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بررسی چگونگی رویارویی امام علی (ع) با مسائل کالمی ،در
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رسول محمدجعفری
[تاریخ دریافت 69/10/25 :؛ تاریخ پذیرش]69/10/01 :

چکیده

در دوران رسالت پیامبر (ص) ،اندیشه های فکهری و الممه  ،ممهناانان را ها مشهک
چندان مواج نا الرد ،اما ها رلنهت ایشهان و در په حوهو س سیاسه و اجعاها
نوان اور شخص
خود دید ،ممائ قیدح گاه ن
گمعردهای ال جامع اسمم
ممناان ،نک نااد جریان انشعابیافع از امت یکپارچ اسمم ه شهاار م آمهد .در
این میان ،امام ن (ع) گو اینک از لکومت النار گذاشع شد و رص رای ایشان حنگ
آمد ،اما چون لکومت فقط یک از شئون امامت است ،در دوران زلت ،قدر میمهور،
اندیش های صویح المم را حبیین الرد و آنگاه ال زمام لکومت را ا قدرس ه دسهت
گرفت ،در شناسای انورافاس فکری و یان قیده صویح دریغ نورزیهد .در نهجالبمغه
گوشهه ای از ایههن رویاروی ههها مههنعکش شههده اسههت .ایههن پهههوه الهه هها روش
حوصیف حونین سامان یافع  ،در پ پاسخ این پرس است ال  :مهمحرین موضو اس
المم پی روی امام ن (ع) الدام اسهت و مواجهه ایشهان در نهجالبمغه چگونه
است؟ یافع های حوقیق لکایت از آن دارد ال امام (ع) ا س ا زار قرآن ،سهنت و قه
مواجه ا موضو اس المم  ،از جان امامت ،الفر و ایاان ،لکایت در دیهن ،قاها و
قدر ،و حشبی و حنزی  ،رخاسعند.
کلیدواژهها :امام ن (ع) ،نهجالبمغ  ،ممائ المم  ،فرق ها.
* استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه شاهد rasulmohamadjafari@yahoo.com
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مقدمه
با رحلت رسول خدا (ص) جامعه اسالمی انسجام و یکپاارگگی خاود را از دسات
داد .افراد با انگیزههای مختلف به تکثر ناسازوار جامعه اسالمی که تکفیر گروهی گاروه
دیگر را به دنبال داشت ،دامن زدناد و باا پدیدارسااختن مساال و معضاال مختلاف
کالمی ،تولد فرقه های فکری و کالمی را موجب شدند .مهمتارین عواما شاک گیاری
معضال فکری و کالمی و نیز شک گیری فرق و جریانها عبار اند از :گارایشهاای
حزبی و تعصبا قبیلاهای ،کا فهمای از حقاای دینای ،منا کتابات و نقا حادیث،
زمینهسازی برای قصهگویی عالمان یهاودی و مساییی ،تضاار فکاری مسالمانان باا
غیرمسلمانان ایرانی ،رومی و هندی و اجتهاد در مقاب نص (سبیانی ،بیتا.)51/0 :
در این میان امام علی (ع) در طول سی سال امامت خود ( 01- 00ه.ق ،).که  20ساال و
گند ماه ( 05- 00ه .ق ).آن را از تصرف در حکومت میروم بوده و فقط پن سال و گناد
ماه حکومت ظاهری خود ( 01- 05ه.ق ).را باه دسات داشات (مفیاد 1،)01- 6/0 :0000 ،باه
مواجهه با مسال و معضال کالمی شک گرفته در جامعه اسالمی پا از پیاامبر (ص)
رفت و در این مسیر از سه ابزار قرآن ،سنت و عق بهره جست تا در هر دو حوزه قرآن
و سنت با تفسیر و تبیین صییح آیا و روایا نبوی (ص) به اصالح انیرافا فکری
همت گماشته باشد.
نه البالغه از جمله مهمترین و متقنترین متاون روایای در دساترا اسات کاه باا
بهرهگیری از آن میتوان به برخی از ابعاد کیفیت رویارویی اماام علای (ع) باا مساال و
معضال کالمی پی برد .تاکنون گنین تیقیقی در حوزه نه البالغهپژوهی سامان نیافتاه
است .تنها تیقی مرتبط ،مقاله ای با عنوان «اندیشههای کالمی در عصر اماام علای (ع)»
به خامه علی ربانی گلپایگانی است که مباحث کالمی را بر اساا سه میور .0 :منااظره
و مجادله .2 ،پرسش و پاسخ .0 ،آموزش و تعلیم ،سامان داده است ،اما تیقی پایش رو
با مراجعه به نه البالغه موضوعا کالمی مسئلهبرانگیز دوران امام علای (ع) را ناه بار
طب ترتیب متداول متکلمان ،که از توحید آغاز می شود و به معاد مای انجاماد ،بلکاه باه
ترتیب تاریخی حدوث آنها ،از آغاز رحلت رسول خدا (ص) تاا فرجاام حکومات اماام
علی (ع) ،مطرح ،و موض گیری امام (ع) را در پرتو سه ابزار عق  ،قرآن و سانت تبیاین
کرده است.
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مهم ترین موضوعا کالمی که ناظر به جریانهای کالمی بوده و اماام علای (ع) در
نه البالغه به رویارویی با آنها برخاستند ،به ترتیب تااریخی عباار اناد از .0 :امامات؛
 .2حکمیت در دین؛  .0کفر و ایمان؛  .0قضا و قدر؛  .5تشبیه و تنزیه.
 .1امامت
نخستین مسئله کالمی که پ از رحلت پیاامبر (ص) میاان مسالمانان ظهاور کارد،
اختالف در امامت است؛ شهرستانی بزرگترین اختالف در میان امت را ،مسائله امامات
می داند؛ گراکه هیچ شمشیری در اسالم برای قاعده ای دینی مانند امامت از نیاام بیارون
نیامده است (شهرستانی .)00/0 :0090 ،امامت از اواسط قرن اول مسئلهای کالمی شاد و در
تنصیصی یا انتخابیبودن این جایگاه مباحث کالمی شک گرفت (سبیانی.)001/5 :0025 ،
امامیه در منصوصبودن امام اجماع کردند ولی معتزله ،خوارج ،زیدیه ،مرجئه و اصیا
حدیث ،امامت بدون نص را جایز دانستند (مفید.)01/0 :0000 ،
با وفا پیامبر (ص) انصار در سقیفه بنیساعده گارد آمدناد و خواساتند ساعد بان
عباده را برای امامت برگزینند .گون خبر به ابوبکر و عمر رسید با جمعای از مهااجران
به سوی اجتماع انصار روانه شدند .ابوبکر باا احتجااج باه حادیث نباوی «االماما فای
قریش» امامت را منیصر به قریش دانست .انصار با پیشانهاد «منّاا امیار و مانکم امیار»
کوشیدند در خالفت سهیم باشند ،اما با مخالفات عمار مواجاه شادند و در نهایات باه
امامت ابوبکر گردن نهادند (نک :.اشعری .)2 :0061 ،در این میان ،نامی از علی (ع) از تیاره
بنیهاشمی قریش و برخوردار از خویشاوندی رسول خدا (ص) به میاان نیاماد .بعادها
خلیفه دوم علات خاودداری عار را کراهات آناان در اجتمااع نباو و خالفات در
بنیهاشم اظهار میدارد (نک :.طبری)220/0 :0031 ،؛ و اینگنین دیری نپاییاد تاا تعصابا
قومی و قبیله ای از کمون سر بیرون کشد و با پ زدن اصاول و قواعاد نظاام برآماده از
تقواساالری و شایستهساالری ،همچنان ترکتازی کند.
در پی این واقعه ،امام علی (ع) گون دید خالفت مسلمانان ،که فقط سزاوار او بوده،
در دستان اغیار است به معارضه علمای و فکاری پرداخات .بسایاری از اساتداللهاای
امام (ع) بار امامات ،در نها البالغاه گازارش شاده اسات .ساخنان اماام علای (ع) در
نه البالغه حکایت از آن دارد که ایشان در سه مرحله موض گیری داشتهاناد .0 :هنگاام
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عثماان در شاورای خالفات؛  .0پا

انتخا ابوبکر به خالفت؛  .2هنگاام انتخاا
رسیدن امام علی (ع) به حکومت.
 .1موضع گیری امام علی (ع) هنگام انتخاب ابوبکر به خالفت :برابر باا خطباه 91
نه البالغه ،گون برای حضر علی (ع) خبر آوردند که در سقیفه میان انصار و قاریش
گه گذشته است ،ایشان جویای استداللهای هر یک از طرفین دعوا (انصاار و قاریش)
شدند و ادله آناان بارای باه دسات گارفتن خالفات را نقاد کردناد .اماام (ع) نخسات
می فرمایند« :انصار گه گفتند؟ عرضه داشتند :سخنشان این بود که از ما امیری و از شما
امیری» (منا أمیر و منکم أمیر) .امام (ع) فرمود« :گرا بر آنان حجّت نیاوردید کاه رساول
خدا (ص) سفارش فرمود با نیکوکاران انصار نیکی کنید ،و از گناهکارانشاان درگذریاد.
2
اگر امار از آن آنان می بود ،سفارش آنان را کاردن ،درسات نمای نماود» (ساید رضای،

.)52 :0013

از

جمله امام علی (ع) «أَنْ ییْسَنَ إلَی مُیْسنهمْ وَ یتَجَاوَزَ عَنْ مُسیئهمْ» به سخن پیاامبر
(ص) درباره انصار اشاره دارد؛ بخاری از أن بان مالاک نقا مایکناد کاه در هنگاام
بیماری پیامبر (ص) ،ابوبکر و عباا در یکی از مجال انصار حاضار شادند و آناان را
گریان دیدند .پرسیدند« :گرا مای گرییاد؟» .گفتناد« :باه یااد همنشاینی باا پیاامبر (ص)
افتادیم» .این واقعه به اطالع ایشان رسانده شد .رسول خدا (ص) ،در حالی که دساتمالی
بر سر بسته بود ،از منزل بیرون آمد و منبر رفت و پ از حماد و ثناای االهای فرماود:
«درباره انصار به شما سفارش میکنم .آنان رازداران و معتمدان من هستند .باه نیکانشاان
3
توجه کنید و از بدانشان درگذرید» (بخاری.)039/1 :0010 ،
امام علی (ع) سخن پیامبر (ص) را دلیلی بر صالحیت نداشتن آنان بارای باه دسات
گرفتن زمام خالفت دانستند .استدالل امام (ع) در این جمال به شاک قضایه شارطیه
متّصلهای است که نقیض تالی در آن استثنا شده است .شک برهان گنین است .0 :اگار
امامت ح ّ انصار بود ،که به نف آنها وصیت نمیشد؛  .2ولی به نف آنهاا وصایت شاده
است؛  .0پ نمی توانند امام و رهبر دیگران باشند .مالزمه میان وصایت دربااره آنهاا و
مجازنبودن خالفتشان بدین شرح است :قضاو عرف در گنین مسئله ای این است کاه
توصیه رعایت حال و شفاعت در ح مرلوا به رلی داده می شود ،هیچ گاه به رعیات
و افراد تیت قیمومت و سرپرستی نمی گویند مراقب دولت و سرپرسات خاود باشاید.
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بنابراین ،گون وصیت در ح انصار شاده اسات ،امامات و خالفات حا آنهاا نیسات

(ابنمیثم بیرانی.)066- 063/2 :0092 ،

سپ امام (ع) از دلی قریش برای تصاحب خالفت جویا شدند تا با دلی آناان نیاز
احتجاج کنند .لذا پرسایدند« :قاریش گاه گفتناد؟» .حجّات آوردناد کاه آناان درخات
رسول اند .فرمود« :حجّت آوردند که درخت اند و خالفت را بردناد و خانادان رساول را
که میوه اند تباه کردند»( 4سید رضی .)52 :0013 ،منظور امام (ع) از میوه (ثمره) خود و اه
بیتش است .زیرا آنان میوه شاخه های پربرگ و پرثمر آن درخات هساتند .ابانمیاثم دو
احتمال درباره تباهکردن داده است :نخست ،مقصود واگذارنکردن خالفات باه اماام (ع)
است؛ دوم ،سنت خداوند است که حقانیت ایشان را برای خالفت اقتضا مایکارد و باا
اهمال امت ،ح از رسیدن به صاحبش باز ماند (ابنمیثم بیرانی.)011/2 :0092 ،
میاجه امام (ع) با قریش همان قو میاجه با انصار را دارد ،به این صور که اگر
قریش به دلی آنکه درخت رسول خدا (ص) هستند از انصار به خالفت سزاوارترند ،به
همان دلی ما بر قریش سزاوارتریم؛ زیرا میوه آن درخت هستیم ،و میوه درخات باه دو
دلی از درخت مهمتر است :نخست ،نزدیکی است و برای صاحب درخات برتاری آن
نسبت به درخت روشن اسات؛ دوم ،میاوه مطلاو بالاذا اسات و غارغ از غارا
درخت دستیابی به آن است (همو).
ممکن است در اینجا این پرسش مطرح شود که :گرا پیامبر (ص) به نیکی با نیکاان
انصار و گذشت از گناهکاران آنان سفارش کرده اند؟ آیاا انصاار را بار دیگاران تارجیح
داده و امتیاز ویژه ای برای آنان در نظر گرفتهاند یا مسئله دیگری در کاار اسات؟ پاساخ
جام به این پرسش ،مجالی گستردهتر میطلباد ،اماا باهاجماال بایاد گفات بسایاری از
لشکریان پیامبر (ص) در رویارویی با مشرکان مکه را انصار تشکی مایدادناد و جما
فراوانی از قریش با شمشیرهای آخته انصار هالک شدند .بهعاالوه ،در ساالیان پایش از
اسالم ،مردم مکه که پیشه بازرگانی داشتند ،مردم مدینه را به دلی حرفه زراعت ،کاه از
منظر مکیان پیشه ای پست بود ،تیقیر مایکردناد (شاهیدی .)99 :0062 ،لاذا پیاامبر (ص)
می دانست به انصار ستم خواهد شد .به آنان خبر داده و فرموده بود« :پ از مان ،شاما
از حقوقتان میروم می شوید ،صبر پیشه کنید تاا باه مالقاا خادا و رساولش درآییاد»
(واقدی .)653/0 :0016 ،لذا پ از وفا پیامبر (ص) انصار در سقیفه خطا به اباوبکر و

 / 25شیعهپژوهی ،سال سوم ،شماره دهم

عمر نگرانی خود را منتق کردند و گفتند« :ما از این بیمناکیم کاه پا از شاما کساانی
عهده دار امور شوند که ما با فرزندان ،پدران و برادران آنان پیکار کردیم» (ابنابایالیدیاد،

.)01/2 :0016

از گزارش های تاریخی به دست می آید که در سالهای پسین ،سخن پیاامبر (ص) و
ترا انصار به واقعیت گرایید .تقسیم بیت المال طوری بود که گویا انصار شهروند درجه
دو به حسا میآیند .خلیفه دوم ،سهم آنان را از بیتالمال کمتر از مهاجران مقارر کارد
(ابن قدامه ،بیتاا .)001/1 :قرالت عمار از آیاه  011ساوره توباه («وَالسَّاابقُونَ الْاََوَّلُونَ مانَ
الْمُهاجرینَ وَالََْنْصار») (نک :.طبری )00/1 :0002 ،به گونهای باود کاه گویاا انصاار منزلات
کمتری نسبت به مهاجران داشتند .به روزگار خالفت معاویه ،آنگاه که بُسر بن ابی ارطاة
به جنگ با مردم مدینه بر این شهر داخ شد ،آنان را با تعاابیر «معشار الیهاود» و «أبناا
العبید» دشنام گفت (ابنابیالیدید .)01/2 :0016 ،در نوبتی ،نعمان بن بشیر انصاری از فقر و
نداری نزد معاویه شکایت برد و حدیث پیامبر (ص) در سفارش انصار به صبر را یادآور
شد .معاویه ایان حادیث را باه بااد اساتهزا گرفات .ابانابایالیدیاد اساتهزای ساخن
پیامبر (ص) را نشان دهنده کفر معاویه ،به بااور بسایاری از همفکارانش ،دانساته اسات
(همان .)02/9 :هنگامه حکمرانی یزید به فرمان او ،واقعه حرّه در سال  90هجاری ر داد
و  010تن از انصار کشته شدند (خلیف بن خیاط .)055 :0005 ،گون خبر کشاتار مدیناه باه
یزید رسید ،ابیاتی را خواند که گویی انتقام اجدادش را از خزرجیان جنگ بادر ساتانده
است (دینوری.)291 :0093 ،
 .2موضع گیری امام علی (ع) هنگام انتخاب عثمان در شورای خالفتت :در ساال
 20هجری در پی قت خلیفه دوم ،شورایی ششنفره برای انتخا خلیفه مسلمانان شک
گرفت .اعضای این شورا عبار بودند از :علی (ع) ،عثمان ،عبدالرحمن بن عوف ،سعد
بن ابیوقاص ،زبیر بن عوام و طلی بن عبیداللّاه (طباری)223/0 :0031 ،؛ و در نهایات از
بی ن آنان ،عثمان انتخا و باه عناوان خلیفاه مسالمانان معرفای شاد (هماان .)200 :اماام
علی (ع) در خطبه  10ناخشنودی خود را از این انتخا اظهار میدارد« :همانا میدانیاد
که سزاوارتر از دیگران به خالفت منم» 5.با وجود این ،مادامی که امور مسلمانان ساامان
یابد بر این انتخا گردن مینهد« :به خدا سوگند ،بدانچه کردید ،گردن مینهم ،گند که
6
مرزهای مسلمانان ایمن بود و کسی را جز من ستمی نرسد».
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در خطبه  012آمده است که شخصای باه اماام (ع) اعتاراغ کارد و گفات« :پسار
ابوطالب! تو بر این کار بسیار آزمنادی!» .اماام (ع) در پاساخ مای فرمایاد« :ناه باه خادا
سوگند! شما آزمندترید و به رسول خدا ،دورتر ،و من بدان مخصوص ترم و باه ایشاان،
نزدیک تر .من حقّی را که از آنم بود خواساتم ،و شاما نمای گذاریاد ،و مارا از رسایدن
بدان باز می دارید .پ گون در جم حاضران با برهان ،او را مغلاو کاردم ،درایساتاد
و گنانکه گویی مبهو شد ،ندانست گه پاساخی تواناد داد» 7.ابانابایالیدیاد معتقاد
است این خطبه بعد از قت عمر و در جریاان شاورا ایاراد شاده و کسای کاه اماام (ع)
گفته است که تو بر این کار حریصی ،سعد بن أبی وقاص باوده اسات (ابان ابای الیدیاد،

.)015/6 :0016

در ادامه خطبه  ،012امام (ع) از قاریش باه خداوناد شاکایت مایبارد کاه عظمات
امام (ع) را نادیده گرفتند و ح او را پایمال کردند« :خدایا مان از تاو بار قاریش و آن
که قریش را کمک کند یاری میخاواهم ،کاه آناان پیوناد خویشااوندی مارا بریدناد ،و
رتباات باازرگم را خاارد دیدنااد .فااراهم آمدنااد و در کاااری کااه از آن ماان اساات بااا
8
من بستیزیدند».
 .3موضع گیری امام علی (ع) پس از رستدنن بته وکومتت :بیشاترین ساخنان و
موض گیریهای امام (ع) در مسئله امامت پ از دستیابی به خالفت اسات .باه بااور
مطهری ،مسال مربوط به خالفت در نه البالغه در سه میور اسات :مقاام ممتااز اها
بیت (ع) ،احقیت و اولویت ایشان ،انتقاد از خلفا و فلسفه سکو (مطهاری- 000 :0062 ،
 .)000این سه میور نوعاً در سخنان پ از خالفت امام (ع) دیده میشود.
پیش از بررسی این سه میور ،ذکر این نکته ضروری است که اکثر مشایخ اصایا
حدیث کوفی ،مانند وکی بن جرّاح ،أصیا عبداللّه بن إدریا شاافعی ،عبداللّاه ابان
نعیم ،أبونعیم فض بن دکین ،برترین مردم را بعد از پیامبر (ص) به ترتیب أبوبکر ،عمر،
علی (ع) و سپ عثمان برمی شمرند .مشایخ اصیا حدیث بصاری و واساطی مانناد
حمّاد بن سلم  ،هشام بن بشر ،حمّاد بن زید ،یییی بن سعید و عبدالرحمان بن مهادی
تفضی را به ترتیب امامت أبوبکر ،عمر ،عثمان و علی (ع) میدانند .امّا مشایخ اصایا
حدیث بغدادی مانند ابنمعین ،ابوخیثمه و احمد بن حنب  ،علیّ (ع) را از امامت حاذف
و ادعا کردهاند والیت او فتنه بود (اکبر.)203- 201 :0039 ،
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امام علی (ع) در نه البالغه در دو میور نخست (مقام ممتاز اه بیت (ع) ،احقیات
و اولویت ایشان) ،ویژگیهای الزم صاحبان زعامت امت را تبیین میکناد؛ گناانکاه در
خطبه  016در معرفی مقام ممتاز اها بیات (ع) فرماوده اسات« :ماا درخات نباوّتیم و
فرودآمادن گاااه رساالت ،و جااای آمااد شاد فرشااتگان رحماات ،و کاانهااای دانااش و
9
گشمه سارهای بینش» (سید رضی019 :0013 ،؛ برای نمونههای دیگر نک :.خطبههای ،000 ،0 ،2

 206 ،050و حکمت .)001

و درباره احقیت و اولویت اه بیت (ع) در خطباه دوم ،بیاان داشاته اسات« :حا ّ
والیت خاصّ ایشان است و میراث پیامبر (ص) مخصوص آنان .اکنون ح ّ باه خداوناد
10
آن رسید و رخت بدانجا که بایسته او است ،کشید» (همان6 :؛ برای نمونه های دیگار ناک:.
خطبههای .)061 ،012 ،092 ،9 ،0

حضر علی (ع) در میور سوم (انتقاد از خلفا و فلسفه سکو ) باه نقاد عملکارد
خلفای سهگانه پرداخته است که در خطبه سوم نه البالغه ،معروف به شقشاقیه ،نقادها
یکجا جم است .درباره خلیفه اول فرمودهاند:

هان به خدا سوگند ،فالن ،جامه خالفت را پوشید و می دانست خالفت جز مارا
نشاید که آسیا سنگ تنها گرد استوانه به گردش درآید  ...شاگفتا کسای کاه در
11

زندگی میخواست خالفت را واگذارد ،گون اجلش رساید کوشاید تاا آن را باه
عقد دیگری درآرد.

12

در اشکال به خلیفه دوم میفرماید:

آن را به راهی درآورد ناهموار ،پرآسیب و جان آزار ،که روناده در آن هار دم باه

سر درآید ،و پی درپی پوزش خواهد ،و از ورطه به در نیاید .ساواری را مانسات
که بر بارگیر توسن نشیند ،اگر مهارش بکشد ،بینی آن آسایب بیناد ،و اگار رهاا

کند سرنگون افتد و بمیرد.

13

امام (ع) در انتقادی تند به خلیفه سوم فرمودهاند:

تا سومین باه مقصاود رساید و همچاون گارپاا بتاخات ،و خاود را در کشاتزار

مسلمانان انداخت ،و پیاپی دو پهلو را آکنده کرد و تهی ساخت .خویشااوندانش
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با او ایستادند ،و بیتالمال را خوردند و بر باد دادند .گون شتر کاه مهاار بارد ،و
گیاه بهاران گرد ،گندان اسراف ورزیاد ،کاه کاار باه دسات و پاایش بپیچیاد و
پرخوری به خواری ،و خواری به نگونساری کشید (همان.)06- 03 :
14

امام علی (ع) در فلسفه سکو

خویش نیز فرموده است:

و ژرف بیندیشیدم که گه باید ،و از این دو کدام شاید؛ با دست تنهاا بساتیزم یاا
صبر پیش گیرم و از ستیز بپرهیزم که جهانی تیره است ،و بال بر همگاان گیاره؛

بالیی کاه پیاران در آن فرساوده شاوند و خردسااالن پیار ،و دینادار تاا دیادار
پروردگار در گنگال رن اسیر .گون نیک سانجیدم ،شاکیبایی را خردمنداناهتار

دیدم ،و به صبر گراییدم حالی که دیاده از خاار غام خساته باود ،و آوا در گلاو

شکسته .میراثم ربوده این و آن ،و من بدان نگران (همان).
15

 .2حکمیت در دین
از اولین فرقاههاایی کاه در اساالم و پا از رحلات پیاامبر (ص) شاک گرفات،
خوارج اند .شک گیری این جماعت در گرماگرم نبارد صافین باود ،آنجاا کاه ساپاهیان
معاویه قرآن ها را به نیزه آویختند و گروهی از یاران امام علی (ع) بانگ برافراشاتند کاه
سپاه معاویه ما را به کتا خدا می خواند و تو ما را به شمشیر .امام (ع) فرمود« :مان باه
آنچه در کتا خدا می باشد ،آگاهترم؛ با باقیماناده آناان و کسای کاه مایگویاد خادا و
رسول (ص) دروغ گفتند ،پیکار کنیاد» .آناان اماام علای (ع) را تهدیاد کردناد کاه اگار
مالک اشتر را از میدان کارزار منصرف نکند گون عثمان او را خواهند کشات .اماام (ع)
مالک را که در گندقدمی هزیمت معاویه بود بازگرداناد .آناان اماام (ع) را باه پاذیرش
حکمیت وادار کردند .امام (ع) عبداللّه بن عباا را برگزید ولی آنان ابوموسای اشاعری
را تیمی کردند تا بر اسااا کتاا خادا باه داوری نشایند .پا از حکمیات خارده
گرفتند که گرا در دیان خادا حکام قارار داده اسات و «ال حکام الّاا للّاه» (شهرساتانی،
.)002/0 :0090

نخستین رویارویی فکری امام علی (ع) با خوارج در سال  01ه.ق .به وقوع پیوست؛
گه اینکه آناان در ایان ساال نضا یافتناد و اندیشاههایشاان را تبیاین کردناد (طباری،
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 .)95/5 :0031امام (ع) در نه البالغه در رویارویی با تفکر نفای حکمیات خاوارج گناد
گونه موض گیری دارند:
 .0خوارج را فریبخورده شایطان و نفا امّااره معرفای کردناد .در حکمات 020
نه البالغه آمده اسات کاه اماام (ع) فرماود« :شایطان گماراهکنناده (الشَّایطَانُ الْمُضا ))
و نف های باه بادی فرمااندهناده (الْاََنْفُ ُ الََْمَّاارَةُ بالس)او ) ،آناان را فریفتاه آرزوهاا
سااخت و راه را بارای نافرماانیشاان بپرداخات ،باه پیروزکردنشاان وعاده کارد و بااه
16
آتششان درآورد».
 .2آسیب شناسی گرایش خوارج به این اندیشه را ،کاه تفسایر باه رأی آیاا باشاد،
تبیین می فرماید .شعار «ال حکم إلّا للّه» خوارج ،حاص تفسیر ناصاوا آناان از آیاه «إن
الْیُکمُ إالَّ للَّه» (األنعام51 :؛ یوسف 01 :و  )91بود .اماام علای (ع) در مواجهاه باا شاعار «ال
حکم إلّا للّه» فرمودند« :کلمَ ُ حَ ٍّ یرَادُ بهَا بَاط ؛ سخنی اسات حا ّ کاه بادان بااطلی را
خواهند» (سید رضی.)06 :0013 ،
 .0امام علی (ع) که میدید خوارج گناین در تفسایر و تَویا باطا باه رأی آیاا
غوطه ور بودند ،در نامه  11نه البالغه ابنعباا را از استدالل به آیا هنگام منااظره باا
آنان برحذر می داشت« :به قرآن بر آنان حجت میاور ،که قرآن تا معناهاای گوناهگاون
دارد .تو گیزی ،از آیه ای ،می گویی ،و خصم تو گیزی ،از آیه دیگر ،لیکن باه سانت باا
آنان گفت وگو کن ،که ایشان را راهی نبود جز پذیرفتن آن»( 17همان .)053 :از ابانعبااا
درباره این رویکرد خوارج به آیا نق است که آنها در مواجهه با میکما قرآن ایمان
دارند اما در مواجهه با متشابها آن هالک میشوند (ابنأبیشیب کوفی.)100/3 :0016 ،
ممکن است در اینجا اشکال شود که سخن اماام علای (ع) مساتلزم گندمعناپاذیری
آیا قرآن و در نتیجه حجیتنداشتن آنها برای مخاطبان است .در پاسخ به ایان اشاکال
باید گفت گندمعنایی آیا به دو صور متصور است:
نخست اینکه ،آیه دارای مفهوم گسترده و پذیرای گند معنای صییح است .آیا از
این قسم در قرآن فراوان است و مفسران نیاز پذیرفتاهاناد .بارای نموناه ،میمدحساین
طباطبایی در آیه «فَسْئَلُوا أَهْ َ الذِّکر إنْ کنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ» (النی  )00 :معتقد اسات ماراد از
«اه الذکر» بر اساا سیاق ،یهود و نصارا هستند ،اماا باا قطا نظار از سایاق و الغاای
خصوصیت و تخصیصنداشتن آیه به موردش« ،اه الذکر» مفهوم عام و مصداق خاص
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دارد که آن مصداق خاص ،بر اساا روایا  ،اه بیت پیاامبر (ص) هساتند (طباطباایی،

 .)235- 230/02 :0001همچنین ،طباطبایی ذی بخشی از آیه هفتم سوره حشر« :وَ ما آتاکمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» می نویسد« :این آیه درباره دستور پیامبر (ص) در
کیفیت تقسیم فی است ،اما با گشامپوشای از سایاق آن مفهاومی عاام داشاته و تماام
دستوراتی که پیامبر (ص) آورده و بدان امر فرموده است یا از آن نهی کرده است ،در بر
می گیرد» (همان .)210/06 :تفسیر نمونه در تبیین مصداق شااهدان آیاه «إنَّاا لَنَنْصُارُ رُسُالَنا
وَالَّذینَ آمَنُوا فی الْیَیاة الد)نْیا وَ یوْمَ یقُومُ الََْشْهادُ» (غافر )50 :نوشته است« :در اینکاه ایان
گواهان گه کسانی هستند تفسیرهای مختلفی شده است کاه هماه قابا جما هساتند:
 .0فرشتگان مراقب اعمال .2 ،پیامبران .0 ،فرشاتگان و پیاامبران و مؤمناان کاه گواهاان
اعمال انسانها میباشند» (مکارم شیرازی.)023/21 :0010 ،
دوم ،گندمعنایی آیه که برخی از آنها درست و برخی دیگر نادرست است .توضایح
آنکه ،بر اساا آیه هفتم سوره آلعمران ،برخی آیا قرآن میکم است و برخی متشابه.
قرآن در مقام «لدن» که پیامبر (ص) به آن مقاام راه یافات و آن را دریافات کارد ،هایچ
تشابهی نداشت ،امّا آنجا که خداوند میخواهد با واژههای عربی با مردم ساخن بگویاد،
گون هر ک اصول و مبادی و لغت و فرهنگ خاصّی دارد و دقّت نظار و طارز تفکار
افراد متفاو است ،از کنایاا  ،اساتعارا  ،تشابیها  ،مجاازا و مشاترکا لفظای و
معنوی و  ...برداشتهای متفاوتی به وجود می آید و برخی از آیاا متشاابه مای شاوند
(جوادی آملای .)009- 005 :0031 ،با توجه به گندمعناپذیری آیاا متشاابه ،کساانی کاه در
دلهایشان انیراف است ،معناایی از آیاه مطارح مایکنناد کاه آناان را باه هدفشاان در
فتنهجویی و ترسیم تَوی باط از آیا برساند (َأَمَّا الَّذینَ فی قُلُوبهمْ زَیا فَیتَّبعُاونَ ماا
تَشابَهَ منْهُ ابْتغا َ الْفتْنَ وَابْتغا َ تََْویله) .سخن امام علی (ع) به ابنعبااا نااظر باه هماین
مطلب است .خوارج با سطیینگاری و تعما نکاردن در مجموعاه آیاا  ،باه میاض
مواجهه با آیه ای که مفهومی متشابه داشات ،معناای ماد نظار خاود را بار آیاه تیمیا
می کردند ،در حالی که با عرضه آیا متشابه به میکم ،مفهوم صییح آیاه کاه حجیات
پیروی برای مخاطب دارد ،روشن خواهد شد.
 .0امام (ع) با استداللی منطقی نیاز جامعه به رهبری را که مجری حکم باشاد تبیاین
میکند« :آری حکم ،جز از آن خدا نیست ،لیکن اینان گویند فرمانروایی را ،جز خدا روا
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نیست ،حالی که مردم را حاکمی باید؛ نیکاوکردار یاا تبهکاار ،تاا در حکومات او مارد
باایمان کار خویش کند ،و کافر بهره خود برد ،تا آنگاه که وعده ح ّ سر رساد و ماد
هر دو در رسد .در سایه حکومت او ،مال دیوانی را فراهم آورند ،با دشمنان پیکار کنند،
و راهها را ایمن سازند ،و به نیروی او ح ّ ناتوان را از توانا بستانند ،تاا نیکاوکردار روز
18
به آسودگی به شب رساند ،و از گزند تبهکار در امان ماند» (سید رضی.)06 :0013 ،
امام علی (ع) شش ماه با آنان میاجّه کرد تاا اینکاه برخای باه جماعات مسالمانان
بازگشتند .سپ ابنعباا را به سوی آنان گسی داشت .با مناظرا وی دو هازار نفار
دیگر به همراه عبداللّه بن کوا  ،سرکرده آنان ،مراجعت کردند .عبداللّه بن وهب راسابی
ریاست خوارج را عهدهدار شد و به قت و غار روی آوردند (مقدسی ،بیتا.)220/5 :
 .5از آن جا که خوارج بارخالف معاویاه جویاای آ حیاا بودناد اماا در سارا ،
امام (ع) از ستیز با آنان بعد از خود نهی فرمود« :پ از من خوارج را مکشید ،گه آنکه
به طلب ح ّ درآید و راه خطا پیماید همانند آن نیست که باط را طلبد و بیاباد و بادان
19
دست گشاید [معاویه و اصیا او مقصود است]» (همو).
 .9خارجیگری را اندیشه و جریانی پایدار توصیف میکنند ،لذا «گون خوارج کشته
شدند ،گفتند :ای امیر مؤمنان! همگی کشته شدند .آن حضر فرمود :هرگز! به خدا کاه
نطفههایند در پشتهای مردان و زهدانهای مادران .هر گاه مهتری از آنان سر بارآرد ،از
20
پایش دراندازند ،گندان که آخر کار مال مردم ربایند و دسات باه دزدی یازناد» (ساید
رضی .)03 :0013 ،از اینروی برخی تا نوزده فرقه فاروع خاوارج را برشامردهاناد (ناک:.
بغدادی.)51 :0662 ،

شهرستانی فرق اصلی را« :المیک م  ،االزارق  ،النجدا  ،البیهسی  ،العجااردة ،الثعالبا ،
االباضی و الصفری » برمیشمرد و مابقی را فاروع مایداناد (شهرساتانی .)000/0 :0090 ،در
میان فرق خوارج ،اباضیه گون نزدیکترین گروه به اه سنت و فرقاه معتادل خاوارج
است  ،توانسته تا امروز باقی بماند .این فرقه در عمان ،زنگباار و شامال آفریقاا پراکناده
است و در عمان مذهب رسمی است (سبیانی ،بیتا.)202/5 :

 .3کفر و ایمان
طرح مسئله کفر و ایمان به عنوان یکی از مسال کالمی مهم ،نخستین باار باا
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خوارج جلوه کرد .آنان با تعریفی که از ایمان مطرح می کردند مسلمانان بسیاری را
از قلمرو ایمان و حتی اسالم خارج می کردند .خوارج ا ی مان را تصدی قلبی و زبانی
و عم به همه واجبا م ی دانند که در صور خل در یکی از ا ین امور سه گانه،
همه ا ی مان نابود م ی شود .بر اسا ا مذهب آنها  ،امکان ندارد پاره ای از ا ی مان از بی ن
برود و پاره ای دیگر باقی بماند  .لذا فزونی و نقصان ا ی مان را انکار می کنند  .به عقیده
آنان  ،مرتکب گناهان کبیره کافر است و اگر بدون توبه بمی رد به عذا ابدی گرفتار
خواهد آمد ( اشعری .)39 : 0061 ،بعدها معتزله نیز با خوارج هم عقیده شدند ،با ایان
تفاو که مرتکب گناهان کبیره را تکفیر ن می کردند ( احمدی )19/ 0 : 0009 ،و معتقد
بودند مرتکب گناهان کبیره نه مؤمن است و نه کافر ،بلکه در جایگاهی بین آن دو
جا یگاه ( منزل بین المنزلتین) قرار دارد ( مسعودی .)222/ 0 : 0016 ،معتزله در پرتو ا ص
وعد و وعید گفتند مرتکب گناهان کبیره اگر بدون توباه بمیارد در آتاش جاویاد
خواهد بود ( سبیانی ،بی تا.)61/ 6 :
برابر با پاره ای از گازارشهاا ،خاوارج بارای اثباا مادعای خاود گناین اساتدالل
میکردند که طب آیه «وَ هَ ْ نُجازی إلَّا الْکفُورَ» (سبَ ،)01 :خداوند جز کافران را مجازا
نمیکند و بر اساا آیه «وَ مَنْ یقْتُ ْ مُؤْمناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَانَّمُ» (النساا  )60 :کسای کاه
گناه کبیره قت نف را مرتکب شود ،مجازا میگردد .بنابراین قات  ،که گناهی کبیره را
مرتکب شده است ،کافر است و مجازا میشود (ایجی و جرجانی .)000/3 :0025 ،خوارج
با تفسیر قرآن به قرآن خود قیاا منطقی شک دادهاند .در این قیااا اقترانای ،صاغرای
قضیه («وَ هَ ْ نُجازی إلَّا الْکفُورَ») صییح است ولی گون کبرای قضیه باه دلیا تفسایر
ناصوا از آیه صییح نیست ،تالی فاسدی به دست دادهاند.
آنان معتقد بودند تعیین حَکَم در دین گناه کبیره است و هر گناه کبیرهای کفار اسات
و خداوند سبیان کسانی را که گناهان کبیره مرتکب میشوند به عذا جاویدان گرفتار
میکند (اشعری39 :0061 ،؛ اسفراینی ،بیتا.)03 :
خوارج بر کفر امام علی (ع) اجماع داشتند .زیرا او در دیان حَکَام قارار داده اسات
(اشعری .)39 :0061 ،آنان غیار از علای (ع) ،عثماان ،عایشاه ،اصایا جما  ،معاویاه و
اصیابش ،حکمین (ابوموسی اشعری و عمرو بن عاص) و هر ک را که باه حکمیات
رضایت داده کافر میدانستند (نک :.بغدادی90 :0013 ،؛ همو.)53 :0662 ،
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از اینرو خوارج اصرار داشتند که امام علی (ع) باید توبه کند .امام (ع) در خطبه 53
نه البالغه در برابر این خواسته باط آنان فرمودند« :سنگ بال بر سرتان ببارد ،گنانکاه
نشانی از شما باقی نگذارد .پ از ایمان به خدا و جهااد باا میمّاد مصاطفی (ص) بار
21
کفر خود گواه باشم؟! اگر گنین کنم گمراه باشم و در رساتگاری بیاراه» (ساید رضای،

.)01 :0013

مراد امام (ع) از این سخنان این است که اگر ایشان تیت فشاار خاوارج ،حتای باه
صور مصلیتی ،توبه کند ،بر کفر خود صیه گذاشته و سخن خاوارج را تَییاد کارده
است ،در حالی که نخستین مؤمن به رسالت پیامبر (ص) بوده و هماواره بارای اعاتالی
اسالم در کارزارهای متعدد جهاد داشته است.
گنانکه گذشت ،امام علی (ع) خوارج را به تفسیر و تَوی به رأی مبتال مایدانسات
و ابن عباا را توصیه فرمود که در مناظره با آنان از سنت نبوی بهره گیرد و این انیراف
را در آستانه کارزار نهروان و در رویارویی مستقیم با خوارج تصریح کرد ،آنجاا کاه در
بخش پایانی خطبه  022فرمود« :امروز پیکار ما با برادران مسلمانی اسات کاه دودلای و
22
ک بازی در اسالمشان راه یافته است ،و شبهت و تَوی با اعتقاد و یقین دربافته است»

(همان.)020 :

حالی خوارج گون گناین بودناد اماام علای (ع) باا اساتناد باه سایره رساول خادا
(ص) بااا آنااان میاجااه مایکنااد .لااذا در خطبااه  021نها البالغااه در رد تفکاار تکفیاار
خوارج فرمود:
همانا دانستید که رسول خدا (ص) زناکار میصن را سنگسار کرد ،سپ

بر

او نماز گزارد و به کسانش داد و قات را کشت و میاراثش را باه کساانش
واگذارد .دست دزد را برید و زناکار نامیصان را تازیاناه نواخات .ساپ

بخش هر دو را از فی به آنان پرداخت و هر دو خطاکاار ،دزد و زناکاار،
زنان مسلمان را به زنی گرفتند .رسول خادا (ص) گناهانشاان را بای کیفار

نگذاشت و حکم خادا را دربااره ایشاان برپاا داشات و ساهمی را کاه در

مسلمانی داشتند از آنان باز نگرفت و نامشان را از ط ومار مسلمانان بیارون

نکرد .پ

شما بدترین مردمید و آلت دست شیطان و موجب گمراهی این

و آن (همان.)025 :
23
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 .4قضا و قدر
یکی از موضوع های فکری مهمی که همواره اذهاان انساان هاا را باه خاود مشاغول
داشته و با مسئله جبر و اختیار انسانها گره خورده ،قضا و قدر است که در تعالیم قرآن
نیز ریشه دارد و در سده نخساتین اساالمی ،در جامعاه اساالمی باه صاور مسائلهای
پیچیده و بغرن ر برکشید؛ آنسان که گاه با سیاستهای اتخاذی حاکمان نیاز در هام
تنیده بود و حتی یکی از وجوه مهم در تمایز فرقههای اسالمی از یکدیگر بود.
در مواجهه با مسئله قضا و قدر ،بسیاری از فهم صییح آن درماندند .لذا گروهی باه
جبر و گروهی به تفویض گرویدند .از اینروی عنوان «قدریه» گاه به مجبّاره و گااه باه
معتزله اطالق شده است .معتزله برای اینکه مصداق حدیث «الْقَدَری َ مَجُواُ هَذه الَُْمَّا »
نباشند ،آن را به قالالن جبار نسابت دادناد (شهرساتانی59/0 :0090 ،؛ عبادالجبار بان احماد،
.)520- 520 :0022

اه حدیث معتقد بودند در زمین هیچ خیر و شری اتفاق نمیافتد مگر به خواسات
و قضا و قدر خدا ،و اشیا تیت مشیت االهی هستند ،گنانکه فرموده« :وَ ما تَشااؤُنَ إلَّاا
أَنْ یشا َ اللَّهُ» (االنسان01 :؛ التکویر )26 :و خداوناد خاال گناهاان و اعماال بنادگان اسات
(اشعری.)260 :0011 ،

اما در نقطه مقاب  ،قدریه و معتزله گفتند خداوند افعال بندگان را خل نکارده اسات.
آنان با قدرتی که خداوند در اختیارشاان قارار داده باه اوامار و ناواهی عما مایکنناد
(مسعودی222- 220/0 :0016 ،؛ سبیانی ،بیتا .)69/6 :از اینرو معتزله توحید افعاالی را انکاار
کردند .زیرا معتقد بودند الزمه توحید افعالی این است که بشر خود خال افعالش نباشد
و خداوند خال افعالش باشد (مطهری ،بیتا .)10/0 :غیار از معتزلاه ،برخای از خاوارج و
مرجئه نیز از قالالن به قدر بودند (اشاعری 020 :0011 ،و  .)050از قتااده نقا اسات« :کا ّ
شی بقضا اللّه و قدر االّ المعاصی؛ هر گیزی جز گناهان به قضا و قدر خداوند اسات»
(سید مرتضی.)050/0 :0663 ،

عمرو بن عبید معتزلی در مناظره با شخصی در موضوع قضا و قدر ،با استناد به آیا
«فَوَ رَبِّک لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعینَ عَمَّا کانُوا یعْمَلُونَ؛ پ سوگند به پروردگار که از همه آنان
خواهیم پرسید ،از آنچه انجام میدادند» (الیجر )60- 62 :میگوید خداوند در این آیه نگفته
است که از آنان ،آنچه را که قضا کردم یا تقدیر کردم یا اراده کردم یا برای آنان خواستم

 / 55شیعهپژوهی ،سال سوم ،شماره دهم

بازخواست میکنم 24.بنابراین ،باید به عدل اقرار کرد و راج به ستمی که بر خداوند جایز
نیست سکو پیشه کرد (سید مرتضی011/0 :0663 ،؛ ابنشهرآشو مازندرانی.)212/0 :0096 ،
در نه البالغه ،امام علی (ع) از ابعاد گوناگون درباره مسئله قضا و قدر سخن راناده
که به برخی از اهم آنها اشاره میشود:
 .6نهی از ورود به قضا و قددر :اماام (ع) کساانی را کاه از نظار فکاری و علمای
آمادگی ورود به گنین مبیث دشواری را ندارند نهی کرده است ،گنانکه وقتی از ایشان
درباره قدر پرسیدند ،فرمود« :راهی است تیره .آن را مپیمایید و دریایی است ژرف بادان
25
درمیایید و راز خدا است برای گشودنش خود را مفرسایید» (سید رضی.)000 :0013 ،
 .5نفی تالزم جبر و قضا و قدر :در خطبه  13نه البالغه آماده اسات کاه کسای از
امام علی (ع) پرسید آیا «رفتن ما به شام به قضا و قدر خادا باود؟» .اماام (ع) در پاساخ
می فرماید« :وای بر تو! شاید قضای الزم و قدر حتم را گمان کردهای .اگار گناین باشاد
پاداش و کیفر باط بود ،و نوید و تهدید عاطا  .خادای سابیان بنادگان خاود را امار
فرمود ،و در آنچه بادان مَمورناد ،دارای اختیارناد ،و نهای نماود تاا بترساند و دسات
بازدارند .آنچه تکلیف کرد آسان است نه دشوار ،و پااداش او بار کاردار انادک ،بسایار.
نافرمانیاش نکنند از آنکه بر او گیرند ،و فرمانش نبرند از آنرو که ناگزیرند .پیامبران را
به بازیچه نفرستاد ،و کتا را برای بندگان بیهوده نازل نفرماود و آسامانهاا و زماین و
آنچه میان این دو است به باط خل ننمود» .امام (ع) سپ این آیه را قرالت میفرماید:
«ذلک ظَن) الَّذینَ کفَرُوا فَوَی للَّذینَ کفَرُوا منَ النَّار؛ این گماان کساانی اسات کاه کاافر
26
شدند .وای بر آنان که کافر شدند از آتش» (ص( )21 :همان.)012 :
 .5تغییرپذیری قضا و قدر غیرحتمی :امام (ع) در پایان نامه  ،00که امام حسان (ع)
را به دستورهای اخالقی سفارش کرده است برای فرزندش از خداوند بهتارین قضاا را
مسئلت می دارد( 27همان .)013 :بدیهی است دعا زمانی معنا پیدا میکند که احتماال تغییار
در مقدرا انسان ممکن باشد.
 .5شکیبایی در قضا و قدر حتمی :اشعث بن قی  ،فرزندش را از دست داده باود.
امام (ع) در تسلیت او فرمود« :ای اشعث! اگر شکیبایی پیش گیری قضای خادا بار تاو
رفته اسات و مازد داری ،و اگار بایتاابی کنای تقادیر االهای بار تاو جااری اسات و
28
گناهکاری» (همان.)005 :
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در جم بندی سخنانی که از امام علای (ع) گذشات بایاد گفات ایشاان بارای حا
موضوع دشوار قضا و قدر ،راه میانه ای بین جبر و تفویض مطارح کارده اناد کاه بعادها
فرزندشان امام صادق (ع) آن را «امر بین االمرین» نامیده اناد .بار ایان اسااا ،خداوناد
بندگان را به حال خود رها نکرده و آنان را نیز در عم به وظایف خاود مجباور نکارده
است .خداوند هم به آنان توان انجامدادن فع را داده و هم قادر است اگر بخواهد از آن
باز دارد .شایسته است این بخش را با روایتی از احتجاج طبرسی به پایاان برساانیم .در
نوبتی از امام علی (ع) درباره قضا و قدر میپرسند .ایشان میفرمایند« :نگوییاد خداوناد
انسانها را به حال خود رها کرده که او را خوار کردهاید و نگویید بندگان را به معاصای
مجبور کرده که در ح او ظلم روا داشتهاید؛ لیکن بگویید :خیر با توفی خداوند اسات
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و شرّ با واگذاری بنده به حال خویش ،و همه اینهاا در علام خداوناد گذشاته اسات»

(طبرسی.)216/0 :0010 ،

 .5تشبیه و تنزیه
ابنخلدون مینویسد:
عر

قب از اسالم ،پیش از اختیاار اساالم از علام و داناش بایبهاره باود و در

مساللی گون آ غاز خلقت و اسرار هستی به اه کتا  ،که همان یهاود و نصاارا

بودند ،مراجعه می کرد .غالب این عر

که از قبیله حمیر بودند ،باه آیاین یهاود

درآمدند؛ گون اسالم آوردند ،اخبار اه کتاا

در میانشاان وجاود داشات و از

آنان کسانی گون کعباالحبار ،وهب بن منبه و عبداللّه بن ساالم ،باا ایان اخباار
به تفسیر پرداختند .بعدها مفسران با گشاده دستی ،گناین منقاوالتی را کاه ریشاه
در یهود داشتند ،گرد آوردند (ابنخلدون.)555- 550/0 :0013 ،

ذی آیه «خَلَقْتُ بیدَیَّ» از کعباالحبار نق شده است« :خداوند فقط سه گیاز را باا
دستانش خل کرده است :خل آدم با د ستانش ،تورا را با دساتش نگاشات و بهشات
جاوید را با دستش غرا کرد» (سیوطی .)020/5 :0010 ،مشابه این بیان از عبداللّه بن عمر
گزارش شده است (ابنقیم جوزی ،بیتا 30.)055 :از ابنعبااا نقا شاده اسات« :کرسای،
موض قدمهای خداوند است» (حاکم نیشابوری ،بیتا.)232/2 :

 / 55شیعهپژوهی ،سال سوم ،شماره دهم

بعید نیست این سخن آنان از افکار کعباالحبار نشئت گرفته باشد (مرکاز المصاطفی،

 ،)00/2 :0006گنان که در حضور خلیفه دوم ،کعباالحباار باا اساتفاده از تاورا اظهاار
داشت که خدا وند قب از خلقت عارش روی سانگ بیاتالمقادا قارار داشات .اماام
علی (ع) ،از حاضران جلسه ،به کعب میفرماید« :پیروانت اشاتباه کردناد و کتاا هاای
خاادا را تیریااف کاارده و باار او دروغ بسااتند» (ورام باان أباای فااراا .)5/2 :0001 ،البتااه
کعب االحبار از یهود است و برابر با آیا قرآن ،مانند آیه «فَقالُوا أَرنَا اللّه جَهْرَة» (النساا :
 ،)050یهود ح گرا هستند.
در سدههای نخست اسالمی ،برخی جریانها تیت تَثیر اندیشههاای غیراساالمی و
به ویژه یهودی به جسمانیت خداوند معتقد شدند و آیا و روایا متشابه را مطاب این
دیدگاه تفسیر کردند .ابنخلدون در مقدمه خود مینویسد:
در عصر سلف (صیابه و تابعین) انادکی بادعتگاذار از آیاا

کردند و به ت شبیه مبتال شدند؛ گروهای باه تشابیه در ذا
اساا ظاهر آیا  ،بارای خداوناد دسات ،پاا و صاور

متشاابه تبعیات

گرفتاار آمدناد و بار

قالا شادند ،و گاون

خواستند از زشتی سخنشان بگریزند ،گفتند« :جسمی اسات ناه گاون اجساام»؛
گروهی دیگر به تشبیه در صفا

دگار آمدند و بارای خداوناد جهات ،اساتوا ،

نزول ،صو  ،حرف و امثال آنها را اثبا

«او را صوتی نه مانند اصوا

کردند .آنان نیز مانند گاروه اول گفتناد:

اجسام ،جهتی نه مانند جهتهای اجسام و نزولای

نه مانند نزول اجسام است» (ابنخلدون.)531- 539/0 :0013 ،

از اینروی است که طباطبایی درباره معارف االهی که از اصایا
جای مانده ،مینویسد:
آنچه در مورد معارف االهی از اصیا

پیاامبر (ص) باه

پیامبر برای ما باقی مانده ،گیازی نیسات

جز یک سلسله اخبار در زمینه تجسیم و تشابیه و یاا احیانااً تنزیاه بااریتعاالی.
پاره ای نیز شام معلوما

بسیار سطیی و ساده و عواماناه اسات ،در حاالی کاه

تعداد و شماره صیابه ای که ترجمه و شرح حال آنان در کتاب تاراجم و رجاال

آمده ،بال بر دوازده هزار نفر می باشند و مسلمانان هم در نقا حادیث و ضابط
اخبار از ایشان کوتاهی و قصور نکردهاند (طباطبایی.)00 :0033 ،
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امااا کتااا قاایم نه ا البالغااه آکنااده از سااخنان بلنااد آن امااام (ع) در نفاای تشاابیه
خداونااد اساات کااه پاارداختن گسااترده بااه آن گفتاااری جداگانااه م ایطلبااد و در ایاان
مجااال بااه مقاادار مقتضاای از آن سااخن م ایرود .براباار بااا خطبااه اشااباح ( خطبااه ،)60
شخصی نزد حضر علی (ع) حضاور مای یاباد و از ایشاان مایخواهاد کاه خداوناد
را گنااان وصااف کنااد کااه گااویی آشااکارا او را مایبینااد .امااام (ع) از ایاان سااخن در
خشم می شود و ماردم را باه مساجد مای خواناد .پا از ساپاا خداوناد و درود بار
پیااامبر (ص) ،بااه درازا از صاافا سااخن ماایگویااد و آنگاااه تشاابیه را نفاای ماایکنااد
و میفرماید:
گااواهی م ایدهاام ،آن کااه تااو را بااه آفریاادها

هماننااد کاارده ،بااا عضااوهایی

جاادا از یکاادیگر ،و مفص ا هااای پیوسااته ،گااون عضااوهای یااک پیکاار ،کااه

رمااز تاادبیر حکماات تااو را در نهااان دارد ،و ساارّ قاادرتت را در بیااان ،درون

او تااو را ،گنااانکااه بایااد ،نشااناخته اساات ،و نااور یقااین باار دل وی پرتااو
نینداختااه ،و ندانسااته اساات کااه تااو را همتااایی نیساات و جااز تااو یکتااایی

نیست  ...دروغ گفتناد مشارکان کاه تاو را همانناد کردناد باه بتاان ،و گفتناد
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پیکااری دارد گااون آفریاادگان ،و گااون جساامهااا جااز جزلاات کردنااد از

روی گمااان ،و باارای تااو قااوّ هااا انگاشااتند ،بااه پناادار و بااه حکاام خاارد
ناااتوان ،و گااواهی م ایدهاام ،آن کااه تااو را بااه گیاازی از آفریاادههایاات براباار

نهاااد ،بااه تااو شاارک آورد ،و شاارکآورنااده بااه تااو کااافر اساات ،بدانچااه

آیت های میکم تاو ناازل کارد ،و حجّات هاای روشان تاو بادان گویاا اسات،

و بر یکتایی تو گواه است (سید رضی.)19 :0013 ،
32

در خطبه  016آمده است که ذعلب یمانی از امام علی (ع) پرسید« :ای امیر مؤمناان!
آیا پروردگار خود را دیدهای؟» .فرمود« :آیاا گیازی را کاه نبیانم مایپرساتم؟» .گفات:
«گگونه او را میبینی؟» .فرمود« :دیدهها او را آشکارا نتواناد دیاد ،امّاا دلهاا باا ایماان
درست بدو خواهد رسید .به هر گیز نزدیک است نه بدان پیوسته ،و از آنهاا دور اسات
نه جدا و گسسته ،گوینده است نه به اندیشه و نگرش ،اراده کننده است نه از روی آرزو
33
و خواهش ،سازنده است نه با پا و دست» (همان.)031 :
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نتیجه
بر اساا آنچه در این پژوهش گذشت ،امت یکپارگه اسالمی پ از رحلت پیاامبر
(ص) با مسال فکری و کالمای متعاددی مواجاه شاد .مهامتارین موضاوعا کالمای
مسئلهبرانگیز که امام علی (ع) به مواجهه با آنهاا برخاساتند عباار باود از .0 :امامات،
 .2حکمیت در دین .0 ،کفر و ایمان .0 ،قضا و قدر .5 ،تشبیه و تنزیه.
گو اینکه امام علی (ع) در حکومت مستعج خود سه بار با منیرفان دینی که به نام
دین و حکومت فریفته شده و فریفتناد ،درآویخات ،اماا جهااد علمای باا کا اندیشاان
کژدیسه را هیچگاه فرو نگذارد ،گنانکه نه البالغه سندی معتبر و موجود در به تصاویر
کشیدن این حقیقت است .معض کالمی ،با عقبه سیاسی خود ،با مسئله امامات آغازیاد
که به کنارزدن  22ساله ایشان انجامید .امام (ع) حکومت را وانهاد تا دولتش در رسید و
آنچه می بایست می گفت ،گفت .غیر از این مسئله ،خوارج شبهه تعیین داوری در دین یا
همان حکمیت و کفر مرتکبان گناهان کبیره را پیش کشیدند .مسئله قضا و قدر خداوناد
که از دیرباز اندیشه انسانها را به خود مشغول داشته ،مجاالی دوبااره بارای خودنماایی
یافت و تفکر تشبیه خداوند با مخلوقا از طری نومسلمانان به ظاهر دینادار باه میاان
مردم خزید .در این حیص و بیص ،امام علی (ع) گاه با بهرهگیری از آیا قرآن ،گاه باا
استفاده از سنت پیامبر (ص) و گاه با بهرهگیری از گوهر عق  ،تفسیر صییح از آیا و
سنت و باور صییح و عقیده بیآالیش عرضه میکرد.
اما در عصری که دست خوش تیوال روز به روز است و مکاتب فراوانای در حاال
بروز و ظهور هستند ،سیره امام علی (ع) و مجاهد های ایشان در عرضه جهانبینای و
ایدلولوژی صییح ،نقشه راهی است برای دل دادگان مکتب علوی تا با پیروی از ایشان در
پرتو عق  ،قرآن و سنت ،پاسخهای خردمندانه فراهم آورند؛ در برابر کسانی که عالمانه یا
جاهالنه ،شبهاتی را مغرضانه یا غیرمغرضانه بر ایدلولوژی اسالمی وارد میکنند ،بهویاژه
آنکه در قامت خوارج امروز ،یعنی داعش و النصره ،بدان صبغه اسالمی نیز داده میشود.
پینوشتها

 .1طبری آغاز خالفت امام علی (ع) را سال  05هجری مینویسد (طبری .)021/0 :0031 ،پیامبر (ص)،
در سال  00هجری دار دنیا را وداع گفتند (همان.)210- 211/0 :
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« .2فَهَلَّا احْتَجَجْتُمْ عَلَیهمْ بََنَّ رَسُولَ اللّه (ص) وَصَّی بََنْ ییْسَنَ إلَی مُیْسنهمْ وَ یتَجَاوَ زَ عَنْ مُسیئهمْ قَالُوا
وَ مَا فی هَذَا منَ الْیُجَّ عَلَیهمْ فَقَالَ (ع) لَوْ کانَ الْإمَامَ ُ فیهمْ لَمْ تَکن الْوَصی ».
« .3فاقبلوا من میسنهم و تجاوزوا عن مسیئهم».
« .4ثُمَّ قَالَ (ع) فَمَاذَا قَالَتْ قُرَیش قَالُوا احْتَجَّتْ بََنَّهَا شَجَرَةُ الرَّسُول (ص) فَقَالَ (ع) احْتَج)وا بالشَّجَرَة وَ
أَضَاعُوا الثَّمَرَة».
« .5لَقَدْ عَلمْتُمْ أَنِّی أَحَ ) الناا بها منْ غَیری».
« .6وَاللّه لََُسَلِّمَنَّ مَا سَلمَتْ أُمُورُ الْمُسْلمینَ ،وَ لَمْ یکنْ فیها جَوْر إلَّا عَلَی خَاصَّ ً».
« .7وَ قَدْ قَالَ لی قَال إنَّک عَلَی هَذَا الََْمْر یا ابْنَ أَبی طَالبٍ لَیَریص فَقُلْتُ بَ ْ أَنْتُمْ وَاللّه لَََحْرَصُ وَ أَبْعَدُ
وَ أَنَا أَخَص) وَ أَقْرَ ُ وَ إنَّمَا طَلَبْتُ حَقّاً لی وَ أَنْتُمْ تَیُولُونَ بَینی وَ بَینَهُ وَ تَضْربُونَ وَجْهای دُونَاهُ فَلَمَّاا
قَرَعْتُهُ بالْیُجَّ فی الْمَلَإ الْیَاضرینَ هَبَّ کََنَّهُ بُهتَ لَا یدْری مَا یجیبُنی به».
« .8اللَّهُمَّ إنِّی أَسْتَعْدیک عَلَی قُرَیشٍ وَ مَنْ أَعَانَهُمْ فَإنَّهُمْ قَطَعُوا رَحمی وَ صَغَّرُوا عَظیمَ مَنْزلَتی وَأَجْمَعُاوا
عَلَی مُنَا زَعَتی أَمْراً هُوَ لی».
« .9نَیْنُ شَجَرَةُ الن)بُوَّة وَ مَیَط) الرِّسَالَ وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَالک وَ مَعَادنُ الْعلْم وَ ینَابی ُ الْیُکم».
« .10لَهُمْ خَصَالصُ حَ ِّ الْولَای وَ فیهمُ الْوَصی ُ وَالْورَاثَ ُ الْآنَ إذْ رَجَ َ الْیَ ) إلَی أَهْله وَ نُق َ إلَی مُنْتَقَله».
« .11أَمَا وَاللّه لَقَدْ تَقَمَّصَهَا فُلَان [ابْنُ أَبی قُیَافَ َ] وَ إنَّهُ لَیعْلَمُ أَنَّ مَیَلِّی منْهَا مَیَ ) الْقُطْب منَ الرَّحَی».
« .12فَیا عَجَباً بَینَا هُوَ یسْتَقیلُهَا فی حَیاته إذْ عَقَدَهَا لآخَرَ بَعْدَ وَفَاته».
« .13فَصَیرَهَا فی حَوْ زَةٍ خَشْنَا َ یغْلُظُ کلمها وَ یخْشُنُ مَس)هَا وَ یکثُرُ الْعثَارُ فیها وَالاعْتذَارُ منْهَا فَصَااحبُهَا
کرَاکب الصَّعْبَ إنْ أَشْنَ َ لَهَا خَرَمَ وَ إنْ أَسْلَ َ لَهَا تَقَیَّم».
« .14إلَی أَنْ قَامَ ثَالثُ الْقَوْم نَافجاً حضْنَیه بَینَ نَثیله وَ مُعْتَلَفه وَ قَامَ مَعَهُ بَنُو أَبیاه یخْضَامُونَ مَاالَ اللَّاه -
[خَضْمَ] خضْمَ َ الْإب نبْتَ َ الرَّبی إلَی أَن انْتَکثَ عَلَیه فَتْلُهُ وَ أَجْهَزَ عَلَیه عَمَلُهُ وَ کبَتْ به بطْنَتُه».
« .12طَفقْتُ أَرْتَئی بَینَ أَنْ أَصُولَ بیدٍ جَذَّا َ أَوْ أَصْبرَ عَلَی طَخْی ٍ عَمْیا َ یهْرَمُ فیها الْکبیارُ وَ یشایبُ فیهاا
الصَّغیرُ وَ یکدَحُ فیها مُؤْمن حَتَّی یلْقَی رَبَّهُ فَرَأَیتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَی هَاتَا أَحْجَی فَصَبَرْ ُ وَ فی الْعَین قَذًی
وَ فی الْیَلْ شَجًا أَرَی تُرَاثی نَهْبا».
« .16وَ قَالَ (ع) وَ قَدْ مَرَّ بقَتْلَی الْخَوَارج یوْمَ النَّهْرَوَان بُؤْساً لَکمْ لَقَدْ ضَرَّکمْ مَنْ غَرَّکمْ فَقی َ لَهُ مَنْ غَرَّهُمْ
یا أَمیرَ الْمُؤْمنینَ فَقَالَ الشَّیطَانُ الْمُض ) وَالََْنْفُ ُ [النَّفْ ُ] الََْمَّارَةُ بالس)و غَرَّتْهُمْ بالََْمَانی وَ فَسَیَتْ لَهُمْ
بالْمَعَاصی [فی الْمَعَاصی] وَ وَعَدَتْهُمُ الْإظْهَارَ فَاقْتَیَمَتْ بهمُ النَّار».
« .17لَا تُخَاصمْهُمْ بالْقُرْآن فَإنَّ الْقُرْآنَ حَمَّال ذُو وُجُوهٍ تَقُولُ وَ یقُولُونَ  ...وَ لَکنْ حَاججْهُمْ بالس)نَّ فَإنَّهُمْ لَنْ
یجدُوا عَنْهَا مَییصا».
« .18قَالَ (ع) :کلمَ ُ حَ ٍّ یرَادُ بهَا بَاط نَعَمْ إنَّهُ لَا حُکمَ إلَّا للّه وَ لَکنَّ هَؤُلَا یقُولُونَ لَا إمْرَةَ إلَّا للّه وَ إنَّهُ لَا
بُدَّ للنَّاا منْ أَمیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجرٍ یعْمَ ُ فی إمْرَته الْمُؤْمنُ وَ یسْتَمْت ُ فیها الْکافرُ وَ یبَلِّ ُ اللّه فیها الََْجَ َ وَ
یجْمَ ُ به الْفَی ُ وَ یقَاتَ ُ به الْعَدُو) وَ تََْمَنُ به الس)بُ ُ وَ یؤْخَذُ به للضَّعیف منَ الْقَوی حَتَّی یسْتَریحَ بَرٌّ وَ
یسْتَرَاحَ منْ فَاجر».
« .19قال (ع) :لَا تُقَاتلُوا الْخَوَارجَ بَعْدی فَلَی َ مَنْ طَلَبَ الْیَ َّ فَََخْطَََهُ کمَنْ طَلَبَ الْبَاط َ فَََدْرَکه».
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« .20و قال (ع) لما قت الخوارج فقی له یا أمیر المؤمنین هلک القوم بَجمعهم :کلّاً وَاللّه إنَّهُمْ نُطَف فی
أَصْلَا الرِّجَال وَ قَرَارَا النِّسَا کلَّمَا نَجَمَ منْهُمْ قَرْن قُط َ حَتَّی یکونَ آخرُهُمْ لُصُوصاً سَلَّابین».
« .21أَصَابَکمْ حَاصب وَ لَا بَقی منْکمْ [آبر] آثرإ أَ بَعْدَ إیمَانی باللّه وَ جهَادی مَ َ رَسُول اللّه (ص) أَشْاهَدُ
عَلَی نَفْسی بالْکفْر لَقَدْ ضَلَلْتُ إذاً وَ ما أَنَا منَ الْمُهْتَدینَ فََُوبُوا شَرَّ مَآ ٍ».
« .22إنَّمَا أَصْبَیْنَا نُقَات ُ إخْوَانَنَا فی الْإسْلَام عَلَی مَا دَخَ َ فیه منَ الزَّی وَالاعْوجَاج وَالش)بْهَ وَالتََّْوی ».
« .23وَ قَدْ عَلمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللّه (ص) رَجَمَ الزَّانی الْمُیْصَنَ ثُمَّ صَلَّی عَلَیه ثُمَّ وَرَّثَهُ أَهْلَهُ وَ قَتَ َ الْقَات َ وَ
وَرَّثَ میرَاثَهُ أَهْلَهُ وَ قَطَ َ [یدَ] السَّارقَ وَ جَلَدَ الزَّانی غَیرَ الْمُیْصَن ثُمَّ قَسَمَ عَلَیهمَا منَ الْفَی وَ نَکیَاا
الْمُسْلمَا فَََخَذَهُمْ رَسُولُ اللّه (ص) بذُنُوبهمْ وَ أَقَامَ حَ َّ اللّه فیهمْ وَ لَمْ یمْنَعْهُمْ سَهْمَهُمْ منَ الْإسْلَام وَ
لَمْ یخْرجْ أَسْمَا َهُمْ منْ بَین أَهْله ثُمَّ أَنْتُمْ شرَارُ النَّاا وَ مَنْ رَمَی به الشَّیطَانُ مَرَامیهُ وَ ضَرَ َ به تیهَه».
 « .24لم یق  :لنسَلنهم عما قضیت علیهم أو قدرته فیهم ،أو أردته منهم ،أو شئته لهم».
[« .22وَ قَالَ (ع) وَ قَدْ] وَ سُئ َ عَن الْقَدَر فَقَالَ طَری مُظْلم فَلَا تَسْلُکوهُ [ -ثُمَّ سُئ َ ثَانیاً فَقَالَ] وَ بَیْر عَمی
فَلَا تَلجُوهُ [ -ثُمَّ سُئ َ ثَالثاً فَقَالَ] وَ سر) اللّه فَلَا تَتَکلَّفُوه».
« .26وَ منْ [کلَامه] کلَامٍ لَهُ (ع) للسَّال الشَّامی لَمَّا سَََلَهُ أَ کانَ مَسیرُنَا إلَی الشَّام بقَضَا ٍ منَ اللّه وَ [قَدَره]
قَدَرٍ بَعْدَ کلَامٍ طَوی ٍ هَذَا مُخْتَارُهُ وَییَک لَعَلَّک ظَنَنْتَ قَضَا ً لَازماً وَ قَدَراً حَاتماً لَوْ کانَ ذَلک کاذَلک
لَبَطَ َ الثَّوَا ُ وَالْعقَا ُ وَ سَقَطَ الْوَعْدُ وَالْوَعیدُ إنَّ اللّه سُبْیَانَهُ أَمَرَ عبَادَهُ تَخْییراً وَ نَهَاهُمْ تَیْذیراً وَ کلَّفَ
یسیراً وَ لَمْ یکلِّفْ عَسیراً وَ أَعْطَی عَلَی الْقَلی کثیراً وَ لَمْ یعْصَ مَغْلُوباً وَ لَمْ یطَ ْ مُکرهاً وَ لَمْ یرْسا
الََْنْبیا َ لَعباً وَ لَمْ ینْزل الْکتُبَ للْعبَاد عَبَثاً وَ لَا خَلَ َ السَّمَاوَا وَالََْرْغَ وَ مَا بَینَهُمَا بَاطالً« ،ذلاک ظَان)
الَّذینَ کفَرُوا فَوَی للَّذینَ کفَرُوا منَ النَّار»».
« .27اسْتَوْدع اللّه دینَک وَ دُنْیاک وَاسََْلْهُ خَیرَ الْقَضَا لَک فی الْعَاجلَ وَالْآجلَ وَالد)نْیا وَالْآخرَة وَالسَّلَام».
« .28یا أَشْعَثُ إنْ صَبَرْ َ جَرَی عَلَیک الْقَدَرُ وَ أَنْتَ مََْجُور وَ إنْ جَزعْتَ جَرَی عَلَیک الْقَدَرُ وَ أَنْتَ مََْ زُور».
« .29وَ رُوی عَنْ أَمیر الْمُؤْمنینَ (ع) أَنَّهُ سُئ َ عَن الْقَضَا وَالْقَدَر فَقَالَ لَا تَقُولُوا وَ کلَهُمُ اللّه عَلَی أَنْفُساهمْ
فَتُوَهِّنُوهُ وَ لَا تَقُولُوا أَجْبَرَهُمْ عَلَی الْمَعَاصی فَتُظَلِّمُوهُ وَ لَکنْ قُولُوا الْخَیرُ بتَوْفی اللّه وَالشَّر) بخذْلَان اللّه
وَ ک ٌّ سَاب فی علْم اللَّه».
 .30بیهقی در االسما والصفا از عبداللّه بن عمر گهار گیز را گزارش میکند :عرش ،بهشت ،آدم و
قلم (بیهقی.)095 :0001 ،
« .31فَََشْهَدُ أَنَّ مَنْ شَبَّهَک بتَبَاین أَعْضَا خَلْقک وَ تَلَاحُم حقَاق مَفَاصلهمُ الْمُیْتَجبَ لتَدْبیر حکمَتک لَمْ
یعْقدْ غَیبَ ضَمیره عَلَی مَعْرفَتک وَ لَمْ یبَاشرْ قَلْبَهُ الْیقینُ بََنَّهُ لَا ندَّ لَک».
« .32کذَ َ الْعَادلُونَ بک إذْ شَبَّهُوک بََصْنَامهمْ وَ نَیَلُوک حلْی َ الْمَخْلُوقینَ بََوْهَامهمْ وَ جَزَّ ُوک تَجْزلَا َ
الْمُجَسَّمَا بخَوَاطرهمْ وَ قَدَّرُوک عَلَی الْخلْقَ الْمُخْتَلفَ الْقُوَی بقَرَالح عُقُولهمْ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مَنْ سَاوَاک
بشَی ٍ منْ خَلْقک فَقَدْ عَدَلَ بک وَالْعَادلُ بک کافر بمَا تَنَزَّلَتْ به مُیْکمَا ُ آیاتک وَ نَطَقَتْ عَنْهُ شَوَاه دُ
حُجَ بَینَاتک».
« .33لَا تُدْرکهُ الْعُیونُ بمُشَاهَدَة الْعیان وَ لَکنْ تُدْرکهُ الْقُلُو ُ بیَقَال الْإیمَاان قَریاب مانَ الََْشْایا غَیارَ
[مُلَام ٍ] مُلَاب ٍ بَعید منْهَا غَیرَ مُبَاینٍ مُتَکلِّم [بلَا رَوی ٍ] لَا برَوی ٍ مُرید لَا بهمَّ ٍ صَان لَا بجَارحَ ٍ لَطیف لَا
یوصَفُ بالْخَفَا کبیر لَا یوصَفُ بالْجَفَا بَصیر لَا یوصَفُ بالْیَاسَّ رَحیم لَا یوصَفُ بالرِّقَّ تَعْنُو الْوُجُو هُ
لعَظَمَته وَ تَجبُ الْقُلُو ُ منْ مَخَافَته».
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