امام رامکفی از نمااز و روزه مایپنداشاتند(.هماان)924-921 :
بعای از آنها ائماه را پیاامبر دانساته (هماان )247 ،965 ،و دساتهای دیگار ،اعتقااد
داشتند که علی در ابرهاست و همراه بادها پرواز میکند(.هماان )924-921 ،انحرافاات
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غاالت را باه هماراه قدریاه ،بایبهاره از اسااالم

ایناان چناان باود کاه اماام صااد
میداند(.صدو 5 :5469،ف)72
این که علل و اهداف غلو چه بود ،احتماالت مختلفای وجاود دارد :احتماال اول ،تاال
مخالفان فکری یا حکومت برای بدنمایی مکتب اهال بیات اسات .روشان اسات کاه
سادهترین راه برای جلوگیری از گستر یک فکر ،معرفی غلط و بد جلوه دادن آن و باه
دنبال آن ،نفی همان چیزی است که خود آن را پدید آورده است ،در حاالی اصاالً جاز
باورهای آن فرد نیست و البته اگر دیگران هم متوجه این امر نباشند ،او به هادف خاود
خواهد رسید(.نک :طوسی5464:568،؛ نک :فخلعای )992-999:5989،آنچاه احتماال
دخالت حکومت های وقت بر ضد شیعه را تقویت میکند ،اختصاص دادن غلو به شیعیان
است در حالی که چنین باوری در میاان دیگاران نیاز شایوع داشاته اسات .نموناه آن،
اعتقادات غلط ،افراطی و غالیانه در ماورد خادا پنداشاتن عیسای مسایح و ماادر
مریم(س) است که در آیات قرآن به آنها اشاره شده است(.مائدةف )556 ،57
احتمال دوم ضعف اطالعاتی و عالقه مفر برخی از پیروان اسات ،چناان کاه در میاان
شیعه ،برخی مقهور جاللت قدر و عرمت شاأن اماماان شاده و آناان را فراتار از بشار و
دارای قدرت الهی میپنداشتند و گاه باتفسیر به ر ی قرآن ،از جمله برداشت از آیاه 84
سوره زخرف که خداوند خدای آسمان است و امامان خدای زمین هساتند ،ماوجهی
به شدت به رد آنان پرداختاه و قاائالن
برای باور خویش میتراشیدند که امام صاد
بدان را لعن میفرمودند(.کلینی5 :5961،ف)263
دوستی افراطی همراه با بی بند و باری برخی شیعیان و چارهجویی آنهاا بارای فارار از
ان جام شرایع دینی و جایگزین کردن معرفات اماام باه جاای انجاام واجباات عملای ،از
زمینه های دیگر ترویج افکار غالیانه بود .به نرر میرسد ترکیب احتماالهاای فاو نیاز
باعث همافزایی و تسریع در انجام دیگری شده باشاد باه ایان صاورت کاه مخالفاان یاا
حکومت ،از نادانی و کمظرفیتی برخی پیروان آن حارت اساتفاده کارده و از آن بارای
تفرقه فکری و هرج و مرج اعتقادی در میان طرفداران مکتب اهل بیت استفاده کرده
باشند(.حمیری ،بیتا65 :؛ طوسی )924-921 :5948،به هار روی اماام در مواجهاه باا
اینان ،مواضعی پیش گرفتند که در ادامه اشاره می شود:

الف) هشدار و افشای برنامهها :امام گاه به طورکلی و بدون نام بردن و گاه به نام ،غالیاان
و خطرات آنها را معرفی کرده و شیعیان را از آنان بر حاذر مایداشاتند و ضامن بیاان
اهااداف آنااان ،پیاماادهای سااو تااال آن هااا را کااه بااه خطاار انااداختن راسااتگااویی
امامان باشد ،گوشزد میکردند(.حمیری،بی تا )961 :غالت در نگاه اماام از یهاود،
نصارى ،مجوس و حتی مشرکان بدتر شمرده شده (طوسی )616 :5451،و خطر آنان را
به ویژه برای جوانان مورد تأکید قرار داده(همان) و افکار آن ها را حاصل ارتباا برخای
از آنان با شیطان میدانساتند( .صادو 2 :5964،ف )462توصایفات آماده در روایاات در
مورد غالیان ،نشاندهنده اوج دروغگویی و باورهای غلط آنهاست تا جایی که از یکی از
امامان روایت شده که «شیطان هم در دروغگویی به بعای از آنهاا محتااج اسات!»
(طوسی )237 :5948،مایارة بان ساعید یکای از غالیاانی باود کاه اماام صااد

از

مایرة بن سعید ،ابو هارون مکفوف ،بیان یا بُنان ،سَری ،بَزیع ،بَشّار شعیری ،صائد ،حمزة
بن عمارة بربری ،حاارث شاامی و عباداهلل بان حاارث از ایان دساته افرادناد کاه اماام
از آنها با نام و نشان یاد کرده و آنها و باورهایشان را ماردود سااخته اسات.
صاد
(طوسااای532-222-229 :5451،و 964 ،938؛ صااادو 2: 5469،ف )462ابوالخطااااب
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دستکاریهای او در روایات پدر امام باقر پرده برداشته و نشان دادند کاه چگوناه
دروغ هایی را به آن حارت نسبت داده بود تا باورهای غلاط خاود را در میاان شایعیان
بپراکند(.همان )221-226 ،همچنین در مواجهه با یکای دیگار از غالیاان کاه باه دروغ
ادعای مالقات با امام باقر را داشت ،در حاور یکای از یااران خاود ،دروغگاویی او را
برمال کرده و ادعای او را یک توهم شیطانی معرفی فرمودند و برای آگااه ساازی ماردم
دوردست ،با نامهنگاری به سرزمین های اسالمی ،از غالیان اعالم برائات کارده و باا لعان
آنها سعی در نشان دادن انحرافات آنها به شیعیان خود داشتند و این حاداکثر کااری
بود که از دست ایشان برمیآمد( .قاضی نعمان5 :5981،ف)16
برخای از غالیاان عصار خاود را باه ناام
ب) معرفی و لعن غالیان به نام :امام صااد
معرفی و به شدیدترین وجه آنها را رد و لعن کردند .تعاالیم اماام در ایان زمیناه و
معرفی نام این افراد ،باعث شد تا علمای شیعه در کتب رجالی خود به ایان مهام توجاه
نموده و اتهام راوی به غلو را مایه جرح و عدم پذیر روایات او بشناساند .ابوالخطااب،
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محمد بن ابی زینب یا محماد بان مقاالص اسادی کوفی(طوسای) 226 -236 :5451،
یکی از پر تکرارترین این افاراد در روایاات آن حاارت اسات .اماام  ،او و یاارانش و
کسااانی کااه ترحماای در دل خااود نساابت بااه آنهااا دارنااد را لعاان نمااوده اساات.
(طوسی )231 :5451 ،در یکی از موارد ،حارت انگشتان خود را به جانب آسمان بلناد
کرده و فرمودند«:لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بار ابوالخطااب باشاد .مان گاواهى
میدهم که او فاسق و کافر است و با فرعون محشور مىشود و شب و روز دچاار عاذابى
سخت است .به خدا من افسوس مایخاورم بار پیکرهاایى کاه باا او در آتاش خواهناد
افتاد!»(همان )236 ،البته ابوالخطاب هم چنان در تال بود و برای توجیه سخنانی کاه
نسبت میداد ،حیلههایی به کار میبرد و حتی تصریح امام باه رد پااره
به امام صاد
ای از باورها را به رمزگونگی آن ها نسبت می داد و خود را محرم راز معرفی مایکارد و
میگفت امام آنها را فقط به من گفته و از شما پنهان میکند! البته امام این توجیاه
و تأویلها را برای اصحاب خود برمال نموده و رد میکردند(.همان)234-231 ،
ج) قطع ارتبا اجتماعی :توصیه امام به قطع رفت و آمد با غالیان ،دیگر رو رویارویی
آن حارت بود .همیشه بزرگنماییها و ادعاهای عجیب و غریب برای افاراد ساادهدل و
کم اطالع ،جذاب بوده و همین امر کار غالیان را آسان میکرد ،به ویاژه آن کاه خاود را
میدانستند .اینان در برابر تکذیب امام به تقیه روی کارده و
مرتبط با امام صاد
آن را امری صوری نشان می دادند ،اما امام هم چنان با بیان حقیقت ،دروغگویی آنان را
به شیعیان گوشزد میکرد تا جلوی گرایش شیعیان را بگیرد و می فرمود«:کوچکتارین
چیزى که شخص را از ایمان خارج میکند این است که پای سخن یک غالی بنشینید و
به حرف او گو بدهد و گفتار را تصادیق نمایاد»( .صادو 5:5962،ف )72باه ایان
ترتیب ،امام هر گونه معاشرت با غالت را منع کرده بود تا شااید در ماایقههاای پایش
آمده و طرد آنها توسط جامعه ،دست از باورهای غلط خاود بکشاند .شایعیان نیاز بار
اساس همین روایات ،غالیان را کافر و خارج از دین بر شمرده اند (صادو 5 :5962،ف37
؛ طوسی ،)237 :5451،در عین حال برخی شیعیان همچنان فریب آنان را خاورده و باا
آنان همراه می شدند.
د) رد تفکرات انحرافی و معرفی تفکر صحیح :بیان اندیشه های صحیح رو دیگری بود
که امام پیشه کرده بود .آن حارت ،قائالن به نبی بودن ائمه و کسانی که حتی شک

 .2اتخاذ موضع تائید اصل نظریات و تبییس مسائل جزئی آن
 .5-2ایمان و کفر؛ زیادت و نقصان ایمان
بحث ایمان و کفر و تعریف ،نتایج و پیامادهای آن ،از ماوارد اختالفای و بحاثانگیاز در
بود؛ این که ایماان
میان جریانهای اعتقادی در قرون اولیه از جمله عصر امام صاد
چیست و آیا اعمال ،جزئی از ایمان و داخل در آن است یا خیر؟ پرسش اساسی معطوف
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و احتمال چنین چیزی را میدهند ،لعن می نمود(.طوسی )965 :5962،هر چه تفکرات
غالیان عجیبتر بود لعن و نفرین امام هم شدیدتر بیان میشد و از آن رنج بیشاتری
میبردند ،چنان که میفرماید«:گو و چشم و مو و پوست و گوشت و خون من از ایان
اشخاص بیزار است .خدا و پیامبر از آنها بیزارند .اینها بار دیان مان و پادران مان
نیستند .به خدا قسم من و آنها در روز قیامت جمع نخواهیم شد ،جز آنکه خداوناد بار
آنها خشمگین است(».همان966 ،؛ کلینی5 :5961،ف )263امام عاالوه بار رد باورهاای
غالیان ،نحوه اعتقاد صحیح در خصوص امامان و جایگااه آنهاا را نیاز باه پیاروان خاود
آموز میداد و با معرفی پیشفر هایی ،سعی در جلوگیری از انحراف پیروان خود داشاته
و میفرمود«:ابتدا خدایی برای ما بپذیر و توحید داشته با  ،ساپس هار فاایلتی از ماا کاه
میخواهی بگو جز نبوت(».راونادی2 :5469،ف791؛ بربلای2 :5985،ف )538در ایان روایات،
توحید خداوند و بَشری بودن امامان و فروتر بودن از نبوت ،به عنوان پایشفار تفکار
اهل بیتی معرفی شده اسات .عاالوه بار ایان ،اماام بار انساان باودن خاود و اینکاه
ویژگااایهاااای انساااانی دارناااد تأکیاااد نماااوده و آن را باااه یااااران خاااود تفهااایم
می نمودند(.طوسی ) 221-226 :5948،همچنین در پاساخ باه ساؤال برخای اصاحاب،
شبهه آنها در مورد نبوت ائمه را رد کردهاند(.کلینای5 :5961،ف )263ایشاان الزماه
معرفت به اهل بیت را عمل به شریعت دانسته و معرفت را شر پاذیر عمال ،و از
این طریق سعی در رد باور غلطِ غالی ان مبنی بار کاافی باودن معرفات باه جاای عمال
داشتند(قاضاای نعمااان5 :5981 ،ف  )12-14و بااا توصاایه بااه اعتاادال در محباات اهاال
بیت و نفی اغرا گویی در حاق آناان پایش رفتاه و پایاه ی برخای عقایاد غالیاناه،
همچون برتری امامان بر پیامبر اسالم را سست انگاشته و فرمودند :کسای نبایاد
سخنی را که امام نگفته است به ایشان نسبت دهد(.حمیری ،بیتا)65 :
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به آن بود .تعریف هر جریان اعتقادی از ایمان ،موضاع او دربااره زیاادت و نقصاان آن را
مشخص میکرد ،چنان که درباره مرتکب کبیره چنین دغدغاه ای وجاود داشات .البتاه
پیشتر از این و از زمان شکلگیری خوارج در عصر حارت علی چنین پرسشی پیش
آمده بود که مرتکب گناه کبیره چه جایگاهی دارد؟ آیا مؤمن است یا کافر یا چیزی غیر
از این دو؟ به وجود آمدن این گفتمان باعث شد تا گروههای مختلف ،موضعگیری هاای
مختلفی اتخاذ کرده و نرر خود را بیان دارند .به طور کلی جریانهای اعتقادی آن عصر،
سه نوع تعریف از ایمان ارائه دادند:
 )5ایمان تنها معرفت قلبی و حداکثر ،معرفت قلبی و اقرار به زبان اسات اگار چاه فارد،
کفاار را بااه زبااان آورد .ایاان تعریااف ،از سااوی مرجئااه و جهمیااه ابااراز شااده اساات.
(شهرستانی5 :5964،ف )562آنها ایمان را تصدیق به قلب یا حداکثر تصدیق باه قلاب و
اقاارار بااه زبااان تعریااف کاارده و عماال را خااارج از حقیقاات ایمااان ماایدانسااتند.
واقاع شاده و فرمودناد:
(سبحانی9 :5981،ف )556این نرریه مورد طرد اماام صااد
ت
خوَارِجَ َل َعنَ اللَّه ُاْلمُرْجِئَةَ َل َعنَاهلل املرْجِئَـةَ .قـاََ قلْـتُ َلعَنْـ َ
«َ...ل َعنَ اللَّهُ الْقَدَرِيَّةَ َل َعنَ اللَّهُ الْ َ
هَؤُلَاءِ مَرَّةً مَرَّةً و ََلعَْنتَ هَؤُلَاءِ مَرَّتَْینِ! قَاََ ِإنَّ هَؤُلَـاءِ يَقولـونَ ِإنَّ قَ َتلَتَنَـا مُؤْمِنُـونَ فَـدِمَا ُُنَا
مُ َتلَطِّخَةٌ بِثِیَابِهِمْ إلَی َيوْمِ الْقِیَامَةِ( »....کلینی2 :5961،ف)463-456
نقل کرده که فرمود« :خدا لعنت کند قدریه را ،خدا لعنت کند
مردى از امام صاد
خوارج را ،خدا لعنت کند مرجئه را ،خدا لعنت کند مرجئه را .گوید :گفتم :آنان را یک
بار لعنت کردى و اینان را دو بار! فرمود :اینان مىگویند قاتالن ما ماؤمناناد و بناا بار
این دامن شان به خون ما آلوده است تا روز قیامت»....
 )2ایمان ،معرفت به قلب و اقرار به زبان است و اعمال جز ایمان نیساتند گرچاه جاز
شرایع آن محسوب میشوند .ابوحنیفه چنین نرری داشت.
(خطیب بادادی59 :5457،ف967؛ مادلونگ44 :5985،؛ بوحنیفه)622 :5421 ،
 ) 9ایمان شامل معرفت به قلب ،اقرار به زبان و عمل به جاوارح اسات .هار چاه طاعات
عملی شخص بیشتر شود ،ایمانش بیشتر و هر چه معصیت کند ،ایماانش دچاار نقصاان
بوده است .اصاحاب
بیشتری خواهد شد .این نرریه ،قول متداول در عصر امام صاد
حدیث که اکثریت مسلمانان آن عصر را تشکیل میدادند ،بنا به آیات و روایاات متعادد،
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ایمااان را شااامل قااول و عماال دانسااته و زیااادت و نقصااان آن را قبااول داشااتند
( شعری،بی تا )239 :وکیع بن جراح ،سفیان ثوری ،مالک بن انس ،اوزاعی ،ابان جاریج،
ساافیان باان عیینااه وعبااداهلل باان مبااارک از جملااه طرفااداران ایاان قااول بودنااد.
(احمدی5 :5456،ف 565و  )35این نرریه در دهههای بعد به شدت گساتر یافات باه
حدی که بخاری (م  )216صاحب صحیح در مورد طرفداران این نرریه در عصر خود که
اسات ،مایگویاد« :بایش از هازار نفار از
تنها چند دهه پاس از دوران اماام صااد
دانشمندان مسلمان در مناطق مختلف دیادم کاه در پاذیر زیاادت و نقصاان ایماان،
اختالفی نداشتند( ».همان5 ،ف)36
قابل ارزیابی است .آن حاارت باا تعریاف
این تعاریف ،در ترازوی تعریف امام صاد
سه مفهوم «اسالم»« ،ایمان» و«کفر»پاسخ جامعی به سؤاالت در ایان زمیناه دادناد .در
ایاان نرریااه« ،ایمااان» زیرمجموعااه«اسااالم»،و«کفاار» خااارج از دایااره«اسااالم» اساات.
 ،هار چناد از دایاره
(قاضی نعمان5 :5981،ف )52مرتکب کبیره از نگاه اماام صااد
ایمان خارج شده ،ولی هنوز در دایره اسالم باقی است و از آن طرف ،هناوز باه محادوده
کفر نیز وارد نشده است .بادین ترتیاب بایاد او را مسالمانی فاساق دانسات ،ناه کاافر.
(صدو 2 :5938،ف )668این مسلمان فاسق اگر توبه کند به دایره ایمان و مؤمنین بااز خواهاد
گشت(.همان )223 :در این نگاه ایماان هماه افاراد در یاک ساطح نیسات و درجااتی بارای آن
را میتاوان تأییادی بار
تعریف میشود .توصیف درجات ایمان در روایات منقول از امام صاد
کاهش و افزایش ایمان دانسات(.کلینای2 :5961،ف42؛ قاضای نعماان5 :5981،ف  )8-4باه نرار
میرسد برخی از این روایات ،در مخالفت با مرجئه و افرادی از جمله ابوحنیفه صادر شده کاه
قائل به این درجات نبودند .امام همچنین برای تبیین زیاادت و نقصاان ایماان و رد تسااوی
ایمان افراد به برخی آیات قرآنی استشهاد مایکارد (بقارهف  ،219توباهف  ،26مجادلاهف  )55و
عمل را جزئی از ایمان دانسته و در تعریف آن می گوید« :معرفت قلبی ،اقرار به زبان و عمال
با اعاا و جوارح»(صدو 2 :5938،ف )663و کساانی را کاه ایماان را قاول بادون عمال مای
شناساندند ،لعن کردند(.کراجکی5 :5456،ف)516
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 .3عقیده به شفاعت
اصل شفاعت مورد قبول اکثر مذاهب اسالمی اسات ،چاون مبتنای بار آیاات و روایاات
نیز تقریباً تمام جریانهای اعتقادی به اصل شافاعت
متعدد است .در عصر امام صاد
اعتقاد داشتند و تنها گروههای اندکی از جمله برخای از خاوارج ،آن را قباول نداشاتند.
مالک بن انس ،سفیان ثوری ،اوزاعی و ابوحنیفه و پیروان آنها به شفاعت معتقد بودناد.
(بادادی )965 :5468،البته در جزئیاات آن ،اختالفااتی وجاود داشات .یکای از آن هاا
تعریف و چگونگی شفاعت است که به مبانی فکری هر گروه باز میگردد .از نرر معتزله،
عمل به وعید(وعده به عذاب) از سوی خداوند الزم است و در مورد مرتکب کبیره نیز به
خلود او در جهنم اعتقاد داشتند .زمانی که معتزله میان این تفکرات و آیات شفاعتی که
مربو به آمرز گناهان بود تااد دیدند ،در پی تأویل آیات رفتند .آنها برای رفع این
ناسازگاری ،شفاعت را به«ترفیع درجه» و افزایش ثواب و منافع توبهکاران معناا کردناد.
(سبحانی2 :5981،ف )92بنابر این تعریف ،تنها گناهکاران کبیره که توبه کردهاند مشمول
شاافاعت ماایشااوند و اثاار آن نیااز صاارفاً ترفیااع درجااه اساات نااه خالصاای از عااذاب.
(مجلسی8 :5464،ف )96طبق این دیدگاه ،گناهکارانی که توبه نکنند ،شافاعت نخواهناد
شد .این نگره البته مایه نقد دیگران واقع شده است.
ضمن تأیید اصل شفاعت که اکثر جریانهای اعتقاادی مسالمان آن دوره
امام صاد
بدان معتقد بودند ،باتبیین صحیح آن ،برخی از جزئیات نرر معتزلاه را ماورد نقاد قارار
دادند.آن حارت عمل به وعید را از سوی خداوند الزم نمیدانسات و در نتیجاه نیاازی
نبود که مانند معتزله ،تعریف محدودی از شفاعت ارائه دهد .فاسقان در بیان آن حارت
همیشه در آتش جهنم نمیمانند ،بلکه روزی از آن بیرون خواهند آمد و شفاعت در حق
آنها جایز است(.صدو 2 :5469،ف )668-663در این نگاه ،شفاعت فقاط ترفیاع درجاه
توبهکاران نیست ،بلکه اسقا عذاب از فرد مرتکب گنااه و مساتحق عاذاب نیاز هسات.
شفاعتی که شیعه امامیه در پرتو تعالیم اهل بیات بادان معتقاد اسات ،باه برخای از
مؤمنااان مرتکااب کبیااره تعلااق خواهااد گرفاات کااه توبااه نکاارده و مسااتحق عااذاب
هستند(مجلسی8 :5464،ف ،)96اما به دلیل شایستگیهای دیگری که دارند ،مورد لطاف
و شفاعت خداوند و اولیای او قرار گرفته و عاذاب از آنهاا برداشاته مایشاود .شافاعت

پیامبر در حق مسلمانان ،تقریباً مورد تأیید همه مسالمانان باود ،اماا اماام باا طارح
جزئیات جدیدی از این مسأله ،بار آن باود تاا باا معرفای شافاعت کننادگان جدیادی،
موجبات تقویت روحی شیعه و افزایش امیدواری آن هاا را فاراهم آورناد .ایشاان ضامن
تأیید اینکه پیامبر  ،اصحاب برگزیده او و مؤمنان شایسته ،جز شافاعت کنندگانناد،
علویان و نسل پیامبر  ،به ویژه ائمه را نیز برشامرده کاه باه طاور ویاژه شافاعت
ماایکننااد و شاایعیان و محبااان اهاال بیاات  ،بااه طااور ویااژه شاافاعت ماایشااوند
(برقی5 :5975،ف589؛ صدو  )284 :5962 ،و انکار شفاعت را موجاب خاروج از تشایع
دانستهاند .امام شفاعت را امری مسلم میدانست ،لذا وقتی مردی از همساایه خاود کاه از
خوارج بود ،یاد کرد که مدعی بود پیامبر در روز قیامت ،تمام همتش نفس خود اسات
(و به دیگران کاری ندارد) پس چگونه شفاعت میکند؟ گفت :هیچ فردی از اولاین و آخارین
نیست مگر آنکه به شفاعت پیاامبر ماا در روز قیامات محتااج اسات(برقی5 :5975،ف )584و
برای تبیین بیشتر ،به ذکر ریشه های روایی آن پرداخت و حکایاات و روایااتی از رساول
خدا در توضیح شفاعت نقل کرد(.عیاشی2:5986،ف)959-954
 .4اتخاذ موضع اعتدال
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 .5-4مساله جبر و اختیار
مسأله قااا و قادر و در کناار آن مقولاه جبار و تفاویض ،از مساائل بحاثانگیاز عهاد
امام بود ،به این معنا که آیا اعمال آدمیان باه خودشاان منساوب اسات یاا باه اراده
خدا؟به دنبال این پرسش ،دو گروه یا مکتب فکری در جامعه غیرشیعی پدید آمدند:
 .5همه آفریدهها و تمام اعمال آنها آفریده خدا میباشند .ناام ایان عقیاده«،ایماان باه
جبر» است .یعنى ایمان داشتن به اینکه هر خیر و شرّى کار خداوند است و خداوناد آن
را همچنان که واقع مىشود ،مقدر فرموده است .عقیده به «جبار» ،عقیاده بیشاتر غیار
شیعیان بود(.شهرساتانی5 :5964،ف )558حکومات هاای نااحق معاصار باا اهال بیات،
بخصوص بنی امیه مروج عقیده جبر بودند(.عسکری2 :5982،ف)492
 .2خداوند کارها را به بعای از اولیای خود تفویض نموده و به عقیده برخی دیگر ،کارها
را به همه بندگان خود تفویض نموده است .آنها نیز اعماال و کارهایشاان را مساتقالً و
بدون دخالت پروردگار انجام میدهند و اراده آنها در عر اراده خداست .عقیده گاروه
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اندکی از غیر شیعه ،عقیده باه «تفاویض» باوده اسات( .عساکری2:5982،ف495-492؛
مفید2 :5459،ف47؛ مجلسی1 :5464،ف )58این دو گروه ،برای اثبات مدعای خویش ،باه
آیات و روایات تمسک کرده و در رد و لعن گروه مقابال روایااتی از زباان پیاامبر جعال
میکردند(.سبحانی5:5981،ف )555-552اهمیت و محوریت این مباحث موجب شاد تاا
شکل بگیرد ،چنان که هشام بان حکام ،دو کتااب
آثاری از سوی اصحاب امام صاد
باا رد هار دو
الجبر و القدر و القدر را تألیف کرد (.مفیاد2 :5459،ف )47اماام صااد
دیدگاه ،نرریه سومی را بنا نمود.
امام در برابر اندیشه های قدریه و نیز مفوضه ،با دالیال عقلای و نقلای پایش رفات و در
مواضع مختلفی ،متناسب با مخاطب ،به نقد و رد آنان پرداخت .امام به صاراحت فرماود:
«اگر بندگان مجبور بر انجام اعمال باشند ثواب ،بایمعناا و عقااب ،ظلام خواهاد باود و
بهشت و جهنم ،بیهوده(».طبرسی2 :5469،ف )946-945توضیح آن که عمل نیک و باد
هر فرد ،فعل خود او به شمار میآید و خداوند تنها به عمل نیک امر کرده ناه آنکاه او را
بر انجام کار مجبور کرده باشد وامر و نهی الهای بار اسااس تاوان و اراده انساانهاسات.
امام گاهی با نشان دادن تناقض های عقلی و مخالفت قول به جبر با برخای از اصاول
اعتقادی ،آن را به چالش می کشید ،چنان که به یکی از جبریان گفته بود اگر قائال باه
جبر باشیم ،همه بندگان در آخرت عذر خواهند داشت و هیچ کس مؤاخذه نخواهد شد،
در حالی که همه آیین ها قائل به عذاب اخروی هستند .این سخن مایه تأمل و بازگشات
در رد عقایاد جبریاه ،از آیاه «...
آن فرد شد .نمونهای از رو های نقلی امام صااد
یُاِلُّ بِهِ کَثیراً وَ یَهْدی بِهِ کَثیرا ًو ما یُاِلُّ به ب الَّ الْفاسِقینَ» (بقرهف  )26بهره گرفت که
به صراحت ،گ مراهی و هدایت را به آدمیان نسبت می دهد .آیه های دیگر نیاز بار ایان
نکته تصریح دارند( .برای نمونه نک :عنکبوتف 93؛ قمی5 :5464،ف.)94
 .2-4قَدَریِّه (مُفوِّضه)
تفویض به معنای به خود وانهادگی اسات و اینکاه اراده بناده در عار اراده خداسات.
مجلسی و شیخ مفید ،این قاول را نرریاه طرفاداران ابااحیگاری و زنادقاه مایدانناد
(مفید2 :5459،ف47؛ مجلسی1 :5464،ف ،)58در نتیجه باید قائالن باه ایان عقیاده کاه
«قَدَریه» یا «مفوِّضه» نامیده می شوند را متاأثر از زنادقاه و جریاانهاای اعتقاادی غیار
مسلمان بدانیم .این نام به این دلیل روی آنها گذاشته شده کاه بارای بنادگان ،قادرت
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ایجاد و خلق مستقل قائلند و عقیده ندارند کاه خیار و شار هار دو از ساوی خادا و باه
 ،قدریه را جهنمیاانی معرفای ماینماود کاه باا
مشیت و خواست اوست .امام صاد
صورت در آتش انداخته میشوند(.قمی2 :5464،ف )942آنها کسانی هستند که نصایبی
از اسالم ندارند(.صدو 5 :5469،ف )72قدریه ،افعال انسان را آفریاده خاود او دانساته ،و
معتقد به استقالل افراد در خلق اعمالشاان بودناد و ایان امار ،یعنای انساان در خلاق و
آفرینش اعمال ،شریک خداوند است؛ و فرد مشرک نیز نصیبی از اسالم نخواهد داشات.
امام برای وارد آوردن فشار روانی بر طرفداران این قول و عدم نفاوذ اعتقاادات غلاط
قدریه در شیعیان ،آنان را از همنشینی با آنها نهای فرماوده و قدریاه راتحاریم و طارد
کاارده بود(همااان) و در رد باااور قدریااه بااه آیااه  17سااوره نماال اسااتناد کاارد.
(عیاشی2 :5986،ف )29نقل است فردی قَدَری در زمان امام باقر مدعی دانایی شاد و
خواست تا هر چه میخواهاد بپرساد .آن حاارت از وی خواساتند تاا
از امام صاد
سوره حمد را بخواند .قدری شروع باه خوانادن کارد تاا باه آیاه «بیااکَ نَعبُادُ و بیااکَ
نَستَعینُ»(حمدف  )1رسید .امام گفت :صبر کن .چه کسی تاو را یااری مایکناد؟ و از او
جواب خواست اما او مبهوت ماند!(عیاشی5 :5986،ف )29-24بدین ترتیاب ،آن حاارت
دخالت خداوند را در اعمال انسان و عدم استقالل مطلق او را به وی فهماند.
 .9-4امر بین األمرین ،دیدگاه مکتب اهل بیت
نرریاه دیگاری عرضاه داشاتند کاه
در مقابل دو دیدگاه پایش گفتاه ،اماام صااد
نشاندهنده مشی اعتدالی شیعه امامیه در میان جریاانهاای اعتقاادی آن عصار اسات.
«امر بین األمرین» در این نرریه ،افعال هر فردی ،از جهتی منسوب به او و تحت قادرت
و اختیار اوست و از جهت دیگر ،تحت سیطره قدرت الهی قرار دارند ،بر ایان اسااس ناه
خداوند آدمی را مجبور به انجام کاری می کند باه گوناه ای کاه سالب مسائولیت از او
شود ،نه آن چنان مختار کرده که از سلطنت و سیطره قادرت و خلقات الهای خاارج
شود .بر پایه این نرریه ،نه قدرت الهی نادیده انگاشته می شود ،نه اختیار آدمی مسلوب
می گردد .این آموزه با شناخت صحیح صفات الهی بر اسااس مکتاب اهال بیات باه
دست آمدنی است( .صدو )266 :5469،
انسان ها نه چنانند که بر انجام کارها مجبور باشند و نه چنانند که هیچ تقدیرى از جاناب
خدا نباشد .بلکه حقیقت کار آنها میان این دو امر است .عبارت«ال جبر و ال تفاویض ،بال
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مر بین األمرین»(کلینی5 :5961،ف566؛ صدو 962 :5469،؛ طبرسی ،بی تا2 :ف ) 454در
نتیجه قول میانه آن است که خداوند راه هدایت و ضاللت را مشخص نماوده و ماردم را از
معاصی نهی کرده است .در عین حال آنها را بر انجام اعمال قادر کرده و البته آنها را باه
حال خود وانگذاشته و اباحیگری را اجازه نداده ،آنها را از اموری نهی کارده و تهدیاد باه
مجازات نموده است .این امر بین االمرین است(.مفید2 :5459 ،ف)47
 .5اتخاذ موضع اصالح
.5-1تشبیه و تعطیل
صفات باری از دیگر موضاوعات مطارح در نیماه اول ساده دوم هجاری باود .برخای از
مسلمانان ،صفات ذکر شده برای خداوند در قرآن را بر ظاهر آن حمل کرده و او را قابال
رؤیت ،جسمانی ،دارای مکان و طبعاً دارای دست ،پا ،اعاا و جوارح می دانستند .ایناان
در تاریخ به مشبهه یا مجسمه شناخته شده اند( .اشعری ،بیتا )257 :در مقابال ،دساته
ای به نفی آن روی داشتند .گروه های دیگری نیز بودند که هر یک طرفدارانی داشاتند،
چنااان کااه برخاای غالیااان ،معتقااد بااه حلااول خداونااد در جساام امامااان بودنااد
(بادادی )55 :5468،و برخی دیده شدن خداوند در آخرت را باور داشتند.
ابو بصیرخصوص چگونگی رؤیت خداوند در قیامت ،توسط مؤمنان از امام سؤال می کند
و آن حااارت ،رؤیاات بااه قلااب را مطاارح و رؤیاات بااه چشاام ساار را رد ماای کنااد.
(صدو  )557 :5938،برخی دیگر به دیده شدن خدا در خواب را مطرح مایکردناد کاه
امام این ادعا و امکان را نیز مردود میشمارد(.صدو )656 :5938،
معتزله و از جمله ابوالهذیل بر این قول متفق بودند که خداوند در آخرت با چشام قابال
دیدن نیست و با قلب درک میشود(.شهرستانی5 :5964،ف )17بنابر این به طریاق اولای
آنها قائل به عدم رؤیت خداوند در دنیا بوده اند .خوارج ،طوائفی از مرجئه و گروههاایی
از زیدیه نیز با این عقیده معتزله موافق بودند (.شعری ،بیتا )259-256 :گروههایی کاه
به مشاهده خداوند با چشم اعتقاد داشتند ،به نوعی او را به مخلاو تشابیه مایکردناد؛
چرا که آن دو را در قابل رؤیت بودن ،به هم تشبیه مینمودند .چنین باورهایی عمومااً از
سوی اصحاب حدیث ابراز می شد .اینان جمود بر ظاهر حدیث را سرلوحه بااور خاویش

راتفسیر درست میکنند .از جمله در آیات«ال تُدْرِكهُ الْ َأبْصارُ وَ ُهوَ يُـدْرُُِ الْ َأبْصـارَ وَ هُـوَ
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قرار داده و از هر تأویلی گریزان بودند .اعتقاد به رؤیات و نیاز ساایر عقایاد مشاابه ،باه
جهت ناسازگاری با عقل ،از سوی برخی گروهها رد ،و واکنشهاایی تفریطای باه دنباال
داشت تا جایی که برخی رو به تعطیلی صفات الهی آوردند و اصالً معتقد به هیچ صافتی
برای خداوند نبودند.
در مورد تشبیه و تعطیل
 .2-1دیدگاه امام صاد
در اصالح و بازسازی رویکردهای پیش گفتاه ،باه تبیاین صاحیح صافات
امام صاد
خداوند روی کرد تا هم از بند تجسیم رهانیده شود و هم از تعطیل فاصله بگیرد .روایات
اهل بیت به طور متواتر بر نفی رؤیت خداوند با چشم داللت دارند و این ،بااور تماام
امامیه است .در این مکتب ،توحید ،افال اعمال و تشبیه خالق ،بزرگترین گناهاان باه
در گفتگوباا زنادیقی ،ساخنی بادین
شمار میآید(.طوسی )687 :5948،امام صااد
مامون دارد :خداوند جسم نیست و با حواس پنجگانه قابل درک نیست و زمانهاا او را
تاییر نمیدهد .شنواست ولی عاوی برای شنوایی ندارد و بیناست ولای باا نفاس خاود
میبیند ،نه با وسیله بینایی و نفس هم جدای از او نیست .از طارف دیگار ،ماا در ماورد
خداوند به قدر توان و قدرت فهم خود مکلّفیم .درست اسات کاه هار موهاومی مخلاو
است ،ولی اگر به این دلیل خدا را توصیف نکنیم ،باعث میشود که توحید از ماا مرتفاع
شود و دچار نفی و ابطال شویم .بنابراین در میانه تشبیه و تعطیال ،خداوناد را توصایف
میکنیم(.کلینی5:5961،ف )89-81ردیههای آن حارت بر تشبیه را میتوان به نوعی رد
بر عقاید غالت در مورد الوهیت ائمه کاه باه ناوعی حلاول خادا در جسام اسات ،نیاز
حکایتی از گفتگوی یک حبار یهاودی باا حاارت علای نقال
دانست.امام صاد
میکند که امام علی در آن باه صاراحت مایفرمایاد«:خداوناد باا چشام سار دیاده
نمیشود ،بلکه دلها او را با حقیقت ایمان درک میکنند(».همان5،ف)38
ضمن مثالهایی باا اشااره باه عادم تواناایی چشام در
در روایت دیگری ،امام صاد
مشاهده کامل برخی از امور حتی دنیوی ،باورهای کسانی را که معتقدند خداوناد دیاده
میشود را رد کرده و به قاعده اولویت آن را ناممکن مایشامارد(.هماان5،ف )38اماام در
موارد متعددی ،مجازی بودن کاربرد عین و بصر و کوری در قرآن را یادآور شده و آنهاا
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ی َف َع َلیْهـا»
ن َعمِـ َ
ن َْْبصَـ َر َف ِل َن ْهسِـ ِه َو مَـ ْ
ن َربككـ ْم َفمَـ ْ
اللَّطیفُ الْخَبريُ * قَدْ جاءَكمْ بَصائِ ُر مِـ ْ
(انعامف  )569-564که حتی «ابصار» را فراتر از چشم سر معنا و آن را باه« اوهاام عقالهاا»
معنا نمودهاند(.همان5،ف )38بدین ترتیب ،امام در تفسیر آیاات و عباارات متشاابه قرآنای،
معنای صحیح آنها را مشخص و قول مشبهه را رد مایفرمایناد (صادو 2 :5469،ف )462و
برای درک درست صفات الهی مردم را به قرآن ارجاع می دهند و از آنان مای خواهاد تاا باه
همان داده ها بسنده کنناد تاا گماراه نشاوند( .کلینای5 :5961،ف )566در توحیاد مفاال،
توضیح بیشتری در این خصوص از زبان اماام آماده اسات .ایشاان ضامن مشارک خوانادن
مشبهه و کافر دانستن معطله ،میفرمایند« :عقل میتواند خالق را در حدی کاه بار وجاود او
اقرار کند بشناسد ،اما نمیتواند بر صفات او احاطه پیدا کند .بندگان باه نسابت تاوان و درک
فکری خود در ماورد معرفات خادا وظیفاه دارناد و بار احاطاه باه صافات خداوناد مکلاف
نیستند(».صدو  )76 :5469،معطله در واقع قدرت خداوند را انکار می کنند و معتزله که
به این باور روی دارند ،مورد لعن حارتش واقع شده اند(.مجلسی1 :5464،ف)8
مقوله تشبیه و تعطیل ،از شیوعی برخوردار شده بود که گاهی افراد برای نشان دادن عقیده صاحیح
خود ،نفی آن را ابراز میکردند ،چنان که حمران بن اعین ،از اصحاب امام در بیان عقاید خاود ،نفای
تشبیه و تعطیل را ذکر کرده و امام آن را تأیید می کند(.صدو )252-259 :5469 ،
نتیجه گیری
شکل گیری فرقه ها و مکاتب گونااگون پاس از رحلات پیاامبر اکارم کاه تاابع مساائل
گوناگون بود ،موجب برداشت های مختلف از دیانت اسالمی گردید و این امر به اضافه دسات
هایی که آشکارا در مقام تحریف دین بر میآمدند ،اقتاا داشت تا افرادی باه هادایت جامعاه
پیشوای ششم شیعه ،در ایان عرصاه وارد
اسالمی و اصالح مسلمانان بپردازند .امام صاد
شد و به گونه های به مبارزه با کژی های فکری و انحرافات عقیدتی پرداخت .مساأله امامات،
جبر و اختیار ،صفات خدا و تفکر صحیح از مهم ترین مسائل مورد گفتگو بود که امام با بهاره
گیری از فرصت های پیش آمده ،رو هایی را برای مواجهه با آن ها اتخاذ کرد تا جامعه باه
سوی حقیقت رهنمون گردد.
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