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71 مقاله پژوهشی

دریافت:1400/12/16 پذیرش:1401/5/13

رسول محمدجعفری1

چکیده

در دوران امامــت امــام هــادیg عامــۀ مــردم موضوعــات کالمــی  جنجال برانگیــزی مطــرح می کردنــد 
کــه بــا باورهــای صحیــح اســالمی ناســازگار بــود و امــام هــادیg بــه تبییــن و تصحیــح آن هــا پرداختنــد. 
ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی تحلیلــی در پــی بررســی مواجهــه ایشــان بــا برخــی آرای کالمــی عامــه 
برآمــده اســت. در ایــن تحقیــق، مواجهــۀ امــام هــادیg بــا آرای کالمــی عامــه در چهار مســئله: تشــبیه و 
تنزیه )صفــات خبریــه(، جبــر انســان ها، حــدوث و ِقــدم قــرآن و جانشــینی پیامبر بررســی شــده اســت. 
یافته هــا حاکــی اســت: 1. در تشــبیه و تنزیــه ، عامــه یــا تصویــری جســمانی از آن هــا ارائــه می کردنــد یــا بــا 
جمــود بــر ظواهــر آن هــا، از تبییــن عقلــی آن هــا فــرو می ماندنــد. امــام هــادیg هــر دو رویکــرد را نقــد و 
معنــای معقــول و منطبــق بــر محکمــات قــرآن بیــان کرده انــد. 2. در مســئله جبــر و اختیــار، عامــه بــه جبــر 
باورمنــد شــدند و انســان ها را در هدایــت و ضاللــت و اعمال شــان فاقــد اختیــار پنداشــتند. امــامg آیــات 
هدایــت و ضاللــت را َمجــاز دانســته و بــا نفــی خلــق افعــال توســط خداونــد، اختیــار را اثبــات کــرده اســت. 
3. در مســئلۀ خلــق قــرآن، برخــی عامــه معتقــد بودنــد کــه قــرآن کالم خداونــد و غیرمخلــوق اســت، برخی 
دیگــر بــه حــدوث قــرآن باورمنــد شــدند. امــامg ورود بــه ایــن مســئله را »فتنــه« دانســته  و از آن برحــذر 
داشــته اند. البتــه احتمــاال بتــوان از کالم ایشــان داللــت تضمنــی حــدوث قــرآن را فهمیــد. 4. در مســئله 
ــا  ــر بیعــت ب ــد امــت اســالم ب ــه حدیثــی از پیامبــر معتقدن ــا اســتناد ب جانشــینی پیامبــر عامــه ب
ابوبکــر اجمــاع کردنــد. امــام هــادیg صحــت اســتدالل بــه آن را زمانــی صحیح دانســته اند کــه برخی از 

امــت بــا برخــی دیگــر در مخالفــت نباشــند.
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مقدمه

پـس از رحلـت آخریـن فرسـتادۀ الهـی، پیامبـر اسـالم، امـت اسـالمی از مسـیر اصلـی خود 
ن  بـه کـژی گراییـد و خالفـت و رهبـرِی آییـن و دولـت نوپای نبـوی در جایـگاه اصلـی و از پیش معیَّ
اسـتقرار نیافـت. انحـراف بـه وجـود آمـده در مسـئله جانشـینی، مبـدأ تحـوالت دینـی، سیاسـی و 
اجتماعی عمیقی در جامعه شـد. شهرسـتانی از نویسـندگان کهن کتب ملل و نحل معتقد اسـت 
کـه سـترگ ترین عامـل اختالف بین امت، مسـئله امامت بود؛ زیرا در عالم اسـالم بـرای هیچ یک از 

موضوعـات دینی همچـون امامت شمشـیر آختـه نگردید)شهرسـتانی، 1364، ج1: 31(.

ــد و تقریبــا تمــام موضوعــات  ــه ایــن چالــش محــدود نمان اختــالف در مصــداق امامــت امــت ب
ــی و  ــون تاریخ ــی مت ــه گواه ــه ب ــان ک ــت. آن س ــرا گرف ــی را ف ــای کالم ــژه دیدگاه ه ــالمی به وی اس
کتــب ملــل و نحــل در دو ســدۀ نخســت اســالمی، فرقه هــای متعــدد و اختــالف نظرهــای عمیــق 
در مســائل متعــدد فکــری و کالمــی پدیــدار شــد. طبق بــاور امامیــه، 12 امــام جانشــینان انتصابِی 
و نــه انتخابــی رســول خــدا بوده انــد کــه وظیفــۀ مهــم رهبــری و هدایــت جامعــه و تبییــن آیــات 
قــرآن، ســنت پیامبــر و به طــور کلــی، آموز هــای اصیــل و صحیــح را عهــده دار شــده اند. ایشــان 
گاه ابتــدا، گاه در پــی ســؤال و گاه در مواجهــه بــا تفســیر ناراســِت جریان هــای فکــری و کالمــی از 

آیــات، بــه تفســیر صحیــح آن هــا اقــدام می کردنــد. 

دوران امامــت امــام هــادیg طــی ســال های 220 - 254 قمــری)34 ســال( بــه طــول 
انجامید)مفیــد، 1414ق، ج2: 273 و 297(. عامــۀ مــردم در ایــن ســال ها، موضوعــات کالمــی  
جنجال برانگیــزی مطــرح می کردنــد کــه بــا مبانــی و باورهــای اعتقــادی اصیــل و صحیح اســالمی 
ناســازگار بــود؛ بنابرایــن حضــرت بــه تبییــن و تصحیــح آن هــا پرداختنــد. نظــر بــه اهمیــت موضوع 
ایــن پژوهــش بــه روش توصیفی تحلیلــی در پــی بررســی نــوع مواجهــه امــام هــادیg بــا برخــی 

آرای کالمــی عامــه اســت.

1. پیشینۀ تحقیق

در زمینــۀ روایــات و تالش هــای امــام هــادیg در تبییــن مســائل کالمــی، تحقیقــات اندکــی 



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 3 . پاییز1401

73 امام هادی و مواجهه با آرای کالمی عامه
)رسول محمد جعفری(

نگاشــته شــده اســت. برخــی از آن هــا عبــارت اســت از: مقالــه »بررســی ضــرورت عقلــی امامــت 
ــن  ــندگان در ای ــی)1397(، نویس ــری آران ــفی و کبی ــته یوس ــادیg« نگاش ــام ه ــدگاه ام از دی
اثــر برخــی براهیــن عقلــی ماننــد: برهــان واســطه فیــض، برهــان لطــف و برهــان نیــاز جامعــه بــه 
امــام، کــه بــر اثبــات ضــرورت امامــت از دیــدگاه امــام هــادیg بــا تکیــه بــر حدیــث ثقلیــن قابــل 

ــد.  اســتنباط اســت، تبییــن کرده ان

در مقالــه »ســازواری قالــب و مفــاد زیــارت جامعــه کبیــره و نیــاز معرفتــی امامیــه در عصــر امــام 
هــادیg« اثــر توحیــدی نیــا)1397(، نویســنده نشــان داده اســت کــه قالــب و مفــاد زیارت نامــه 
 gجامعــه کبیــره، جواب گــوی نیازهــای خطیــر معرفتــی امامی مذهبــان در زمانــه امــام هــادی
ــی در آن دوره  ــیعیان امام ــکار ش ــت اف ــرای مدیری ــع ب ــه جام ــک نظام نام ــوان آن را ی ــت و می ت اس

شــمرد.

در مقالــه »کرامــت امــام هــادیg دربــاره زنــده  کــردن تصویــر شــیر؛ بررســی مــوردی کرامــت 
حضــرت امــام هــادیg در مــورد خــوردن شــعبده باز هنــدی توســط شــیر« تألیــف حیــران و یکــه 
خانــی)1396(، نویســندگان بــه بررســی و نقــد منبــع، ســند و محتــوای روایتــی از کرامــت امــام 

هــادیg دربــاره زنــده  کــردن تصویــر شــیر مبــادرت ورزیده انــد. 

ــه بررســی مواجهــه امــام  ــاد شــده، پژوهشــی مســتقل ب ــه رغــم ســامان دادن پژوهش هــای ی ب
هــادیg بــا آرای کالمــی عامــه در چهــار مســئله: تشــبیه و تنزیه )صفــات خبریــه(، جبــر 
ــدم قــرآن و جانشــینی پیامبــر نپرداختــه اســت و مقالــه حاضــر بــرای  انســان ها، حــدوث و ِق

ــن کاســتی ســامان یافتــه اســت. جبــران ای

g2. آرای کالمی و مواجهه امام هادی

ــادات رخ  ــوزۀ اعتق ــددی در ح ــز متع ــائل چالش بر انگی ــالمی مس ــت اس ــم نخس در دو قرن ونی
برکشــید: امامــت، کفــر و ایمــان، تشــبیه و تنزیــه ، انسان شناســی، عصمــت انبیــا و حــدوث و ِقــدم 
ــات و گاه  ــود از آی ــاص خ ــت های خ ــا برداش ــا ب ــه جریان ه ــد ک ــائلی بودن ــن مس ــرآن از مهم تری ق
تمســک بــه روایــات پیامبــر، جامعــه را بــا کشــمکش های فکــری و سیاســی فراوانــی مواجــه 
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کردنــد. اهــل بیــتb در کشــاکش ایــن مســائل تــا جایــی که شــرایط سیاســی و اجتماعــی جامعه 
اقتضــا می کــرد، بــه صــورت روشــمند، تفســیر و تأویــل صحیــح آیــات را تبییــن می کردنــد و مــوارد 

تحریــف و جعــل را در روایــات پیامبــر نشــان می دادنــد. 

در روایــات امــام هــادیg، ایشــان دســت کم بــه چهــار مســئله کالمــی  مناقشــه برانگیز عامــه 
پرداختــه و بــه مواجهــه بــا آن هــا اقــدام کــرده اســت. ایــن مســائل عبــارت اســت از: 1. تشــبیه و 
تنزیه )صفــات خبریــه(، 2. جبــر انســان ها، 3. حــدوث و ِقــدم قــرآن، 4. جانشــینی پیامبــر. در 
ادامــه دیــدگاه عامــه در ایــن موضوعــات و موضــع امــام هــادیg در قبــال آن هــا تبیین می شــود.

2-1. تشبیه و تنزیه )صفات خبریه(

ــان  ــی بی ــیم بندی های متفاوت ــد تقس ــات خداون ــرای صف ــان ب ــی، عالم ــوع خداشناس در موض
کرده انــد. صفــات الهــی از منظــری بــه دو دســته قابــل تقســیم اســت: صفــات ذاتیــه و صفــات 
خبریــه. صفــات ذاتیــه شــامل علــم، قــدرت، حیــات، ســمع و بصــر و هــر صفتی اســت که بــه آن ها 
صفــات کمالــی اطــالق می شــود. صفــات خبریــه، صفاتــی اســت کــه ظواهــر آیــات و احادیــث بــر 
ه« در  آن هــا داللــت دارد. از قبیــل: علــّو، وجــه، یدیــن، ِرجل)ســبحانی، ج 9: 95(، ماننــد: »َیــُد اللَّ
ــه« در آیۀ:  ْیِدیِهمْ «)فتــح، 1(، »َوْجــُه اللَّ

َ
ــِه َفــْوَق أ ــَه َیــُد اللَّ مــا ُیباِیُعــوَن اللَّ ِذیــَن ُیباِیُعوَنــَک ِإنَّ آیــه »ِإنَّ الَّ

ــُه« در آیــه: »َو اْصَنــِع  ــَه واِســٌع َعِلیٌم«)بقــره، 115(، »َعْیــُن اللَّ ــِه ِإنَّ اللَّ ــوا َفَثــمَّ َوْجــُه اللَّ ْیَنمــا ُتَولُّ
َ
»َفأ

ْعُیِننــا َو َوْحِینا«)هــود، 37(. امــام هــادیg در مــواردی برداشــت های نادرســت عامــه از 
َ
اْلُفْلــَک ِبأ

صفــات خبریــه را نقــد کــرده اســت.

بــرای فهــم بهتــر برخــی روایــات، بایــد توجــه داشــت کــه بســیاری از معــارف توحیــدی، ماننــد 
منــّزه بــودن خــدا از مــکان، زمــان، صــورت، حــّس، عضــو، رؤیــت بــا حــواّس، و نیــز منــّزه بــودن 
عــرش و کرســی از مــاّده و جســمّیت کــه اکنــون بــرای مــا جــزو بدیهیــات اســت در زمــان امامــان 
معصــوم b حتــی بــرای اصحــاب آنــان جــزو مباحــث نظــری بــود کــه اصحــاب یــا ایــن مطالــب 
را از حضــرات معصومیــنb می پرســیدند یــا بــرای اطمینــان، عقایــد خویــش را بــه آنــان عرضــه 
ــام  ــرت ام ــر حض ــن ب ــود را چنی ــد خ ــه عقای ــت ک ــنی اس ــم حس ــۀ آن عبدالعظی ــد. نمون می کردن
ــَه َتَبــاَرَک َو َتَعاَلــی َواِحــٌد َلْیــَس َکِمْثِلــِه َشــْی ٌء َخــاِرٌج  ُقــوُل ِإنَّ اللَّ

َ
ــی أ هــادیg عرضــه داشــت: »ِإنِّ
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ُه َلْیــَس ِبِجْســٍم َو اَل ُصــوَرٍة َو اَل َعــَرٍض َو اَل َجْوَهٍر...«1  ْشــِبیِه َو ِإنَّ ْبَطــاِل َو َحــدِّ التَّ ْیــِن َحــدِّ اْلِ َعــِن اْلَحدَّ
ــهِ   ــُن  اللَّ ــِه ِدی ــَذا َو اللَّ امــام هــادیg ضمــن تأییــد اعتقــادات عبدالعظیــم حســنی فرمــود: »َه
ــِذی  اْرَتَضــاُه  ِلِعَباِدِه«2)ابــن بابویــه، 1398ق: 81-82(. از ایــن روایــت معلــوم مــی شــود مذهــب  الَّ
ــت)جوادی  ــوده اس ــروف ب ــاخص و مع ــل، ش ــبیه و تعطی ــب تش ــار در رّد مذه ــه در آن اعص امامی

آملــی، 1383، ج2: 288(.

در ســند حدیــث، عبیداللــه بــن موســی بــن ایــوب مجهــول اســت)نمازی شــاهرودی، 1414ق، 
ج5: 196(. اگرچــه روایــت از نظــر ســندی ضعیــف اســت، ولــی مضمونــی صحیــح و موافــق آیــات 
قــرآن دارد. عالمــه طباطبایــی روایــات تفســیری ای کــه از نظــر ســند، خبــر واحــد -ضعیف الســند 
یــا صحیــح الســند- هســتند، در صــورت برخــورداری از مضمــون صحیــح و موافــق بــا قــرآن معتبــر 
ــرای پژوهشــگر مهــم  ــات غیرفقهــی ب ــد. وی در المیــزان می نویســد: آنچــه در زمینــۀ روای می دان
اســت، ایــن اســت کــه در جســت وجوی موافقــت روایــات بــا آیــات قــرآن باشــد؛ اگــر موافــق بــود، 
خــود مالکــی بــرای اعتبــار آن اســت. در ایــن صــورت برخــورداری از ســند صحیــح بــدان زینــت 
می بخشــد و اگــر موافــق نبــود، هیــچ ارزش و اعتبــاری ندارد)طباطبایــی، 1417ق، ج9: 212(. 
آیت اللــه جــوادی آملــی نیــز بــر اســاس مشــی اســتاد خــود، دیدگاهــش را اســتوار ســاخته اســت. 
ایشــان در تفســیر تســنیم می نویســد: »مبحــث رجــال را بایــد از مبحــث درایــه جــدا کــرد؛ گاهــی 
رجــال ســند موثقنــد و حدیــث مأثــور از جهــت ســند معتبــر اســت؛ لیکــن از لحــاظ »درایــه« بــا 
درایــت عقلــی یــا نقلــی هماهنــگ نیســت و زمانــی بــه عکــس آن؛ یعنــی از جهــت درایــه بــا عقــل 
و نقــِل معتبــر هماهنــگ اســت، ولــی از جهــت رجــاِل ســند اشــکال دارد و گاهــی اتقــان متــن و 
توافــق آن بــا خطــوط کلــی دیگــر زمینــه ترمیــم را فراهــم می کند«)جــوادی آملــی، 1378، ج7: 
57(؛ بنابرایــن اگــر روایتــی مضمونــی صحیــح و منطبــق با آیات داشــته باشــد، اســتفاده می شــود 

و صــرف ضعــف ســند، موجــب کنــار گذاشــتن آن نخواهــد بــود.

1. »من معتقدم خدا یکی است و مْثل و مانند ندارد و از حد ابطال و تشبیه خارج است و جسم و صورت و َعَرض و جوهر نیست...«.
ِد بِْن  ثََنا َعلِـیُّ بُْن أَْحَمـَد بْـِن ُمَحمَّ 2. »بـه خـدا سـوگند! ایـن همـان دین خداسـت کـه آن را بـرای بندگانش پسـندیده اسـت«. »َحدَّ
ثََنـا أَبُو تَُراٍب ُعَبْیُد اهللِ بُْن ُموَسـی  وفِیُّ َقاَل َحدَّ ُد بُْن َهـاُروَن الصُّ ثََنـا ُمَحمَّ اُق َقاال َحدَّ قَّـاُق َرِحَمـُه اهلُل َو َعلِـیُّ بْـنُ َعْبِد اهللِ الْـَورَّ ِعْمـَراَن الدَّ

ویَانِـیُّ َعـنْ َعْبـِد الَْعِظیِم بْـِن َعْبِد اهللِ الَْحَسـِنیِّ َقاَل: ...«  الرُّ



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 3 . پاییز1401

امام هادی و مواجهه با آرای کالمی عامه76
)رسول محمد جعفری(

2-1-1. باور به نزول خداوند به آسمان دنیا

از جملــه مســائلی کــه در موضــوع تشــبیه و تنزیــه خداوند مطرح اســت، مــکان داشــتن خداوند و 
بــه تبــع آن، صعــود و نــزول فیزیکــی خداونــد اســت. یکــی از باورهــای عامــه بــر اســاس روایت هــای 
منقــول آنــان، نــزول خداونــد به آســمان دنیاســت. بــه نقــل از ابوهریــره از پیامبر نقــل کرده اند: 
خداونــد هــر شــب بــه آســمان دنیــا پاییــن می آیــد و در یــک ســوم آخــر شــب گویــد: چــه کســی 
اســت مــرا بخوانــد تــا او را اجابــت کنــم؟ چــه کســی اســت از مــن درخواســت نمایــد تــا بــدو عطــا 
نمایــم؟ چــه کســی اســت اســتغفار کنــد تــا از او درگذرم؟«1)بخــاری، 1401ق، ج2: 47؛ مســلم، 

ج2: 175؛ ترمــذی،1410ق، ج 5: 188(.

در مواجهـه بـا ایـن حدیث،  امام رضـاg به تحریف لفظی حدیـث پیامبر و پیرو آن برداشـت 
ناصـواب از آن اشـاره فرمـوده اسـت. آن حضـرت شـکل صحیـح روایـت را از پدران شـان بـه نقـل از 
پیامبـر چنیـن نقـل می کنـد کـه خداونـد فرشـته ای را در یـک سـوم پایانـی هر شـب، در شـب 
جمعـه از ابتـدای شـب بـه آسـمان دنیـا نـازل می نمایـد و بـه او فرمـان می دهـد تـا نـدا دهـد: آیـا 
درخواسـت کننده ای وجـود دارد تا بـه او عطا کنم؟ آیا توبه کننده ای وجود دارد تـا توبه او را بپذیرم؟ 
آیـا اسـتغفارکننده ای وجـود دارد تـا از او درگـذرم؟ ای طالـب خیـر! روی بیـاور، ای طالـب شـر! باز 
ایسـت. فرشـته تـا طلوع فجر پیوسـته نـدا می دهد، پـس از طلوع فجر بـه جایگاه خـود در ملکوت 

آسـمان بـر می گردد«2)ابـن بابویـه، 1398ق: 176؛ 1400ق: 411-410(. 

امــام هــادیg روش تبیینــی دیگــری در مواجهــه بــا ایــن روایــت اتخــاذ کــرده اســت. کلینــی 
گــزارش کــرده اســت کــه محمــد بــن عیســی بــا امــام هــادیg مکاتبــه و از آن حضــرت ســؤال 
می کنــد: »روایــت شــده اســت کــه خداونــد در جایــی غیــر از عــرش مســتقر اســت و او نیمــه دوم 

نَْیا ِحیـَن یَْبَقی ثُُلُث اللَّْیـِل اآلِخُر  ـَماِء الدُّ َُّنـا تََبـاَرَک َوتََعالَـی ُکلَّ لَْیَلـٍة إِلَـی السَّ 1. »... َعـْن أَبِـی ُهَریْـَرة أَنَّ َرُسـوَل اهللِ َقـاَل: یَْنـِزُل َرب
یَُقـوُل َمـْن یَْدُعونِی َفَأْسـَتِجیَب لَـُه َمْن یَْسـَألُِنی َفُأْعِطَیـُه َمـْن یَْسـَتْغِفُرنِی َفَأْغِفَر لَُه«

ِذی یَْرِویـِه النَّاُس َعْن َرُسـوِل  2. »... َعـْن إِبَْراِهیـَم بْـِن أَبِـی َمْحُمـوٍد َقـالَ  ُقلْـُت لِلرَِّضـاg یَـا ابَْن َرُسـوِل اهللِ َمـا تَُقوُل فِـی الَْحِدیِث الَـّ
فِینَ  الَْکلِـَم َعْن َمواِضِعـهِ  َو اهللِ َما َقاَل  نَْیا َفَقـاَل: لََعـَن اهلُل الُْمَحرِّ ـَماِء الدُّ ُه َقـاَل إِنَّ اهللَ تََبـاَرَک َو تََعالَـی یَْنـِزلُ  ُکلَ  لَْیَلـٍة إِلَـی السَّ َـّ اهللِ أَن
نَْیا ُکلَّ لَْیَلـٍة فِی الثُُّلـِث اْلَِخیِر َو لَْیَلـَة الُْجُمَعِة_ ـَماِء الدُّ ََّمـا َقـاَل إِنَّ اهللَ تََبـاَرَک َو تََعالَـی یُْنـِزُل َملَـکاً إِلَـی السَّ َرُسـوُل اهللِ َکَذلِـکَ إِن
فِـی أَوَِّل اللَّْیـلِ َفَیْأُمـُرُه َفُیَنـاِدی َهـْل ِمـْن َسـائٍِل َفُأْعِطَیُه َهْل ِمـْن تَائٍِب َفَأتُـوَب َعلَْیِه َهـْل ِمْن ُمْسـَتْغِفٍر َفَأْغِفَر لَُه یَـا َطالَِب الَْخْیـِر أَْقِبْل 
ثَِنـی بَِذلَِک  ـَماِء َحدَّ ـرِّ أَْقِصـْر َفـَا یَـَزاُل یَُنـاِدی بَِهَذا َحتَّـی یَْطُلـَع الَْفْجُر َفـإَِذا َطلََع الَْفْجـُر َعاَد إِلَـی َمَحلِِّه ِمـْن َملَُکوِت السَّ یَـا َطالِـَب الشَّ

.»ِی َعْن َرُسـوِل اهلل أَبِـی َعْن َجـدِّ
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هــر شــب بــه آســمان دنیــا پاییــن می آیــد و نقــل شــده کــه از اول شــب عرفــه فــرود می آیــد ســپس 
بــه جــای خــود بــاز می گــردد. برخــی شــیعیان شــما در این بــاره معتقدنــد: اگــر خداونــد در جایــی 
غیــر از جــای دیگــر باشــد، بــا هــوا برخــورد و او را احاطــه می کــرد و حــال آنکــه هــوا جســم رقیقــی 
ــد  ــر خداون ــن صــورت ب ــه در ای ــدازه اش احاطــه می کنــد، چگون ــه ان ــر هــر چیــزی ب اســت کــه ب
احاطــه صــورت می گیــرد. امــامg در پاســخ نوشــتند: علــم آن نــزد خداونــد اســت و او بهتریــن 
تقدیــر را مقــدر می نمایــد و بــدان همان گونــه کــه او در آســمان دنیاســت در عــرش اســت، به طــور 
ــی، 1407ق، ج1:  ــه دارد«1)کلین ــی و احاط ــدرت، فرمان روای ــم، ق ــیا، عل ــه اش ــه هم ــاوی ب مس

126(. ســند ایــن حدیــث صحیــح اســت.2 

عالمــه مجلســی در شــرح ایــن جملــه امــامg »او بهتریــن تقدیر را مقــدر می کند«، می نویســد: 
ســخن حضــرت اشــاره ظریفــی بــه ایــن دارد کــه مقصــود از فــرود آمــدن خداونــد، مقــدر نمــودن 
ــا  ــن ب ــی، 1403ق، ج2: 66(؛ بنابرای ــر است)مجلس ــا تقدی ــراه ب ــزول آن هم ــش و ن ــزول رحمت ن
ــرود از  ــزول و ف ــکان و ن ــمانیت، م ــته اند، جس ــت داش ــادیg از روای ــرت ه ــه حض ــی ک توضیح
ــد مقــدرات الهــی  ــا فــرود می آی ــه ســوی دنی ــد ب ــد منتفــی اســت و آنچــه از جانــب خداون خداون
ْو 

َ
ِتَیُهــُم اْلَمالِئَکــُة أ

ْ
ْن َتأ

َ
اســت، همان طــور کــه در آیــات قــرآن وقتــی می فرمایــد: »َهــْل َیْنُظــُروَن ِإالَّ أ

َک...«)األنعــام، 158(، آیــات الهــی یــا امــر خداونــد و امثــال آن در تقدیــر اســت، چنانکــه  ِتــَی َربُّ
ْ
َیأ

ــَک ال َیْنَفــُع َنْفســًا إیماُنها  تــی  َبْعــُض آیــاِت َربِّ
ْ
در ادامــه و ســیاق آیــۀ مذکــور آمــده اســت: »... َیــْوَم َیأ

ْو َکَســَبْت فــی  إیماِنهــا َخْیرًا«)األنعــام، 158(. 
َ
َلــْم َتُکــْن آَمَنــْت ِمــْن َقْبــُل أ

ــات  ــان صف ــا بی ــرت ب ــه آن حض ــده ک ــل ش ــمg نق ــام کاظ ــادی از ام ــام ه ــن ام ــابه تبیی مش
ثبوتیــه و ســلبیه خداونــد، اراده حدیــث طبــق معنــای مــّد نظــر عامــه را رد کــرده اســت. وقتــی از 
امــام کاظــمg دربــاره پنــدار گروهــی در نــزول خداونــد بــه آســمان دنیــا ســؤال شــد، ایشــان در 

ــٍدg َجَعلَِنــَی  ــِد بـْـِن ِعیَســی َقــاَل: َکَتْبــُت إِلـَـی أَبـِـی الَْحَســِن َعلـِـیِّ بـْـِن ُمَحمَّ ــٍد َعــْن َســْهِل بـْـِن ِزیـَـاٍد َعــْن ُمَحمَّ 1. » َعلـِـیُّ بـْـُن ُمَحمَّ
َّــُه یَْنــِزلُ  ُکلَ  لَْیَلــٍة فـِـی النِّْصــِف اْلَِخیــِر  اَک یـَـا َســیِِّدی َقــْد ُرِوَی لََنــا أَنَّ اهللَ فـِـی َمْوِضــٍع ُدوَن َمْوِضــعٍ  َعلـَـی الَْعــْرِش اْســَتوی  َو أَن اهللُ فـِـدَ
ــَة ثُــمَّ یَْرِجــُع إِلـَـی َمْوِضِعــِه َفَقــاَل بَْعــُض َمَوالِیــَک فِــی َذلـِـَک إَِذا َکاَن  َّــُه یَْنــِزُل َعِشــیَّةَ َعَرفَ نَْیــا َو ُرِوَی أَن ــَماِء الدُّ ِمــَن اللَّْیــِل إِلـَـی السَّ
فـِـی َمْوِضــٍع ُدوَن َمْوِضــٍع َفَقــْد یَُاقِیــِه الَْهــَواُء َو یََتَکنَّــُف َعلَْیــِه َو الَْهــَواُء ِجْســٌم َرقِیــٌق یََتَکنَّــُف َعلـَـی ُکلِّ َشــیْ ٍء بَِقــْدِرِه َفَکْیــَف یََتَکنَّــُف 
َّــُه إَِذا َکاَن فـِـی  ُر لـَـُه بَِمــا ُهــَو أَْحَســُن تَْقِدیــراً َو اْعلـَـْم أَن َعلَْیــِه َجــلَّ ثََنــاُؤُه َعلـَـی َهــَذا الِْمَثــاِل َفَوقَّــَع g ِعلـْـُم َذلـِـَک ِعْنــَدهُ  َو ُهــَو الُْمَقــدِّ

نَْیــا َفُهــَو َکَمــا ُهــَو َعلـَـی الَْعــْرِش َو اْلَْشــَیاُء ُکلَُّهــا لـَـُه َســَواٌء ِعلْمــاً َو قـُـْدَرًة َو ُملـْـکاً َو إَِحاَطــة« ــَماِء الدُّ السَّ
2. محمـد بـن  عیسـی  بـن  عبیـد، امامی، ثقـه و عین می باشد)نجاشـی، 140۷ق: 334(، سـهل بن زیـاد آدمی، ثقـه و صحیح المذهب 

است)طوسـی، 13۸1ق: 3۸۷(. علـی  بـن  محمـد عان  الکلینی، امامـی، ثقه و عین می باشد)نجاشـی، 140۷ق: 261(. 
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پاســخ فرمودنــد: »خداونــد فــرود نمی آیــد و از آن بی نیــاز اســت، آگاهــی از نزدیــک و دور بــرای او 
یکســان اســت؛ نزدیــک از او دور نمی شــود و دور بــه او نزدیــک نمی شــود، بــه چیــزی نیــاز نــدارد 
بلکــه محــل رجــوع نیازهــا اســت و او بخشــنده، یگانــه، شکســت ناپذیر و حکیم اســت؛ اما کســانی 
ــتی و  ــد کاس ــه خداون ــه ب ــد ک ــانی را می گوین ــخن کس ــد، س ــف می کنن ــزول توصی ــه ن ــه او را ب ک
فزونــی را نســبت می دهنــد و در ایــن صــورت، متحــرک خواهــد بــود و هــر متحرکــی بــه محــرک 
یــا وســیله حرکــت نیازمنــد اســت. هــر کــس کــه بــه خداونــد چنیــن ظنــی داشــته باشــد هــالک 
خواهــد شــد؛ بپرهیزیــد از اینکــه خداونــد را بــه کاســتی و فزونــی، حرکــت و حرکت پذیــری، زوال 
و نــزول، برخاســتن و نشســتن توصیــف کنیــد؛ زیــرا خداونــد بلندمرتبــه و برتــر از تعریــف معرفــان و 
توصیــف واصفــان و توهــم وهم اندیشــان اســت. بــر خداونــد شکســت ناپذیر و مهربــان تــوکل کــن؛ 
ــت  ــدگان حرک ــجده کنن ــان س ــتی و در می ــاز می ایس ــه نم ــون ب ــد چ ــو را می بین ــه ت ــدی ک خداون

می کنی«1)کلینــی، 1407ق، ج1: 125؛ ابن بابویــه، 1398ق: 183(.

2-2. جبر انسان ها

ــته  ــغول داش ــود مش ــه خ ــان ها را ب ــان انس ــواره اذه ــه هم ــری مهمی ک ــات فک ــی از موضوع یک
اســت، اختیــار یــا عــدم اختیــار انســان در افعالــش اســت. ایــن موضــوع در تعالیــم قــرآن نیز ریشــه 
ــه صــورت مســئله ای پیچیــده و دشــوار  دارد و در ســدۀ نخســتین اســالم، در جامعــۀ اســالمی ب
نمــودار شــد و یکــی از وجــوه مهــم در تمایــز فــرق اســالمی از یکدیگــر بــود. البتــه گاه در توجیــه 

ــد.  ــتفاده می ش ــوء اس ــز از آن س ــت نی ــان خالف ــی غاصب ــت های حکومت سیاس

واقــدی گــزارش می کنــد: عمــر بــن خطــاب شکســت مســلمانان را در جنــگ حنین امــر خداوند 
ــن  ــه ب ــخ الخلفــاء می نویســد: از عبداللَّ دانســت)واقدی، 1409ق، ج 3: 904(. ســیوطی در تاری
ــا بــه قــدر خداونــد  ــا زن عمــر روایــت شــده اســت کــه مــردی نــزد ابوبکــر حاضــر شــد و گفــت: آی

نَْیا َفَقـاَل إِنَّ اهللَ اَل یَْنِزُل َو اَل  ـَماِء الدُّ 1. »... َعـْن أَبِـی إِبَْراِهیـَمg َقـاَل: ُذِکـَر ِعْنـَدُه َقـْوٌم یَْزُعُموَن أَنَّ اهللَ تََبـاَرَک َو تََعالَی یَْنـِزُل إِلَی السَّ
ََّمـا َمْنَظـُرُه فِـی الُْقـْرِب َو الُْبْعـِد َسـَواٌء لَْم یَْبُعـْد ِمْنُه َقِریـٌب َو لَْم یَْقـُرْب ِمْنـُه بَِعیٌد- َو لَـْم یَْحَتْج إِلَی َشـیْ ٍء بَْل  یَْحَتـاُج إِلَـی أَْن یَْنـِزَل إِن
ََّمـا یَُقوُل َذلَِک َمْن یَْنُسـُبُه  ُه یَْنِزُل تََبـاَرَک َو تََعالَی َفإِن َـّ ا َقـْوُل الَْواِصِفیَن إِن ـْوِل ال إِلـَه إاِلَّ ُهـَو الَْعِزیـُز الَْحِکیُم أَمَّ یُْحَتـاُج إِلَْیـِه َو ُهـَو ُذو الطَّ
ُنـوَن َهلََک َفاْحـَذُروا فِـی ِصَفاتِِه ِمْن  ُک بِـِه َفَمـْن َظنَّ بِـاهللِ الظُّ ُکـُه أَْو یََتَحـرَّ إِلَـی نَْقـٍص أَْو ِزیَـاَدٍة َو ُکلُّ ُمَتَحـرٍِّک ُمْحَتـاٌج إِلَـی َمـْن یَُحرِّ
ونَـُه بَِنْقـٍص أَْو ِزیَـاَدٍة أَْو تَْحِریـٍک أَْو تََحـرٍُّک أَْو َزَواٍل أَِو اْسـِتْنَزاٍل أَْو نُُهـوٍض أَْو ُقُعـوٍد َفإِنَّ اهللَ َجـلَّ َو َعزَّ َعْن  أَْن تَِقُفـوا لَـُه َعلَـی َحـدٍّ تَُحدُّ
ـاِجِدیَن.« ِحیـِم الَِّذی یَراَک ِحیـَن تَُقوُم َو تََقلَُّبَک فِی السَّ ْل َعلَی الَْعِزیِز الرَّ ِمیـَن َو تَـَوکَّ ـِم الُْمَتَوهِّ ِصَفـِة الَْواِصِفیـَن َو نَْعـِت النَّاِعِتیـَن َو تََوهُّ
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ــذاب  ــن را ع ــبب آن م ــه س ــپس ب ــرده س ــر ک ــن تقدی ــر م ــد ب ــت: خداون ــه، گف ــت: بل ــت؟ گف اس
می کنــد؟ ابوبکــر گفــت: بلــه، ای پســر زن بدبــو! بــه خــدا ســوگند اگــر کســی نــزدم حضور داشــت 
امــر می کــردم، بینــی تــو را بــه خــاک بمالد)ســیوطی، 1371ق، ج1: 87(. بــر پایــۀ ایــن دو گزارش 
برخــی دانش پژوهــان معتقدنــد کــه اندیشــۀ جبــر در دوران جاهلیــت در میــان عــرب و پــس از آن 

دوران نیــز در اذهــان صحابــه رســوخ داشــته است)ســبحانی، 1425ق، ج 5: 120(.  

حکومــت بنــی امیــه از آغــاز خالفــت معاویــه تــا فرجــام آخرین خلیفــه اموی توانســت با اســتفاده 
از اعتقــاد بــه جبــر بــر مــردم حکمرانــی کنــد. اعتقــادی کــه انســان و جامعــه را در حــوادث تلــخ 
ــرای  ــزاری ب ــن تفکــر اب ــوم می دانســت. ای ــار و آن هــا را امــری محت ــد اختی و شــیرین جامعــه فاق
پوشــش رفتارهــای نامشــروع امویــان و جلوگیــری از اعتــراض مردمــی بــود. ایــن اندیشــه به وســیلۀ 
ســخنوران و واعظــان مــزدور امــوی ترویــج می شد)ســبحانی، ج 3: 156-157( و دامنــۀ اســتفادۀ 
ابــزاری تــا آنجــا پیــش رفــت کــه مســئول مســتقیم جنایــت کم نظیــر واقعــه کربــال، خداونــد معرفی 

می شــود. 1 

در میــان جریان هــای اســالمی اعتقــاد بــه جبر بیــش از اعتقاد بــه تفویض)اختیار مطلق انســان( 
طرفــدار داشــت و همان طــور کــه گذشــت ایــن تفکــر ریشــه در جاهلیــت داشــته و رســوبات آن در 
ســخن و ســیرۀ برخــی صحابــه نمایــان بــود. درســت برخــالف مفّوضــه، قائــالن بــه جبــر آیاتــی که 
در برخــورد ابتدایــی بــه نوعــی افعــال انســان را بــه خداونــد مســتند می کردنــد، دســت مایه تبییــن 
اندیشــه خــود قــرار دادنــد؛ امــا اهــل بیــتb کــه جــان خــود را از آبشــخور وحــی نوشــانیده اند، 
ایــن موضــوع دشــوار فکــری را بــه شــیوه ای عقالیــی و خردپســند تبییــن کرده انــد. بررســی تمــام 
 gآیــات از عهــدۀ ایــن پژوهــش خــارج اســت و تنهــا بــه آیاتــی کــه ذیــل آن هــا روایــات امام هــادی

آمــده اســت، اکتفا می شــود. 

ِذی  َفَضَحُکـمْ  َو َقَتلَُکـْم« و می گوید: »َکْیـَف َرأَیِْت  1. ابـن زیـاد در داراالمـاره کوفـه زینـب را خطـاب قـرار می دهـد: »الَْحْمـُد هلِلِ الَـّ
فِْعـَل اهللِ بَِأْهـلِ بَْیِتِک«)مفیـد، 1414ق، ج 2: 11۵( و بـه امـام سـجادg می گویـد: »إن اهلل قد قتله« )خداوند او ]برادرت[ را کشـت(

)ابومخنـف کوفـی، 141۷ق : 261( مشـابه سـخن ابـن زیـاد را یزیـد بـه امام سـجادg مـی گویـد: »... َفَصَنـَع اهلُل بِـِه َما َقـْد َرأَیَْت« 
)... آن چـه را دیـدی، خدا بـا پدرت چـه کرد؟()مفیـد، 1414ق، ج 2: 120(.    
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2-2-1. هدایت و ضاللت جبری

عالمــه مجلســی در موســوعه بحاراالنــوار، 91 آیــۀ قــرآن را در موضــوع هدایت و ضاللــت که غالب 
آیــات ایــن بــاب اســت، گــرد آورده است)مجلســی، 1403ق، ج64: 177(. در برخــورد ابتدایــی بــا 
ایــن آیــات بــه نظــر می رســد کــه هدایــت و گمراهــی انســان ها بــه دســت خداونــد اســت؛ بنابرایــن 
بــا جمــود در ظواهــر آیــات و عــدم عرضــه آن هــا بــر محکمــات آیــات، مجّبره بــا دســتاویز قــرار دادن 
آن هــا، بــر نفــی اختیــار انســان در انتخــاب یکــی از ایــن دو مســیر اســتدالل کرده انــد. از جملــه 

ایــن آیــات عبــارت اســت از: 

ُه   َیْجَعْلُه َعلــی  ِصــراٍط ُمْســَتِقیٍم«)االنعام، 39(1، »َمْن ُیْضِلــِل اللَّ
ْ
ــُه ُیْضِلْلــُه َو َمــْن َیَشــأ »َمــْن َیَشــِأ اللَّ

ــًة  مَّ
ُ
ــُه َلَجَعَلُکــْم أ َفــال هــاِدَی َلــُه َو َیَذُرُهــْم ِفــی ُطْغیاِنِهــْم َیْعَمُهوَن«)االعــراف، 186(2، »َو َلــْو شــاَء اللَّ

ــا ُکْنُتــْم َتْعَمُلوَن«)النحــل، 93(3  واِحــَدًة َو لِکــْن ُیِضــلُّ َمــْن َیشــاُء َو َیْهــِدی َمْن َیشــاُء َو َلُتْســَئُلنَّ َعمَّ

امــام هــادیg در تبییــن ایــن دســته از آیــات، آن هــا را متشــابه دانســتند کــه بایــد بــه محکمات 
ارجــاع و بــر اســاس آن ها تفســیر شــود. بــا توضیحاتــی که امــام هــادیg از آن هــا ارائــه کرده اند، 
شــائبه هــر گونــه جبــری در نهــاد انســان برچیــده می شــود. امــام هــادیg آیــۀ »ُیِضــلُّ َمْن َیشــاُء 
َو َیْهــِدی َمــْن َیشــاُء« و همــۀ آیــات مشــابه آن را )در بــاب هدایــت و ضاللــت( َمجــاز می دانــد کــه دو 

ــا دارند: معن

معنــای نخســت، خبــر از قــدرت خداونــد اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه او قــادر اســت بــر هدایــت و 
گمراهــِی هــر کــس کــه بخواهــد. اگــر خداونــد کســی را بــر هدایــت یــا گمراهــی مجبــور کنــد، در 

ایــن صــورت انســان ها، نــه ســزاوار پاداشــی خواهنــد بــود و نــه درخــور عقــاب. 

ــان  ــت؛ آن س ــان دادن اس ــای نش ــه معن ــب او ب ــت از جان ــه هدای ــت ک ــن اس ــر ای ــای دیگ معن
ــرای  ــان دادن راه ب ــای نش ــه معن ــت، 17( ب ــوُد َفَهَدْیناُهمْ «)فصل ــا َثُم مَّ

َ
ــۀ »َو أ ــت« در آی ــه »هدای ک

1. »هر که را خدا بخواهد گمراهش می گذارد و هر که را بخواهد بر راه راست قرارش می دهد.«
2. »هر که را خداوند گمراه کند، برای او هیچ رهبری نیست، و آنان را در طغیانشان سرگردان وا می گذارد.«

3. »و اگـر خـدا می خواسـت قطعـاً شـما را اّمتـی واحـد قـرار می داد، ولی هـر که را بخواهـد بیراه و هر کـه را بخواهـد هدایت می کند 
و از آنچـه انجـام می دادید حتماً سـؤال خواهید شـد.«
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ــی  وا اْلَعَمــی  َعَل قــوم ثمــود اســت، امــا آنــان کــور دلــی را بــر هدایــت ترجیــح دادنــد: »َفاْســَتَحبُّ
اْلُهدی «)فصلــت، 17(. اگــر خداونــد آنــان را بــر هدایــت مجبــور می کــرد، آنــان قــادر نبودنــد گمراه 
شــوند. آیــات متشــابه قــرآن، حاکــم بــر آیــات محکــم  قــرآن نیســتند، مــا بــه پیــروی از آیــات محکــم  
َخــُر ُمَتشــاِبهاٌت 

ُ
مُّ اْلِکتــاِب َو أ

ُ
امــر شــده ایم، همان طــور کــه فرمــوده: »ِمْنــُه آیــاٌت ُمْحَکمــاٌت ُهــنَّ أ

ویَلُه 
ْ
ِویِلــِه َو ما َیْعَلــُم َتأ

ْ
ِبُعــوَن ما َتشــاَبَه ِمْنُه اْبِتغــاَء اْلِفْتَنــِة َو اْبِتغــاَء َتأ ِذیــَن ِفــی ُقُلوِبِهــْم َزْیــٌغ َفَیتَّ ــا الَّ مَّ

َ
َفأ

ِذیــَن َیْســَتِمُعوَن اْلَقــْوَل  ــْر ِعبــاِد الَّ اِســُخوَن ِفــی اْلِعْلــِم«)آل عمــران، 7(1 و در آیــۀ  »َفَبشِّ ــُه َو الرَّ ِإالَّ اللَّ
ْحَســَنهُ «)زمر، 17-18(2 ؛ »أحســن« یعنــی: محکم تــر و روشــن تر3)ابن  شــعبه حرانــی، 

َ
ِبُعــوَن أ َفَیتَّ

1404ق: 475(. 

از نظــر اعتبــار ســندی، اگرچــه ایــن روایــت بــدون ســند متصــل از تحــف العقــول نقــل شــده 
اســت، ولــی عالمــان بــه روایــات ایــن کتــاب اعتمــاد کرده انــد. بــه گفتــۀ عالمــه مجلســی اکثــر 
ــه ســند احتیــاج ندارد)مجلســی،  ــن کتــاب در مواعــظ و اصــول معلومــی اســت کــه ب ــات ای روای

.)29 ج1:  1403ق، 

در ایــن روایــت امــام هــادیg بــرای تفســیر آیــه ابتــدا آن را متشــابه دانســته اســت کــه بایــد 
بــه محکمــات برگردانــده شــود، آن گاه بــا تأویــل آیــه دو معنــا ارائــه می کنــد. معنــای اول، همســو 
ْجَمِعین «)االنعــام، 149(: »و اگــر ]خــدا[ می خواســت قطعــًا 

َ
بــا معنــای آیــه »َفَلــْو شــاَء َلَهداُکــْم أ

همــه شــما را هدایــت می کــرد« اســت کــه طبــق مفــاد آن خداونــد نخواســته اســت انســان ها بــه 
صــورت جبــری ایمــان بیاورنــد. در نامــۀ امــام حســنg بــه حســن بصــری، ایشــان آیــۀ اخیــر را 

دلیلــی بــر نفــی جبــر آورده اســت4)ابن  شــعبه حرانــی، 1404ق: 231(. 

1. »پـاره ای از آن، آیـات محکـم ]صریـح و روشـن [ اسـت. آن هـا اسـاس کتابنـد و ]پـاره ای [ دیگر متشـابهاتند ]کـه تأویل پذیرنـد[، اما 
کسـانی کـه در دل هایشـان انحـراف اسـت برای فتنه جویـی و طلب تأویـل آن ]به دلخواه خـود[ از متشـابه آن پیروی می کننـد، با آنکه 

تأویلـش را جـز خـدا و ریشـه داران در دانـش کسـی نمی دانـد« و جـز خردمندان کسـی متذکر نمی شـود.
2. »پس بشارت ده به آن بندگان من که به سخن گوش فرا می دهند و بهترین آن را پیروی می کنند.«

3. »رسالته أبی الحسن علی بن محمدg: فی الرد علی أهل الجبر و التفویض و إثبات العدل و_المنزلة بین المنزلتین: ... َفإِْن َقالُوا َما 
ا أََحُدُهَما َفإِْخَباٌر َعْن ُقْدَرتِِه  ةُ فِی َقْوِل اهللِ- یُِضلُّ َمْن یَشاُء َو یَْهِدی َمْن یَشاُء َو َما أَْشَبَهَها قِیَل َمَجاُز َهِذِه اآْلیَاِت ُکلَِّها َعلَی َمْعَنَیْیِن أَمَّ الُْحجَّ
َُّه َقاِدٌر َعلَی ِهَدایَِة َمْن یََشاُء َو َضَاِل َمْن یََشاُء َو إَِذا أَْجَبَرُهْم بُِقْدَرتِِه َعلَی أََحِدِهَما لَْم یَِجْب لَُهْم ثََواٌب َو اَل َعلَْیِهْم ِعَقاٌب َعلَی نَْحِو َما  أَْی إِن
ْفَناُهْم- »َفاْسَتَحبُّوا الَْعمی  َعلَی الُْهدی« َفلَْو  ا ثَُموُد َفَهَدیْناُهمْ  أَْی َعرَّ َشَرْحَنا فِی الِْکَتاِب َو الَْمْعَنی اآْلَخُر أَنَّ الِْهَدایََة ِمْنُه تَْعِریُفُه َکَقْولِهِ  َو أَمَّ
ًة َعلَی ُمْحَکِم اآْلیَاِت اللََّواتِی أُِمْرنَا بِاْلَْخِذ بَِها ِمْن  أَْجَبَرُهْم َعلَی الُْهَدی لَْم یَْقِدُروا أَْن یَِضلُّوا َو لَْیَس ُکلََّما َوَرَدْت_آیٌَة_ُمْشتَبَِهٌة َکانَِت اْلیَُة ُحجَّ
َِّذیَن فِی ُقُلوبِِهْم َزیٌْغ َفَیتَِّبُعوَن ما تَشابََه ِمْنُه ابِْتغاَء_الِْفْتنَِة_َو ابِْتغاَء  ا ال َذلَِک َقْولُهُ  »ِمْنُه آیاٌت ُمْحَکماٌت ُهنَّ أُمُّ الِْکتاِب َو أَُخُر ُمَتشابِهاٌت َفَأمَّ

َِّذیَن یَْسَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَیتَِّبُعوَن أَْحَسَنهُ  أَْی أَْحَکَمُه َو أَْشَرَحهُ « ْر ِعباِد ال تَْأِویلِِه َو ما یَْعلَمُ  اْلیََة« َو َقالَ  »َفَبشِّ
ِه أَنَّ اهللَ یَْعلَُمـُه َفَقـْد َکَفَر َو َمـْن أََحـاَل الَْمَعاِصَی َعلَـی اهللِ َفَقْد َفَجَر  4. » َفَأَجابَـُه الَْحَسـُنg : ... َفَمـنْ  لَـمْ  یُْؤِمـنْ  بِالَْقـَدِر َخْیـِرِه َو َشـرِّ

إِنَّ اهللَ لَـْم یَُطـْع ُمْکِرهـًا َو لَْم یُْعـَص َمْغُلوباً ... «
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امــام هــادیg معنــای دومی کــه از آیــه ارائــه می دهــد، بــا اســتفاده از روش تفســیر قــرآن بــه 
قــرآن و بیــان وجــوه مختلــف واژه »هــدی« اســت. »هدایــت « از جملــه واژگانــی اســت کــه دارای 
ولِئــَک 

ُ
وجــوه معنایــی متعــددی اســت، یکــی از وجــوه معانــی آن، معنــای »بیــان« اســت و آیــۀ »أ

ــیوطی، 1421ق، ج 1:  ــده است)س ــا ش ــه معن ــن وج ــر ای ــرة، 5( ب ِهم «)البق ــْن َربِّ ــدًی ِم ــی  ُه َعل
441(. ایــن معنــا نزدیــک بــه همــان معنایــی اســت کــه امــام هــادیg ارائــه کــرده اســت. 

2-2-2. خلق اعمال توسط خداوند

ــْم َو مــا  ــُه َخَلَقُک ــۀ »َو اللَّ ــق افعــال بنــدگان اســت؛ چنان کــه در آی ــد خال ــد خداون عامــه معتقدن
َتْعَمُلوَن«)الصافــات، 96(؛ »خــدا شــما و آنچــه را کــه برمی ســازید آفریــده اســت«، بــه آن اشــاره 
ــال  ــا افع ــه آی ــود ک ــؤال می ش ــادیg س ــام ه ــی از ام ــت)بیهقی ، 1421ق: 77(. وقت ــده اس ش
ــال  ــق افع ــد خال ــر خداون ــد: اگ ــخ می فرمای ــان در پاس ــت؟ ایش ــده اس ــد آفری ــدگان را خداون بن
ــَه َبــِری ٌء ِمــَن اْلُمْشــِرِکیَن َو  نَّ اللَّ

َ
بــود از آن هــا بیــزاری نمی جســت همان طــور کــه در آیــه »أ

َرُســوُلهُ «)التوبه، 3( خداونــد از آفرینــش آنــان بیــزاری نجســته و تنهــا از شــرک و افعــال قبیــح آنــان 
ــا اســتفاده از عقــل و در پرتــو  اعــالم بیــزاری کــرده اســت1)مفید، 1413ق: 43-44( امــامg ب
برهــان خلــف اختیــار انســان را تبییــن می کنــد. بــر اســاس ایــن برهــان، ایشــان بــا نفــی خلــق 
افعــال بــه وســیلۀ خداونــد، اختیــار را اثبــات کــرده اســت. از جهــت اعتبــار ســندی، روایــت مذکــور 
را شــیخ مفیــد بــدون درج اســناد گــزارش کــرده اســت. روایــت بــه رغــم فقــدان ســند، مضمــون 

صحیحــی داشــته و بــه حکــم عقــل ارشــاد دارد.

ــه ســؤال ابوحنیفــه  شــایان ذکــر اســت پیــش از امــام هــادیg، امــام کاظــمg در پاســخ ب
مبنــی بــر اینکــه افعــال بنــدگان از چــه کســی صــادر می شــود، مشــابه پاســخ امــام هــادیg را 
داده و فرموده انــد: اگــر افعــال بنــدگان از جانــب خداونــد باشــد در ایــن صــورت خداونــد بزرگ تــر 
و عادل تــر از آن اســت کــه بنــدۀ خــود را بــه ســبب کــرده خویــش عــذاب کنــد و اگــر بــا مشــارکت 
مخلوقاتــش باشــد خداونــد بزرگ تــر و بلنــد مرتبه تــر از آن اســت کــه بنــده اش را بــه خاطــر فعلــی 

1. » و قـد روی عـن أبـی الحسـن علـی بـن محمـد بـن علـی بـن موسـی الرضاg  أنه سـئل عـن أفعـال العبـاد فقیل لـه ]هل هی [ 
مخلوقـة هلل تعالـی فقـالg لـو کان  خالقـا لهـا لمـا تبرأ منهـا و قد قال سـبحانه »أَنَّ اهللَ بَـِری ٌء ِمـَن الُْمْشـِرِکیَن َو َرُسـولُهُ « و لم یرد 

البرائـة مـن خلـق ذواتهـم و إنما تبرأ مـن شـرکهم و قبائحهم «
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کــه دیگــران نیــز در آن شــرکت داشــته انــد عــذاب کنــد و اگــر افعال بنــدگان از خــود بندگان باشــد. 
در ایــن صــورت اگــر خداونــد عــذاب کنــد بــا عدلــش برخــورد کــرده و اگــر بیامــرزد او اهــل تقــوی و 

مغفــرت اســت1)کراجکی، 1410ق، ج 1: 366(.

2-3. حدوث و ِقدم قرآن

در میــان موضوعــات کالمــی، مســئله حــدوث و ِقــدم قــرآن از مناقشــات کالمــی پــا فراتــر نهــاد 
ــاور، تفتیــش عقیــده صــورت گرفتــه  ــرای ایــن ب ــه منازعــات سیاســی تبدیــل شــد. ســال ها ب و ب
و جان هــا در مســلخ ایــن اعتقــاد قربانــی  شــدند. بدیــن جهــت ایــن دورۀ تاریــخ اســالم را دوران 
»محنــت« نامیدنــد. در کتــب تاریــخ بــا عنــوان »ذکــر خبــر المحنــة بالقــرآن « اخبــار مربــوط بــه آن 

ــت)طبری، 1387ق، ج 8: 631(.  ــده اس ــزارش ش گ

در اواخــر قــرن دوم، عقیــدۀ غیرمخلــوق بــودن قــرآن گســترش یافــت؛ اهــل حدیــث و در رأس 
آنــان امــام حنابلــه بــه آن گــردن نهادنــد و در پافشــاری بــر ایــن عقیــده انــواع شــکنجه ها را بــه جــان 
خریدنــد. ایــن در حالــی بــود کــه ایــن اندیشــه نــه متکــی بــه نّصــی از جانــب رســول خــدا بــود 
و نــه مبتنــی بــر ســخنی از صحابــه، بلکــه ایــن عقیــده چــون اعتقــاد بــه تشــبیه و تجســیم برگرفتــه 
از یهــود و نصــاری بــود کــه بــه میــان مســلمانان راه پیــدا کــرده بــود؛ چراکــه یهــود بــه ِقــدم تــورات و 

نصــاری بــه ِقــدم کلمه)مســیح( بــاور داشتند)ســبحانی، ج 2: 253(.

ــه غیــر  ــوق اســت)ان القــرآن کالم الّل ــد و غیــر مخل ــد: قــرآن کالم خداون اهــل حدیــث معتقدن
مخلوق ()اشــعری،1400ق: 292(. ایــن عقیــده بــرای آنــان از چنــان اهمیتــی برخــوردار بــود کــه 
منکــر آن را کافــر می دانســتند)بیهقی ، 1417ق: 378(. از مالــک بــن انــس نقــل شــده اســت: بــه 
عقیــده مــن، کســی کــه می گویــد قــرآن مخلــوق اســت، کافــر اســت، او را بــه قتــل رســانید)همان: 
377( و احمــد بــن حنبــل گویــد: قــرآن کالم خداونــد اســت کــه بــدان ســخن گفتــه اســت، کســی 

1. »...   أَنَّ أَبَـا َحنِیَفـَة َقـاَل اِلبْـِن أَبِـی لَْیلَـی ُمـرَّ بَِنـا إِلَـی ُموَسـی بْـِن َجْعَفـٍرg لَِنْسـَألَُه َعـْن أََفاِعیـِل الِْعَبـاِد َو َذلِـَک فِی َحیَـاِة َجْعَفٍر 
ْن ِهـَی َفَقاَل لَُهَمـا إِْن َکانَْت  ـا َصـاَر إِلَْیـِه َسـلََّما َعلَْیِه ثُـمَّ َقاال لَـُه أَْخِبْرنَا َعـْن أََفاِعیِل الِْعَبـاِد ِممَّ ـاِدِقg َو ُموَسـی یَْوَمِئـٍذ ُغـَاٌم َفلَمَّ الصَّ
َب َعِبیَدُه َعلَی فِْعـِل نَْفِسـِه َو إِْن َکانَْت ِمْن َخلِْقـِه َفاهلُل أَْعلَی  أََفاِعیـُل الِْعَبـاِد ِمـَن اهللِ ُدوَن َخلِْقـِه َفـاهلُل أَْعلَـی َو أََعـزُّ َو أَْعـَدُل ِمْن أَْن یَُعـذِّ
َب َفِبَعْدلِِه َو إِْن َغَفـَر َفُهَو أَْهُل  َب َعِبیـَدُه َعلَـی فِْعـٍل َقْد َشـاَرَکُهْم فِیـِه َو إِْن َکانَْت أََفاِعیـُل الِْعَباِد ِمَن الِْعَبـاِد َفإِْن َعـذَّ َو أََعـزُّ ِمـْن أَْن یَُعـذِّ

التَّْقـوی  َو أَْهـُل الَْمْغِفَرةِ «



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 3 . پاییز1401

امام هادی و مواجهه با آرای کالمی عامه84
)رسول محمد جعفری(

کــه بپنــدارد قــرآن مخلوق اســت، کافــر اســت)احمد بــن حنبــل، 1408ق: 79(. ابوحنیفــه نیز در 
غیرمخلــوق دانســتن قــرآن بــا اهــل حدیــث هــم عقیــده اســت)ابوحنیفه، 1425ق: 619(.

ــا 232  ــه طــی ســال های 198 ت ــاد داشــتند. معتزل ــرآن اعتق ــه حــدوث ق ــه ب ــل، معتزل در مقاب
قمــری کــه ســال های حکومــت مأمــون، معتصــم و واثــق عباســی بــود از حمایــت کامل زمامــداران 
عباســی برخــوردار بودنــد و آرا و عقایــد آنــان، عقایــد رســمی  دینــی پذیرفتــه شــد و مســئله ای کــه 
ــا شــدت تمــام مــورد گفت وگــوی آنــان و مخالفان شــان قــرار گرفــت، »خلــق قــرآن« بــود)ر.ک:  ب
ربانــی گلپایگانــی، 1371: 136-138(. هــر ســه خلیفــۀ عباســی در دوران زمامــداری خــود فقهــا 
ــری  ــال 218 قم ــون در س ــد؛ مأم ــرآن وادار می کردن ــدوث ق ــق و ح ــرش خل ــه پذی ــان را ب و محدث
نوشــت تــا فقهــا را از عــراق و غیــر آن حاضــر کننــد، آنــان را دربــاره مخلــوق بــودن قــرآن تفتیــش 
ــته و  ــر دانس ــرد، کاف ــرپیچی می ک ــرآن س ــق ق ــدم خل ــه ع ــراف ب ــس از اعت ــرد. هرک ــده می ک عقی
می نوشــت تــا گواهــی چنیــن کســی پذیرفتــه نشــود. جــز چنــد نفــری همگــی بــه ایــن عقیــده، 

ــی، 1371، ج 2: 491(.  ــدند)یعقوبی، ج 2: 468؛ یعقوب ــرف ش معت

پــس از وی معتصــم نیــز چنیــن رویــه ای را در پیــش گرفــت؛ وی ســال 220 قمــری در مســئلۀ 
خلــق قــرآن، احمــد بــن حنبــل را تفتیــش عقیــده کــرد، احمد ابتــدا بــا عبــد الرحمان بن اســحاق 
و غیــر او مناظــره کــرد و از اینکــه بگویــد: قــرآن مخلــوق اســت، امتنــاع ورزیــد. چندیــن تازیانــه بــر 
او زدنــد، ســپس اســحاق بــن ابراهیــم مناظــره بــا او را بــر عهــده گرفــت و توانســت احمــد را مجــاب 
کنــد و او ســرانجام خلــق قــرآن را پذیرفت)همــان: 472و497(، البتــه مســکویه در تجــارب األمــم  
در ماجــرای امتحــان می نویســد: همــه گــردن نهادنــد جــز دو نفــر: احمــد بــن حنبــل و محمــد بــن 

نوح)ابــن مســکویه، 1379، ج4: 168(.

واثــق در ســال 230 قمــری مــردم را در مســئله خلــق قــرآن امتحــان کــرد و بــه قاضیــان نوشــت 
تــا در دیگــر شــهرها چنیــن کننــد و جــز شــهادت کســی را کــه بــه توحیــد معتقــد باشــد، نپذیرنــد. 
ــدان افکند)یعقوبــی، ج 2: 482؛ یعقوبــی، 1371،  ــه زن ــه ایــن علــت مردمــان بســیاری را ب وی ب
ج 2: 509-510(.  از دیــدگاه معتزلــه، الزمــۀ اعتقــاد بــه ِقــدم قــرآن، پذیرفتــن دو قدیــم و بــه تبــع 
ــدم قــرآن معتقــد اســت، موحــد  ــه ِق ــان کســی را کــه ب ــد اســت. پــس آن ــرای خداون آن، شــرک ب
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نمی داننــد؛ چنان کــه مأمــون عــدم بازگشــت از اعتقــاد بــه خلــق قــرآن را شــرک و ریختــن خــون 
ــکویه، 1379، ج4: 167(. ــت)ابن مس ــاح می دانس ــرآن را مب ــق ق ــه خل ــد ب معتق

ــرار داشــت، وی یکــی از  ــق قــرآن ق ــه خل ــة اعتقــاد ب ــی دؤاد در رأِس فتن ــن أب گوینــد: احمــد ب
قاضیــان مشــهور اعتزالــی و مــورد اعتمــاد ســه خلیفــه عباســی: مأمــون، معتصــم و واثــق بــود و 
همــو خلفــا را بــه تفتیــش عقیــده مــردم در خلــق قــرآن تحریــک می کرد)ِزِرکلــی، 1980م، ج1: 

  .)124

ــا َجَعْلنــاُه ُقْرآنــًا  مأمــون عباســی در یکــی از نامه هایــش بــه اســحاق بــن ابراهیــم، آیــۀ »ِإنَّ
ا«)الزخــرف، 3( را دلیلــی بــر حــدوث قــرآن می دانــد؛ چراکــه واژۀ »جعــل« بــه معنــای »خلق«  َعَرِبیًّ
بــوده و آیــات ذیــل، شــاهدی بــرای ایــن معنــا اســتفاده می شــود: »َو َجَعــَل ِمْنهــا َزْوَجهــا ِلَیْســُکَن 
هاَر َمعاشــًا«)نباء، 10-11(2؛ »َو َجَعْلنا  ْیــَل ِلباســًا َو َجَعْلَنا النَّ ِإَلْیها«)االعــراف، 189(1؛ »َو َجَعْلَنــا اللَّ
«)االنبیــاء، 30( وی ســپس می گویــد: خداونــد ایــن مخلوقــات و قــرآن را  مــن اْلمــاِء ُکلَّ َشــْی ٍء َحیٍّ
در آفرینــش یکســان نگریســته و خبــر داده کــه او فقــط خالــق قــرآن اســت: »َبــْل ُهــَو ُقــْرآٌن َمِجیــٌد 
فــی َلــْوٍح َمْحُفوٍظ«)البــروج، 21-22(3 امــا در مقابــل مأمــون و معتزلــه، احمــد بــن حنبــل بــرای 
ــی َیْســَمَع َکالَم  ِجــْرُه َحتَّ

َ
َحــٌد ِمــَن اْلُمْشــِرِکیَن اْســَتجاَرَک َفأ

َ
رّد نظریــه خلــق قــرآن بــه آیــه »َو ِإْن أ

ــح فــی الصــالة شــی ء مــن کالم النــاس« اســتناد  ــه، 6(4 و احادیثــی چــون: »ال یصل هِ «)التوب اللَّ
می کرد5)احمــدی، 1416ق، ج 1: 196-197(. احمــد بــن حنبــل، بــا اســتناد بــه آیــه مذکــور و 
روایــت پیامبــر، خواســته بگویــد قــرآن کالم خداونــد اســت و الزمــه اعتقــاد بــه خلــق قــرآن، این 

اســت کــه قــرآن کالم خــدا دانســته نشــده و کالم انســان ها بــه حســاب آیــد. 

بــا گذشــت دوران مأمــون و معتصــم، متــوکل جانــب ابــن حنبــل را گرفــت و ایــن بــار اعتقــاد بــه 
قدیــم بــودن قــرآن بــر دیگــران تحمیــل شــد. افــزون بــر آن، دولــت متــوکل، بــه ترویــج مذهــب اهل 

1. »و جفت وی را از آن پدید آورد تا بدان آرام گیرد.«
2. »و شب را ]برای شما[ پوششی قرار دادیم و روز را ]برای [ معاش ]شما[ نهادیم«

3. »آری، آن قرآنی ارجمند است که در لوحی محفوظ است«)طبری، 13۸۷ق، ج ۸: 63۵(. 
4. »و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست پناهش ده تا کام خدا را بشنود.«

ـلَِمیِّ َقـاَل بَْیَنـا نَْحُن  ۵. روایـت مـورد اسـتناد احمـد بـن حنبـل در مسـندش چنیـن گزارش شـده اسـت: »... ُمَعاِویَـَة بْـِن الَْحَکِم السُّ
ٌء ِمـْن َکَاِم النَّاِس...«)ابن حنبـل، ج3: 14۵ و ج ۵: 44۷(. ـاَلَة الَ یَْصُلُح فِیَها َشـیْ ی َمـَع َرُسـوِل اهللِ ... َقـاَل]ص[: إِنَّ َهـِذِه الصَّ نَُصلِـّ
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حدیــث بــا تعریفــی کــه ابــن حنبــل برایــش درســت کــرده بــود، پرداخــت و مذاهــب دیگــر را بــه 
عنــوان »بدعــت« انــکار کــرد. درســت در همیــن دوره بــود کــه عنــوان »ســنی« بــه اهــل حدیــث 

داده شــد و دیگــران اهــل »بدعــت« خوانــده شــدند)جعفریان، 1386: 529(. 

بــا توجــه بــه اوج گیــری موضــوع حــدوث و قــدم قــرآن در عصــر مأمــون و حاکمــان بعــد از وی، 
ــًا در میــان اهــل بیــتb امــام رضــاg )183 - 203 ق( و امامــان پــس از ایشــان یعنــی  قاعدت
ــر  ــش از دیگ ــکریg )254-260 ق( بی ــن عس ــام حس ــادیg )220 - 254 ق( و ام ــام ه ام
ــدند؛  ــا می ش ــت را جوی ــان، حقیق ــگران از ایش ــد و پرسش ــه بودن ــئله مواج ــن مس ــا ای ــه b ب ائم
ــه، 1398ق:  ــن بابوی ــد کــه امــام صــادقg )95 - 114ق()اب ــات برمی آی ــاره ای روای اگرچــه از پ
224( و امــام کاظــمg )148-183 ق( نیــز بــه مســئله حــدوث و قــدم قــرآن پرداخته انــد، امــا بــه 

صــورت جــدی پــس از ایشــان مطــرح بــوده اســت.

ســلیمان بــن جعفــر از امــام کاظــمg ســؤال می کنــد: ای فرزنــد رســول خــدا! پیشــینیان 
ــن  ــر ای ــی ب ــد و برخ ــوق می پندارن ــی آن را مخل ــد؛ برخ ــار آمدن ــالف دچ ــه اخت ــرآن ب ــارۀ ق درب
ــان را  ــد کــه غیرمخلــوق اســت، شــما چــه می گوییــد؟ امــامg می فرمایــد: مــن ســخن آن باورن
ــه، 1398ق: 224؛ 1400ق:  ــت1)ابن بابوی ــد اس ــرآن کالم خداون ــم ق ــن می گوی ــم، م نمی گوی
ــا مخلــوق؟  ــه امــام رضــاg عرضــه مــی دارد: قــرآن خالــق اســت ی ــد ب 552(. حســین بــن خال
ایشــان می فرمایــد: نــه خالــق اســت و نــه مخلــوق، کالم خداونــد عــّز و جــّل اســت2)ابن بابویــه، 
1398ق: 223؛ 1400ق: 546(. در روایــت دیگــری رّیــان بــن صلــت نظــر امــام رضــاg دربــارۀ 
قــرآن جویــا می شــود، ایشــان پاســخ می دهــد: قــرآن کالم خداونــد اســت، از آن فراتــر نرویــد و از 
ــه، 1398ق: 223؛ 1400ق: 546(. ــوید3)ابن بابوی ــراه می ش ــه گم ــد ک ــت مجویی ــر آن هدای غی

در هیــچ یــک از ایــن دســته روایــات، ائمــهb پاســخ برهانــی و حّلــی بــه ایــن مســئله نداده انــد؛ 

ثَِنـی ُسـلَْیَماُن بْـُن َجْعَفـٍر الَْجْعَفـِریُّ َقـاَل ُقلْـُت ِلَبِـی الَْحَسـِن ُموَسـی بِْن َجْعَفـٍرg یَا ابَْن َرُسـوِل اهللِ َمـا تَُقوُل فِـی الُْقْرآِن  1. »... َحدَّ
ِّی اَل أَُقـوُل فِی َذلِـَک َمـا یَُقولُوَن َو  َُّه َغْیـُر َمْخُلـوٍق َفَقاَلg أََمـا إِن ُه َمْخُلـوٌق َو َقـاَل َقـْوٌم إِن َـّ َفَقـِد اْخَتلَـَف فِیـِه َمـْن قَِبلََنـا َفَقـاَل َقـْوٌم إِن

ُه َکَاُم اهلل  « َـّ لَِکنِّـی أَُقوُل إِن
َضـا َعلِـیِّ بِْن ُموَسـی g یَا ابَْن َرُسـوِل اهللِ أَْخِبْرنِی َعـِن الُْقـْرآِن أَ َخالٌِق أَْو َمْخُلـوٌق َفَقاَل  2. »... َعـِن الُْحَسـْیِن بْـِن َخالِـٍد َقـاَل ُقلْـُت لِلرِّ

لَْیـَس بَِخالِـٍق َو اَل َمْخُلـوٍق َو لَِکنَّـُه َکَاُم اهللِ َعزَّ َو َجل «
َضاg َما تَُقوُل فِی الُْقْرآِن َفَقاَل َکَاُم اهللِ اَل تََتَجاَوُزوُه َو اَل تَْطُلُبوا الُْهَدی فِی َغْیِرِه َفَتِضلُّوا « لِْت َقالَ  ُقلُْت لِلرِّ یَّاِن بِْن الصَّ 3. »... َعِن الرَّ
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ــدوث  ــدم و ح ــه ِق ــالن ب ــروه قائ ــر دو گ ــه ب ــی ک ــرآن و رنج های ــق ق ــث خل ــی بح ــرا دورۀ تاریخ زی
ــوده  ــک نب ــق و زدودن ش ــاق ح ــرای احق ــئله ب ــن مس ــر ای ــاری ب ــد پافش ــی می دهن ــت، گواه رف
ــا دیگــری بهــره می گرفــت، پــس اهــل  ــرای مقابلــه ب اســت، بلکــه هــر گروهــی از ایــن مســئله ب
بیــتb بــا ایــن موضع گیری هــا یــاران خــود را از فــرو رفتــن در مجادلــه کالمــی بی حاصــل بــاز 

 .)217 ج 1:  می داشتند)ســبحانی، 1412ق، 

امــا آن گاه کــه شــرایط سیاســی و اجتماعــی جامعــه آمادگــی بــرای بررســی و مداّقه این مســئله را 
داشــت، اهــل بیــتb  از آن فروگــذاری نکردنــد؛ امــام هــادیg در نامــه ای بــه یکــی از شــیعیان 
خــود در بغــداد موضــوع را موشــکافی کــرده اســت؛ ایشــان می نویســند: خداونــد مــا و تــو را از فتنه 
مصــون بــدارد کــه اگــر حفــظ کنــد، نعمــت بزرگــی ارزانــی داشــته اســت و اگــر حفــظ نکنــد، مایــه 
ــارۀ قــرآن، بدعــت اســت و ســؤال کننده و پاســخ دهنده  هالکــت اســت. بــه نظــر مــا مجادلــه درب
در بدعــت شــریک هســتند. ســؤال کننده بــه مســئله ای پرداختــه کــه او را ســزاوار نیســت و 
پاســخ دهنده، خــود را بــه کاری واداشــته کــه در تــوان او نیســت. خالقــی جــز خــدای عــّز و جــّل 
نیســت و غیــر او همــه مخلــوق هســتند. قــرآن، کالم خداونــد اســت، بــر آن نامــی از پیــش خــود 
مگــذار کــه از گمراهــان می  شــوی. خداونــد، مــا و تــو را از کســانی قــرار دهــد کــه از پروردگارشــان 
خشــیت دارنــد و از قیامــت بیمنــاک هســتند1)ابن بابویه، 1398ق: 223؛ 1400ق: 546(. ســند 

ایــن روایــت، صحیــح اســت.2

مطابــق بــا تحقیــق برخــی پژوهشــگران، مخاطــب ایــن نامــه امــام هــادیg، احمــد بــن ابــی 
ــه  ــری ب ــا 220 قم ــال 219 ی ــواد س ــام ج ــت و ام ــرآن اس ــق ق ــده خل ــا در عقی ــرک خلف دؤاد، مح
ســعایت همیــن قاضــی القضــات نــزد خلیفه معتصم، مســموم شــد و به شــهادت رسید)عســکری، 
1382، ج 2: 421 (. نظــر بــه فضــا و گفتمــان حاکــم می تــوان گفــت کــه سیاســت امــام هــادی در 

ـُد بُْن ِعیَسـی بْـِن ُعَبْیـٍد الَْیْقِطیِنیُّ َقـاَل َکَتـَب َعلِیُّ بُْن  ثََنـا ُمَحمَّ ثََنـا َسـْعُد بْـُن َعْبـِد اهللِ َقـاَل َحدَّ ثََنـا أَبِـی َرِحَمـُه اهلُل َقـاَل َحدَّ 1. »َحدَّ
ِحیِم َعَصَمَنـا اهلُل َو إِیَّاَک ِمـَن الِْفْتنَِة َفـإِْن یَْفَعْل  ْحمـِن الرَّ َضاg إِلَـی بَْعِض ِشـیَعِتِه بَِبْغَداَد بِْسـِم اهللِ الرَّ ـِد بْـِن َعلِـیِّ بْـِن ُموَسـی الرِّ ُمَحمَّ
ـائُِل َو الُْمِجیـُب َفَیَتَعاَطی  َفَقـْد أَْعَظـَم بَِهـا نِْعَمـًة َو إِْن اَل یَْفَعـْل َفِهـَی الَْهْلَکـُة نَْحُن نَـَری أَنَّ الِْجـَداَل فِی الُْقـْرآِن بِْدَعٌة اْشـَتَرَک فِیَها السَّ
ُف الُْمِجیـُب َمـا لَْیـَس َعلَْیـِه َو لَْیـَس الَْخالِـُق إاِلَّ اهللَ َعـزَّ َو َجـلَّ َو َمـا ِسـَواُه َمْخُلـوٌق َو الُْقـْرآُن َکَاُم اهللِ اَل  ـائُِل َمـا لَْیـَس لَـُه َو یََتَکلَـّ السَّ
ـاَعِۀ ُمْشـِفُقون   « َُّهـْم بِالَْغْیِب َو ُهْم ِمَن السَّ َِّذیَن یَْخَشـْوَن َرب ِّیَن َجَعلََنـا اهلُل َو إِیَّاَک ِمـَن ال ال تَْجَعـْل لَـُه اْسـماً ِمـْن ِعْنـِدَک َفَتُکـوَن ِمـَن الضَّ

2. محمـد بـن  عیسـی  بـن  عبـداهلل  الشـعری، امامـی و ثقـه است)نجاشـی، 140۷ق: 33۸(، سـعد بـن  عبـداهلل  القمـی امامـی و ثقـه 
اسـت)همان: 1۷۸(، پـدر شـیخ صـدوق، جعفـر بـن  محمـد بـن  قولویـه، امامـی و ثقـه جلیـل اسـت)همان: 124(.
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برخــورد بــا مســئله خلــق قــرآن، ایــن بــود کــه موضوع خلــق قــرآن، جنبه سیاســی پیــدا کــرده و در 
چنیــن فضایــی، هیــچ فایــده علمــی و اجتماعــی و فرهنگــی بــر ایــن بحــث مترتــب نیســت و ورود 
بــه ایــن مســئله، صرفــًا موجــب بــه هــدر رفتــن وقــت و ســرمایۀ انســانی اســت. ورود به ایــن صحنه، 
پیــروزی نخواهــد داشــت و حتــی تبعــات منفــی هــم بــه دنبــال خواهد داشــت؛ یعنــی ورود بــه آن، 
بــه معنــای گرفتارشــدن در دام سیاســتمداران عباســی خواهــد بــود کــه بــرای رســیدن بــه اهــداف 
سیاســی خویــش، بــه ایــن مســئله دامــن زده انــد. امامg از مســئله خلــق قرآن بــا عنــوان »فتنه« 
یــاد می کنــد تــا بــه شــیعیان تفهیــم نمایــد حــق و باطــل در ایــن جریــان، روشــن نیســت و حالــت 
غبارآلــود بــه خــود گرفتــه اســت)چلونگر، 1396: 55-56(. اگرچــه ذیــل ســخن ایشــان کــه غیــر 
خداونــد را هرچــه کــه باشــد، مخلــوق دانســته اند می تــوان نظریــه حــادث بــودن قــرآن را اســتنتاج 

کرد. 

از امــام حســن عســکریg نیــز مســئله خلــق قــرآن ســؤال می شــود: ابوهاشــم گوید: بــه ذهنم 
خطــور کــرد قــرآن مخلــوق اســت یــا غیرمخلــوق؟ امام حســن عســکریg فرمــود: ای اباهشــام! 

خــدا خالــق همــه چیز اســت و غیــر او مخلــوق هســتند1)ابن شــهر آشــوب، 1376، ج 4: 436 (. 

ــه«،  ــرآن، »کالم الّل ــد: ق ــرآن می نویس ــدم ق ــدوث و ق ــات ح ــدی روای ــدوق در جمع بن ــیخ ص ش
»وحــی الّلــه«، »قــول الّلــه« و »کتــاب الّلــه« اســت. بــه آن مخلــوق اطــالق نشــده؛ چراکــه مخلــوق 
در لغــت گاهــی بــه معنــای مکذوب اســتعمال شــده: »کالم مخلــوق« به معنــای »مکذوب« اســت، 
ْوثانــًا َو َتْخُلُقــوَن ِإْفکًا«)العنکبــوت، 

َ
ــِه أ مــا َتْعُبــُدوَن ِمــْن ُدوِن اللَّ چنان کــه خداونــد می فرمایــد: »ِإنَّ

ــِة الِْخــَرِة ِإْن هــذا ِإالَّ اْخِتــالٌق«)ص،  17( یعنــی: »کذبــًا« و می فرمایــد: »مــا َســِمْعنا ِبهــذا ِفــی اْلِملَّ
7( یعنــی: »افتعــال و کــذب«؛ هــر کــس بپنــدارد مخلــوق بــودن قــرآن بــه معنــای مکــذوب بــودن 
آن اســت، کافــر شــده و اگــر بگویــد غیرمخلــوق اســت و معنــای غیرمکــذوب را اراده کنــد، درســت 
گفتــه اســت و هــر کــه بپنــدارد قــرآن غیرمخلــوق اســت یعنــی غیــر محــدث و غیــر ُمنــَزل و غیــر 

محفوظ)قدیــم( اســت، بــه خطــا رفتــه اســت)ابن بابویه، 1398ق: 225(.

ـٍدg یَـا أَبَـا َهاِشـٍم اهلُل َخالِـُق ُکلِّ َشـیْ ٍء َو َما  1. » َقـاَل أَبُـو َهاِشـمٍ  َخَطـَر بَِبالِـی أَنَّ الُْقـْرآَن َمْخُلـوٌق أَْم َغْیـُر َمْخُلـوٍق َفَقـاَل أَبُـو ُمَحمَّ
َمْخُلوق « ِسـَواهُ  
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بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد، از دیــدگاه اهــل بیــتb قــرآن قدیــم نیســت، چراکــه تعــدد قدمــا و 
شــرک را در پــی دارد و مخلــوق نیــز نیســت؛ زیــرا در معنــای مکــذوب بــه کار رفتــه اســت؛ بنابرایــن 
قــرآن حــادث و غیــر مخلــوق اســت. صــدوق در کتــاب االعتقــادات، در تبییــن اعتقــاد امامیــه در 
ایــن خصــوص می نویســد: »اعتقادنــا فــی القــرآن ...   أّن الّلــه تعالــی محدثــه، و منزلــه، و حافظــه، و 

رّبه«)ابن بابویــه، 1414ق: 83(. 

2-4. جانشینی پیامبر

 مهم تریــن و دامنه دار تریــن موضــوع اختالفــی میــان شــیعه و عامه مســئله جانشــینی پیامبر
اســت کــه منشــأ دیگــر اختالفــات فکری شــد. امامیــه در منصــوص بــودن امام اجمــاع دارنــد؛ ولی 
ــق  ــام از طری ــه تعییــن ام ــز می دانند)مفیــد، 1413ق: 40( و ب ــدون نــص را جای عامــه، امامــت ب
شــوری معتقــد هســتند)ر.ک: حمیــری ، 1972م: 150 و 154(. یکــی از مســتندات عامــه بــرای 
اثبــات درســتی انتخــاب امامــت بــر اســاس شــوری، اســتناد بــه حدیــث »عــدم اجمــاع امــت بــر 
گمراهــی« اســت. آنــان از پیامبــر روایــت کرده انــد: »خداونــد مانــع از اجمــاع امتم بــر گمراهی 
می شــود«1)حاکم نیشــابوری، ج1: 116(، از ایــن رو، عامــه بــر ایــن بــاور رفته انــد: امــت اســالم بــر 
بیعــت بــا ابوبکــر اجمــاع کردنــد و طبــق روایــت رســول خــدا، اجماع امــت حجت است)شــرف 

الدیــن، 1426ق: 494(. 

 gســؤال شــد. امــام از ایشــان دربــارۀ ایــن روایــت پیامبــر ،gدر نامــه ای بــه امــام هــادی
اصــل صــدور آن را صحیــح دانســتند، اما تبیینــی در مخالفت و نقد برداشــت عامه عرضه داشــتند. 
حضــرت فرموده انــد: روایــت، صحیــح اســت، امــا صحــت عــدم اجمــاع امــت بــر گمراهــی زمانــی 
ــا برخــی دیگــر در مخالفــت نباشند«2)ابن شــعبه حرانــی، 1404ق:  اســت کــه برخــی از امــت ب
458(. اگرچــه ایــن روایــت بــدون ســند متصــل از تحــف العقــول نقــل شــده اســت، به طــور کلــی، 

عالمــان بــه روایــات ایــن کتــاب اعتمــاد کرده انــد، پــس روایــت اعتبــار مصــدری دارد.

ــر رخ  ــانg و ابوبک ــان امیرمؤمن ــره می ــادیg در مناظ ــام ه ــن ام ــن تبیی ــاهد ای ــد و ش مؤی
1.»... عن ابن عمر قال قال رسول اهلل ال یجمع اهلل أمتی علی الضاللة ابدا«.

ُه َوَرَد َعلَـیَّ ِکَتابُُکـْم... َو َذلَِک بَِقْوِل َرُسـوِل  َـّ ـٍد َسـَاٌم َعلَْیُکـْم َو َعلـی  َمـِن اتََّبَع الُْهـدی  َو َرْحَمـُة اهللِ َو بََرَکاتُـُه َفإِن 2. ِمـْن َعلِـیِّ بْـِن ُمَحمَّ
اهللِ  اَل تَْجَتِمـُع  أُمَِّتـی  َعلَـی َضاَللَـٍة َفَأْخَبـَر أَنَّ َجِمیـَع َمـا اْجَتَمَعـْت َعلَْیـِه اْلُمَّـُة ُکلَُّهـا َحقٌّ َهـَذا إَِذا لَـْم یَُخالِْف بَْعُضَهـا بَْعضاً
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ــت  ــاع ام ــه اجم ــلمانان ب ــت مس ــه خالف ــش ب ــد انتخاب ــتی فراین ــرای درس ــر ب ــت. ابوبک داده اس
اســتدالل می کنــد و حجیــت اجمــاع امــت را بــه روایــت رســول خــدا »امتم بــر گمراهــی اجماع 
ــی چــون:  ــه ابوبکــر، خــود و اصحاب نمی نماینــد« مســتدل می کنــد. امــام علــیg در پاســخ ب
ســلمان، عمــار، ابــوذر، مقــداد، ابــن عبــاده انصــاری را کــه همســو بــا ایشــان بودنــد از متخلفــان 
بیعــت یــاد می کنــد و در شــیوۀ احتجــاج ابوبکــر و نــوع برداشــت وی از حدیــث مذکــور تشــکیک 

 .)549 ج2:   ،1362 می کند)ابن بابویــه، 

3.نتیجه گیری

1. عامــه بــرای تبییــن اندیشــه های کالمــی خــود، گاه بــه آیــات قــرآن اســتناد و آن هــا را مطابق با 
اندیشــه های کالمــی خــود تبییــن می کردنــد و گاه بــه روایــات نبــوی تمســک جســته، از آن هــا 
بــرای توجیــه عقایــد خــود اســتفاده می کردنــد. امــام هــادیg بــه فراخــور مقــدورات و اقتضائات 
سیاســی اجتماعــی زمــان خــود بــه نقــد و تصحیــح برداشــت های نادرســت عامــه از برخــی آرای 

کالمــی اهتمــام ورزیده انــد. 

ــوع، آرای  ــار موض ــت کم در چه ــادیg دس ــام ه ــه، ام ــورت گرفت ــی های ص ــق بررس 2. طب
کالمــی عامــه را نقــد و تصحیــح فرمودنــد: 1. تشــبیه و تنزیه )صفــات خبریــه(، 2. جبــر انســان ها، 
ــا اســتفاده از محکمــات  ــدم قــرآن، 4. جانشــینی پیامبــر. امــام هــادیg ب 3. حــدوث و ِق
آیات)تفســیر قــرآن بــه قــرآن( و نیــز بهره گیــری از عقل)تفســیر قــرآن بــه عقــل( بــه تفســیر آیــات 

مربــوط همــت گماشــته و روایــات نبــوی را بــه وجــه صحیــح تبییــن کرده انــد.

ــر  ــا جمــود ب ــا ب ــد ی ــه می کردن ــری جســمانی از آن هــا ارائ ــا تصوی ــه ی 3. عامــه در صفــات خبری
ظواهــر آن هــا، از تبییــن آن هــا مطابــق بــا خــرد آدمــی فــرو می ماندنــد. امــام هــادیg هــر دو 
رویکــرد بــه صفــات خبریــه را نقــد و معنــای معقــول و منطبــق بــر محکمــات قــرآن از صفــات خبریه 

ــد. ــان کرده ان بی

4. عامــه در مســئله جبــر و اختیــار، بــه جبــر انســان ها باورمنــد شــده و انســان ها را در هدایــت و 
ضاللــت و اعمال شــان فاقــد هــر اختیــاری دانســته اند. امــام هــادیg آیــات هدایــت و ضاللــت 
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را َمجــاز بیــان کــرده کــه دو معنــا دارد: معنــای نخســت، خبــر از قــدرت خداونــد اســت؛ یعنــی او 
قــادر اســت بــر هدایــت و گمراهــِی هــر کس کــه بخواهــد. معنــای دیگــر اینکه هدایــت از جانــب او 
بــه معنــای نشــان دادن اســت. همچنیــن امــامg بــا اســتفاده از عقــل و در پرتــو برهــان خلــف بــا 

نفــی خلــق افعــال بــه وســیله خداونــد، اختیــار را اثبــات کــرده اســت.

5. عامــه در مســئله خلــق قــرآن دو دســته شــدند؛ برخــی معتقــد شــدند کــه قــرآن کالم خداونــد 
و غیــر مخلــوق اســت، برخــی دیگــر بــه حــدوث قــرآن باورمنــد شــدند. امــام هــادیg ورود بــه 
ــه دلیــل شــرایط سیاســی اجتماعــی حاکــم، »فتنــه« دانســته  و برحــذر  مســئله خلــق قــرآن را ب
داشــته اند، بــا وجــود ایــن، حضــرت غیــر خداونــد را، هرچــه کــه باشــد، مخلــوق دانســته اند. بــه 
ــر نظریــۀ حــدوث قــرآن داللــت داشــته  ــه داللــت تضمنــی ایــن ســخن ایشــان ب نظــر می رســد ب

باشــد. 

ــر  ــا ابوبک ــت ب ــر بیع ــالم ب ــت اس ــد ام ــر معتقدن ــی از پیامب ــه حدیث ــتناد ب ــا اس ــه ب 6. عام
اجمــاع کردنــد و طبــق روایــت رســول خــدا، اجمــاع امــت حجــت اســت. طبــق فرمــودۀ امــام 
هــادیg روایــت، صحیــح اســت؛ امــا صحــت اســتدالل بــه آن زمانــی اســت کــه برخــی از امــت 

بــا برخــی دیگــر در مخالفــت نباشــند.
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