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  معتزله
  
  

 تاريخ ظهور و مؤسس مذهب معتزله 
   ٢٥٣، ص یفرق و مذاهب آالم: آتاب

  ی گلپايگانی ربانیعل: نويسنده
 

پديد آمد، در آن زمان مسئله مرتكبان ) ١٣١ - ٨٠( توسط و اصل بن عطا یاين مذهب در اوايل قرن دوم هجر
خوارج آنان را آافر و مشرك دانسته و معتقد .  قرار داشتی آنان مورد بحث جدی و اخرویگناه و حكم دنيو

 خواهند بود، اما اآثريت امت آنان را مؤمن فاسق یبودند اگر بدون توبه از دنيا بروند محكوم به عذاب ابد
 . دانست ی آنها را منافق میدانستند، و حسن بصر یم
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ايمان :  را ابراز نموده، گفتی جديدی بود، رایآه از شاگردان حسن بصر، و اصل بن عطا یدر چنين شرايط

 از آن ی از خصال و صفات پسنديده، و مرتكبان آباير فاقد برخیا اسم مدح بوده و عبارت است از مجموعه
ه ، چون به توحيد اقرار داشتیو از طرف. توان مؤمن ناميد یصفاتند، فسق نيز اسم ذم است، لذا فاسقان را نم

فسق : و در نتيجه بايد گفت. توان آنان را مشرك و آافر ناميد ی از صفات حميده را نيز دارا هستند، نمیو برخ
 از آنجا آه در قيامت، انسانها دو گروه یحد وسط ميان ايمان و آفر بوده و مرتكبان آباير نه مؤمنند و نه آافر، ول

  اهل دوزخ، ی اهل بهشت و گروهیبيش نيستند، گروه
 
 ) ١(»  السعيری الجنة و فريق فیفريق ف«
 

 . و بهشت نيز جايگاه مؤمنان و صالحان است
 

منزلة بين «بنابر اين اگر فاسقان بدون توبه از دنيا بروند اهل دوزخ و مخلد در آنند، اين نظريه به عنوان 
 ) ٢. (شهرت يافت»  المنزلتين

 
 وجه تسميه معتزله 

چون واصل بن عطا و پيروان او پس از ابراز اين نظريه، از : زله گفته شده استدرباره وجه تسميه آنان به معت
 نيز گفته شده است یدر اين باره وجوه ديگر.  آناره گرفتند، به اين نام شهرت يافتندیمجلس درس حسن بصر

يخ مفيد، لقب  نكته الزم به ذآر اين است آه به گفته شیول) ٣. ( نداردی آن در اينجا فايده چندانیآه يادآور
و حال ) ٤. (شدند ی به اين اسم خوانده نمی سابقه بوده و قبل از آن، فرد يا گروهیاعتزال و معتزله آامال ب

تصريح نموده است ) ی اماميه در قرن سوم هجری از علمای نوبختیحسن بن موس(آنكه مؤلف فرق الشيعة 
السالم بيعت آردند،   عليهیس از قتل عثمان با عل به آار رفت آه پیآه لقب معتزله، اولين بار درباره آسان

توان عبد اهللا  ی آرده، بر له يا عليه امام، وارد پيكار نشدند و از آن جمله میگير  جنگ آنارهیها  از صحنهیول
اين گروه، اسالف :  سپس افزوده استیو.  را نام بردی وقاص، محمد بن مسلمه انصاریبن عمر، سعد بن اب

 ) ٥. (روند یاز خود به شمار م پس یمعتزليها
 

 ی است و چنين اعتزالیاعتزال مورد نظر شيخ مفيد، اعتزال آالم: جمع ميان اين دو قول اين است آه بگوييم
 است آه در ی، اعتزال سياسی اعتزال مورد نظر نوبختیول. قبل از ظهور و اصل بن عطا، سابقه نداشته است

 یبا توجه به اينكه و اصل درباره جنگ جمل نيز بر اين عقيده بود آه يكالسالم پديدار گشت و   عليهیزمان عل
 ) ٦(از دو گروه بر خطا بودند، 

 
 درباره او و ی نيز داشت، و از اين نظر، سخن نوبختی، اعتزال سياسی عالوه بر اعتزال آالمیو: توان گفت یم

 . خواهد بود هوادارانش درست
 
 : ها نوشت یپ
 
  . ٧ - ی شور-١
، الفرق بين ١٣٩ - ١٣٨ عبد الجبار، ص ی، شرح االصول الخمسة، قاض١١٥، ص ١، ج ی، سيد مرتضیال ام-٢

  . ٤٨، ص ١، ج ی، الملل و النحل، شهرستان١١٨، ص یالفرق، عبد القاهر بغداد
  . ١٦٣ - ١٥٥، ص ٣، ج یملل و نحل، جعفر سبحان: ك.  ر-٣
  . ٤٤ -٤٣ اوائل المقاالت، طبع دوم، ص -٤
  . ٢٤يعة، ص  فرق الش-٥
ملل و .  درباره جنگ صفين نيز بر همين عقيده بودی وی، به گفته شهرستان١١٩ الفرق بين الفرق، ص -٦

  .٤٩، ص ١نحل، ج 
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   در مذهب معتزلهیتحوالت تاريخ
 

  ٢۶۵، ص یفرق و مذاهب آالم: آتاب
  ی گلپايگانی ربانیعل: نويسنده

 
 یسر گذاشته است آه در اين درس به اختصار آنها را بررس  را پشتیمذهب معتزله در طول حيات خود تحوالت

 . آنيم یم
 

 عصر امويان : الف
.  داشتندی اراده مخالفت و درگيریآردند و با طرفداران آزاد ی می، غالبا از عقيده جبر طرفداری امویزمامدار

 اراده، طرفدار نظريه ی در مسئله آزادبدين جهت پيشگامان قدريه را به قتل رساندند، و از آنجا آه معتزله نيز
 آنكه یو برا.  نشر عقايد خود برخوردار نبودندی برایآنان در اين زمان از شرايط مناسب: قدريه بودند، بايد گفت

 .  خود گرفتار نشوند، روش ماليمت را برگزيدندیبه سرنوشت اسالف قدر
 
 و تزلزل یثبات یخود را از دست داد و به ب ی ثبات و اقتدار سياسی پس از مرگ هشام، حكومت امویول

 شد و سه یدر سه نوبت دستخوش تغيير و تحول سياس) ١٢٧ -١٢۵( حدود دو سال یگراييد، تا آنجا آه ط
دامنه شورش و ) ١٣٢ - ١٢٧(و در دوران آخرين زمامدار، مروان حمار ) ١( بر سر آار آمدند، یتن از احكام امو

 ) ٢. ( اميه به دست عباسيان سقوط آردیبن فت و سرانجام حكومتاعتراض عليه امويان گسترش يا
 

 ی زمينه مناسب را برایدر نتيجه شرايط ياد شده، در آخرين فصل تاريخ حكومت امويان، متفكران اسالم
 نيز به طور آامل از آن بهره گرفته و به نشر افكار و یمتكلمان معتزل.  فراهم آردندی و فرهنگی فكریها فعاليت

 .  پرداختندیايد خود را در نقاط مختلف سرزمين اسالمعق
 

 ی مختلف آشورهای را تربيت آرد و به نواحی، واصل بن عطا شاگردان بسيار»  المنية و االمل«به گفته مؤلف 
عبد اهللا بن حارث را به مغرب، حفص بن سالم را به خراسان، قاسم را به :  اعزام نمود، از آن جملهیاسالم

 ) ٣. (را به جزيره، حسن بن ذآوان را به آوفه، و عثمان طويل را به ارمنستان اعزام آرديمن، ايوب 
 

 ی هجر١٣١ در سال ی واصل بن عطا بر عهده داشت، وی آالم معتزله را در اين دوره، پايه گذار آن، يعنیرهبر
 .  آردی عمرو بن عبيد، آالم معتزله را رهبر١۴٣و پس از او تا سال . درگذشت

 
 عصر عباسيان : ب

 : سر گذاشت آالم معتزله در عهد عباسيان چهار دوره متمايز را پشت
 
 ) . ١٩٨ - ١٣٢( دوره قبل از مامون -١
 ) . ٢٣٢ -١٩٨( دوره مامون تا واثق -٢
 ) . ٣٠٠ - ٢٣٢( عهد متوآل و پس از آن -٣
 . ی پس از ظهور اشعر-۴
 

له با دستگاه حاآم، نه آامال قهرآميز بود و نه مورد رابطه معتز) عصر سفاح و منصور(در اوائل دوره نخست 
حاآم را   مظالم هيئتی از منكر، گاهی اصل امر به معروف و نهیدر اين ايام معتزله به مقتضا. حمايت عباسيان
 . نمودند، لذا از خشم عباسيان در امان ماندند ی می از شورش و قيام خودداریآردند، ول یبه آنان گوشزد م

 
من حاضرم مهر حكومت را :  گفتیآرد، منصور به و یعمرو بن عبيد، از مظالم منصور انتقاد م:  استنقل شده

تو به عدالت رفتار آن تا ما تو را : عمرو در پاسخ او گفت.  آنيدیدر اختيار شما بگذارم و تو و همفكرانت مرا يار
نها را باز گردان تا بدانيم آه تو راست  از آی آنيم، هزار مظلمه در دستگاه حكومت تو وجود دارد، برخیيار
 ) ۴. (یگوي یم
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ام آه محمد بن عبد اهللا  شنيده: همچنين نقل شده است آه منصور عمرو بن عبيد را احضار آرد و به او گفت

 به دستم رسيده آه گويا از محمد بن حسن یا نامه:  نوشته است، عمرو پاسخ دادیا  تو نامهیبن حسن برا
 آه من با قيام مسلحانه عليه حكومت یدان یتو م: ؟عمرو گفتیدر پاسخ او چه نوشت: تاست، منصور گف
 ) ۵. (موافق نيستم

 
 ی نبود و او را به سبب ستمهايی منصور راضیها شود آه عمرو، قلبا از سياست یاز اين دو گزارش استفاده م

ورزيد و قيام  ین مرتبه اآتفا م از منكر به هميیآرد و در نه یداشت نكوهش م یآه بر مسلمانان روا م
آرد، منصور نيز با آنان به  یآرد، از آنجا آه اين مقدار مخالفت، دستگاه حاآم را تهديد نم یمسلحانه را تجويز نم

 . برنخاست خالفت
 

 برخوردار بودند، زيرا افزايش زنادقه و ی از شرايط خوبیمتكلمان معتزل) ١۵٩ - ١۶٩ (ی عباسیدر زمان مهد
 را به مبارزه با آنان بر انگيخت و او از متكلمان خواست تا به مقابله با زنادقه ی آنان، مهدی الحادیها فعاليت

 ) ۶. (قيام آنند
 
 آه مورد عالقه - یشد، و هارون از مناظرات آالم با آنان مخالفت) عصر هارون الرشيد( در اواخر اين دوره یول

 ) ٧. ( شدندین زندان متكلمای ممانعت آرد، و حت-شديد معتزله بود
 

 ی فلسفیبا آرا  توانستند به تدريجی آغاز گرديد و متكلمان معتزلی به عربیدر اين عصر ترجمه آتب فلسف
، ی سريانی است آه آتابهایا منصور اولين خليفه:  گفته استی بن محمد خراسانیآشنا گردند، چنانكه عل

 ) ٨. ( او ترجمه شدی برای و يونانیاعجم
 

 دار معتزله دوره اقت
 برخوردار بودند و یدوره دوم، اوج عزت و اقتدار معتزله است، زيرا در اين دوره از حمايت آامل زمامداران عباس

 آامل به نشر عقايد خود پرداختند و ی پذيرفته شد و آنان با آزادی دينی و عقايد آنان به صورت عقايد رسمیآرا
به ) اهل حديث و حنابله( از منكر، با مخالفان خود ی معروف و نهبا توجه به عقيده خاص آنان درباره امر به

 نزاع شديد آنان و خالفانشان بود، و چون سياست نقش تعيين ی، محل»  خلق قرآن«. آردند یشدت برخورد م
 متداول گذشت و به زد و خورد و ی در اين مخالفتها داشت، نزاع باال گرفت و از مرز يك جدال آالمیا آننده

از جمله متكلمان . نامند یم»  محنت« را دوره یاز اين رو، اين دوره از تاريخ آالم اسالم. و قتل انجاميدحبس 
 احمد بن یو. بود) ٢۴٠ - ١۶٠( دؤاد ی نفوذ بسيار داشت، احمد بن ابی آه در اين دوره در دربار عباسیمعتزل

 : محاآمه به شرح ذيل استمتن . حنبل را در مساله خلق قرآن، محاآمه آرد و بر او فايق آمد
 

 يا حادث؟  ء يا قديم است ی دؤاد آيا چنين نيست آه هر شیابن اب
 

 . یآر: ابن حنبل
 ء نيست؟  یآيا قرآن ش

 . بله
 آيا چنين نيست آه فقط خدا قديم است؟ 

 . بله
 پس قرآن حادث است؟ 
 ) ٩. (گويم یمن در اين باره سخن نم

 
آند آه در گنجايش  ی را طلب می قائالن به نظريه قدم قرآن مجال بيشتربحث پيرامون موضوع محنت و محاآمه

 ) ١٠. ( نيستیبحث آنون
 

 ترين دوره معتزله  تلخ
، ستاره اقبال و اقتدار معتزله افول آرد، زيرا ) ٢۴٧ - ٢٣٢(و به قدرت رسيدن متوآل ) ٢٣٢ یمتوفا(با مرگ واثق 

 را ی آالمیدر پيش گرفت، بحثها) مامون، معتصم، واثق( آامال متضاد با سه خليفه پيش از خود ی روشیو
 . ، و نظريه قدم قرآن به شدت حمايت آرد) اهل حديث و حنابله(ممنوع آرد، از مخالفان معتزله 
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 :  در اين باره گفته استیسيوط
 
 ی را يار به اهل سنت تمايل يافت و آنانیو. ، پس از واثق مردم با متوآل بيعت آردند١٣٢ حجه سال یدر ذ«

نيز محدثان را به سامرا فرا خواند و .  اعالن آردی محنت را برداشت و آن را به همه نواح١٣۴آرد و در سال 
تكريم آرد و از آنان خواست تا احاديث مربوط به صفات و رؤيت را نقل آنند، و اين عمل توجه و رضايت مردم را 

 ) ١١(» . به خود جلب آرد
 

 : ست نيز گفته ایخطيب بغداد
 
. آردند یپرداختند و آنان را تكفير م ینشستند و عليه معتزله به نقل احاديث م یاهل حديث در مساجد م«

. »  او آافر است:  آه قائل به خلق قرآن باشد، پرسيدند، گفتیآنگاه آه نظر احمد بن حنبل را درباره آس
)١٢ ( 
 

 بعد ی عباسی بود آه حكمایا سيئه  سنت- یعقل گرايبا   و در حقيقت- مخالفت متوآل با افكار و عقايد معتزله
، از رشد و گسترش یشد آه ظاهرگرايان با تكيه بر قدرت سياس اين امر باعث.  آردندی نيز از آن پيرویاز و

 را عليه ی آردند و در اين راه از حوادث تلخ دوران محنت نيز سود جستند و افكار عمومی جلوگيریعقل گراي
لذا در انظار صاحب خردان مقبوليت .  نبودی و منطقی بر استدالل عقلی مخالفت آنان مبتن.معتزله شوراندند

 .  نيافتیچندان
 

 معتزله پرداختند، از جمله، ابو عثمان جاحظ ی، به دفاع از عقايد و آرای از اساتيد آالم معتزلی، برخیاز طرف
تاليف آرد و در آن از »  فضيلة المعتزلة«ام  به نی آتابیو.  بودیمتكلم و اديب معروف معتزل) ٢۵۶ یمتوفا(

 نيز با آن به یا اين آتاب افكار انديشمندان را به خود جلب آرد، اگر چه عده. مشايخ مكتب خود دفاع آرد
»  فضيحة المعتزلة« آتاب یو. بود) ٣۴۵ یمتوفا (ی راوندیبرخاستند، آه مشهورترين آنان احمد بن يحي خالفت

به دفاع از جاحظ و » االنتصار«با تاليف آتاب ) ٣١١ یمتوفا(و پس از آن ابو الحسين خياط را در رد آن نگاشت، 
 .  پرداختیرد اعتراضات ابن راوند

 
حكام  بنابر اين پس از متوآل، تا پايان قرن سوم، اقتدار معتزله درهم شكست و مخالفان آنان مورد حمايت

با عقايد معتزله از  له و آالم را بدعت دانسته و در مخالفتاهل حديث و ظاهرگرايان، روش مجاد.  بودندیعباس
آردند و يگانه حربه آنان استناد به ظواهر و تكفير مخالفان بود، لذا متكلمان  ی استفاده نمیاستدالل عقل

 .  از خود دفاع آنندیآورند با استفاده از جدل و استدالل عقل ی آه به دست میمعتزله توانستند در فرصتهاي
 
 تزله، پس از قرن سوم مع

 بود و یمعتزل) ٣٠٣ یمتوفا (ی جبايی آه از شاگردان ابو عل- ی، ابو الحسن اشعریدر آستانه قرن چهارم هجر
 ی آه ميان او و استادش رخ داد و پاسخهایا  به دنبال مناظره- داشتی آافیبا روش مجادله و آالم آشناي

او در يك روز جمعه، در مسجد جامع بصره، . آناره گرفتاستاد را قانع آننده ندانست، از مكتب معتزله 
 ) ١٣. (خدا و خلق افعال اعالن آرد  خود را از آراء و عقايد معتزله درباره خلق قرآن، رؤيتیگير آناره

 
 بر پيكر اين مكتب بود، و از یا  از پرورش يافتگان برجسته مكتب معتزله بود، ضربه شكنندهی آه يكیاعتزال و

 او از یطرفدار. آردند به آار گرفت ی را آه آنان استفاده میبا عقايد معتزله، همان روش ر مخالفت دی ویطرف
 داشت، از يك سو، و مجهز گرديدن او به حربه استدالل یبيشتر عقايد اهل حديث آه در انظار عامه مقبوليت

 اين عصر با معتزله، یام عباسحك  ديگر، نيز مخالفتی آه مورد قبول متفكران بود، از سوی و روش آالمیعقل
 .  آنان را فراهم آوردیاسباب شكست آالم

 
 از متفكران سخت آوش آنان همچنان از ی مايوس نكرد و برخی را به آلیاين شكست، عقل گرايان معتزل

، ) ٣١٧ یمتوفا (ی، ابو القاسم آعب) ٣٢١ یمتوفا (یآردند، چنانكه ابو هاشم معتزل یحريم مكتب خود دفاع م
در ) ٣۶٧ یمتوفا (یدر اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهارم، و ابو عبد اهللا بصر) ٣١١ یمتوفا(بو الحسين خياط ا

 یمتوفا(، ی االخشيدیدر اوايل قرن چهارم، ابو بكر احمد بن عل. اند یقرن چهارم، از مشاهير متكلمان معتزل
 ی عبد الجبار معتزلیو قاض) ١۴. (اشت در بغداد تاسيس آرد تا پايان قرن چهارم نفوذ دیمكتب)  ه٣٢٠

 شاخص مكتب اعتزال به شمار یها در قرن پنجم از چهره) ۴٣۶ یمتوفا (یو ابو الحسين بصر) ۴١۵ یمتوفا(
 . روند یم
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، »  شرح االصول الخمسة« مانده آه از مشهورترين آنها ی برجای ارزشمندی عبد الجبار آثار آالمیاز قاض

 یاز متكلمان برجسته اين مكتب در قرن ششم، زمخشر. است»  يط بالتكليفالمح«و ) ١۵(»  یالمغن«
توان نام برد،  یشارح معروف نهج البالغه را م) ۶۵۵ یمتوفا( الحديد ی، و در قرن هفتم، ابن اب) ۵٢٨ یمتوفا(
و آالم در  يكه تاز عرصه عقايد یباز ايستاد و مكتب اشعر  از فعاليتی به آلی از اين پس، اين مكتب آالمیول

 . جهان تسنن گرديد
 

 تجديد حيات معتزله 
 معتزله را ی، عقايد و آرای متفكران اهل سنت، به ويژه دانشمندان مصری اخير، مستشرقان و برخیدر قرنها
 ) ١۶. (اند، آه شيخ محمد عبده از آن جمله است پذيرفته

 
 : شويم یور م را در وصف معتزله يادآی از آالم احمد امين مصریدر اينجا قسمت

 
 محدثان بر آنان، به مصلحت مسلمانان نبود، اگر چه بهتر اين بود آه معتزله یشكست و مرگ اعتزال و پيروز«

در اين . شدند یدادند و بازيچه حكومت عباسيان نم یادامه م.  آه در عهد منصور داشتندیبه همان روش
 یول. ه با حزب محافظه آار، و به نفع مسلمانان بودحزب آزاديخوا صورت مخالفت آنان با اهل حديث نظير خالفت

با شكست معتزله، مردم تحت اقتدار محدثان و فقيهان همفكر آنان قرار گرفتند و اين جريان از عهد متوآل تا 
 ی مسلمانان گرديد، زيرا رسالت دانشمندان چيزی و توقف علمی قبل ادامه داشت و موجب جمود فكریچند

 اعمال ی درباره آنها نبود و هيچ گونه نقد عقلیسند  و حثی تفسير لغو-  و حداآثر- ثجز حفظ و نقل احادي
متوآل :  چه زيبا گفته استی فقيهان قبل از خود نبود، و مسعودیشد، چنانكه اهتمام فقيه جز به نقل آرا ینم

ليم و تقليد نبود، لذا ، جو حاآم بر دانشمندان در زمان متوآل جز تسیآر!مردم را به تسليم و تقليد دستور داد
 ی ادبيات تاليف شده، يكنواخت است و ابتكار و نوآوری درباره فقه، حديث، تفسير و حتی آه در عهد ویآتابهاي

 . خورد جز از ناحيه اطناب و ايجاز و بسط و اختصار است ی به چشم میندارد، و اگر تفاوت
 

 پديد آمد و اين نهضت در ی جديدیا اينكه نهضت فكرسلطه و اقتدار محدثان تا حدود هزار سال ادامه يافت، ت
 یها  از شيوهیيك( بر شك و تجربه ی، مبتنی از مكتب اعتزال است، زيرا نهضت جديد علمیا حقيقت جلوه

 و مسئول دانستن انسان در برابر ی و آزاديخواهی جديد، عقل گرايیاست، از مظاهر ديگر نهضت علم) اعتزال
 . روند ی از اصول عقايد معتزله به شمار میافعال خود است، آه همگ

 
 ی به اسالم آردند، زيرا در عصر عباسيان از يك سو ايرانيان در اداره حكومت نقش فعالیشايان معتزله خدمت

شدند، و  ی نيز مقرب دستگاه بوده، در طب و مانند آن به خدمت گرفته می ديگر يهود و نصاریداشتند، و از سو
 با مسلمانان یاين امر موجب آميزش بيشتر ايرانيان و يهود و نصار. آنان سپرده شده بودآار ترجمه نيز به 

از اين رو، در اين عصر، دعوت به .  خود پرداختندیگرديد و آنان نيز فرصت را مغتنم شمرده، به نشر عقايد دين
اين اديان تظاهر به اسالم  از طرفداران ی و هند قديم رواج يافت و گروهی تعاليم يهود و نصاریثنويت و برخ
ترين مسائل  بنابر اين، مناظره و جدل در عميق. پرداختند ی از آنان آشكارا به نشر عقايد خود میآرده و برخ

 بر ی به شبهات مخالفان و دفاع از عقايد اسالمی رواج يافت و فقيهان و محدثان از عهده پاسخگويیاعتقاد
 در برابر مخالفان اسالم آارساز نبود، یصوص بود و استناد به نصوص دينآمدند، زيرا مهارت آنان فقط در ن ینم

 بود، به ويژه آنكه مخالفان با منطق و فلسفه يونان نيز آشنا ی و عقلیيگانه راه مقابله با آنان، استدالل آالم
 . گرفتند یبودند و در دفاع از عقايد خود از آن بهره م

 
 ی استدالل عقلیه به آنان برخيزند آه عقل را حجت دانسته و به روشها با مبارزیبايست گروه یبنابر اين م

 ی از عقايد اسالمیآنان به خوب.  جز معتزله اين رسالت را بر دوش نگرفتیآشنا باشند، و در آن عصر آس
ت  را به آيين اسالم رهنمون شدند و درباره موضوعایدفاع آرده و شبهات مخالفان را پاسخ دادند و گروه بسيار

داند آه اگر معتزله  یبه تاليف زدند و خدا م  دست-بود  آه آن روز مورد بحث-، مانند توحيد و نبوتیمختلف آالم
 ) ١٧. (آمد ی مسلمانان پيش می برایخاستند، چه فاجعه تلخ ی با دشمنان اسالم بر نمیبه مصاف آالم

 
 و ی بر خالف اصل امانتداری وی داوری و تجليل احمد امين از معتزله در خور تقدير، است، ولیقدرشناس

 در اين دوره دانسته است و حال یصداقت در تحقيق است، زيرا ايشان معتزله را يگانه مدافعان عقايد اسالم
 در مبارزه با بت پرستان و یآنكه ائمه طاهرين و شاگردان بلند آوازه آنان، مانند هشام بن حكم، نقش مهم

 . زنادقه ايفا آردند
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 : ها نوشت یپ
 
گفته شده است آه يزيد .  ابراهيم بن وليد- ٣، ) يزيد بن ناقص( يزيد بن وليد - ٢ وليد بن يزيد بن عبد الملك، -١

 . بن وليد طرفدار نظريه قدر بوده است
 . ٢۵۵ - ٢۵٠، ص ی تاريخ الخلفاء، سيوط-٢
 . ١٩، ص ی المنية و االمل، ابن المرتض-٣
 . ٨٣، ص ٣ االسالم، ج ی ضح-۴
 . مان ه-۵
 . ۵۵۵، ص ٣ زيدان، ج ی تاريخ تمدن اسالم، جرج-۶
 . ۵۶ طبقات المعتزله، ص -٧
 . ٣٨٨ تاريخ الخلفاء، ص -٨
 . ١٧۵ طبقات المعتزله، ص -٩
 . ٣٩۶ -٣٨٠، ص ٣ الملل و النحل، ج یبحوث ف: ك.  ر-١٠
 . ٣۴۶ تاريخ الخلفاء، ص -١١
 . ٢٨۵، ص ٣ تاريخ بغداد، ج -١٢
 . ٢۵٧م، مقاله پنجم، فن سوم، ص  فهرست ابن ندي-١٣
 . ١٣۶، ص ١، ج ی تاريخ فلسفه در جهان اسالم-١۴
 اين آتاب بيست جزء دارد و تاآنون چهارده جزء آن به طبع رسيده است، و در آخرين جزء آن پيرامون مساله -١۵

 .  را در رد آن نوشته شده استی آتاب معروف شافیبحث آرده و سيد مرتض امامت
 .  گذشتی آن در بحث مربوط به مكتب اشعر توضيح-١۶
 -٢٠٢، ص ٣ االسالم، ج ی ضح-١٧
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  عقايد
 

  معتزله یروش فكر
  ٢٥٥، ص یفرق و مذاهب آالم: آتاب

  ی گلپايگانی ربانیعل: نويسنده
 

يج آردند،و هرگاه نتا ی استفاده می و نيز تفسير آيات قرآن،از عقل و تفكر عقالنی آالمیمعتزله در بحثها
 مخالفت داشت،دست به تأويل ظواهر زده و بدين وسيله ميان عقل و ی آنان با ظواهر دينی عقلیاستداللها

آنند،آه معتزله غالبا از تفكر  ی می نيز از همين روش پيرویفيلسوفان اسالم.آردند ی میدين ايجاد هماهنگ
 . ی از تفكر برهانی فيلسوفان اسالمیگرفتند،ول ی بهره میجدل

 
  : ،در توصيف آنان چنين گفته استیل الهوراقبا

 نامدار آالم بود،آيين معتزله ی از علمای آه يكی،واصل بن عطاء شاگرد حسن بصریدر اوايل سده دوم هجر«
 آه از ی دقيقی،با استدالل جدلیحكيمان اعتزال... عالم اسالم است،بنياد نهادیرا آه همانا نظام خردگراي
 ) ١. (»... بود،موضوع توحيد را طرح آردند یه مسلمين قشرجمله امتيازات آنان نسبت ب

 
  : احمد امين نيز روش آنان را چنين وصف آرده است

 اختالف ی به متشابهات اآتفا نكردند و آيات يك موضوع راـكه احيانا نوعیآنان به سان ديگران به ايمان اجمال«
 آوردند،و در ی عقل رویار و تجسيم و تنزيه،و به داورآمدـجمع آردند،مانند آيات جبر و اختي یدر آنها به نظر م
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 بود،بازگشته،آنها ی آه به ظاهر مخالف با آن رأی دست يافتند،آنگاه به آياتی و نظرینتيجه در هر مسأله به رأ
 و بارزترين وجه امتياز روش آنان با ی روش متكلمان معتزلیدر نتيجه،تأويل از مهمترين نمودارها.را تأويل آردند

 اهل آتاب ی آنان با علمای و جدال آالمی،درگيریسلف بود،و از جمله عوامل مؤثر در گرايش آنان به روش عقل
 مورد یبايست به قضايا یو بت پرستان بود،زيرا در بحث با آنان استناد به قرآن و حديث نافع و ناجح نبود،بلكه م

 ) ٢. (» آوردندیرو)یتفكر عقالن(ی استناد آنند و در نتيجه به روش فلسفیقبول همه عقول بشر
 

 :  نيز در تعريف روش معتزله گفته استیمحقق الهيج
 
 آه مضمونش به حسب ظاهر موافق آرا و عقول ايشان ی نموده،آيات و احاديثی عقلیاين جماعت،ترتيب رأ«

 ) ٣. (»آردند ی مبادرت مینمودند،به تأويل آن بر نهج قوانين عقل
 

 و ی ترديد نيست و با مراجعه به متون آالمی و تأويل است،جایله،عقل گراي معتزیدر اينكه روش فكر
 . شود ی مشاهده می آنان،روش مزبور به روشنیتفسير

 
 : ها نوشت یپ
 
  ٤٥.ـ ٤٤ـسير فلسفه در ايران،ص ١
  ١٧.ـ ١٥،ص ٣ االسالم،ج یـضح٢

  اصول مذهب معتزله
 

  ٢٥٩، ص یفرق و مذاهب آالم: آتاب
  ی گلپايگانی ربانیعل: نويسنده

 
 خوانده یمذهب معتزله بر پايه پنج اصل استوار است آه هر آس به آنها اعتقاد داشته باشد معتزل

 : گويد  یآه از مشايخ آالم معتزله است، م)  ه١٣١ یمتوفا(ابو الحسين خياط .شود یم
 
يد و العدل و الوعد و التوح: ی اصول خمسة عامة، من اعتقد به جميعا آان معتزليا و هیاالعتزال قائم عل«

 ) ١. (»  عن المنكریالوعيد و المنزلة بين المنزلتين و االمر بالمعروف و النه
 

 را بر اساس همين اصول پنجگانه تدوين آرده است آه یآتاب)  ه٤١٥ یمتوفا (ی عبد الجبار معتزلیقاض
 . نام دارد» شرح االصول الخمسة«
 

 است، اصل توحيد و عدل است و سه اصل ديگر در واقع ی و اعتقادیاز اصول ياد شده، آنچه جزو مسايل ايمان
 ) ٢. (معرف مذهب معتزله است

 
 : پردازيم ی اصول ياد شده میاينك به اختصار به شرح و بررس

 
  ـ اصل توحيد ١

 :  دارد آه عبارت است ازیتوحيد مراتب يا اقسام
 

بسيط الذات . در او راه نداردیرد و نيز هيچ گونه ترآيب ندای ذات خداوند شريك و همتايیيعن: یالف ـ توحيد ذات
 به طور روشن در آالم امام الموحدين عليه السالم بيان ی توحيد ذاتیاين دو معنا. استی المعنیو احد

 : گرديده است، چنانكه فرمود
 
 ) ٣(» ...ی االشياء شبه و انه عز و جل احد المعنیهو واحد ليس له ف«
 

، آثرت و ی از نظر مصداق و واقعيت عينی صفات خداوند از نظر مفهوم متعددند، ولیيعن: یب ـ توحيد صفات
 .  در آنها نيست و همه عين يكديگر و عين ذاتندیتعدد
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جان، انسان و غير  ی آه در گستره آفرينش، اعم از جاندار و بی همه افعال و آثاریيعن: یج ـ توحيد افعال
 .  مستقل، جز خداوند نيستی است و مؤثر و فاعلیه الهيابد به حول و قو یانسان تحقق م

 
 .  شايسته پرستش نيستی يكتا آسی جز خدایيعن: د ـ توحيد در عبادت

 
 است آه آنها هرگونه صفت یاز اقسام ياد شده آنچه مورد توجه اآيد معتزله قرار گرفته است، توحيد صفات

ناميده » صفاتيه« آنان ـ آه به صفات زايد بر ذات اعتقاد دارند ـ و مخالفان.اند  آردهیزايد بر ذات را از خداوند نف
 را غالبا به انكار صفات از ذات و يا ینظريه معتزله در توحيد صفات. آنندیشوند و اشاعره از طرفداران جد یم

 یا  از آنان چنين عقيدهیو به فرض آه برخ.آنند، آه اين تفسير صحيح نيست ی مینيابت ذات از صفات معرف
 .  معتزله نبوده استیاند، هرگز از عقايد عموم داشته

 
خدا بذاته، «: گويد آنان معتقدند  ی معتزله را نقل آرده است، می آنجا آه عقايد عمومیعبد الكريم شهرستان

» . قائم به ذات او هستندی است، نه به واسطه علم، قدرت و حيات آه صفات قديمه و معانیعالم، قادر و ح
)٤ ( 
 

اآثريت «: گويد ی مفيد نيز پس از آنكه نظريه اماميه را درباره عينيت صفات خدا با ذات او يادآور شده، مشيخ
 ) ٥. (»  آه نظريه حال را ابداع آرده استیجز ابو هاشم جباي.معتزله همين عقيده را دارند

 
 از مشكل صفات یرهاي ی اين نظريه را برایو» معدوم« است آه نه موجود است و نه یمقصود از حال صفات

 خدا است، چون موجود نيست، پس زايد بر یزايد بر ذات ابداع آرده، زيرا مثال عالميت در عين اينكه صفت ذات
 .  آن اثبات شده استیالبته اين نظريه نامعقول است، چنانكه در آتب آالم نادرست.ذات نخواهد بود

 
 ی صفات، نفیاند آه مقصود معتزله از نف را يادآور شده نيز اين مطلب یمؤلفان تاريخ فلسفه در جهان اسالم
 ) ٦. ( صفات به طور مطلقیصفات زايد بر ذات بوده است، نه نف

 
قائالن به صفات زايد (گردد و نظريه صفاتيه  ی باز می سرانجام به توحيد ذاتیالزم به ذآر است آه توحيد صفات

 آه از یمنافات دارد، چنانكه در استدالل)  آنیهمتاي ی ببساطت ذات و (ی توحيد ذاتیبا هر دو معنا) بر ذات
و در روايات اهل ) ٧. ( دانسته شده استیواصل بن عطا نقل گرديده، نظريه صفاتيه، مستلزم دوگانه پرست

 نيز اشاره شده است، چنانكه محمد ی نخست توحيد ذاتیبيت عليهم السالم به منافات نظريه صفاتيه با معنا
 و ی المعنیمن صفة القديم انه واحد احد صمد أحد«: ام باقر عليه السالم روايت آرده آه فرمودبن مسلم از ام

 ی المعنی نياز واحدیاين است آه او يكتا، ب) خداوند(از جمله صفات قديم ) ٨(ليس بمعان آثيرة مختلفة، 
 . » آثير و مختلف در او راه ندارد) صفات (یبوده، و معان

 
 معتزله نبوده، قبل از آنان، ائمه معصوم ی از ويژگيهایوشن گرديد آه دفاع از توحيد صفاتاز مطالب ياد شده ر

اند و سخنان آنان، الهام بخش متكلمان اماميه و نيز معتزله گرديده  عليهم السالم آن را تبيين و تحكيم آرده
 . است

 
  ـ اصل عدل ٢

 بحث از عدل، مربوط به صفت یخداوند است، ولبحث درباره توحيد، چنانكه بيان شد، مربوط به صفات ذات 
 عدل ی نيست، ليكن سخن در تفسير معنای است، اختالفیدر اينكه عدل از صفات جمال اله. استیفعل اله

 دارد آه ابتدا عقل آن را يافته، آنگاه بر پايه آن افعال خداوند را به عدل یاست، آيا عدل معيار روشن و ثابت
آنچه آن خسرو آند «:  عدل اين است آهی وجود نداشته و معنای معيار ثابت عقلآند؟ يا چنين یتوصيف م
 ؟ » شيرين بود

 
 . توضيح اين بحث در بخش ششم خواهد آمد.اند معتزله طرفدار نظر نخست، و اشاعره طرفدار نظر دوم

 
  ـ وعد و وعيد ٣
جهات ياد .ال و نقال واجب است  به وعده نيز عقیوفا. از مصاديق قاعده لطف، وجوب وعد و وعيد استیيك

:  به وعيد دو نظريه استی درباره وفای است، ولیشده مورد قبول همه طرفداران قاعده حسن و قبح عقل
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معروفند، و ديگران آه قائل به وجوب آن » وعيديه«دانند و آنان به  ی به وعيد را نيز واجب میاآثريت معتزله وفا
 . مشهورند» تفضيليه«نيستند، به 

 
 آه بدون توبه از دنيا بروند، قطعا عذاب خواهند شد، و اين نظريه با نظريه یگنهكاران» وعيديه«بنابر اين، از نظر 

 . اند  نسبت به گنهكاران حكم آردهیدر تضاد آامل است، زيرا آنان به طور قطع به شمول عفو اله» مرجئه«
 
  ـ المنزلة بين المنزلتين ٤

» المنزلة بين المنزلتين«بيان گرديد، اين اصل مربوط به مرتكبان آباير است و نظريه همان گونه آه در آغاز بحث 
شيخ مفيد، يگانه . بود آه معتزله آن را مطرح آردند و به واسطه آن به معتزله ناميده شدندیاولين نظريه جديد

 ميان دو یتهر آس در مسأله منزل: معرف و مشخص مكتب اعتزال را همين نظريه دانسته و گفته است
 مذاهب ديگر موافق ی از مسائل با آرای خواهد بود، هر چند در برخی باشد معتزلیمنزلت با معتزله هم رأ

 ) ٩. (باشد
 

 : درباره مرتكبان آباير دو بحث مطرح است
 
  آنانی اينكه مؤمن هستند يا نه؟ آه در اين باره سه نظريه معروف ابراز گرديده است، اآثريت امت اسالمیيك

دانستند، و معتزله نظريه المنزلة بين المنزلتين را  یرا مؤمن و فاسق و اآثريت خوارج آنان را آافر و مشرك م
 . ابراز آردند

 
 ی و عقوبت آنان است، آه معتزله ـ چنانكه گذشت ـ فعليت يافتن عذاب را برای درباره وضع اخرویو بحث ديگر

 .  مرتكبان آباير نيز عقيده دارندی و خلود عذاب برایبه جاودانگدانند، و عالوه بر اين،  ی میگنهكاران حتم
 
  از منكر ی ـ امر به معروف و نه٥

اختالف نظر درباره نحوه . نيستی از منكر از ضروريات دين اسالم است، اختالفیدر اينكه امر به معروف و نه
 ندانسته یكر را مشروط به هيچ شرط از منیوجوب و شرايط و مراتب آن است، مثال خوارج امر به معروف و نه

 ی قيام به سيف و قتل را در هر شرايطی شديدترين مرتبه آن يعنی آن معتقد بودند، و حتیو به وجوب عين
دانستند و شديدترين مرتبه آن  ی می و مشروط به شرايطی معتزله وجوب آن را آفايیآردند، ول یتجويز م

 ) ١٠. (دانستند ی می اسالمیرا از شؤون حكومت و وظايف رهبر) قتال(
 

 را تجويز ی از منكر را منحصر به قلب و زبان دانسته، هيچ گونه اقدام عملی نيز امر به معروف و نهیبرخ
 عليه السالم ی صفين اعتزال جسته و در جنگ له يا عليه امام علی آه در ماجرایآردند، چنانكه گروه ینم

ثر اهل حديث و در رأس آنان احمد بن حنبل نيز پيرو همين نظريه شرآت نكردند، بر همين عقيده بودند، و اآ
 ) ١١. (بودند

 
آردند،  ی، اهتمام بسيار داشتند و به ويژه با زندقه و الحاد، شديدا مبارزه می اين فريضه دينیمعتزله در اجرا

 نيست یآيا آس: گفت ايراد آرد و یا آنگاه آه واصل از الحاد بشار مطلع گرديد، خطبه: چنانكه نقل شده است
 ی ناپسند است، آسیا  ملحد را به قتل برساند؟ سوگند به خدا اگر نه اين بود آه ترور، سجيهیآه اين نابينا

 عمرو بن عبيد ی در منزلش بر او حمله آند و شكم او را بدرد، آنگاه با همكاریفرستادم تا به طور ناگهان یرا م
 ) ١٢. ( را از بصره تبعيد آردیو
 

 دارد آه در آتب حديث، آالم، تفسير و ی از منكر، در مذهب اماميه نيز جايگاه بلندیه امر به معروف و نهفريض
 ) ١٣. ( انجام شده استیا  گستردهیفقه شيعه درباره آن بحثها

 
 : ها نوشت یپ
 
  ٥. ـ االنتصار، ص ١
  ٢٤. ـ ٢٥، ص ٢، ج ی با علوم اسالمی ـ آشناي٢
  ٣.ايت ، رو٣ ـ توحيد صدوق، باب ٣
ملل و نحل، . صفات قديمة و معان قائمة بهی ال يعلم و قدرة و حياة هی ـ قالوا هو عالم بذاته، قادر بذاته، ح٤

  ٤٤.، ص ١ج 
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  ٥٢.، از مصنفات شيخ مفيد، ص ٤ ـ اوائل المقاالت، جلد ٥
  ١١٩.، ص ١ ، جی، خليل الجر، ترجمه عبد المحمد آيتی، حنا الفا خوری ـ تاريخ فلسفه در جهان اسالم٦
  ٤٦.، ص ١، ج یالملل و النحل، شهرستان. صفة قديمة فقد اثبت الهينیو من اثبت معن:  ـ قال٧
  ٩. ـ توحيد صدوق، باب صفات الذات، روايت ٨
  ٤٥. ـ اوائل المقاالت، ص ٩
  ٣٩٨. ـ ٣٩٦، ص ی ـ الكشاف، زمخشر١٠
  ٦٤.، ص ٣ االسالم، احمد امين، ج ی ـ ضح١١
  ٦٧. ـ ٦٦ ـ همان، ص ١٢
  ، آشف المراد٢، تحرير الوسيلة، ج ٢١، جواهر الكالم، ج ١١وسائل الشيعه، ج : ك. ـ ر١٣
  
  
  
  
  
  
  
  

   مهم معتزلهیها شخصيت
 

  ٢٤٥ ص ٤ ج یفرهنگ عقايد و مذاهب اسالم: آتاب
  یاستاد جعفر سبحان: نويسنده

 
 : توان به دو بخش تقسيم آرد یمجموع انديشمندان معتزله را م

 
  احب نظر ـپيشوايان ص١
 ـدانشمندان مبين مكتب ٢
 

 از مسائل صاحب نظر ی هستند آه در عين اعتقاد به اصول پنجگانه معتزله،خود در برخیگروه نخست،آسان
 بودند آه به ی آه گروه دوم،افراد مستعد و با فضيلتیدر حال.اند  را در مذهب مطرح آردهیبوده و اصل يا اصول

 .  آنندیريز ی را به صورت چشمگير پین اينكه اصل و يا اصولتبيين مكتب اعتزال پرداختند،بدو
 

آنيم و  یاين مكتب را مطرح م»نظريه پردازان«ما در اين بخش،بيشتر پيشوايان صاحب نظر و به اصطالح امروز
اما بخش ديگر آه بيانگر حال دانشمندان معتزله است،از .پردازيم ی فشرده،به بيان شرح حال آنان میا به گونه

 شرح حال همه آنان نيست و اگر هم مناسبت ايجاب ی گردآوریمرو بحث ما بيرون بوده و اين فرهنگ را ياراقل
 . آنيم یآرد،به طور رهگذر به آنها اشاره آرده و دامن سخن را جمع م

 
 ) ١٣١ـ٨٠(ـواصل بن عطا ١

بوده است،با اينكه او  ی زمان در امر سخنوریها آنيه او ابو حذيفه معروف به واصل به عطا،از اعجوبه
آرد تا از به آار بردن  ی خود آوشش می در سخنرانيهایتوانست تلفظ آند،ول ی نمیرا به درست»راء«حرف

به آار »قمح« گندم است،لفظیآه به معن»بر« آلمهی آند،مثال او به جایخوددار»راء«آلمه بر مشتمل حرف
گفت و چنان سخن  یم»قليب»«بئر« آلمهیگرفت و به جا یبهره م»غيث«از»مطر« لفظیبرد و به جا یم
 . دانست او صاحب مخرج راء نيست  ی نمیراند آه احد یم
 

 یاست آه قبل از او زندگ»قدريه«و اصل به عطا بنيانگذار مكتب اعتزال،در حقيقت ادامه دهنده مكتب گروه
 قرن دوم،به هنگام سؤال از او در آغاز دهه اول. انسان معتقد بودندی آنان آه به حريت و آزادیآردند،يعن یم

 فاصله گرفت و یرا ابراز آرد و از حلقه درس استاد حسن بصر»المنزلة بين المنزلتين«حكم مرتكب آبيره،نظريه
آم آم در فكر او ديگر اصول اعتزال جوانه زد و شايد مجموع يا بخش اعظم اصول خمسه،در آرا و نظريات او 

 . وجود داشت
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 از تجسيم به اطراف و اآناف ی دعوت به توحيد و پيراستگی را برایين بود آه گروه مهم او ای از آارهایيك
را به يمن »قاسم«را به خراسان و»حوض بن سالم«را به مغرب و»عبد اهللا بن حارث«جهان فرستاد،مثال

 ) ١. (را به ارمنستان،اعزام آرد»عثمان طويل«را به آوفه و»حسن بن ذاآوان«را به جزيره و»ايوب«و
 
 . س از درگذشت او نيز اين خط ادامه داشتپ
 

 : شويم ی را يادآور می دارد آه يكی خاصی ذوقیاو در تفسير قرآن برداشتها
 

گفت آه خدا از بندگان خواسته است،اول او را بشناسند بعدا عمل آنند،سپس بياموزند و بر گفتار خود  یاو م
و عملوا «جمله»شناخت«اشاره به»إال الذين آمنوا«لهجم:گويد یآند و م یبه آيات سوره و العصر استدالل م

 ) ٢. (اشاره به آموزش است»و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر«ناظر به عمل و جمله»الصالحات
 

 سرگذشت شگفت آور واصل با خوارج 
پرداختند و به تعبير امير  ی خود به قتل و غارت می سياسی از زندگیدانيم آه خوارج در بخش ی میهمگ
 از يارانش از ی واصل بن عطا با گروهیروز) ٣. ( در آمده بودندیؤمنان در نهج البالغه،به صورت دزدان بيابانم

 خود یمرگ را در دو قدم.اند آردند،ناگهان متوجه شدند آه خوارج راه را بر آنان بسته ی عبور میا منطقه
 با خوارج روبرو شدند،آنان از یوقت.بگذاريدپاسخ اينها را به عهده من :واصل به ياران خود گفت.احساس آردند

ايم آه آالم  ما مشرك هستيم و به شما پناه آورده: هستيد؟گفتیتو و يارانت بر چه مذهب:واصل پرسيدند 
آنان .پس احكام خدا را به ما بياموزيد:واصل گفت.ما به شما امان داديم: در پاسخ گفتندیهمگ.خدا را بشنويم

برويد شما :در اين حالت گفتند.من و يارانم پذيرفتيم :گفت یر شمردند و واصل مرتب ماحكام خدا را به آنان ب
و إن : (فرمايد ی برسانيد،زيرا قرآن می نيست،بايد ما را به محل امنیاين آاف:واصل گفت.برادران ما هستيد

 ) . ٦/توبه) ( يسمع آالم اهللا ثم أبلغه مأمنهیأحد من المشرآين استجارك فأجره حت
 
 از مشرآان از تو پناه بخواهد او را پناه بده تا سخن خدا را بشنود،سپس او را به جايگاه امن خود یگر يكا«

 ) ٤. ( بردند و رها آردند یآنان همه آنها را از آن منطقه،به محل امن»برسان
 

 : شود یاند و از ابن نديم آثار او را چنين يادآور م درباره تهجد و زهد واصل سخن گفته
 
  . كتاب اصناف المرجئةـ١
  . ـكتاب التوبة٢
  . ـكتاب المنزلة بين المنزلتين٣
  .  به تحقيق عبد السالم هارون چاپ شده است١٩٥١ـخطبه فاقد لفظ راء،اين خطبه در سال ٤
  .  القرآنیـكتاب معان٥
   . امير مؤمنان را گرد آورده باشد یها ـكتاب الخطب في التوحيد و العدل آه بعيد نيست خطبه٦
  . ـمناظرات او با عمرو بن عبيد٧
  .  معرفة الحقیـكتاب السبيل إل٨
  . ـكتاب في الدعوة٩
 ) . ٥(ـكتاب طبقات أهل العلم و الجهل ١٠
 
 ) ١٤٣ـ٨٠(ـعمرو بن عبيد ٢

 ی حلقه تدريس حسن بصریاو از اعضا.دومين شخصيت گروه معتزله پس از واصل بن عطا،عمرو بن عبيد است
 بود آه ميان آن دو یا  خود واصل بن عطا پيوست و علت آن مناظرهیو جدا شد و به همتابود آه بعدها از ا

اند،به دست  از مجموع آنچه آه ترجمه نگاران درباره او نوشته.انجام گرفت و سرانجام عمرو به او جذب شد
 .  معرض از دنيا بوده استیآيد آه او مرد وعظ و خطابه و تعليم و تدريس و تا حد یم
 
چهل »عمرو«آند آه ی از جاحظ نقل میابن المرتض.باشد یاند آه مصداق واضح غلو م  گفتهی سخنانیهگا

 پياده به مكه رفت،در اين مدت شتر خود را ی نماز مغرب خوانده و چهل بار با پایسال تمام نماز صبح را با وضو
 ) ٦. (آرد یتكرار يك آيه،احيا مداد و همه شب را با يك رآعت نماز و  یدر اختيار محصوران از حج قرار م
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 است آه با نقل اين افسانه،ديگر فضايل مسلم او را نيز زير سؤال ی رسم مريدان غالیاين نوع اغراق گوي
 نيز ی اينكه از آاروان اغراق عقب نماند،اين نوع غلوها را درباره ابو الحسن اشعریاشاعره برا.برند یم

 پيدا آرده و نه ی نه مريض شده،نه سفر آرده،نه گرفتاریاين مدت طوالن اين دو انسان در یتو گوي.اند گفته
 . اند  داشتهیميل به مسائل جنس

 
در اين مناظره هشام جوان بر . خود مناظره هشام را با عمرو بن عبيد،نقل آرده استی در امالیسيد مرتض

خواست آه مهلت دهد درباره سؤال  را رعايت آرده و از هشام ی آن پير،اخالق اسالمیپير مناظر غالب شد،ول
 یمناظره او با عمرو در بسيار.او مطالعه آند و هرگز بر او پرخاش نكرد و يا او را مرتد و خارج از دين قلمداد ننمود

 : شويم یاز آتابها آمده است آه ما عصاره آن را يادآور م
 

 ی دارد و آن را مقام انتخابیيه خاصدانست آه عمرو بن عبيد درباره امامت،نظر یاو م.هشام وارد بصره شد
 پس از یو. را تعيين نكردی امت امامی و معتقد است آه پيامبر درگذشت و خدا برایداند،نه تنصيص یم

 :  دارم و سؤال خود را چنين آغاز آردیسؤال: آوتاه،به عمرو گفتیگفتگوي
 

  ت؟  چه داده اسیآيا خدا به شما چشم داده است و اگر داده است برا:هشام
  . را ببينم و از آنها عبرت بگيرم) آسمانها و زمين( آنكه با آن ديدنيها یـبرایآر:عمرو
 .  آنكه شنيدنيها را بشنوم یـبرایآر: چه؟ عمرویآيا خدا به شما گوش داده است؟و برا:هشام

 
 ی يك پاسخبر شمرد و عمرو نيز به هر)  و دستیزبان،بين( است یاو باقيمانده اعضا را آه هر يك حامل حس

آيا خدا عالوه بر اين پنج حس،قلب :هشام در پايان گفت.داد آه آامال با آن عضو حامل حس خاص مناسب بود
دهند  ی اينكه اگر اين حواس در آنچه به من گزارش میبرا:نيز به شما داده است و اگر داده است چرا؟گفت

 آه ی نشدیتو راض: مناظره اشاره آرد و گفتدر اينجا هشام به نتيجه.خطا آردند،قلب به اصالح آن بپردازد
 ی معين آند آه داور در ميان آنها باشد،چگونه راضی آنها پيشوايیخدا به تو پنج حس بدهد،مگر اينكه برا

 در گذرد ی آه داور آنان باشد،قرار ندهد و پيامبر گرامی آنان پيشوايی برای آه خدا اين بشر را بيافريند ولیشد
 تعيين نكند آه در موارد اختالف،داور آنان باشد؟اينجا بود آه عمرو سربلند ی مردم پيشوايیرا آه خدا بیدر حال

 . بايد درباره سؤال تو فكر آنم:آرد و گفت
 

  او ی و آالمی از دانش تفسيریا نمونه
حاال . اوستی از او نقل شده است آه بيانگر مرتبه علمی،چيزهايیدرباره تفسير آيات قرآن و يا مسائل آالم

 .  چندان روشن نيستیاين پاسخها از خود اوست يا از ديگر
 

 آه یا آيه:آنيد  یاختالف اين دو آيه را چگونه حل م:گفت. بر او وارد شدیمرد:گويد ی می در امالیسيد مرتض
 : گويد ی آه میا و آيه) ١٢٩/نساء) (و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم: (گويد یم
 
 ) . ٣/نساء) ( و ثالث و رباع و إن خفتم أن ال تعدلوا فواحدةیا ما طاب لكم من النساء مثنفانكحو(
 

دهد  ی آه آيه دوم از امكان آن گزارش میداند،در حال یزيرا مفاد آيه اول،عدالت ميان زنان متعدد را غير ممكن م
 .  اآتفا آنيدیيكاگر ترسيديد آه نتوانيد ميان آنان به عدالت رفتار آنيد،به :گويد یو م

 
 یآيه نخست مربوط به مهر و محبت است آه از اختيار انسان خارج بوده و برا:عمرو بن عبيد در پاسخ گفت

 ی آه دومی امكان پذير نيست،در حالی در ميان آنان از نظر تمايالت قلبی دارد،ايجاد تساویخود مالآات خاص
 ) ٧. (نان است آه آامال امكان پذير است و رفتار عادالنه در ميان آیمربوط به هزينه زندگ

 
او در بصره .گردد ی العوجا ملحد عصر امام صادقـعليه السالمـباز میريشه اين اشكال به ابن أب:شويم یيادآور م

 هشام بن حكم از اشكال او آگاه یوقت.اين شبهه را منتشر آرد تا نتيجه بگيرد آه در قرآن تناقض هست
 العوجا یو به حضور امام صادق رسيد و اشكال ابن أب.ره را به عزم مدينه ترك گفت پاسخ،بصی فراگيریشد،برا

 . امام در پاسخ او همان را گفت آه از عمرو بن عبيد نقل آرديم.را مطرح آرد
 
اين .اين جواب از تو نيست: گفتی العوجا را از پاسخ آگاه ساخت،وی هشام به بصره بازگشت و ابن أبیوقت

 ) ٨. (اند ز حجاز آوردهپاسخ را شتران ا
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احتمال دارد پاسخ امام صادق به عمرو رسيده باشد،همان طور آه احتمال دارد پاسخ ابتكار خود او بوده،در اين 

 . ناميد»توارد خاطرين«صورت بايد هر دو را از مقوله
 

ه جبر بوده و تقدير  قائل بی با عمرو بن عبيد درباره قدر مناظره آرد و گويا آن مرد قدریمرد:گويد یجاحظ م
 است آه شك را از دل شما یا در قرآن آيه:عمرو در پاسخ او گفت.دانست ی را مايه سلب اختيار از بشر میاله
 ) . ٩٣ـ٩٢/حجر) (فو ربك لنسألنهم أجمعين عما آانوا يعملون: (فرمايد یزدايد و آن اينكه خدا م یم
 
 »د،سؤال خواهيم آرددهن ی تو از آنچه آه آنها انجام میسوگند به خدا«
 

 به شمار ی الهیآند،اگر ما فاقد اختيار بوديم و مجريان قضا یدهيم سؤال م یخدا از آنچه آه ما انجام م
 ) ٩. (رفتيم،بايد بگويد از قضا و قدر خود سؤال خواهيم آرد یم
 

ر دوش انسان است و  شناختن آنچه آه مسؤليت آن بیشويم آه امام صادقـعليه السالمـبرا یدر اينجا يادآور م
 ارائه فرموده است و آن اينكه هر جا فعل انسان قابل مالمت باشد،آن یا آنچه آه مربوط به او نيست،ضابطه

چرا :خدا حق دارد بگويد.فعل خود انسان است و آنجا آه از دايره نكوهش بيرون باشد،آن خارج از قدرت اوست
 یدر برخ.اه بر آن است آه افعال انسان بر دو گونه است؟و اين گویگويد چرا بيمار شد ی نمی ولیآافر شد

 ) . ١٠( ديگر محكوم تقدير است یزمام آن در دست انسان و در برخ
 

  عمرو بن عبيد یموضع سياس
 آه وليد بن يزيد در شام آشته شد،سران معتزله در مكه به حضور امام صادقـعليه ١٢٦در سال 

از ميان خود يك نفر را به عنوان سخنگو :امام فرمود. آن حضرت گفتند در محضریالسالمـرسيدند و سخنان زياد
او رو به امام صادقـعليه السالمـكرد و .آنان عمرو بن عبيد را برگزيدند.انتخاب آنيد تا من با او سخن بگويم

 ديگر نابود آرد و رشته آارشان ی از آنان را به دست برخیخدا برخ.اهل شام خليفه خود را آشتند:گفت
او . عقل و مروت استی خالفت برگزيديم آه دارای را برایمرد.ما در آار مسلمين نگريستيم.گسسته شد

 یها خواهيم دور او را بگيريم و با او بيعت آنيم و خواسته یم.است» نفس زآيه«محمد بن عبد اهللا بن الحسن
ه آخر رسيد،امام با او به صورت آنگاه آه سخنان او ب.به وسيله او آشكار آنيم) شايد توحيد و عدل(خود را 

 زمين و آگاهترين یام،او بهترين مردم رو من از پدرم شنيده.از خدا بپرهيزيد:گسترده سخن گفت و در پايان افزود
هر آس آه مردم را با شمشير خود بزند و آنان را به :آنان به آتاب خدا و سنت و رسول بود آه پيامبر فرمود

 ) . ١١( در ميان مسلمانان داناتر از او هست،گمراه و زورگوست  آهی خود بخواند در حالیسو
 

 عباس از قيام علويان به نفع ی آنگاه آه بنیآند،ول یدر اينجا هر چند عمرو بن عبيد از نفس زآيه حمايت م
عمرو خود استفاده آردند و شتر خالفت،در خانه آنها خوابيد و زمام آار را از دست علويها گرفتند،در اين شرايط 

 عباس ی داشت،تغيير موضع داد و به بنی با منصور دوانيقیا بن عبيد به گواه اينكه او رابطه بسيار حسنه
 . پيوست

 
 آنها را در ی در سوك او سروده آه سيد مرتضی آه ابو جعفر منصور بر سر قبر او حاضر شد،اشعاریهنگام
 ) ١٢. (اند  و ابن خلكان در وفيات االعيان آوردهیامال

 
 ) ٢٣٥ـ١٣٥(ـابو الهذيل العالف ٣

 است،و در بصره یمحمد بن هذيل،معروف به ابو الهذيل عالف سومين شخصيت معتزله در قرن سوم اسالم
 به شمار ی گروهیاو دانشمند بزرگ معتزله وقت خويش و مرب. عالفان بودیزيست و خانه او در آو یم
 داشته یاو با زرتشتيان و دو گانه پرستان مناظرات طوالن:گويند ی از آنان ابراهيم نظام است،میرفت آه يك یم

 فصيحتر از ابو الهذيل یمن انسان:گويد یمبرد م.اند   نفر به آيين اسالم مشرف شده٣٠٠٠است و به وسيله او 
 او شرآت آردم آه در آن به یها  از مناظرهی زبر دست بود و من در يكی مردیا او در مناظره.ام و جاحظ نديده

 از یهاي اينك ما نمونه. بيت بر گفتار خود استدالل نمود٧٠٠ شعر استشهاد آرد و در مجلس مأمون،با ٣٠٠
 : آنيم یمناظرات او را نقل م

 
 پدرش بر او یدوستانش بر او گريستند،وقت.ـصالح بن عبد القدوس زنديق عصر خويش بود،فرزندش فوت آرد١

 هستند یهاي  آه از نظر تو مردم مانند بوتهی در حالیآن یريه مگريست،ابو الهذيل به او اعتراض آرد آه چرا گ

 
104



  )٢ (فرقه هاِی اسالمی           

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 
 

 من به ی از آتابهایآنم آه او مرد و آتاب یگريه م:شوند؟پدر در پاسخ او گفت  یرويند و سپس نابود م یآه م
 . آند ی آن را بخواند،در همه چيز شك می است آه اگر آسیرا نخواند و اين آتاب»شكوك«نام
 

 . اگر چنين است،تو نيز در مرگ فرزندت شك آن و فرض آن آه او نمرده است:ابو الهذيل گفت
 
ابو الهذيل دوران .بست یپرداخت و راه را بر ديگران م ی در بصره به مناظره می در عصر وی يهودیـمتكلم٢

ا من با او  برويم تیبيا با من نزد اين يهود: خود گفتی از جريان آگاه شد،به عمویگذراند وقت ی خود را میجوان
او اصرار آرد آه بايد بروم،هر دو نفر وارد مجلس او . بر حذر داشتیعمو او را از اقدام به چنين آار.مناظره نمايم

آند،حاال آه نبوت  یگيرد و اضافه م یآند و از مردم اقرار م ی را تقرير میشدند و شنيدند آه او نبوت موس
در اين لحظه ابو الهذيل نزد . آنيمی را بررسیان پس از و نزد ما و شما مسلم است،بايد نبوت مدعيیموس

در اين هنگام . به تجليل از پيامبر خويش پرداختی پيامبر راستگوست يا نه؟يهودیآيا موس:رفت و گفت ی میو
 داده و او را تصديق ی آه از او پرسيدم،اگر به نبوت پيامبر اسالم گواهیموساي:ابو الهذيل به او گفت

 . آنم یصادق است و اگر به غير اين وصف بوده است،شيطان بوده و من به نبوت او اعتراف نمآرده،پيامبر 
 

 است آه یسخن در تورات همان سخن:پذيريد يا نه؟ابو الهذيل گفت یتورات را م: گفتیدر اين هنگام يهود
صورت به او اقرا اگر در بردارنده بشارت به نبوت پيامبر است،حق است و در غير اين . گفتيمیدرباره موس

 . آنم ینم
 

گرفت تا  ی آمك می احساس آرد،زيرا او از اعتراف مسلمانان به نبوت موسی عجيبی خود را در تنگنایيهود
 را در چهار چوب اقرار به نبوت پيامبر ی اين جوان اعتراف به نبوت موسیراه شك را در نبوت خاتم باز آند،وقت

 . تواند نردبان محكوميت باشد ی او بست،ديگر اعتراف آنان نمی را به روخاتم پذيرفت،هر نوع راه سوء استفاده
 

 به خويش تحريك آند،تا از اين طريق حيثيت از دست ی خواستاين جوان را بر بدگويیدر اين هنگام مناظره يهود
د،آهسته در  ابو الهذيل نزديكتر شیوقت. بگويم یگفت جوان نزديكتر بيا تا به گوش تو سخن.رفته را جبران آند

 !  آه اين سخنان را به تو آموخته است،چنين و چنان بودیمادر تو و آس:گوش او گفت
 

 مناظره ی تحريك او انجام گرفته تا پرخاش آند و سرانجام،عواطف به سوی برایابو الهذيل فهميد آه اين بدگوي
 اين طريق،نقشه او را نقش بر آب  و ازی بدارد و سالمت باشیخدا تو را گرام:لذا فورا گفت. متوجه شودیيهود

 نگذشت یچيز.آرد و تفهيم آرد آه او به صورت آهسته بر او دعا آرده،به حقانيت آيين او اعتراف آرده است
 ) . ١٣( هجوم آوردند،او از بصره گريخت ی وی دستگيریآه بر اثر تحريك ابو الهذيل،مردم برا

 
شما مسلمانان نبوت :گفتند یعباسيها باال گرفته و پيوسته مشويم آه اين شبهه در عصر  یدر اينجا يادآور م

 .  قرار دهيمیايد و ما و شما در اين امر مشترآيم و بايد نبوت ديگران را مورد بحث و بررس  را پذيرفتهیموس
 

 از نبوت حضرت مسيح سخن ی نبوت موسی اين شبهه را مطرح آرد،او به جایدر مجلس مأمون جاثليق نصران
 و آتاب او اعتراف دارم آه نبوت پيامبر یمن به نبوت عيساي:مام رضاـعليه السالمـدر پاسخ او گفتا.گفت یم

 محمد و آتاب او اعتراف نكرده و امتش را به آن بشارت نداده ی آه به پيامبریاسالم را بپذيرد و به نبوت عيساي
 ) . ١٤(آافرم 

 
گشته و ابو الهذيل آن را از اين چشمه جوشان اخذ بعيد نيست آه اين پاسخ،سينه به سينه در ميان مردم 

 ابو الهذيل یچنان آه احتمال دارد،از قبيل توارد خاطرين باشد و اگر اين مناظره در ايام جوان.آرده باشد
 .  متعين استیبوده،قهرا دوم

 
ن پاسخ  را نديدم آه به می وارد شهر بصره شدم آسیاز وقت. برايم پيش آمدیاشكال: به او گفتیـمرد٣

 یيك:اشكال من دو چيز است:مشكل تو چيست؟گفت:ابو الهذيل گفت. آردی تو را به من معرفیمرد.بگويد
ابو . آه مضامين آنها با هم متناقضندی آياتیدوم.،ملحون و غير صحيح هستندی است آه از نظر ادبیآيات

دانيد آه قريش افصح عرب  یم:ذيل گفتابو اله.يكجا :پاسخ تو را يكجا بگويم يا آيه به آيه؟او گفت:الهذيل گفت
و هرگز ) ١٥(دانيد آه قريش اهل جدل و مناظره بود  یبودند و پيامبر در ميان آنان به فصاحت معروف بود و م
اآنون آه چنين است،تو سخن نقادان لغت و استادان .آنان نه به لغت پيامبر ايراد گرفتند و نه به مضامين قرآن
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 نيست و محمد ی يگانه خدايیدهم جز خدا یشهادت م:در اين موقع مرد گفت.ديگرانمناظره را بگير،نه قول 
 ) ١٦! (فرستاده اوست

 
 نگارشها و آثار او 

 ذآر نكرده،فقط در باب آتب مؤلفه در متشابه قرآن،يادآور شده است آه ابو ی ابو الهذيل تأليفیابن نديم برا
نام برده آه »الميالس«تأليفات او را فقط يك آتاب به ناماين خلكان .دارد) ١٧( در اين فن یالهذيل نگارش

 ) ١٨. ( به نام ميالس بوده استیمناظره او با يك مرد مسيح
 
به هنگام :گويد  ی در رد مخالفان در علم آالم است و می آتاب ذآر آرده آه همگ٦ او ی برای اين المرتضیول

 هشام بن عمرو فوت آرد،بر او با چهار تكبير ی وقتید،ول دوأد بر او با پنج تكبير نماز خوانیمرگ،احمد بن أب
؟او در پاسخ یچرا بر او با پنج تكبير و بر اين با چهار تكبير نماز گزارد: دوأد پرسيدندیاز ابن أب.نماز خواند

،لذا من نماز ميت آنان را بر او ) ١٩(داد  ی را بر عثمان تفضيل می هاشم بود و علیابو الهذيل شيعه بن:گفت
 . خواندم

 
 از او پرسيدند آدام يك از دو یوقت:گويد ی الحديد میابن أب.داد ی را بر همه خلفا ترجيح می علیو:گويند یم

 در جنگ خندق با عمرو بن عبدود،بر همه ینبرد عل: دارد،در پاسخ گفتی برتری بر ديگرینفر ابو بكر و عل
گيريم آه تشيع  یدر اينجا ما نتيجه م) ٢٠. ( بكر ی أب دارد تا چه رسد بر اعمالیاعمال مهاجرين و انصار برتر

هر چند او را خليفه . بر ديگر خلفا بودی از آن اصطالحات ترجيح دادن علیيك. داشته استیاصطالحات مختلف
 . بال فصل و منصوص از جانب خدا نداند و أبو الهذيل از همين گروه بود

 
  ناروا یتهمتها

 حنابله و أهل حديث قرار گرفته ی ناروای معتزله،آماج تهمتها و نسبتهاابو الهذيل مانند ديگر مشايخ
او معتقد بود،حرآات بهشتيان در بهشت پايان پذير است و طبعا بايد :گويد ی درباره او میخطيب بغداد.است

 از و) ٣٥رعدـ) (اآلها دائم: (فرمايد ی آه قرآن میدر حال.باشد ی نيز منقطع می الهیمعتقد شود آه نعمتها
علم و قدرت خدا عين ذات او هستند و :گفت یدهد آه منكر صفات خدا بوده،زيرا م یطرف ديگر به او نسبت م

 ) ٢١. (آرد ی میخدا را به عنوان علم و قدرت معرف
 

 ابو الهذيل در دست نيست و هرگز یآثار و آتابها:گويد یابو الحسين خياط در آتاب االنتصار،درباره نسبت اول م
اما تهمت دوم،حق اين است آه خطيب و امثال او به مقصود .ن به نقل دشمن درباره او اعتماد آردتوا ینم

به . صفات زايد بوده استی آه هدف آنان نفیدر حال.اند  اند،لذا آنان را منكران صفات شمرده  نبردهیمعتزله پ
ما تفسير سخن او را . ذات او باشدیا آه علم او وریا  مرآب از ذات و علم بوده،به گونهیاين معنا آه وجود بار

 . ايم آورده) در بخش دوم اين فرهنگ عقايد اشاعره
 

شناختند و  ی نمیحق اين است آه حنابله و اهل حديث در متهم آردن معتزله به اعمال شنيع حد و مرز
يم في الدنيا و إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أل: ( از آنان مصداق آيهیبسيار

 . بودند) ١٩/نور) (اآلخرة و اهللا يعلم و أنتم التعلمون
 
 )  هـ٢٣١ـ١٦٠(» نظام«ـابراهيم بن سيار معروف به٤

آنيه او :گويد  یابن نديم م.نظام چهارمين شخصيت معتزله است آه در مدرسه اعتزال بصره رشد نموده است
 نداشته و اين دو بيت ياد شده در زير را یس با او رابطه خوبگويا ابو نوا.ابو اسحاق و متكلم،شاعر و اديب بود

 : در حق او سروده است
 

  في العلم فلسفة یفقل لمن يدع
 حفظت شيئا و غابت عنك أشياء 
 ال تحظر العفو إن آنت امرء حرجا 

 ) ٢٢! (فإن خظر آه بالدين ازراء
 
 یا  را فراموش آردهی بسياری و چيزهای گرفت از فلسفه دارد،بگو يك چيز را فرای آگاهیبه آن آس آه ادعا«

 آه بدون توبه ی را ممنوع نشمار،نگو رحمت حق به گنهكارانی،عفو الهی هستیاگر تو خودت مرد سخت گير
 . »سازد ی دين را خوار و آوچك میاند نخواهد رسيد،زيرا چنين منع مرده
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 آه بدون توبه از جهان رفته است،نخواهد یگنهكارآند آه خدا از  یاو در اين بيت اخير به عقيده نظام اشاره م

،زيرا منع عفو،يك نوع اهانت به دين ی را ممنوع بشماریآند آه تو نبايد عفو اله یآنگاه از او انتقاد م.گذشت
 . است

 
 ) ٢٣. ( در علم آالم داشتی مخصوصیاو اهل بصره بود و آرا:آند ی از او چنين ياد میآعب

 
 داشت،حاضر جواب،عميق و دقيق ی خاصیاو در علم آالم برتر:آند یتوصيف م او را چنين یسيد مرتض

 ) ٢٤. ( او بوده استی ناصواب آشيده شد،به خاطر عمق گرايیاگر او به آرا.بود
 

سيد ) .٢٥( استاد خود مخالفت آرد یاو با آرا:گويد ی عبد الجبار او را از شاگردان ابو الهذيل دانسته و میقاض
برد تا به )  هـ١٧٠مـ (ی بيش نبود،نزد خليل بن احمد فراهيدیپدر نظام او را آه نوجوان:شود ی يادآور میمرتض

نظام به او ! من توصيف آنیفرزندم،اين جام بلورين را برا:گفت.او درس بياموزد،خليل او را چنين امتحان آرد
و ال تستر  یتريك القذي و ال تقبل األذ«:گفت!ستايش:ستايش آنم يا نكوهش؟خليل گفت:گفت
 . »پوشاند یپذيرد،پشت سر خود را نم ی را به خود نمیدهد و آلودگ یخاشاك را به تو نشان م«،»ماوراء

 
  »...سريع آسرها،بطيي جبرها «:او در پاسخ گفت.،آن را نكوهش آنیحاال آه ستايش آرد:خليل گفت

  . »پذيرد ی بند میشكند و به سخت یزود م«
ستايش آنم يا :او گفت !اين درخت خرما را توصيف آن: بود اشاره آرد و گفتاش  آه در خانهیخليل به درخت
  . »  حلو مجتناها،باسق منتهاها،ناضر اعالهایه«:در پاسخ گفت!ستايش:نكوهش؟گفت

  . » آن سر سبز استیاش شيرين،بلند و آشيده و باال ميوه«
باال «.» ی،محفوفة باألذیة المجتن بعيدیصعبة المرتف«:او در پاسخ چنين گفت!آن را نكوهش آن:خليل گفت

  . »  استی از آن همراه با ناراحتیگير رفتن از آن دشوار،ميوه آن دور از دسترس و بهره
فرزندم ما در دانش آموختن به تو «:استاد در مقابل اين سخنان فصيح و بليغ نوجوان در شگفت ماند و گفت

 . »نيازمندتريم تا تو به ما
 

 است و سر بالغت آن یاين سخن بليغ از نظام،در حد باالي:گويد ی اين داستان م پس از نقلیشريف مرتض
توان گفت،دست  ی آه درباره آن میاين است آه او در توصيف،خواه در نكوهش يا ستايش،به باالترين چيز

 ) . ٢٦(يافته است 
 
 از ی و قسمتیالح آسمان به اصطی آه خواندن و نوشتن بلد نبود،قرآن و ديگر آتابهایاو در حال:گويند یم

 .  فقها را حفظ آرده بودیفتاوا
 

 ی قرار گيرد،آن را به طور صحيح رهبریاستعداد فوق العاده اگر در اختيار استاد وارد:شويم یدر اينجا يادآور م
 ی ناصحيحیاگر نظام،آرا.شود یافتد آه به انحراف آشيده م ی اتفاق میآند و در غير اين صورت گاه یم

 نشده او بوده است البته یبه خاطر نبوغ رهبر) ٢٧) (آنند یهمچنانكه اشاعره از او نقل م(شد داشته با
  بوده است يا نه؟ ی چنين افكاریسخن در اين است آه او دارا

 
 خوشبين باشيم،مگر اين آه به طور صحيح انحراف او یدر هر حال ما وظيفه داريم آه نسبت به هر مسلمان

نظام به :گويد ی عبد الجبار می قاضیآند،ول ی متهم می و اخالقیا به انحراف فكراشاعره او ر.ثابت شود
 لم أقصر في نصرة توحيدك و لم أعتقد مذهبا إال ما یاللهم ان آنت تعلم إن«:گفت یهنگام قبض روح چنين م

 ) ٢٨. (»سنده التوحيد،اللهم إن آنت تعلم ذلك فاغفر لي ذنوبي و سهل علي سكرات الموت
 
ام مگر   را معتقد نشدهیام و مذهب  نورزيدهی تو آوتاهی آردن يكتايی آه من در ياریدان یدگارا اگر مپرور«

 مرگ را بر من ی چنين است،گناهان مرا ببخش و سختيهایدان یاينكه مطابق با توحيد باشد،خدايا اگر تو م
 . »آسان بفرما

 
دهند آه نزد ما  ی به او نسبت میاشاعره مطالبالبته اهل حديث و .اين جمالت را گفت و همان دم در گذشت

 . ثابت نيست
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 از او نقل آرده آه مخصوص خود یا گانه  سيزدهی نزاهت قلم دارد،آرای آه در ميان اشاعره تا حدیشهرستان
 : آوريم یاو بوده است و ما از ميان آنها دو نظر را در اينجا م

 
 را باطل یشوند و در حقيقت جزء ال يتجز یقسيم م نهايت تی عالم به صورت بیاجزا:گفت یـنظام م١
نهايت،امتناع احاطه  یالزمه انقسام اجزاء به صورت ب:گويد ی در نقد اين نظريه میعبد القاهر بغداد.دانست یم

) ء عددا  آل شيیو أحاط بما لديهم و أحص: (گويد ی آه قرآن می عالم خواهد بود،در حالیخدا بر همه اجزا
 ) . ٢٩) (٢٨/ص(
 

 جسم به صورت ی از اجزای از حقيقت نظريه نا آگاه بوده،تصور آرده است هر جزئیبغداد:شويم یيادآور م
نهايت را بالقوه  ی آه قائالن به اين نظر،انقسام به بینهايت تشكيل يافته است،در حال ی بیبالفعل از اجزا

 آن ین غير غرب آن است و پشت و رو را آه شما فرض آنيد،شرق آیهر جزئ:گويند یدانند نه بالفعل و م یم
 . آورد ینهايت،نه انقسام بالفعل را پديد م یاز يكديگر متمايز است و همين،زمينه امكان انقسام به ب

 
 ی از اجزای هر جزئیفرض آنيم آه قائالن به بطالن جزء ال يتجز:شويم ی را نيز يادآور میدر اينجا نكته ديگر

نهايت بودن اجزا مانع از احاطه خدا به آنها  ی بیدانند،ول ی تقسيم منهايت قابل یعالم را به صورت ب
،هيچ چيز از جهان،از حيطه وجود ی است و به خاطر همين صفت نامتناهینيست،زيرا وجود حق،وجود نامتناه

 ) . ٣٠. (او دور نيست
 
باشد،آنگاه عبد  ی است آه داخل بدن او میـاو معتقد بوده آه واقعيت انسان روح اوست و آن جسم لطيف٢

 : گويد یآند،مثال م ی متوجه او آرده آه انسان از نقل آن شرم میا  اشكال آودآانهیالقاهر بغداد
 

ايم،زيرا جسد او را  او را نديده: را ديديم،بايد بگوييمیاگر واقعيت انسان روح او باشد،در اين صورت اگر انسان
 . ايم نه واقعيت او را ديده

 
اين تنها نظام نيست :شويم یيادآور م!اند اند،بلكه جسد او را ديده ابر اين صحابه،پيامبر را نديدهبن:گويد یو نيز م

آندـآنجا آه در پاسخ منكران معاد آه  یداند،بلكه قرآن نيز اين نظريه را تأييد م یآه واقعيت انسان را روح او م
قل يتوفاآم ملك الموت : (گويند ی بودندـچنين م بدن انسان در زمين را دستاويز انكار معاد قرار دادهیپخش اجزا

 ) ١١/سجده) ( ربكم ترجعونی و آل بكم ثم إنكم إلیالذ
 
 ».گرديد  ی پروردگار خود باز میگيرد،آنگاه به سو یبگو فرشته مرگ آه بر شما گمارده شده شما را م«
 

گيرد و هيچگاه در زمين  ی همان روح اوست آه فرشته مرگ آن را می است آه واقعيت آدمیاين آيه حاآ
شود،لباس اوست و پخش آن در جهان مانع از معاد انسان نيست،چون  یشود،آنچه آه پخش م یپخش نم

 شود،واقعيت او را تشكيل یواقعيت او آه روح اوست گم نشده بلكه نزد خدا محفوظ است و وارد هر بدن
 . دهد یم
 

 »صرفه«نظام و مذهب
خالصه اين نظريه آن است آه اعجاز قرآن .اند،نظريه صرفه است  نظام نسبت داده آه در اعجاز قرآن بهیاز آراي

 پيش از اسالم افراد فصيح و یاز نظر فصاحت و بالغت در حد خارج از توان انسان نيست شايد در زمانها
 از توان ی هر گاه بشر بخواهد نظير آن را بگويدـيعنیاند ول  نظير قرآن را داشتهی گفتن سخنانیبليغ،تواناي
 . دارد یگيرد و از آوردن مثل آن باز م ی استفاده آندـخدا جلو آار او را میخداداد

 
اند و   نقل آردهی مخالفان او همين نظريه باطل را از او به صورت نادرستیالبته نظريه صرفه باطل است،ول

 ) ٣١. (قرآن از نظر نظم هم معجزه نيست:گويد یاند او م گفته
 

 در عين حال یداند،ول ی منكر اعجاز نيست،بلكه آوردن مانند آن را أساسا از توان بشر خارج نم آه اویدر حال
 ) ٣٢. (آند ی میمعتقد است آه خداوند،افراد بشر را از آوردن مانند آن جلوگير

 
قرآن از نظر گزارش امور :گويد ی نيز به صورت صحيح،مذهب او را نقل آرده است و میدر اين مورد شهرستان

 مردم را از آوردن مثل آن باز داشته است و اگر آنان را رها یها  خدا انگيزهیپنهان از حس،معجزه است ول
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 قرآن آه در بالغت و فصاحت و نظم و سياق همسان او باشد،عاجز یها  از سورهیا آرد،از آوردن سوره یم
 . نبودند

 
 نظريه نظام به صورت صحيح است نه  آه مهم است نقلی است چيزی اساسینظريه صرفه نظريه باطل و ب

به صورت باطل و در هر حال،خواه به آن صورت خواه به اين صورت نقل گردد،اصل نظريه با نص قرآن آامال 
 . مخالف است

 
» .توانند بياورند یاگر انس و جن جمع شوند و يكديگر را آمك آنند،نظير آن را نم«:گويد یزيرا قرآن صريحا م

 دارند اما خدا توجه و انگيزه ی مقابله با آن نيست،نه اينكه توانايیين است آه بشر را توانايو ظاهر آيه ا) ٣٣(
 . گيرد یآار را از آنان م

 
 قرآن بود،بايد از فصيحان و بليغان قبل از یها  از سورهیا  آوردن سورهی بشر را توانايیاگر به راست
را ممانعت خدا از آوردن مثل آن پس از نزول قرآن بوده  مثل آن را در دست داشته باشيم،زيیهاي اسالم،نمونه

 به دست ما ی آه از عرب فصيح و بليغ جاهلی آه از مجموع سخنانینه پيش از بعثت پيامبر اآرم،در حال
 . شود ی شبيه قرآن ديده نمیرسيده است،چيز

 
ضه بطلبد،آنگاه به هنگام اعمال از اين گذشته،اين آار با حكمت خدا سازگار نيست آه آنان را به مقابله و معار

 . قدرت،مانع از انجام گردد
 

سازد آه سراغ ساختن  یها را در دلها نابود م  انگيزهی بودـيعنیاز اين گذشته اگر مسأله مسأله صرف دواع
توانست آالم  ی قرآن نروندـديگر الزم نبود اعجاز قرآن فصاحت و بالغت آن باشد،بلكه میها  از سورهیا سوره
 و پايين،معجزه پيامبر گردد آنگاه مردم را به مقابله بطلبد و به هنگام مقابله مانع از آن بشود آه آالم به پست

 .  بياورندیآن ابتذال
 

 آثار نظام 
 درباره یآتاب مستقل»ابو زيده« معروف بهی محمد عبد الهادیبا اينكه درباره نظام سخن زياد گفته شده،حت

ق در قاهره به چاپ رسيده . هـ١٣٦٥براهيم بن سيار النظام نام نهاده و در سال  نظام نوشته و آن را ایآرا
 . آند یبرند از چهار آتاب تجاوز نم ی نام می آه از ویاست،با اين همه مجموع آثار

 
  الثنوية یـالرد عل٤ـالجزء ٣ـالعالم ٢ـالتوحيد ١
 
 ) هـ٣٠٣ـ٢٣٥ (ی الجبائیـابو عل٥

او از :گويد یابن نديم درباره او م.الوهاب از پيشوايان معتزله در عصر خويش بود،محمد بن عبد ی جبائیابو عل
 آن را بر طرف نمود و رياست متكلمين ی آيندگان آسان آرد و سختيهایمعتزله بصره است و علم آالم را برا

ته و از مجلس أبو او از ابو يعقوب شحام علم آالم را آموخته،آنگاه به بغداد رف.،به او رسيدی در عصر ویمعتزل
 ) ٣٤. ( تدريس نشست و علم و نقل او بر همه آشكار گشتیالضرير بهره گرفته،سپس خود بر آرس

 
 در علم آالم بود و دانش خود را از ابو يوسف ی از پيشوايان معتزله و خود پيشوايیاو يك:گويد یابن خلكان م

 ی نظريات خاصی خود دارایه بصره بود و جباي فرا گرفت آه خود رئيس معتزلیيعقوب بن عبد اهللا شحام بصر
.  داشته استیهاي  نزد او علم آالم را فرا گرفته،با او مناظرهیدر علم آالم است و شيخ ابو الحسن اشعر

)٣٥ ( 
 

 یابن المرتض.باشد  ی در خوزستان است و ميان بصره و اهواز قرار دارد میا  منسوب به جبا آه منطقهیجباي
 جليل القدر ی با تقوا و زاهدی است آه علم آالم را آسان آرد و در عين حال فقيهیاو آس:نويسد یم
 به ی نبود،و او در دوران جوانی مورد اتفاق دانشمندان معتزلیپس از ابو الهذيل هيچ آس بسان و.بود

 .  در مناظره معروف بودینيرومند
 

 : آنيم ی از مناظرات او را نقل میا ه،نمونی نشان دادن پايه استعداد او در دوران نوجوانیاينك برا
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روبرو شد آه گويا طرفدار مذهب جبر بود و معتقد بود آه »صقر« به نامی با شخص بزرگی در مجلسیجباي
 خود را به او نزديك آرد و ی است نه بندگان،جبايی خوب و بد بندگان از آن خداست و او فاعل حقيقیآارها
 : گفت

 
آيا خدا در : گفت یجباي.بپرس: گفتیو!اضران از جرأت اين نوجوان تعجب آردند؟حیگوي ی دارم،پاسخ میسؤال

آيا :گفت.یبل:؟گفتینام یآيا به خاطر اين آار،او را عادل م:گفت.یبل:آند؟گفت یميان بندگان به عدل رفتار م
 را جائر به خاطر اين فعل او:گفت.یبل:گفت)  است آه از بندگان سر بزندیمقصود ظلم(آند؟  یخدا ظلم هم م

مردم از اين . نگفتیاستاد در پاسخ متحير ماند و چيز.یپس او را نبايد عادل نيز بنام:گفت.نه:؟گفتینام یم
 ) ٣٦. ( معروف گشتی جبايیاو از جباست آه بعدها به نام أبو عل:گفتند.نوجوان تحقيق آردند

 
 چندان استوار یز نظر واقع گراي ایبسيار ستوده و قابل ستايش است،ول»يك نوجوان«البته اين مناظره از

گيرد،همه از جانب  ی آه در جهان از عدل و ظلم انجام میتمام آارهاي:گويند ینيست،زيرا مجبره م
ناميم،زيرا  یناميم و جائر نم ی در اين حال خدا را عادل میباشد ول یخداست،زيرا افعال بشر مخلوق او م

 .  بخوانيمیتوانيم او را به نام یشد،نم از شرع نبای است و تا دليلی خدا توقيفیاسام
 

 او را بر شمردند،ديدند او ی مانده آنگاه آه آثار علمی به جای از ابو علیآثار بزرگ:گويد ی میابن المرتض
 را نگاشته و در آن ی تفسيریأبو عل:گويد ی میابن المرتض. نهاده استی برگ مطلب نوشته و بر جا٠٠٠/١٥٠

 را در تفسير آيات ی جبايی ابو علی در مجمع البيان آرایآند،مرحوم طبرس ی نقل میتفسير تنها از اصم معتزل
 . فراوان آورده است

 
او هر گاه از پيامبر :گويد  یمند بود،زيرا م شود آه او به اهل بيت عالقه ی استفاده میباز از نگارش ابن المرتض

أنا حرب لمن «آرد یث ياد شده را نقل م و حسن و حسين و فاطمه حديی اهللا عليه و آله درباره علیصل
آنند و باز  یها در شگفتم آه اين حديث را نقل م ريشه یمن از اين ب:گفت یم»حاربكم و سلم لمن سالمكم

 . ورزند یهم به معاويه محبت م
 
 )  هـ٣٢١ـ٢٧٧ (یـابو هاشم جباي٦

 ديده به جهان گشود و در سال ٢٧٧ آه در سال ی جبايی علیعبد السالم بن محمد بن عبد الوهاب،فرزند اب
 .  درگذشت٣٢١

 
 به روش اعتزال است،در پايان عمر در بغداد یاو شيخ معتزله و نويسنده آتابهاي:گويد ی میخطيب بغداد
 ) ٣٧. (سكونت گزيد

 
 در مذهب اعتزال دارند ی معروف و پدرش از بزرگان معتزله بودند و مقاالتیاو خود متكلم:نويسد یابن خلكان م

 آه ی داشت به نام ابو علی اين پدر و پسر مشحون است و عجيب اينكه او فرزندی با آرای آالمی آتابهاو
 از علم و دانش یصاحب به فكر اينكه او نيز از پدر سهم.وارد شد»صاحب بن عباد« پسر بریروز.فاقد دانش بود

او در . را از او پرسيدی آزمون مطلباو را آنار خود نشاند و به عنوان. خود برخاستیبه ارث برده است،از جا
 پدرت با ی،ولیفرزندم راست گفت:صاحب به رسم مطايبه گفت» از علم استیدانم نيم ینم«:پاسخ گفت

 ) ٣٨) . ( با دانشیيعن! (نيمه ديگر پيشرفت آرد
 

 آن پايه  رسيد آه هيچيك از سران علم آالم بهیا او از نظر علم و دانش به پايه:گويد ی عبد الجبار میقاض
او .گشت ی می او متأذی پرسشهای پدر از فزونی اخذ دانش بسيار حريص و آزمند بود و گاهیاو برا.نرسيدند

 استراحت به خوابگاه خود یآرد،آنگاه آه پدر برا یتمام ساعات روز پدر را از سؤال و پرسش رها نم
 یآنگاه قاض. او ببنددی شود و در را بر روشد آه مبادا پدر قبل از او وارد یرفت،زودتر در خوابگاه حاضر م یم
 او نبايد شگفت زده ی و تعالی اندوختن علم و دانش تا اين پايه حريص باشد،از ترقی آه برایآس:گويد یم

 . شد
 

 از مسائل اختالف نظر ی با والد خود در قسمتی بر مذهب اعتزال بود،ولیا  آه متكلم برجستهیاو در حال
 ) ٣٩. (داشت
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 است و چندان روشن نيست و ی از ابهام باقیا است آه هنوز در هاله»احوال«معروف او قول به یاز آرا
 . یاحوال ابو هاشم،طفره نظام و آسب اشعر:است»مبهمات«گويند سه چيز جزء یم
 

او نيز با هوش و زيرك ) از بصره به بغداد منتقل گشت( وارد بغداد شد ٣١٤ابو هاشم در سال :گويد یابن نديم م
ـالجامع ١: از خود به شرح زير به يادگار گذاردی داشت و آثاری خوش فهم بود و در سخن گفتن دست توانايو

ـكتاب ٧ـكتاب العوض ٦ـكتاب اإلنسان ٥ـالجامع الصغير ٤ـكتاب األبواب الصغيرة ٣ـكتاب األبواب الكبيرة ٢الكبير 
 القائلين یـكتاب الطبائع و النقض عل٩د  ارسطاطاليس في الكون و الفسایـالنقص عل٨المسائل العسكريات 

 ) ٤٠. (ـكتاب االجتهاد ١٠بها 
 

شود آه مذهب او در اوايل قرن پنجم در بغداد رواج داشته است و پيروان  ی استفاده میاز سخن خطيب بغداد
آل بيشتر معتزله عصر ما پيرو او هستند و صاحب بن عباد وزير :گويد یاند،او م ناميده یم»بهميشه«او را

 ) ٤١. (داد ی او سوق میبويه،معتزله را به سو
 

 هر دو جنازه را يك زمان در قبرستان مشاهده ینيز در گذشت و مردم وقت»ابو بكر بن دريد«روز در گذشت او
 زايد افتادند ی در ری و آسائیادب و آالم مرد و به ياد در گذشت همزمان محمد بن حسن شيبان:آردند گفتند

 . فقه و ادب مرد: اديب و گفتندی،دوم فقيه بودیآه اول
 
 ) هـ٤١٥ـ٣٢٤ (ی القضاة عبد الجبار بن احمد همدانیـقاض٧

 القضاة است و اين لقب به غير او ی ملقب به قاضی اسد آبادیاو عبد الجبار بن احمد بن عبد الجبار همدان
 و در اصول از معتزله و  آردهی پيرویاو در فروع،از مذهب شافع:نويسد ی میخطيب بغداد.شود یاطالق نم

 بود و در راه حج وارد بغداد شد و در آنجا به تدريس ی شهرستان ری است و مدتها قاضی مؤلفاتیدارا
 عبد الجبار در گذشته ی برسم،قاضیدر راه سفرم به خراسان پيش از آنكه به ر:آند یآنگاه اضافه م.پرداخت

 ) ٤٢. ( رخ داد٤١٥بود و اين جريان در سال 
 

او از معتزله بصره و از مروجين مذهب :نويسد یم»شرح عيون المسائل«در آتاب)  هـ٤٩٤م  (ی جشمحاآم
 تلمذ آرد،سپس حاآم ی عبد اهللا بصری اسحاق بن عياش،آنگاه نزد شيخ ابیاو نخست نزد أب. هاشم بودیاب

 است آه آالم را به یآس ندارم آه بتواند مراتب فضل و دانش او را بيان آند،زيرا او یمن سخن:آند یاضافه م
 آن رنج و سفر بر خود هموار ی فراگيری نوشت آه دانشجويان برایزبان روشن بيان آرد و درباره آن آتابهاي

 به ی را بيان آرد آه پيش از او آسیسازند و آثار او به شرق و غرب رسيد و آن چنان نكات دقيق و ظريف یم
مند گشت و در اين مدت پيوسته به آار تدريس و امال اشتغال   بهرهیاو از عمر طوالن.آن آار موفق نگرديده بود

 او ی منتقل گشت و به شيخ معتزله شناخته شد و آتابهایداشت و رياست مذهب اعتزال در دوره او به و
 .  ديگران منسوخ شدیمورد اعتماد گشت و در سايه اين اقبال،آتابها

 
 با معتزله یوقت. بودی بر مذهب اشعری و در دوران جواناو اهل اسد آباد همدان بود،سپس به بصره رفت

 اسحاق بن عياش و ابو عبد اهللا ینشست و برخاست آرد و به مناظره پرداخت،مذهب اعتزال را برگزيد و از اب
 . بهره گرفت و بر اقران خود تقدم جست) ٤٣ (یبصر

 
يس آند و او در آنجا اقامت گزيد و در سال  دعوت آرد تا در آنجا تدری هـصاحب بن عباد او را به ر٣٦٠در سال 

 در آخر عمر از اين یداد،ول یـعليه السالمـتفضيل مي شيخين را بر علیاو مدت. هـدر همان جا درگذشت٤١٥
 ) ٤٤. (ـعليه السالمـمعتقد شديعقيده برگشت و به تفضيل عل

 
 . اند در آورده خود اوست آه شاگردانش به نگارش ی مانده از او امالیاآثر آثار به جا

 
 : شويم ی از آثار مطبوع او را يادآور میاينك برخ

 
 و نگارش تالميذ او بوده و جامعترين و در عين حال موجزترين ی قاضیـشرح األصول الخمسة،اين آتاب به امال١

چار آتاب در شرح عقايد معتزله است اگر اين آتاب در اختيار محققين معاصر نبود،در تبيين عقايد معتزله د
اين آتاب را عبد الكريم . اشاعره و يا ديگر فرق بهره بگيرندیها شدند و ناچار بودند آه از نوشته یاشكال م

 و یالزم به تذآر است آه شاگرد قاض.ق تحقيق آرده و در قاهره چاپ شده است. هـ١٣٨٤عثمان در سال 
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نپذيرفت و خود،اين بخش را بر محور افكار  بود و در بحث امامت نظريات استاد را ینويسنده اين آتاب شيعه زيد
 .  نيستیزيديه نگاشته است و در حقيقت اين بخش از آتاب مربوط به قاض

 
 در دست ی جزء بوده و قرنها بود آه از آن اثر٢٠ یـالمغني في أبواب التوحيد و العدل،اين آتاب دارا٢

 بلند یلذا هيأت علم.اب در يمن هست  اين آتی آگاه شدند آه نسخه خطی از طريقیدانشمندان مصر.نبود
 اين شد ینتيجه اين سفر علم. از طرف دولت مصر مأمور شد آه به يمن برود و از اين آثار عكس بگيردیا پايه

 جلد ديگر آن پيدا ٦ در قاهره منتشر گشت و هنوز ی جلد موجود آن ميكرو فيلم گرفته شد و همگ١٤آه از 
 و اين جلد اخير،مربوط به عقيده ٢٠ـ١٧ـ١٦ـ١٥ـ١٤ـ١٣ـ١٢ـ١١ـ٩ـ٨ـ٧ـ٦ـ٥ـ٤:از جلد عبارتند ١٤نشده است و اين 

به »الشافي«چاپ گرديده است و سپس»الشافي« نقد شده و به نامیاماميه است آه به وسيله سيد مرتض
 . به چاپ رسيده است»تلخيص الشافي« خالصه شده و به نامیوسيله شيخ طوس

 
 امال آرده ی تحقيق و منتشر گشته است،گويا قاضیر به وسيله سيد عزمـالمحيط بالتكليف،اين آتاب در مص٣

 . و حسن بن احمد بن ثنويه نگارش يافته است
 
 . ـمتشابه القرآن آه در قاهره به وسيله عدنان محمد زرزور چاپ و منتشر گشته است٤
 
 . ـتنزيه القرآن عن المطاعن،در بيروت چاپ و منتشر شده است٥
 
 .  استیو طبقات المعتزلة،اين آتاب در حقيقت اساس طبقات المعتزلة ابن المرتضـفضل االعتزال ٦
 

 را نيز به آن ضميمه نمود و یفؤاد سيد اين آتاب را تحقيق و به همين نام منتشر آرد و آتاب ذآر المعتزله آعب
 نگارش يافته یشمبه اين اآتفا نكرد،بلكه طبقه يازدهم و دوازدهم از مشايخ معتزله را آه به قلم حاآم ج

بود،بر آن افزود و در حقيقت اين آتاب از سه رساله تشكيل يافته و با توجه به طبقات معتزله ابن 
 . واقف گشت)  هـ٨٤٠/م (یتوان بر تاريخ معتزله از عصر واصل تا عصر ابن المرتض ی،میمرتض

 
رات خويش با استاد را در آتاب نزد او درس خوانده و مذاآ)  هـ٤٠٦/م (ی همين بس آه سيد رضیدر فضل قاض

 .  آن آتاب مراجعه آنيد٤٨،٤٩،١٨٠،١٨١به عنوان نمونه به صفحات .مجازات نبويه آورده است
 

اآنون وقت آن رسيده است آه با ديگر دانشمندان .تا اينجا ما با مشايخ و بنيانگذاران مذهب اعتزال آشنا شديم
 . آنان از طبقات مختلف آشنا شويم

 
از اين . در عين حال در توضيح و تبيين مذهب آوشا بودندی نبودند،ولی جديدیهر چند صاحب آرااين گروه 

 . سازيم یجهت ما اين فصل را از فصل پيش جدا م
 

 از ی افكنان مكتب اعتزال سخن گفتيم،در اين فصل به ترجمه برخیاگر در فصل گذشته پيرامون بنيانگذاران و پ
 دچار اشتباه شويمـو در اين فصل به ترجمه یر چند ممكن است در اين جدا سازپردازيمـه یدانشمندان آنان م

 . پردازيم ی از آنان میبسيار اندآ
 

  دانشمندان معتزله
 

 )  هـ٢١٠/م(ـابو سهل بشر بن معتمر ١
از شود  ی گفته میاو از اهل بغداد و گاه:گويد ی میابو القاسم بلخ.ابو سهل پايه گذار مكتب اعتزال بغداد بود

 ) ٤٥. (شود ی دارد آه با آن اشعار،بر ديگر مذاهب احتجاج میاهل آوفه بود و اشعار فراوان
 

 بيت بود و ٠٠٠،٤٠گويند در حدود  ی دارد آه میا او رهبر معتزله بغداد بود و قصيده:گويد ی عبد الجبار میقاض
 یعالقه بشر به اهل بيت،او را زندانهارون الرشيد به خاطر .در حقيقت ملل و نحل را در آن به نظم آورده بود

 ) ٤٦. ( در زندان نوشت و توجه رشيد را جلب آرد و آزاد شدیسرانجام اشعار.آرد
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 بصره و بغداد هر دو یاصوال مكتبها) ٤٧. ( هـدرگذشت٢١٠او در سال :نويسد ی در لسان الميزان میذهب
 . ورزند یهل بيت بيشتر مهر و محبت منسبت به اعتزال وفا دارند،اما معتزله بغداد نسبت به ائمه ا

 
 )  هـ٢١٥/م (یـمعمر بن عباد سلم٢

 ی بود و در مناظره دست توانايیآنيه او ابو عمرو استاد بشر بن معتمر و هشام بن عمرو و ابو الحسين مدائن
ا از هر هارون الرشيد هر نوع مجادله در دين را ممنوع ساخت و متكلمان ر:نويسد ی عبد الجبار میقاض.داشت

 به او رسيد آه در آن نامه آمده یا نامه»سند« از پادشاهانی به وسيله يكیروز.گونه بحث آردن باز داشت
 آنها به وسيله شمشير یشوند و مقلد ديگرانند و پيروز ی آه از در انصاف وارد نمی هستیتو رئيس قوم:بود

اگر .زام آن تا با او به مناظره بپردازم من اعی را به سوی،آسیاگر واقعا بر دين خود اطمينان دار.است
 . شوم ی آه با من هستند پيرو تو میتشخيص دادم آه آيين تو حق است،با آسان

 
ها نشسته  یدر آنار او يك نفر از سمن.او به حضور ملك رسيد. از قاضيان بغداد را به سند اعزام آردیرشيد يك

 ی را به احترام پذيرفت و در باالیملك سند قاض.ار ساخته بودبود و گويا او ملك را به نگارش نامه به هارون واد
 دستور داد آه با او مناظره آند آه اينك مناظره او را به صورت فشرده نقل یمجلس نشانيد،به مرد سمن

 . آنيم یم
 

   خود خبر بده،آيا قادر و تواناست يا نه؟ یاز خدا:یسمن
  . بله قادر و تواناست: مسلمانیقاض
  و قادر است مانند خود را خلق آند؟ آيا ا:یسمن
اين مسأله مربوط به علم آالم است و بحث درباره آن بدعت است و اساتيد ما اين علم را تحريم :یقاض
  . آنند یم

   هستند؟ یياران و استادان تو چه آسان:پادشاه
 جاهل و یاينها افرادمن قبال به تو گفتم آه : رو به پادشاه آرد و گفتی پاسخ بگويد،سمنیقبل از آنكه قاض

  . روند یمقلد هستند و در سايه شمشير پيش م
 نيز به هارون الرشيد نوشت و در آن چنين یا  دستور داد آه به بغداد برگردد و نامهیدر اين هنگام ملك به قاض

 آردند اطمينان ی من نقل میباب مكاتبه را من گشودم و هنگام نگارش نامه به آنچه آه از شما برا:آورد
  .  من يقين شد و جريان مناظره را در نامه شرح دادی آه شما فرستاديد،برایاآنون در حضور اين قاض.نداشتم

 را ندارد آه از آن دفاع یآيا دين اسالم آس:نامه به دست رشيد رسيد،سخت ناراحت شد و گفت
 ی را زندانی و گروهیع ساختچرا مدافعان،همانها هستند آه آنها را از مناظره ممنو:آند؟اطرافيان رشيد گفتند

 در محضر رشيد جمع شدند،رشيد سؤال آن ی همگیوقت.آنان را از زندان بيرون بياوريد:هارون گفت.یآرد
آفريدن : در ميان آنان قبل از همه پاسخ دادیگوييد؟جوان یدرباره اين سؤال چه م: را مطرح آرد و گفتیسمن

پس درست نيست آه .تواند مانند قديم باشد ی و حادث نمشود یمثل خداوند محال است،زيرا مخلوق حادث م
تواند خود را  یآيا م:تواند؟همچنان آه درست نيست بپرسيم یتواند مثل خود را خلق آند يا نم یآيا م:بگوييم

  عاجز و ناتوان و جاهل و نادان سازد؟ 
اعزام اين جوان : رشيد گفتند اطرافيان. مناظره بفرستيدیهمين جوان را برا:هارون الرشيد ذوق زده شد و گفت

سرانجام اتفاق نظر پيدا آردند آه معمر بن عباد . نيز مطرح آنندیممكن است سؤاالت ديگر.صالح نيست
 آگاه ینرسيده بود آه جاسوسان ملك او را از اعزام چنين فرد»سند«هنوز معمر به. را بفرستندیسلم

سرانجام از .و پا افتاد،زيرا قبال پاسخ را شنيده بود از ترس اينكه مبادا محكوم شود به دست یسمن.ساختند
 ) ٤٨. (طريق عوامل خود او را مسموم آرد و او در سرزمين غربت درگذشت

 
 جاهالن بر اريكه قدرت تكيه آنند و نادانها به عنوان خليفه ی اشاره آرد و آن اينكه وقتیا در اينجا بايد به نكته

 شوند،بلكه ینه تنها معمر و امثال او زندان.ندان از صحنه آنار بروند  شوند،طبعا بايد دانشمیپيامبر معرف
 شوند و در آنجا جان به جان آفرين ی بن جعفرـعليه السالمـنيز به امر رشيد زندانی مانند موسی الهیحجتها

اگر اين عالقمندان مقام و منصب الأقل دست پيشوايان معصوم را در تعليم و تربيت باز .تسليم آنند
 . آمد یگذاشتند،اين نوع آبرو ريزيها پيش نم یم
 

 . معمر از فارغ التحصالن مكتب اعتزال بصره بود
 
 )  هـ٢١٣/م (یـثمامة بن اشرس ابو معن نمير٣
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 مأمون از فضل او آگاه شد،او را به وزارت یوقت. بودیاو از تربيت يافتگان مكتب اعتزال بغداد و نويسنده بليغ

 ) ٤٩. (ت او نپذيرفیدعوت آرد،ول
 

در زمان مأمون و معتصم و واثق بود و او بود آه ) معتزله (یاو رهبر قدريه يعن:نويسد ی میابو منصور بغداد
آند،زيرا مأمون در  ی سه گانه تطبيق نمیسخن ابو منصور با تاريخ خلفا) ٥٠. (مأمون را به اعتزال دعوت آرد

 .  زمام خالفت را به دست گرفتند در گذشته و معتصم و واثق،به ترتيب پس از مأمون٢١٨
 

تواند رهبر معتزله در عصر اين دو خليفه اخير باشد،مگر اينكه  ی م٢١٣ یمتوفا»ثمامة«در اين صورت چگونه
 . توجيه شود آه شاگردان او پرچمدار اعتزال در عصر معتصم و واثق بودند

 
 روزگار در علم و ادب بود و در جدل ،يگانهی به ابو معن نميریثمامة بن اشرس مكن:نويسد ی میابن مرتض

نسبت افعال (من مسأله قدر : به مأمون گفتیثمامه روز:گويد ی میابو القاسم بلخ. داشتیدست واالي
 افزايم،مأمون ی بر آن می انسان ضعيف چيزیآنم و برا ی شما خالصه میرا در دو آلمه برا) انسان به خدا

آنچه در اين :مأمون گفت) قاضي القضاة عصر مأمون( اآثم  بنیيحي:مقصود شما از ضعيف آيست؟گفت:گفت
 : افعال انسان از خوب و بد از سه حالت بيرون نيست:گفت. بگویباره دار

 
  .  نداردی از جانب خداست و بشر در آن نقشیـهمگ١
  . ـهم از جانب آنها و هم از جانب خداست٢
 . ـفقط از جانب خود انسانهاست٣
 

 . اند  را صورت ندادهیداش و آيفر نخواهند بود،زيرا آاردر صورت نخست مستحق پا
 

 آه خدا یدر صورت دوم بايد خدا و بشر هر دو مستحق پاداش و آيفر و يا نكوهش و ستايش شوند و در حال
 .  باشدی چنين استحقاقیباالتر از آن است آه دارا

 
البته نظر ثمامه در اينجا اثبات .آنهاستاز اين جهت،آيفر و پاداش و مدح و ذم،متوجه . متعين استیطبعا سوم

 . تفويض بود،بدين معنا آه آار بشر از جانب خدا منقطع است و انسان در انجام آن مستقل است
 

 بود آه برهان ی و آالمی نيست،اما او فاقد آن ملكه فلسفی بود سخنیا در اينكه مأمون فرد درس خوانده
اگر او همين برهان را بر امام .رد آرده و امر بين األمرين را برگزيند ثمامه را تجزيه و تحليل آند و تفويض را 

حق همان :گفتند یپرداختند و م یآرد،آنان به تحليل بيان او م یهشتم يا امام جوادـعليهما السالمـعرضه م
د از  ممكن در ايجاینياز یتوان نياز ممكن را بر واجب در ذات و فعل انكار آرد و ب یشق دوم است،زيرا نم

شود ذات انسان وابسته به واجب  یچگونه م. ذات او از ذات واجب خواهد بودی نيازیواجب،مستلزم ب
بنابراين،فعل،به هر دو انتساب دارد اما مسؤوليت فعل از آن . در فعل خود مستقل و پا بر جا باشدیباشد،ول

،صوم و صالة يا ازدواج و زنا در  آرده و آن را در قالب اآل و شربی است آه قدرت مطلقه را رنگ آميزیآس
،از آن بنده ی نيست آه اين نوع رنگ آميزیآميزيهاست و شك  اين رنگیآورد و پاداش و آيفر برا یم

 . آند،نه خدا یگيرد و ازدواج م یگزارد و روزه م یخورد و نماز م ینوشد و م یاوست آه م.است
 

در اين مورد اتفاقا چنين .تامه است و آن بنده خداستو به ديگر سخن،پاداش و آيفر از آن جزء اخير از علت 
عالقمندان به . انجام گرفتی بن جعفرـعليه السالمـدر دوران نوجوانی ميان ابو حنيفه و امام موسیا مناظره

 ) ٥١. (توانند به مدرك ياد شده در زير مراجعه آنند یتفصيل مناظره،م
 
 ) هـ ٢٢٥/م(ـابو بكر عبد الرحمن بن آيسان األصم ٤

 آه ی اعراض است و اشكالی او نفی بود و از آرایاو مرد فصيح و فقيه و با تقواي:گويد ی عبد الجبار میقاض
 یـعليه السالمـاست و به هنگام مناظره با هشام بن حكم گاهياند،اعراض او از امام عل اصحاب ما بر او گرفته

 ) ٥٢. ( از هشام بودی از او و گاهیبرتر
 

 بر هشام پيروز نبوده تا چه رسد به ابو ی از تعصب نيست،زيرا در تاريخ مناظره آسینجا خال در ايیسخن قاض
 .  نتوانسته است پيش از اين نرمش نشان دهدیظاهرا قاض.بكر أصم

 

 
114



  )٢ (فرقه هاِی اسالمی           

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 
 

 )  هـ٢٢٦/م( بن صبيح المزدار ی عيسیـابو موس٥
ابو :گويند  یر داشت،م بن صبيح است آه به عبادت و زهد نيز اشتهای معتزله عيسی علمیاز شخصيتها

 یگفت،وقت ی و تفضلش سخن میالهذيل مجلس او را ديد و در آن شرآت آرد آنگاه آه او پيرامون عدل اله
از تالميذ معروف او جعفر بن حرب و جعفر بن مبشر است .لحظه مرگش رسيد،تمام اموال خود را به فقيران داد

 . باشد ی،جزء طبقه ششم میبند و از نظر طبقه
 
 )  هـ٢٤٠/م (یبو جعفر محمد بن عبد اهللا اسكافـأ٦

 آه نگارش ی،تاريخ در گذشت او را به نحوی دارد خطيب بغدادی از متكلمين بغداد است و آثار فراوانیاو يك
 ) ٥٣. (يافت ضبط آرده است

 
ه او را بر  است آیـعليه السالمـو از آساني از مواليان علیشيخ ما ابو جعفر اسكاف:گويد ی الحديد میابن اب

 ی ابو جعفر اسكافی است،ولیهر چند قول به تفضيل در ميان معتزله بغداد قول معروف.دهند یديگران ترجيح م
 عبد الجبار او را جزء طبقه یقاض:آند یترين آنان در سخن و عقيده بود نيز اضافه م در اين زمينه سرسخت

 ) ٥٤. (تهفتم شمرده و او قريب هفتاد آتاب در علم آالم نوشته اس
 

 متأسفانه اين آتاب تاآنون به دست ما ی است آه آتاب عثمانيه جاحظ را نقض آرد،ولیاو نخستين آس
 اآمال هدف،آنچه ی آه آتاب عثمانيه جاحظ را تحقيق و منتشر آرد،برای محمد هارون مصرینرسيده است،ول

منتشر »عثمانيه«ع آرد و همراه الحديد از نقض عثمانيه در شرح خود آورده است،يكجا جمیرا آه ابن اب
 . ساخت

 
 او نيست،مثال نقل آرده ی را از لسان او نقل آرده آه شايسته مقام علمی مطالبی در خطط مصریمقريز

خدا به ظلم بر بندگان يا اطفال و مجانين قادر نيست،به طور مسلم اين نوع تهمتها از :گفت یاست آه او م
 . گيرد ی سرچشمه میگر ی به اشعریتعصب تقريز

 
 ی محمودیاست آه اخيرا به همت محقق آثار اهل بيت آقا»الموازنة و االعتبار«و از آثار چاپ شده او آتاب

 . منتشر گرديد
 
 )  هـ٢٤٠ـ١٦٠( دوأد یـاحمد بن أب٧

 یاو بود آه يحي. داشت ی مذهب اعتزال آوشش فراوانیاو از فارغ التحصيالن مكتب اعتزال بغداد بود و در احيا
ابن نديم . آردی را با مأمون مرتبط ساخت و از اين طريق،اعتزال رشد فراوانی اآثم را با اعتزال آشنا آرد و وبن
 ) ٥٥. (تر از او در آن زمان وجود نداشت ی آريمتر و شريفتر و سخیفرد:گويد یم
 

اند آه ما  وضع ترجمه آرده او را به بدترين ی او پرداخته،در مقابل اهل حديث مانند ذهبیاگر ابن نديم به ثناگوي
 ) ٥٦. (آنيم ی میاز نقل عبارت او خوددار

 
 ی القضاة،مردیاو قاض:گويد ی ترجمه آرده است و میاو را به صورت معتدلتر»العبر«و در عين حال در آتاب

 است آه بر امام یرفت و او آس ی بود و از سران جهميه و معتزله به شمار میفصيح و سخنران،شاعر و سخ
 هـبر او خشم گرفت و اموال او را ٢٣٧ سنت احمد بن حنبل شوريد و به قتل او فتوا داد و متوآل در سال اهل
 ) ٥٧. ( هـدرگذشت٢٤٠ فلج در سال ی آرد و سرانجام با بيماری ميليون درهم بود،مصادره و او را زندان١٦آه 

 
ه او رئيس مذهبش احمد بن حنبل را به آند،نكته آن اين است آ ی میمهر ی درباره او تا اين حد بیاگر ذهب

 دوأد پيرامون حدوث و قدم قرآن ترتيب داد،در اينجا نقل یمحاآمه آشيد و اينك صورت محاآمه او را آه ابن اب
 . آنيم یم
 

   يا قديم است يا حادث و از اين دو بيرون نيست؟ یآيا چنين نيست آه هر شيئ:ابن أبي داود
  . چرا چنين است:احمد بن حنبل

   نيست؟ یآيا قرآن چيز: دوأدیابن أب
  .  استیچرا چيز:احمد بن حنبل

   جز خدا وجود ندارد؟ یآيا اين درست نيست آه قديم: داودیابن أب
  . چرا درست است:ابن حنبل
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  . پس قرآن حادث است.پس بنابراين،قرآن حادث است چون قديم منحصر به خداست: دوأدیابن أب
  ) ٥٨. (با تو مناظره آنممن متكلم نيستم تا :ابن حنبل
 توانا بوده و یرساند آه او در مناظره مرد ی با ابن حنبل است و خود می از صور مناظره قاضیاين يك

 یاين و امثال اين سبب شده است آه حنابله و اشاعره درباره او بدگوي.طرف،بسيار ضعيف و ناتوان بوده است
 ) ٥٩. (تر است گويد آه به افسانه شبيه ی میفات او سخن در آتاب خود درباره ویآنند،تا آنجا آه بغداد

 
 )  هـ٢٥٥/م(ـابو عثمان عمرو بن بحر جاحظ ٨

او عالوه بر تبحر در علم آالم،به تاريخ و :گويد ی عبد الجبار او را به انسان متفرد در علوم توصيف آرده و میقاض
 در توحيد،نبوت،نظم قرآن و یاو آتابها.ود  بی آامل داشت و در جد و هزل،انسان توانايیادب و فقه آشناي

 ) ٦٠. (حدوث آن و فضايل معتزله نوشته است
 

 ٢٤٥ (یاست آه ابن الراوند»فضيلة المعتزلة« به آنها اشاره آرده است،ناظر به آتابیفضايل معتزله آه قاض
آن را نقد آرد )  هـ٣١١(سپس ابو الحسين خياط .آن را نقد آرده و به نام فضيحة المعتزلة تأليف نمود) هـ
 . در قاهره منتشر گشت)  م١٩٣٥( اولين بار در سال یناميد و اين آتاب برا»االنتصار«و
 

عبارات هر دو آتاب را در »انتصار« از مستشرقان از آتابی اخيرا يكیهر چند دو آتاب اول در دست نيست،ول
 . د آشنا سازی توانسته است ما را با آن دو آتاب قبلیآورده و تا حد

 
 جلد و البيان و التبيين در دو جلد و آتاب البخالء و مجموع الرسائل است ٤از آثار ارزنده جاحظ آتاب الحيوان در 

البته .توان نام برد یرا م»العثمانية« از يك نوع اعوجاج در فكر است،آتابی ارزشترين آتاب او آه حاآیو ب
 یآيد آه انسان با هدف یو از مجموع آثار او به دست ماند   نوشتهی فراوانیمستشرقين درباره جاحظ آتابها

 است آه مالزم محمد بن عبد الملك زيات بود آه ابن خلكان درباره او ی او همين آافی هدفیدر ب.نبوده است
آرد و دلش  ی رحم نمی القلب و تندخو بود،بر آسی قسیمحمد بن عبد الملك مرد:گويد یچنين م

 از همسايگان به او نامه نوشته و خود ی يكیروز. استینه سست عنصرترحم نشا:گفت یسوخت و م ینم
 زنان یها ديوارهايمان به هم نزديك است و ترحم از شيوه:او در پاسخ نوشت. آرده بودیرا همسايه او معرف

 یهر گاه بر آس. قرار داده بودی تيزی ساخته و اطراف آن را ميخهای شكنجه دادن مخالفان تنوریاو برا.است
توانست حرآت آند،اتفاقا متوآل بر او خشم گرفت و  ی آه نمیا آرد به گونه یگرفت،او را در تنور م یم مخش

جسد او را از تنور بيرون آشيدند و به خاك . آرد و در آنجا در گذشتیسه روز او را در همان تنور زندان
 . چون قبرش را گود نكرده بودند،نيمه شب طعمه سگان شد.سپردند

 
انسان بر دين «: جليس و همنشين جاحظ است و به تعبير امير مؤمنانـعليه السالمـ ی از زندگانیا هاين گوش

 . »دوست خود است
 

 ) ٦١. (عالقمندان به نقاط ضعف جاحظ،به آتاب وفيات األعيان مراجعه آنند
 
 )  هـ٣١١م (ـابو الحسين خياط ٩

 عبد الجبار درباره او یقاض.كتب اعتزال بغداد بودابو الحسين خياط عبد الرحيم ابن محمد،فارغ التحصيل م
درگذشته )  هـ٢٣٤( بود آه در سال ی معتزلی عالم و فاضل از اصحاب جعفر بن مبشر ثقفیاو فرد:گويد یم

 و ديگران ی ابن راوندیها  بر نوشتهی بسياریو او نقدها) ٦٢. ( استی استاد ابو القاسم بلخیاست و از طرف
 را نقد آرده یابن راوند»فضيحة المعتزلة«است آه به وسيله آن آتاب»االنتصار«وف او آتابدارد و از آثار معر

 . در قاهره چاپ شده است)  م١٩٢٥(اين آتاب در سال .است
 

 طالب ی بن أبیامير مؤمنان عل:ترين صحابه آيست؟گفت با فضيلت:آند آه از او پرسيدند ی نقل میابن المرتض
اگر :گفته شد.باشد ی آه در ميان ديگر صحابه پخش است،در او يك جا جمع م فضيلتیها است،زيرا نمونه

 یمن در اين باره چيز: از آن ديگران شد؟او در پاسخ گفتیـعليه السالمـچنين است،چرا پيشواييعل
  نيز خالفت را به آنان تسليم آرد و نديدند آهی دانستند و علیدانم،جز اينكه صحابه خالفت را از آن ديگر ینم
 ) ٦٣. (از آنجا فهميدم آه آار آنان صحيح است. عمل صحابه را تخطئه آند يا با آن مخالفت نمايدیعل
 

 برترين صحابه بود،تقديم مفضول بر یاگر عل.منطق خياط در پاسخ به سؤال دوم بسيار سست و ناتوان است
 او یتراض آردند و فقر و نادار طالوت اعی اسرائيل به پيشوايی آنگاه آه بنی است حتیفاضل آار قبيح و زشت
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إن اهللا اصطفاه عليكم و زاده بسطة في : (را بهانه عدم لياقت او جلوه دادند،خدا به آنان چنين پاسخ گفت 
 ) ٢٤٧/بقره) (العلم و الجسم و اهللا يعطي ملكه من يشاء و اهللا واسع عليم

 
 را به هر آس یخدا فرمانرواي. داده استیشتر بيیخدا او را بر شما برگزيده و به او علم فراوان و توان جسم«

 او در قلمرو علم و قدرت،او را بر شما ی به خاطر برتریيعن».دهد و خدا گشايش دهنده و داناست یبخواهد م
 . فرمانروا قرار داديم

 
خالفت  او از تاريخ ی از ناآگاهی عمل صحابه را پذيرفت،اين نيز حاآیگويد آه عل یآنچه آه در آخر آالم خود م

ها و آلمات آوتاه   اعتراض خود را از طريق خطبهیـعليه السالمـكرارا به عمل آنان اعتراض آرد و صدايعل.است
 . خود به سمع گردانندگان دستگاه خالفت رساند

 
زنند و  ی است آه همه معتزله از آن دم میسخن ابو الحسين خياط در اين مورد قابل اغماض است و اين چيز

آرد اين است آه او »االنتصار«توان بر آتاب ی آه میانتقاد. الحديد،مملو از اين گفتارهاستیشرح ابن اب
رافضه معتقد است «:گويد ی را به شيعه داده است آه روح تشيع از آن بيزار است،او می ناروا و باطلینسبتها

بعد .آند یعوض مباشد و پيوسته جا  ی ساآن می متحرك و گاهی هيئت و صورت است آه گاهیخدايش دارا
 داشتند و توحيد را معتقد شدند و رافضه آنان را یاين عقيده رافضه است،مگر آنان آه با معتزله ارتباط:گويد یم

 بن ميثم و هشام بن حكم و یآنگاه آن عقيده باطل را به هشام بن سالم و مؤمن الطاق و عل».اند از خود رانده
 . دهد یسكاك نسبت م

 
رافضه :گويد یدهد و در قلمرو احكام و عمل م یاين نوع عقيده زشت را به شيعه نسبت ماو در قلمرو عقيده،

نه استبراء الزم است و . آنندیتواند در يك روز به عقد خود در آورند و با او نزديك یمعتقدند،يك زن را صد مرد م
 ) ٦٤!! (نه عده

 
 . ودن اين نسبتها بر اهل تحقيق روشن است پايه بیگوييم،زيرا ب ی نمی ناروا سخنیما درباره اين نسبتها

 
 )  هـ٢١٩ يا ٣١٧ـ٢٧٣ (ی آعبیـابو القاسم بلخ١٠

،از سران معتزله بغداد آه در علم آالم از خود ی معروف به آعبیعبد اهللا بن احمد بن محمود ابو القاسم بلخ
سپس به بلخ .نتشر گشت در بغداد زيست و آثارش در آنجا میاو مدت. به يادگار نهاده استیآثار فراوان

 ) ٦٥. ( هـدر آنجا در گذشت٣١٩بازگشت و در شعبان 
 

گويند  ی از معتزله به نام آعبيه است،آنها میاو رئيس گروه:گويد ی است درباره او میابن خلكان آه خود اشعر
 در ی آرايیااو از متكلمين بزرگ و دار.شود  یآه خدا فاقد اراده است و آارهايش بدون اراده و خواست صادر م

 ی و بلخی در بلخ ديده به جهان گشوده بود،از اين جهت او را آعبی آعب بود،ولیاو از قبيله بن.علم آالم است
 ) ٦٦. (گويند یم
 

 ی آه آعبی نسبت داده است،در حالی را به آعبی از عقايد معتزله چنين نظریابن خلكان به خاطر ناآگاه
 دارد،مقصود او اين است آه آار خدا مسبوق به مشيت و اراده یراو هدف باالت.گويد ی را نمیچنين سخن

ء متجدد و  ی است و شيی در ذات حق تعالیحادث نيست،زيرا حدوث اراده در ذات،موجب تغير و دگرگون
 آمال اراده باشد،نه خود ی اين مانع از آن نيست آه خدا دارایول.تواند قديم باشد یمتغير،حادث است و نم

 است و خدا اين صفت را به طور آامل یا،زيرا اراده از آن نظر آمال است آه رمز اختيار و آزاداراده حادث ر
 ) ٦٧. (سازد ی دارد آه همين معنا را روشن میا  در آتاب عيون األخبار جملهیابن شاآر آسب.دارد

 
 ی از فزونی آه حاآ به عنوان طعن بر محدثان نوشته استی زيادیاو آتابها:گويد ی میابن حجر در ترجمه بلخ

 ) ٦٨. (باشد یاطالعات و تعصب او در مذهب م
 

 آه از اعاظم یابو الحسين سوسنجرد:نويسد ی می در ترجمه محمد بن عبد الرحمان به قبه رازینجاش
قبر امام هشتم را زيارت نمودم،سپس :گويد ی در امامت دارد،می شيعه و متكلمين اماميه بود و آتابیعلما
 در امامت یابو جعفر بن قبه راز»االنصاف«و القاسم به بلخ رفتم و به حضور او رسيدم و آتاب ديدار ابیبرا

من نقد .ناميد»المسترشد في اإلمامة« بر آن نوشت و آن رایاو آتاب االنصاف را مطالعه آرد و نقد.همراهم بود
المستثبت في «شت و آن را بر نقد نویاو نقد. آوردم و به ابن قبه دادمیاو را همراه خود به شهرستان ر
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 یاو نقض. آردمیناميد و من آن را همراه خود به بلخ آوردم و تسليم ابو القاسم بلخ»اإلمامة
 وارد شهر شدم آگاه شدم آه او ی آوردم آه تسليم ابن قبه نمايم،وقتینوشت و من آن را به ر»المستثبت«بر

 ) ٦٩. (در گذشته است 
 

 در درجه دوم قرار داشتند و در اينجا یعتزله آشنا شديم آه از نظر موقعيت علمتا اينجا با ده نفر از بزرگان م
 نيازمند است و یآنيم،زيرا نگارش حيات مجموع دانشمندان معتزله خود به آتاب مستقل یدامن قلم را آوتاه م

ن هر دو را به  از فارغ التحصيالی گروهی از دو مكتب بغداد و بصره نموده و اسامی تكميل مطلب يادیفقط برا
 . شويم یصورت اجمال يادآور م

 

 طبقات معتزله 
 آه در آنجا ی به اعتبار مراآزی و گاهی زمانیبند  از نظر طبقهیگاه:توان به دو نوع تقسيم آرد یمعتزله را م
 درگذشته ٤١٥ عبد الجبار آنان را به ده طبقه تقسيم آرده و خود نيز آه در سال یقاض.اند تحصيل آرده

 . ر آن طبقه و يا در طبقه بعد قرار گرفته استاست،د
 

 طبقه رسيده است و ابن ١٤دو طبقه بر آنها افزوده و مجموعا به )  هـ٤٩٤ (ی متوفای بيهقیحاآم جشم
 اين طبقات و شرح حال هر دانشمند یبازگوي.نقل آرده است»المنية و األمل« همه آنها را در آتابیالمرتض
از .باشد ی سخن و از قلمرو آتاب ما بيرون میبقات قرار گرفته است،مايه گستردگ از اين طی آه در يكیمعتزل

ذآر « عبد الجبار آه به ضميمه آتابیقاض»طبقات المعتزلة«یاين جهت عالقمندان به دو آتاب ياد شده يعن
  . مراجعه آنندینگارش ابن المرتض»المنية و األمل« چاپ و منتشر شده و آتاب یتأليف آعب»المعتزلة

 
و »بصره«یاين تقسيم از دو مرآز فراتر نيست،يك:اند  آه در آنجا به تحصيل پرداختهیو اما تقسيم از نظر مرآز

شهر نخست زادگاه اعتزال است و واصل بن عطا و عمرو بن عبيد و ابو الهذيل عالف و نظام .»بغداد«یديگر
 از فارغ یمعتزله در بغداد تأسيس شد و گروه ی برای در اواخر قرن دوم مرآز ديگریبرخاسته از اين مرآزند،ول

 ی آه اين مرآز را تأسيس آرد،بشر بن معتمر متوفایالتحصيالن بصره به آنجا مهاجرت نمودند و نخستين آس
 از مسائل با فارغ التحصيالن ی به تحصيل پرداخته و طبعا در قسمتیآنگاه در اين مرآز گروه.است)  هـ٢١٠(

 ی دارند آه هر گروه با ويژگی خود اساتيد و فارغ التحصيالنیاين دو مرآز برا.دندبصره اختالف نظر پيدا آر
اينك در اينجا . معموال بغداديها به اهل بيت نزديكتر از بصريها هستندی از گروه ديگر متمايز است،ولیخاص

 : نگاريم یوار م مشايخ و بزرگان هر دو مكتب را فهرست
 

  مشايخ اعتزال بصره 
 
  ) .  هـ١٣١م (عطا ـواصل بن ١
  ) .  هـ١٤٣م (ـعمرو بن عبيد ٢
  ) .  هـ٢٣٥م (ـابو الهذيل عالف ٣
  ) .  هـ٢٣١م (ـابراهيم بن سيار نظام ٤
  ) .  هـ٢٠٠م در حدود ( االسوار یـعل٥
  ) . ٢١٥م  (یـمعمر بن عباد سلم٦
  ) .  هـ٢٢٠م (ـعباد بن سليمان ٧
  ) .  هـ٢٤٦م  (یـهشام فوط٨
  ) .  هـ٢٥٦م (حظ ـعمرو بن بحر جا٩
  ) .  هـ٢٣٠م (ـابو يعقوب شحام ١٠
  ) .  هـ٣٠٣م  (ی جبايیـابو عل١١
  ) .  هـ٣٢١م  (یـابو هاشم جباي١٢
  ) .  هـ٣٦٧م  (ی بصری بن علیـابو عبد اهللا الحسين١٣
 ) . یاستاد قاض(ـابو اسحاق بن عياش ١٤
  ) .  هـ٤١٥م ( عبد الجبار یـقاض١٥
  

  مشايخ اعتزال بغداد 
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  ) .  هـ٢١٠م (بشر بن معتمر ـ١
  ) .  هـ٢٣٤م (ـثمامة بن اشرس ٢
  ) .  هـ٢٣٤م (ـجعفر بن مبشر ٣
  ) .  هـ٢٣٦م (ـجعفر بن حرب ٤
  ) .  هـ٢٤٠م ( دوأد یـاحمد بن أب٥
  ) .  هـ٢٤٠م  (یـمحمد اسكاف٦
  ) . ٣١١م (ـابو الحسين خياط ٧
 ) . ٣١٧م  (ی آعبیـابو القاسم بلخ٨
 
 الحديد مراجعه یط اختالف ميان اين دو مكتب،به موارد مختلف از شرح نهج البالغه ابن اب از نقای آگاهیبرا

 . آنيد
 
 : نوشتها یپ
 
  ١٩.ص :،المنية و األملی المرتضیـاحمد بن يحي١
  ١٦٨.،ص ١ج :،الغرر و الدرریـسيد مرتض٢
  ٦٠.خطبه :ـنهج البالغة٣
  ١٦٦.،ص ١ج :،الغرر و الدرریـسيد مرتض٤
  ٢٠٣/ .فن اول از مقاله پنجم:هرستـابن نديم،ف٥
  ٢٢.ص :،المنية و األملیـابن المرتض٦
  ١٧٠.،ص ١ج :،الدرر و الغرریـسيد مرتض٧
  ٣. و ٢،حديث ٤٢٠،ص ١ج :،البرهانیـبحران٨
  ١٧٧.ـ ١٧٦،ی سيد مرتض١٠ـ٩
  ٢١٣: .٤٧ـبحار األنوار ١١
  ٤٦٢.،ص ٢ ج:،ابن خلكان،و فيات األعيان١٧٨،ص ١ج :،الدرر و الغرریـسيد مرتض١٢
  ١٧٩.ـ ١/١٧٨:،الدرر و الغرریـسيد مرتض١٣
  ٢٠٢.،ص ٢ج :،االحتجاجیـطبرس١٤
 آه از یخوارج در مناظرات خود هنگام) ٥٨/زخرف) (بل هم قوم خصمون: (فرمايد یـقرآن درباره قريش م١٥

  .  او خواندندیپاسخ ابن عباس عاجز ماندند،اين آيه را برا
  ٢٥٤.ص :ت المعتزلة،طبقای عبد الجبار همدانیـقاض١٦
  ٣٩.فن سوم از مقاله نخست،ص :ـابن نديم،الفهرست١٧
  ٢٦٦/ .٤:ـابن خلكان،وفيات األعيان١٨
  ٢٨.ص :ـالمنية و األمل١٩
  ٦٠.،ص ١٩ج : الحديد،شرح نهج البالغةیـابن اب٢٠
  ٣٦٦.،ص ٣ج :ـتاريخ بغداد٢١
  ٢٠٥.ص :ـابن نديم،فن اول از مقاله ششم٢٢
  ٧٠.ص :ت المعتزلةـفضل اإلعتزال و طبقا٢٣
  ٢٦٤/ .ـفضل االعتزال و طبقات المعتزلة٢٤
  ٧٨.،ص ١ج :،الدرر و الغرریـسيد مرتض٢٥
  ١٨٩.،ص ١ج :ی مرتضی،امالیـسيد مرتض٢٦
  ١٣٠.ص :،الفرق بين الفرقیـعبد القاهر بغداد٢٧
  ٢٩.ص :،المنية و األملی،ابن المرتض٢٦٤ص : عبد الجبار،فضل االعتزالیـقاض٢٨
  ١٣٩.ص : الفرقـالفرق بين٢٩
  ) . ١٤/حديد) : (و هو معكم أنما آنتم(ـ ٣٠
  ١٣٢.ص :،الفرق بين الفرقیـبغداد٣١
  ٢٢٥.ص :،مقاالت اإلسالميينیـاشعر٣٢
 أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله و لو آان بعضهم یقل لئن اجتمعت اإلنس و الجن عل(ـ ٨٨/ـاسراء٣٣

  ) . لبعض ظهيرا
  ٢١٧.فن اول از مقاله پنجم،ص :ـابن نديم،الفهرست٣٤
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) بخش اشاعره (١٨ از مناظرات او را در بخش دوم اين فرهنگ ص ی و ما قسمت٢٦٧،ص ٤ج :ـوفيات االعيان٣٥
  . آورديم
  ٤٦.ص :،المنية و األملیـابن المرتض٣٦
  ٥٥/ .١١:ـتاريخ بغداد٣٧
  ١٨٣/ .٣:ـابن خلكان،و فيات األعيان٣٨
  ٣٠٤:/ .تزلة عبد الجبار،طبقات المعیـقاض٣٩
  ٢٢٢.ص :ـالفهرست،فن اول از مقاله پنجم٤٠
  ١١٣/ .١١:ـتاريخ بغداد٤١
  . ـهمان مدرك٤٢
  . ـهر دو از طبقه دهم از طبقات معتزله هستند٤٣
  ١٣١.ص :ـفضل االعتزال و طبقات المعتزلة،مقدمه به قلم فؤاد سيد٤٤
  ١٨٧.ـ ١٨٦،ص ١ج :ی مرتضیـامال٤٥
  ٢٦٥.ص :زال عبد الجبار،فضل االعتیـقاض٤٦
  ١٥٣٩: .،شماره ترجمه٣٦٨،ص ٣ج :ـلسان الميزان٤٧
  ٣٣.ـ ٣١ص :،المنية و األملیـابن المرتض٤٨
  ٢٠٧.ص :ـابن نديم،الفهرست،فن اول از مقاله پنجم٤٩
  ١٧٢.ص :ـالفرق بين الفرق٥٠
  ٥.ج :،بحار األنواریـمجلس٥١
  ٢٦٧.ص :ـفضل االعتزال٥٢
  ٤١٦/ .٥:ـتاريخ بغداد٥٣
 آه ی نقل آرده است،در طبقات قاضی را آه از قاضی،سخن٦٣،ص ٤ج :حديد،شرح نهج البالغة الیـابن اب٥٤

 از آن است آه اين نسخه ناقص یفؤاد سيد آن را تحقيق آرده و منتشر ساخته است،موجود نيست و اين حاآ
  . يا منحرف است

  ٢١٢.ص :ـابن نديم،الفهرست،فن اول از مقاله پنجم٥٥
  ٣٧٤: . شماره ترجمه٩٧،ص ١ج :ل،ميزان االعتدایـذهب٦٥
  ٢٤٠. حوادث سال ٣٣٩:ـالعبر في خبر من غبرا٥٧
  . مطبوع در حاشيه الكامل مبرد:ـالفصول المختارة٥٨
  ١٧٤.ص :ـالفرق بين الفرق٥٩
  ٢٧٥.ص :ـفضل االعتزال٦٠
  ٤٧٣.ـ ٤٧١،ص ٣جلد :ـابن خلكان،وفيات األعيان٦١
مند   بهرهی مبشر بهره گرفته باشد،بايد از عمر نسبتا طوالن،اگر او از درس جعفر بن٢٩ص :ـفضل االعتزال٦٢

  . باشد
  ٥٠.ـ ٤٩ص :،المنية و األملیـابن المرتض٦٣
  ٨٩.، ٨،١٤٤:ـاالنتصار٦٤
  ٣٨٤.،ص ٩ج :،تاريخ بغدادیـخطيب بغداد٦٥
  ٣٣: .،شماره ترجمه٤٥،ص ٣ج :ـوفيات األعيان٦٦
  . ،مخطوط دار الكتب المصرية١٠٦،ص ٧ج :ـعيون األخبار٦٧
  ٢٥٢.،ص ٣ج :ـلسان الميزان٦٨
  ١٠٢٣.شماره :،فهرستیـنجاش٦٩
 
  

  
  

  اشاعره
  

  پيشواي مذهب اشعريه
 

  ١٧٩فرق و مذاهب آالمی، ص : آتاب
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 علی ربانی گلپايگانی : نويسنده
 

پيش از اين يادآور شديم آه در آغاز قرن چهارم هجری ابو الحسن اشعری در بصره به دفاع از عقايد اهل حديث 
اينك طی چند . با آرای معتزله قيام آرد و مكتب آالمی او در جهان تسنن شهرت به سزايی يافت لفتو مخا

 . پردازيم درس به بررسی زوايای مختلف آن می
 
  شخصيت و آثار علمي اشعری -١

در بصره به دنيا آمد، و ) آغاز غيبت صغری( هجری قمری ٢۶٠ابو الحسن علی بن اسماعيل اشعری به سال 
از طرفداران اهل » ابی بشر«پدرش اسماعيل بن اسحاق، مكنی به .  در بغداد در گذشت٣٣٠ يا ٣٢۴ال به س
خود گرفت، ولی در دوران جوانی به مكتب  از اين رو، جهت اشعری در آودآی با عقايد اهل حديث. بود حديث

. ری از عقايد اهل حديث قيام آرداعتزال گرايش يافت و تا چهل سالگی آن روش را پيمود، اما بار ديگر به جانبدا
 : اشپی تا درباره او گفته است

 
اشعری در آودآی متشرع، و در جوانی معتزلی بود، و زندگی او آيينه تمام نمای عجز آودآانه آن يك، و «

 ) ١. (» شود نارسايی و ناتمامی اين يك، محسوب می
 

از ) ٢. (اند ای نقل آرده رداخته و حكايات افسانههواداران اشعری درباره زهد و عبادت او به مبالغه گويی پ
آيد آه وی متفكری خوش استعداد و صاحب قريحه و محققی پرتالش بود و از  مطالعه آثار اشعری به دست می

او در جهت رفع تضاد ميان عقل گرايی معتزله و ظاهر گرايی اهل حديث آوشش . نوعی نبوغ نيز بهره داشت
 :  فرانسوی در اين باره گفته استهانری آوربن. بسيار آرد

 
خواه آوشش اشعری را آوشش موفق تلقی آنند يا به علت فقدان قدرت آافی در حل مسائل ما وراء «

الطبيعة، مساعی وی را با شكست رو به رو بدانند، با اين همه، او با پاآدلی آامل در پی آن بود تا مقارنه دو 
 ) ٣. (»  قدم حفظ آندحدوث و نظرگاه درباره قرآن را از حيث

 
های او  مناظره معروف او با ابو علی جبايی و سخنرانی. اشعری در سخنوری و فن مناظره مهارت آامل داشت

عالوه بر اين به . در مسجد جامع بصره در روزهای جمعه، در موفقيت و شهرت او نقش مؤثری داشت
 آتاب را آه اشعری ٩٨ابن عساآر، اسامی . رداختنويسندگی نيز مبادرت ورزيد و به نشر عقايد و آرای خود پ

 :  تاليف آرده، نام برده است، ولی از آثار معروف او آنچه بر جای مانده چهار آتاب است٣٢٠تا سال 
 
بر . رود  مقاالت االسالميين، آه از مشهورترين تاليف او و از مصادر معروف در علم ملل و نحل به شمار می-١

آمده است، مقاالت االسالميين نخستين اثر در نوع ) ۴(»  تاريخ فلسفه در جهان اسالمی«خالف آنچه در آتاب 
و نوبختی آتاب »  المقاالت و الفرق«آتاب ) ٣٠١متوفای (خود نيست، زيرا قبل از او سعد بن عبد اهللا اشعری 

 . را تاليف آرده بودند»  اآلراء و الديانات«
 
 در رد طريقه ظاهرگرايان، آه - چنانكه از نامش هويداست-ن آتاباي.  استحسان الخوض فی علم الكالم-٢

دانستند، تاليف شده است، و به طور مكرر به صورت جداگانه و نيز در  استداللهای آالمی را بدعت و حرام می
 . طبع گرديده است»  اللمع«ذيل آتاب 

 
 .  اللمع فی الرد علی اهل الزيغ و البدع-٣
 
اوال در آتاب : اين دو آتاب تفاوتهايی با يكديگر دارند آه مهمترين آنها عبارت است از. ديانة االبانة عن اصول ال-۴
از روش استدالل نقلی پيروی گرديده »  االبانة«از روش استدالل عقلی استفاده شده، ولی در آتاب »  اللمع«

 و در دفاع از آنهاست، ولی آتاب بوده ناظر به عقايد و آرای حنابله و اهل حديث»  االبانة«است، ثانيا آتاب 
 . در صدد اثبات عقايد خود اشعری است، بدون آنكه به آراء و عقايد اهل حديث عنايتی داشته باشد»  اللمع«
 
  علل اعتزال شيخ از مكتب اعتزال -٢

نی از عبارت شهرستا. درباره اينكه چرا اشعری از مكتب اعتزال روی برتافت، آرای مختلفی ابراز شده است
شود آه مناظرات آالمی او با استادش ابو علی جبايی و ناتوانی وی بر پاسخگويی به  چنين استفاده می

 : گيری او شد، چنانكه گفته است اشكاالت اشعری موجب آناره
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با  معروف بودند، در مخالفت»  صفاتيه«سلف آه به . معتزله و سلف در هر زمانی درباره صفات اختالف داشتند«

آردند، و تنها به سخنان اقناعی بسنده نموده و به ظواهر آتاب و سنت   از روش آالمی استفاده نمیمعتزله
تا اينكه ميان ابو الحسن اشعری و استادش ابو علی جبايی درباره برخی از مسائل . . . آردند تمسك می

 او اعراض آرد و به طريقه در نتيجه اشعری از. ای رخ داد، و اشعری، جبايی را ملزم آرد حسن و قبح مناظره
 ) ۵. (»  سلف روی آورد و با استفاده از روش آالمی به دفاع از مذهب آنان پرداخت

 
 : هانری آوربن دو مطلب را عامل تغيير جهت اشعری دانسته آه عبارت است از

 
قل، بدون گردد، زيرا ع  روش فكری معتزله، آه برای عقل ارزش مطلق قائل است، به محو دين منتهی می-١

هر گاه عقل فراتر از مسلمات دينی باشد، پس ايمان به خدا و آنچه از . شود قيد و شرط جانشين ايمان می
 ای دارد؟  جانب او نازل شده است چه فايده

 
رود، و ايمان به غيب فراتر از داليل   از ديدگاه قرآن ايمان به غيب اصل اساسی حيات دينی به شمار می-٢

. ر اين اتكا به عقل به عنوان دليل مطلق در قلمرو دينی با اصل ايمان به غيب ناسازگار استعقلی است، بناب
ولی در مكتب اشعری در عين اينكه در قلمرو داليلی آه بايد برای عقايد جزمی و اصول دين آورده شود، دليل 

رود، با اين  قه به شمار نمیای دارد و بر خالف ظاهرگرايان، توسل به دليل عقلی بدعت و زند عقلی ارزش ويژه
 ) ۶. (شود حال عقل در مقابل ايمان و مسلمات دينی حجت مطلق شناخته نمی

 
ولی هيچ يك از دو وجه مزبور درباره روش فكری معتزله صحيح نيست، زيرا آنان عقل را برای ظواهر دينی مقدم 

ترين پايگاه  اساسی. انند، نه حجت آافید و نيز آنان عقل را حجت الزم می. اند، نه بر مسلمات دينی دانسته
 . مكتب اعتزال اصل حسن و قبح عقلی است، و مدعای آنان در اين باره ايجاب جزئی است، نه ايجاب آلی

 
حقيقت آن با يكديگر خلط آرده است، آنچه بايد به آن  آوربن در دليل دوم خود اصل ايمان به غيب را با شناخت

گردد، و بخش ديگر آن از   آه بخشی از آن بر پايه عقل مستقل اثبات میايمان داشت، واقعيت غيب است
طريق شرع، و آنچه فراتر از عقل است، شناخت تمام عيار حقيقت غيب است و به همين دليل است آه درباره 

 . استمداد آند) عقل برتر(های وحی  معارف بلند توحيدی، توانايی عقل عادی محدود است و بايد از هدايت
 
های وحی  اش به هدايت ای از معارف با محدوديت توانايی آن و نيازمندی نابر اين اعتقاد به استقالل در پارهب

هيچ گونه ناسازگاری وجود ندارد و پنهان ماندن اين واقعيت روشن برای محقق واقع انديشی چون آوربن 
 . آور است شگفت

 
با  به مخالفت اشعری به انگيزه اصالح عقايد اهل حديث وجه ديگری آه در اين باره گفته شده اين است آه -٣

آرای معتزله آه در آن زمان بر اآثريت افكار مسلمانان حكومت داشت، قيام آرد، زيرا اين عقايد آه در آن روزگار 
آميزی چون تجسيم، تشبيه و جبر آميخته  آرد، با افكار انحرافی و شرك بر اآثريت افكار مسلمانان حكومت می

 و اصالح آنها جز با اعالن انصراف اشعری از مكتب معتزله و اعالن وفاداری به عقايد اهل حديث امكان پذير بود،
 ) ٧. (نبود

 
آيد اين است آه اشعری در واقع با عقايد معتزله و روش فكری آنان  آنچه از ظاهر اين توجيه به دست می

ند آالمی و به انگيزه مصلحت انديشی برای مسلمانان گيری او از اين مكتب صرفا يك ترف مخالف نبود، و آناره
های تاريخی با توجيه مزبور سازگار  ولی واقعيت. بود، تا به اين وسيله آنان را از خطر تجسيم و تشبيه برهاند

 : نيست، زيرا
 

ير تعب»  حشويه«دادند، آه گاهی از آنان به  اوال مجسمه و مشبهه تنها گروهی از اهل حديث را تشكيل می
 : شود، و عقايد آنان مورد قبول اهل الحديث نبود، چنانكه ابن خزيمه گفته است می

 
انا نثبت هللا ما اثبته اهللا لنفسه و نقر بذلك بالسنتنا و نصدق بذلك بقلوبنا من غير ان نشبه وجه خالقنا بوجه «

 ) ٨. (»  احد المخلوقين، و عز ربنا عن ان نشبهه بالمخلوقين
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آنيم، و به آنها ايمان داشته و بر زبان  د صفتی را آه او خود برای خود اثبات نموده، اثبات میما برای خداون
 . های او تشبيه آنيم آوريم، بدون اينكه وجه خداوند را به وجه يكی از آفريده می

 
يقتا با عقايد آيد، اين است آه وی حق ثانيا آنچه از مراجعه به آتابها و آرای برجای مانده از اشعری به دست می

 . ورزيد، و مخالفت او ظاهری و صوری نبود و مبادی آالم اعتزال مخالفت می
 
شايد علت آافی، شكافی بود آه در «: اند  مؤلفان آتاب تاريخ فلسفه در جهان اسالمی در اين باره گفته-۴

آه مردی مسلمان و رفت آه موجب نابودی دين گردد و اشعری  جامعه اسالمی پديد آمده بود، و بيم آن می
خواست دين خدا و سنت رسول او يكسره فدای عقايد معتزله شود، آه پيروی از عقل،  پرهيزگار بود نمی

خواست قربانی  نيز نمی. ايشان را به ابراز عقايدی وادار ساخته بود آه اسالم صحيح بدان اقرار نداشت
 به روح و حقيقت آن، آه دين را به جمود و تحجر نه. محدثين و مشبهه گردد آه تنها به ظاهر نص توجه داشتند

اشعری . آرد ساخت و احساسات دينی را سيراب نمی داد، بدان گونه آه عقل را راضی نمی سوق می
ای را برگزيند، راهی آه نجات اسالم و  راه ميانه) ظاهرگرايان(خواست ميان روش عقل و اصحاب نص  می

 ) ٩ . (»خشنودی اآثريت مسلمانان در آن باشد
 

 تحقيق و بررسي
يكی اينكه چرا اشعری از مكتب معتزله اعتزال جست؟و ديگر اينكه : در اينجا بايد دو مطلب را از يكديگر جدا آرد

 با آنان و طرح مكتب جديد چه بود؟  انگيزه او بر اعالن مخالفت
 

لف آالمی و به ويژه درباره وی عقايد و آرای معتزله را درباره مسائل مخت: بايد گفت در پاسخ سؤال نخست
داليل وی بر نادرستی عقايد معتزله در آثار آالمی وی و نيز در آتب ملل و . دانست توحيد و عدل نادرست می

 . نحل نقل گرديده است، چنانكه مناظره او با استادش ابو علی جبايی درباره قاعده اصلح مشهور است
 

ه چه بود، آامال روشن نيست، ولی با توجه به آراء و نظريات وی با معتزل اينكه انگيزه وی بر اعالن مخالفت
توان حدس زد  درباره موضوعات آالمی مورد اختالف ميان معتزله و اهل حديث، و مخالفت وی با هر دو گروه می

آه وی در صدد ارائه طرحی برای اصالح عقايد دينی از لغزشهايی آه بر پايه عقل گرايی معتزله و ظاهر گرايی 
بنابر اين از وجوه ياد شده درباره انگيزه . آرد بر آمد و به تعديل آن دو مبادرت ورزيد اهل حديث احساس می

مخالفت اشعری با معتزله، وجه اخير، استوارتر از وجوه ديگر است، و اما اينكه آيا اشعری در ايفای اين رسالت 
 . يا نه، در بحث آينده روشن خواهد شد توفيق يافت

 
ه دليل همين آرمان اصالح طلبی بوده است آه وی درباره مذاهب فقهی اهل سنت، موضع بی طرفی شايد ب

گويا وی در اين . اند و برخی مالكی و برخی حنبلی اتخاذ آرده است، چنانكه برخی او را شافعی پنداشته
اآر از او نقل انديشه بوده است آه رضايت مذاهب و فرق مختلف اهل سنت را جلب نمايد، چنانكه ابن عس

. »  همه مجتهد بوده، و بر حقند، در اصول اختالفی ندارند، اختالفشان در فروع است«: آرده آه گفته است
)١٠ ( 
 
 : ها نوشت پي

 
 . ۵٧ سير فلسفه در ايران، اقبال الهوری، ص -١
 . ١٧ - ١۶، ص ٢بحوث فی الملل و النحل، ج : ك.  ر-٢
 . ١۶٢ - ١۶١ن، ترجمه اسد اهللا مبشری، ص  تاريخ فلسفه اسالمی، هانری آورب-٣
 . ١۴٧، ص ١تاريخ فلسفه در جهان اسالمی، حنا الفا خوری، خليل الجر، ترجمه عبد المحمد آيتی، ج : ك.  ر-۴
 . ٣٢، ص ١ ملل و نحل، شهرستانی، ج -۵
 . ١۵٨ تاريخ فلسفه اسالمی، ص -۶
 . ٢٣، ص ٢ بحوث فی الملل و النحل، ج -٧
 . ١١ثبات صفات الرب، ص  التوحيد و ا-٨
 . ١۴٧ -١۴۶، ص ١ تاريخ فلسفه در جهان اسالمی، ج -٩
  .١۴٧ همان، ص -١٠
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   و عقل گرايانيتحوالت در مذهب اشعر
 

   ١٩٥، ص يفرق و مذاهب آالم: آتاب
  ي گلپايگاني ربانيعل: نويسنده

 
 ها در برابر اشعری   عكس العمل-١

با مكتب معتزله قيام آرد و به تحكيم و  قرن چهارم هجری به مخالفتدانستيم آه ابو الحسن اشعری در آغاز 
ای شاگرد و پيرو بر او گرد آمده و  وی در اواخر عمر خود مشاهده آرد آه عده. نشر آرای آالمی خود پرداخت

های وی را به عنوان پناهگاهی در مقابل قشريگری اهل حديث و عقل گرايی افراطی معتزله ستايش  انديشه
و از همان روزهای . مكتب اشعری در زمان حيات بنيانگذار آن شكل گرفت: توان گفت بدين جهت می. آنند می

 . با مخالفتهايی رو به رو گرديد نخست
 

با او  قبل از ديگران، معتزليان آه از تغيير جهت ناگهانی شاگرد قديم مكتب خود دلتنگ گرديده بودند، به مخالفت
: ، ظاهر گرايان، و پيشاپيش آنان حنبليان نيز با ترديد و تحير با وی برخورد آردند و گفتندعالوه بر آنان. برخاستند

آم و آاست، به نصوص و  گيری از معتزله باز هم جرات ندارد آه بی اين تازه وارد آيست آه در عين ادعای آناره
 ظواهر دينی، مانند اهل حديث استناد آند؟ 

 
واقع در (اشعری در بصره و بغداد به اصالح عقايد دينی پرداخت، در سمرقند از سوی ديگر در همان زمان آه 

با آرمانی مشابه اشعری ظهور آرد، و شاگردان ) ٣٣٣م (نيز ابو منصور ماتريدی ) مشرق سرزمين اسالمی
آورند و مكتب او را به  نزديك او آوشش مكتب اشعری را به عنوان يك اصالح ناقص و ناموفق به حساب می

آردند، و از عقايد ماتريدی به عنوان احيا آننده تسنن آامل دفاع  بودن متهم می آاری و ابن الوقت افظهمح
 . آردند می

 
 يافتن مذهب اشعری   تحوالت سياسی و رسميت-٢

مكتب اشعری از ) حدود نيمه قرن پنجم هجری(از نظر سياسی نيز تا زمان به قدرت رسيدن سلجوقيان 
در زمان . آردند آل بويه حكومت می) ٤٤٧ - ٣٢١(زيرا قبل از آنان بيش از يك قرن . ار نبودخوبی برخورد موقعيت

حكومت آل بويه شرايط مناسبی برای عقل گرايان به وجود آمد و اشاعره وضعيت مطلوبی نداشتند، زيرا آنان از 
 آنان اهل فضل و علم و يك طرف پيرو مذهب شيعه بودند، آه مدافع عقل گرايی است، و از طرف ديگر برخی از

ابن . بدين جهت در دربار آل بويه مكتب شيعه و مكتب اعتزال رونق يافت. ادب و مدافع آزاد انديشی بودند
 ) ١. (العميد و همچنين صاحب بن عباد، وزيران دانشمند آل بويه، هر دو ضد اشعری بودند

 
 و مذهب اشعری در جهان تسنن مقامی به سود اشعريان تغيير آرد با به قدرت رسيدن سلجوقيان وضعيت

مقرر شد آه در دو مدرسه نظاميه بغداد و ) ٤٨٥م (ممتاز به دست آورد، زيرا توسط نظام الملك وزير سلجوقی 
. از آن پس مذهب اشعری، مذهب رسمی اهل سنت گرديد. نيشابور، تعليمات بر وفق مذهب اشعری باشد

 . های آالمی مخالف خود برخاستند  مبارزه با فرقهاشاعره از اين موقعيت استفاده آرده و به
 

هايی آه از  مخالفت آنان، عالوه بر انگيزه آالمی، انگيزه سياسی نيز داشت، زيرا در برخی موارد حكومت
 . های مدافع آنان در ستيز بودند آردند، با حكومت مخالفان آنان حمايت می

 
 : باطنيان و فيلسوفان گفته استهانری آوربن فرانسوی درباره مخالفت غزالی با 

 
با حكومت فاطمی قاهره بود، زيرا آنان  هدف دشمنی غزالی با باطنيان و فيلسوفان، در عين حال، خصومت«

 ) ٢. (» جستند آردند و از اصول عقايد باطنی به نفع خود فايده می حكومت فيلسوفان را حفظ می
 

خطر باطنيه برای اسالم «: اند ه مخالفت غزالی با باطنيه گفتهمؤلفان تاريخ فلسفه در جهان اسالمی نيز دربار
 نبود، بلكه اگر خطری داشتند، پيش از آنكه متوجه اسالم باشد، متوجه - مثال-تر از خطر زنادقه و مجوس سخت

ای آه غزالی در برابر باطنيه گشوده بود، بيشتر از جنبه سياسی بود تا از جنبه  جبهه. بود دستگاه خالفت
آورده »  فضايح الباطنية و فضايل المستظهريه«يا »  المستظهريه«اين مطلب از آنچه وی در آغاز آتاب . نیدي

 ) ٣. (» شود است، به روشنی استفاده می
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  عقل گرايان اشعری -٣

اگر چه با پيروزی ظاهر گرايان بر معتزله ستاره عقل گرايی در جهان تسنن افول آرد، ولی موجب اضمحالل 
های مناسب از مكتب خود  آن نگرديد و نه تنها هواداران مكتب اعتزال تا قرنها بعد با استفاده از فرصتآامل 

خورند آه تفكر  ای به چشم می های شاخص و برجسته دفاع آردند، بلكه در ميان متكلمان اشعری نيز چهره
 .  اصالح آن همت گماردندعقالنی را ارج نهاده و در مواردی با عقايد اشعری مخالفت ورزيده و يا به

 
 خيالی و عبد الحكيم : الف

طولی نكشيد آه عقايد اشعريان دستخوش «: اند مؤلفان تاريخ فلسفه در جهان اسالمی در اين باره گفته
تطورات و تحوالت شد، يعنی اشعريان به عقل گرايش بيشتری يافتند، تا آنجا آه آن را بر نص ترجيح دادند، و 

در مواردی آه نص حاآی از چيزی «: گفتند»  عقايد نسفی«عبد الحكيم در حواشی خود بر چنانكه خيالی و 
عقل اصل است و . باشد آه عقل آن را ممتنع شمارد، بايد به تاويل آن پرداخت چه عقل بر نقل مقدم است

ه وسيله نقل، پس در ابطال عقل ب. بر اثبات صانع و اثبات عالميت و قدرت او نقل فرع، زيرا نقل موقوف است
 ) ٤. (»  به وسيله فرع، و اين هم ابطال عقل است و هم ابطال نقل ابطال اصل است

 
 شيخ محمد عبده : ب

را ) ١٣٢٣متوفای (در ميان متاخرين اشاعره عقل گرايان بسياری ظاهر شدند آه از آن جمله شيخ محمد عبده 
ر مسائل مورد اختالف ميان اشاعره و معتزله، آرا و آرد، ولی د وی از مكتب اشعری پيروی می. توان نام برد می

 . نظرياتی ابراز آرد آه با عقايد اشاعره مخالفت آشكار دارد
 

 آه از مهمترين مسائل مورد اختالف ميان معتزله -مناسب است نظريه وی درباره مساله حسن و قبح عقلی را
 :  يادآور شويم-و اشاعره است

 
های  معروف آن است آه عقل«: گفته است) ٥(» لمعروف و ينهاهم عن المنكريامرهم با«وی در تفسير آيه 

پسندند، و منكر آن  سالم آن را نيكو دانسته و قلبهای پاك به دليل هماهنگی آن با فطرت و مصلحت، آن را می
به آنچه گردند، ولی تفسير معروف  های سالم آن را انكار آرده و قلبهای پاك را از آن متنفر می است آه عقل

به آن امر آرده، و تفسير منكر به آنچه شريعت از آن نهی آرده است از قبيل تفسير آب به آب است، و  شريعت
ما با . با اشاعره در مساله حسن و قبح عقلی نيست معنای اين سخن ما طرفداری مطلق از معتزله و مخالفت
ين اساس توانايی عقل را بر درك حسن افعال به بر ا. بخشی از نظريه آن دو موافق و با بخشی از آن مخالفيم

چنانكه معتزله (دانيم  ولی چيزی را هم بر خداوند واجب نمی) چنانكه اشاعره منكر آنند(آنيم  آلی انكار نمی
 ) ٦. (» ) عقيده دارد

 
، قبول اينكه عقل مستقال بر درك حسن و قبح برخی از افعال تواناست، مخالفت صريح با مكتب اشعری است

اند، آن را نادرست تفسير آرده و چنانكه محقق  مخالفت آرده»  وجوب علی اهللا«و آسانی آه با مساله 
 ) ٧. (اند طوسی يادآور شده، مفاد وجوب آالمی را با وجود فقهی خلط آرده

 
 شيخ شلتوت : ج

يه آسب وی در مساله جبر و اختيار نظر. شيخ شلتوت نيز يكی از متاخرين عقل گرای اهل سنت است
تفسير آسب به تقارن عادی ميان فعل و قدرت «: اشعری را در حل معضل جبر آافی ندانسته و گفته است

انسان، بدون آنكه قدرت او در تحقق فعل تاثيری داشته باشد، عالوه بر اينكه با اصطالح لغوی آن و نيز با 
و مسئوليت ) الهی(ف و اصل عدل اصطالح قرآنی آن هماهنگ نيست، از عهده تصحيح و توجيه مساله تكلي

آيد، زيرا مقارنت مزبور، نتيجه ايجاد فعل توسط خداوند در ظرف قدرت انسان است، نه مقدور و  بر نمی) انسان(
مخلوق انسان، تا مصحح نسبت فعل به انسان باشد، و فعل همان گونه آه با قدرت انسان مقارنت دارد، با 

 . استسمع و بصر و علم انسان نيز مقارن 
 

در اين صورت قدرت چه امتيازی دارد آه مقارنت فعل با آن موجب نسبت دادن فعل به انسان شناخته 
 » شود؟ می

 
 : وی آنگاه نظريه خود را در اين باره ابراز آرده و گفته است
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مناط تكليف نظر من اين است آه خداوند قدرت و اراده را در انسان عبث و بيهوده نيافريده است، بلكه اين دو، «
اند، هر گاه انسان طريق خير يا شر را برگزيند خداوند وی را به طور  و جزا، و مالك انتساب افعال به انسان

هر چند انسان و قدرت و اختيار او همگی به مشيت و قدرت خدا و مقهور او . دارد قهری از ادامه آن باز نمی
لی از او بگيرد، تا شر سراسر ذات او را فرا گيرد، و نيز اگر تواند جاذبه خير را به آ هستند، او اگر بخواهد می

تواند جاذبه بدی را از او سلب نمايد تا خوبی ذات او را احاطه آند، ولی حكمت الهی در مساله  بخواهد می
 ) . ٨(»  آند آه در انسان ترسيم گرديده است تكليف و آزمايش همان را اقتضا می

 
 : ها نوشت يپ
 
  . ٥١، مرتضی مطهری، ص )  عرفان-آالم( علوم اسالمی  آشنايی با-١
  . ١٦٥ تاريخ فلسفه اسالمی، ص -٢
  . ٥٤٢، ص ٢ تاريخ فلسفه در جهان اسالمی، ج -٣
  . ١٥٥ -١٥٤ همان، ص -٤
  . ١٥٦/  اعراف -٥
  . ٢٢٧، ص ٩ المنار، ج -٦
  . نگارنده، رجوع شود، در اين باره به آتاب القواعد الكالمميه، تاليف ٣٤٢ تلخيص المحصل، ص -٧
  ، به نقل از تفسير القرآن الكريم، شيخ شلتوت،١٥٣، ص ٢ بحوث فی الملل و النحل، ج -٨
  
  
  
  
  

  عقايد اشاعره
 

  ۵۶فرهنگ فرق اسالمي ، ص : آتاب
 دآتر محمدجواد مشكور : نويسنده

 
 : نهاده استابو الحسن اشعری، آالم خود را بر چهار رآن، و هر رآن را بر ده اصل به شرح زير 

 
خداوند وجود دارد، واحد است، قديم است، جوهر : در ذات الهی اصول دهگانه آن از اين قرار است: رآن اول

نيست، جسم نيست، عرض نيست، مخصوص به وجهتی يا آه در مكانی باشد نيست، ممكن است ديده 
 . شود و هميشه باقی است

 
خدا حی است، عالم است، قادر است، صاحب : ن قرار استدر صفات الهی اصول دهگانه آن از اي: رآن دوم

اش  اراده است، سميع است، بصير است، متكّلم است، محل حوادث نيست، آالمش قديم است، علم و اراده
 . ازلی و قديم است

 
خدا خالق افعال بندگان است، افعال بندگان : در افعال الهی اصول دهگانه آن از اين قرار است: رآن سوم

سب از خود آنهاست، صدور آن افعال را خدا خواسته، خلق و اختراعی آه خدا آرده از روی احسان است، مكت
گناه را عذاب آند، خدا پای بند  تواند مردم بی برای خدا تكليف ما ال يطاق مانعی ندارد و جايز است، خداوند می

ت، مبعوث شدن انبياء ممكن است، مصالح بندگان خود نيست، واجب آن را گويند آه شرع واجب دانسته اس
 . خداوند است رسول الّله از معجزات ثابت) ص(نبوت محمد

 
قيامت، نكير و منكر، عذاب قبر، ميزان و ترازوی عدل، پل صراط، : اصول آن هم ده است: رآن چهارم سمعيات

علی، شرايط امامت، و ابوبكر، عمر، عثمان، : وجود جنت و نار، احكام امامت، فضيلت صحابه به ترتيب خالفت
 . در صورت نبودن امام واجد شرايط، اطاعت از احكام سلطان وقت است

 
اشعری گويد آه باريتعالی عالم به علم، قادر به قدرت، حی به حيات، مريد به اراده، متكلم به آالم، سميع به 

 . سمع، بصير به بصر است
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 . تكليف ما اليطاق و لو در امری محال بر وی جايز است

 
ايمان تصديق به قلب، و قول به زبان، و عمل به ارآان و فروع شرع است، و هر آه قلبا ايمان داشته باشد، و 

 . شود بميرد مؤمن و ناجی است، و جز به انكار چيزی از احكام شرع از ايمان خارج نمی
 

آمرزد،  خودش می او را به رحمتيا خداوند  صاحب گناه آبيره، اگر بدون توبه از اين عالم رود حكم او با خداست
شفاعتی الهل الكبائر «: گذرد، زيرا در حديث آمده است آه پيغمبر فرمود يا به شفاعت پيغمبر از گناه او درمی

يا اين آه خداوند او را به اندازه . آنم اند شفاعت می خودم آه مرتكب آبيره شده ، يعنی من از مت» من امتی
 . آورد، و جايز نيست مانند آّفار در آتش جاودان بماند  را به بهشت اندر میآند، و سپس او جرمش عذاب می

 
»  عقل«. از راه گوش به ما رسيده باشد»  حديث«و »  قرآن«واجبات شرع همه سمعی هستند، يعنی بايد از 

 از حاصل شود، و»  عقل«خداوند از روی  سازد، و مقتضی تحسين و تقبيح نيست، معرفت چيزی را واجب نمی
، »و ما آّنا معذبين حتی نبعث رسوال«: واجب گردد، زيرا خدا فرموده است»  سنت«و »  قرآن«راه سمع يعنی 

 . يعنی تا ما پيغمبری نفرستيم، آسی را عذاب نخواهيم آرد
 

به خواری و خذالن او است، توفيق خداوند خلق  به توفيق خدای تعالی است، و آفر و معصيت ايمان و طاعت
امام جز به . نسان بر طاعت اوست، و خذالن و خواری، خلق قدرت بر معصيت و نافرمانی از اوستقدرت ا

بر امامت آسی وجود »  نّصی«صحيح نيست، زيرا اگر »  تعيين«و »  نّص«امت ثابت نگردد و » اختيار«و »  اتفاق«
ده بر خالفت ابو بكر اتفاق ساع چون نّصی وجود نداشت مسلمانان در سقيفه بنی) ١. (ماند داشت پنهان نمی

 . اتفاق نمودند) ع(آردند و پس از وی به ترتيب بر خالفت عمر و عثمان و علی
 

در بصره آردند به بدی ياد نكنيم، زيرا آنان از ) ع(اشاعره گويند ما عايشه و طلحه و زبير را در جنگی آه با علی
مبشره بودند زيرا پيغمبر آنان را به در آمدن در خطای خود بازگشته و توبه نمودند و طلحه و زبير از عشره 

ستم نمودند از اين ) ع(گوئيم آه معاويه و عمرو عاص بر امام حق طغيان آرده و بر علی. بهشت مژده داده بود
اهل نهروان آه خوارج باشند از دين خدا بيرون رفتند و پيغمبر نيز . ناچار شد آه با ايشان بجنگد) ع(جهت علی
يشان را داده بود و علی رضی الّله عنه در جميع احوالش بر حق بود و در هر آار آه آرد از راه خبر خروج ا

 . بيرون نرفت راست
 

مراد از : آنان گويند. اند اشاعره با اين آه اعتقاد به تجّرد خدا دارند و او را جسم ندانند، ديدن او را روا شمرده
چشم بيننده نقش بندد، و يا خط شعاعی از چشم بيننده بيرون خداوند، نه اين است آه صورت مرئی در  رؤيت

ء مرئی متصل گردد، بلكه مراد از ديدن خداوند، حالتی است آه پس از حصول علم به او به بيننده  آمده به شی
خداوند آن است آه خدا در روز قيامت، مانند ماه شب  معنی رؤيت:اند بعضی از اشاعره گفته. دهد دست می
 . ر مؤمنان آشكار خواهد شد، و همگی او را توانند ديدچهارده ب

 
های اسالمند، آه صفات علم و قدرت و اراده و سمع  هستند، و صفاتيه همان سلفی»  صفاتيه«اشاعره همان 

 . خواندند»  صفاتيه«اند، و چون معتزله نفی صفات آردند سلفيها را  و بصر و آالم را برای خداوند ازلی دانسته
 

گفتند آه خداوند قادر به قدرت، و عالم به علم وحی و زنده به حيات و ديگر از صفات است، و اين   میاشاعره
 . باشد معانی قديم است، آه زائد بر ذات اوست، و قائم به آن می

 
بر حسن و قبح اشياء داشته باشد وجود ندارد، بلكه آنچه را آه شرع  در عقل چيزی آه داللت: اشاعره گويند

شمارد، قبيح و زشت است، بنابراين تعيين حسن و قبح در  داند حسن و نيكو، و آنچه را آه شرع زشتنيكو 
 . اشياء با شرع است نه با عقل

 
بود هرگز آافر و فقيری در  اختيار اصلح در مورد بندگان بر خداوند واجب نيست، و اگر چنان می: اشاعره گويند

 . آار از زشت و زيبا و خير و شر و آفر و ايمان، به اراده خداوند استآفريد، و همه  اين جهان و آن جهان نمی
 
اّما . يعنی پيروان جهم بن صفوان، آه جبری مطلق بودند، اصال برای انسان اختياری قايل نبودند»  جهميه«

بر آردن آاری قائلند، و گويند اگر آدمی اراده »  آسب«رو آه اشاعره باشند، به نوعی اختيار به نام  جبريه ميانه
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. آند آند، يعنی خداوند افعال را خلق آرده، و آدمی آن را آسب می آند، خداوند آن فعل را برای او خلق می
آه »  معتزله«بر خالف . آن شمرده است»  بعيده«فعل، و اراده عبد را علت »  قريبه«اشعری اراده حق را علت 

 . اند شده»  تفويض«اند و قايل به  دانسته»  قريبه«، و اراده عبد را علت »اختيارند«قايل به 
 

است، و قبل از فعل وجود ندارد، و آن را تاثيری در فعل »  فعل«گفت آه قدرت عبد همراه با  اشعری می
 . باشد نمی

 
شود، آه با فعل بدون قدرت وجود ندارد، فعلی آه با قدرت  رو برای عبد قدرتی همراه با فعل خلق می از اين

آسب گويند، ولی فعلی را آه بدون قدرت خداوند است، آسب نخوانند و مؤثری در وجود جز همراه است 
مختص به انسان و »  آسب«: فرق گذاشته گويند»  خلق«و »  آسب«علمای آالم بين . خدای تعالی ندانند

ا واقع افعال انسان تنها به قدرت خد: اشاعره گويند آه. به معنی ايجاد، مختص به خداوند است»  خلق«
 . شود و آدمی را تاثيری در خلق و ايجاد آنها نيست می

 
 . االبانة، ابو الحسن اشعری

 . ١تاريخ علم آالم، ج 
 . ، االشعريه٢١٨، ص ٢دائرة المعارف اسالمية، ج 

 . شرح العقائد النسفيه
 . اللمع فی الرد علی اهل الزيع و البدع

 . ١الملل و النحل، شهرستانی، ج 
 
 : نوشت پي

 
ولی واقعه نصب علی در غدير خم و در يوم الدار از رواياتی است آه در آتب تاريخ و حديث فريقين آمده ) ١(

سيره ابن هشام، تاريخ طبری، تاريخ ابن اثير، تاريخ يعقوبی، و مروج الذهب مسعودی، و : رجوع آنيد به. است
 . آند  متعدده از اهل سنت نقل میيوم الدار را به طرق نيز به آتاب الغدير آه حديث غدير و حديث

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ي اشعريها ينوآور
 

   ١٨٧، ص يفرق و مذاهب آالم: آتاب
  ي گلپايگاني ربانيعل: نويسنده

 
گرايی و ظاهر گرايی را برطرف  ای تضاد موجود ميان عقل اشعری به ارائه طرحی نوين اقدام آرد آه به گونه

با عقل گرايان در اين جهت آه استدالل . ، هم موافق بود و هم مخالفبا هر يك از آن دو گروه بدين جهت. آند
عقلی در اثبات عقايد دينی، بدعت و حرام نيست، بلكه راجح و پسنديده است، موافقت آرد، و به تاليف 

و اين در حالی بود آه اهل حديث، علم آالم و . مبادرت ورزيد»  استحسان الخوض فی علم الكالم«رساله 
 . دانستند عقلی را بدعت و حرام میاستدالل 
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و از طرفی در تعارض عقل با ظواهر دينی، ظواهر را مقدم داشت، و در نتيجه در بحث صفات ذات و صفات 
خبريه با عقايد معتزله مخالفت آرد، همان گونه آه اصل تحسين و تقبيح عقلی و متفرعات آن را نيز مردود 

و چون نادرست . ها با اهل حديث هماهنگ گرديد و در اين زمينهدانست و هيچ واجب عقلی را نپذيرفت، 
با . دانستن تاويل و اصرار بر حفظ ظواهر در مواردی با اصل تنزيه و صفات جمال و جالل الهی منافات داشت

های آالمی جديدی را ابداع آرد، و يا اگر قبل از وی مطرح شده بود، به  استفاده از استدالل عقلی فرضيه
 . دهد ها، عقايد و آرای ويژه وی را در علم آالم تشكيل می آن پرداخت آه اين فرضيهتحكيم 

 
 های اشعری  نو آوری

  صفات ازلی خداوند -الف
گردد، هيچ گونه اختالفی ميان  در اينكه خداوند به صفاتی چون علم، قدرت، حيات، اراده و نظاير آن وصف می

اند، در آيات بسياری از قرآن آريم نيز وارد   از اين آه از صفات آمالمتكلمان نيست، زيرا صفات ياد شده گذشته
شده است، ليكن بحث در چگونگی تحقق اين صفات برای خداست آه آيا واقعيت آنها عين ذات الهی است، يا 

 زايد بر ذات؟ 
 

به زيادت و ) مشبهه(دانستند، و برخی از اهل حديث  اآثريت معتزله صفات ازلی خداوند را عين ذات او می
ای را به آن افزود و آن  مغايرت آنها با ذات معتقد بودند، و شيخ اشعری نيز نظريه زيادت را برگزيد، ولی تبصره

اند، چنانكه شهرستانی  خود قائم به ذات اين صفات ازلی نه عين ذاتند و نه غير ذات، اگر چه در واقعيت: اينكه
 : گفته است

 
و هذه الصفات ازلية : قال. . . الی عالم بعلم، قادر بقدرة، حی بحياة، مريد بارادة، الباری تع: قال ابو الحسن«

 . »  هی هو، و ال هی غيره، ال هو، و ال، ال غيره: قائمة بذاته تعالی، ال يقال
 

خدای تعالی به واسطه علم زايد بر ذات عالم، و به واسطه قدرت قادر و به واسطه : ابو الحسن اشعری گفت
شود آه آنها عين  حی، و به واسطه اراده مريد است، اين صفات ازلی و قائم به ذات خداوندند، گفته نمیحيات 

 ) ١. (ذاتند، و نه غير ذات
 

 : شويم درباره تبصره مزبور دو نكته را يادآور می
 
متوفای (های ابتكاری شيخ اشعری نيست، زيرا قبل از وی توسط عبد اهللا بن آالب   اين سخن از انديشه-١

نامها و صفتهای خدا «: اشعری در مقاالت االسالميين نظريه او را چنين بيان آرده است. مطرح شده بود) ٢٤٠
به نقل ) ٢. (» در ذات اويند، نه اويند و نه غير او، به ذات حق پايدارند، اما پايداری صفتها به يكديگر، روا نباشد

 ) ٣. ( درباره صفات خدا گفته استاشعری، سليمان بن جرير زيدی نيز همين سخن را
 
 هدف اشعری از اين سخن اين است آه اشكال معروف لزوم تعدد قدما را بر قائالن به زيادت صفات پاسخ -٢

گويد، زيرا اشكال ياد شده مبتنی بر مغايرت آنها با ذات است، چنانكه ابن خلدون پس از اشاره به طرح اشكال 
 : ظريه زيادت صفات بر ذات گفته استتعدد قديم از جانب معتزله بر ن

 
و هو مردود بان الصفات ليست عين الذات و ال غيرها، اشكال ياد شده وارد نيست، زيرا صفات نه عين ذاتند و «

 ) ٤. (»  نه غير ذات
 

و در نتيجه اشعری راهی وسط را ميان مثبتان و نافيان صفات برگزيد، بدون آنكه اشكال تعدد قدما متوجه وی 
 . ددگر
 

ولی حق اين است آه سخن ياد شده پاسخ درستی برای اشكال مزبور نيست، زيرا هرگاه صفات ازلی دارای 
شود آه آيا آنها در هستی خود  بوده و واقعيت آنها عين واقعيت ذات نيست، اين سؤال مطرح می واقعيت

آيد، و در صورت دوم، چگونه ممكن  نياز از ذات هستند يا نيازمند به آن؟در صورت اول تعدد قدما الزم می بی
 است ذات فاقد صفات، موجد آنها باشد؟ 

 
  ذات نايافته از هستی، بخش 

 آی تواند آه شود هستی بخش؟ 
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  صفات خبريه - ب

ذآر شده است، اين صفات را . . . ء، استواء بر عرش و يد، وجه، مجيی: در قرآن آريم برای خداوند صفاتی مانند
معتزله در تفسير اين آيات روش تاويل . نامند  چنانكه آيات مربوط به آنها را آيات متشابه میصفات خبريه گويند،

. به مفاد ظاهری آنها تمسك آردند) مجسمه و مشبهه(و ظاهرگرايان و قشريون از اهل حديث . را برگزيدند
خداوند واقعا  يرفت و گفتروشی آه اشعری برگزيد متوسط ميان اين دو روش بود، زيرا وی تاويل معتزله را نپذ

پس او دارای يد و وجه است، بدون اظهار . صفات مزبور را داراست، ولی بحث درباره چگونگی آنها روا نيست
ايمان «شود، يعنی  از اين نظريه به عنوان اصل معروف اشعری درباره صفات خداوند ياد می. نظر در چگونگی آن

 . »  داشتن بدون پرسش از چگونگی
 

ق اين است آه اشعری مبتكر اين اصل معروف نبود و اهل حديث و حنابله نيز از همين روش پيروی ولی ح
شهرستانی پس از اشاره به مخالفت طريقه معتزله با اهل حديث درباره تفسير متشابهات قرآن . آردند می

 : آورده است
 
ش متقدمان اهل حديث مانند مالك احمد بن حنبل و داود بن علی اصفهانی و جماعتی از پيشوايان سلف، رو«

ما به آنچه در آتاب و سنت وارد شده است ايمان آورده و از : بن انس و مقاتل بن سليمان را برگزيده و گفتند
. » دانيم آه خداوند با هيچ يك از مخلوقات خود شباهت ندارد آنيم، ولی به طور قطع می تاويل آن خودداری می

)٥ ( 
 

يادآوری طريقه معتزله و مشبهه در تفسير آيات متشابه قرآنی و صفات خبريه به قيام ابن خلدون نيز پس از 
 : اشعری بر ضد آن دو اشاره آرده و گفته است

 
 ) ٦. (»  فتوسط بين الطرق و نفی التشبيه و اثبت الصفات المعنوية و قصر التنزيه علی ما قصره عليه السلف«
 

 . رد، و در تنزيه به همان اندازه آه پيشينيان بسنده آرده بودند، اآتفا آرداشعری راه وسط ميان راهها را اثبات آ
 

شود، چنانكه شيخ محمد عبده آنجا آه طريقه سلف  نيز ياد می) در مقابل تاويل(از اين روش، به روش تفويض 
 بيان آرده، گفته و خلف را در برخورد با آن دسته از نصوص آتاب و سنت آه ظاهر آنها با اصل تنزيه منافات دارد

 : است
 
 ) ٧. (» آردند آردند، و خلف، اصل تنزيه را از طريق تاويل حفظ می سلف، از اصل تنزيه بر پايه تفويض دفاع می«
 
  حدوث و قدم آالم الهی -ج

ورزيدند، و اعتقاد به حادث بودن آن را موجب آفر  اصرار می) قرآن(اهل حديث و حنابله بر قديم بودن آالم الهی 
 : دانستند، چنانكه احمد بن حنبل گفته است می

 
قرآن آالم الهی است و آفريده نيست، هر آس به آفريده بودن آن معتقد باشد، جهمی و آافر است، و اگر «

ای پليدتر از قائل به حادث بودن آن  آسی در اين مساله توقف آند و قرآن را نه حادث بداند و نه قديم، انديشه
 ) ٨. (» دارد

 
ورزيدند و پافشاری بيش از حد آنان حوادث تلخی را پديد آورد آه به   برابر آنان معتزله بر حدوث قرآن اصرار میدر

 . معروف است»  محنة«دوره 
 

ابو الحسن اشعری در اين نزاع آالمی به دفاع از عقيده اهل حديث پرداخت، ولی برای آالم الهی دو مرتبه 
ی آالم لفظی، و گفت آنچه قديم است آالم نفسی است آه حقيقت يكی آالم نفسی، و ديگر: قائل شد

 . آالم نبوده، بلكه وسيله اظهار و ابراز آن است
 

 : شهرستانی نظريه اشعری را درباره آالم الهی اين گونه تقرير آرده است
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 ازلی هستند، هايی بر آالم ها و نشانه شود، دليل عبارات و الفاظی آه توسط فرشتگان بر پيامبران وحی می«
و دليل و نشانه، مخلوق و حادث است، ولی مدلول، قديم و ازلی است، و فرق ميان قرائت و مقروء، و تالوت و 

اشعری با اين اعمال دقت و . متلو، نظير فرق ميان ذآر و مذآور است، آه ذآر حادث، ولی مذآور قديم است
دانستند، ولی حقيقت آالم از نظر اشعری   قديم مینظر با حشويه مخالفت آرد، زيرا آنان حروف و آلمات را

بنابر اين از نظر . آه غير از عبارت و لفظ است، عبارت و لفظ دليل بر آن است. معنايی قائم به نفس است
اشعری متكلم آسی است آه صفت آالم قائم به اوست و از نظر معتزله آسی است آه آالم را ايجاد 

 ) ٩. (»  م بر عبارت و لفظ، يا مجازی بوده و يا به اشتراك لفظی استآند، و در نتيجه اطالق آال می
 
  خلق افعال و آسب -د

معتزله به انگيزه دفاع . بود»  خلق اعمال«يا » قدر«از مسائل مورد اختالف ميان معتزله و ظاهرگرايان، مساله، 
ان را از قلمرو اراده و قدر الهی بيرون خداوند، انديشه قدريگری را برگزيده و افعال اختياری انس از عدل و حكمت

شناختند، و در برابر آنان ظاهر گرايان به انگيزه دفاع از عموميت اراده و  دانسته، او را خالق افعال خويش می
 اعم از طاعات و - قدر الهی و نيز اصل توحيد در خالقيت، هر گونه خالقيت را از انسان نفی آرده و افعال او را

 . شود ياد می»  خلق اعمال«دانستند، از اين عقيده به  دا میمعاصی مخلوق خ
 

ابراز آرد و در »  خلق اعمال«خود را از عقيده  شيخ اشعری آنگاه آه از مكتب اعتزال اعالن انصراف داد، حمايت
 : ای آه عقايد خود را به عنوان نماينده اهل سنت نگاشت، بر اين عقيده تصريح آرده، و گفت رساله

 
  عمال العباد مخلوقه هللا مقدورة ان ا«

 . »  افعال بندگان مخلوق و مقدور خداوند است
 

را آه قبل از او توسط »  آسب«ولی برای توجيه اصل اختيار و رهايی از پيامدهای نادرست انديشه جبر، نظريه 
 . حسين نجار و ضرار بن عمرو مطرح شده بود، برگزيد

 
ابراز گرديده است، ) ١٠(يد و محققان آالم اشعری آرای مختلفی از طرف اسات»  آسب«در تفسير حقيقت 

ولی معروفترين آنها اين است آه آسب عبارت است از مقارنت وجود فعل با قدرت و اراده انسان، بدون آنكه 
 : قدرت و اراده او در تحقق آن تاثيری داشته باشد، چنانكه قوشجی گفته است

 
درته و ارادته من غير ان يكون هناك منه تاثير او مدخل فی وجوده سوی آونه و المراد بكسبه اياه مقارنته لق«

مراد از آسب، مقارنت داشتن فعل انسان با قدرت و اراده اوست، بدون اين آه انسان در ) ١١(» محال له، 
 . » پيدايش فعل غير از اينكه ظرف و محل پيدايش آن است، تاثير داشته باشد

 
 مورد نقد مخالفان اشاعره قرار گرفته است، بلكه برخی از محققان اشاعره نيز آن را نه تنها»  آسب«نظريه 

 ) ١٢. (اند نادرست دانسته و در رديف آرای مبهم و معما گونه، نظير حال ابو هاشم و طفره نظام، به شمار آورده
 

 ال يقدم -  آما تری- و هو«: احمد امين مصری آن را به عنوان تعبير جديدی از نظريه جبر دانسته و گفته است
 در - بينی  همان گونه آه می- اين نظريه) ١٣(فی الموضوع و ال يؤخر، فهو شكل جديد فی التعبير عن الجبر، 
 . »  موضوع جبر هيچ گونه تغييری نداده، بلكه تعبير جديدی از آن است

 
 : ها نوشت يپ
 
  . ٩٥، ص ١ الملل و النحل، ج -١
  . ٨٨مه محسن مؤيدی، ص  مقاالت االسالميين، ترج-٢
  . ٤٢ همان، ص -٣
  . ٤٦٤ مقدمه ابن خلدون، ص -٤
  . ١٠٤ -١٠٣، ص ١ الملل و النحل، ج -٥
  . ٤٦٤ مقدمه ابن خلدون، ص -٦
  . ٢٥٢، ص ١ المنار، ج -٧
  . ٤٩ آتاب السنة، ص -٨
  . ٦١، ص ١ الملل و النحل، ج -٩
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  . ٩جبر و اختيار، به قلم نگارنده، فصل : شود به برای اطالع از اين آرا و نقد و بررسی آنها رجوع -١٠
  . ٤٤٥ شرح تجريد، قوشجی، ص -١١
  . ١٨٥ قضا و قدر، عبد الكريم خطيب، ص -١٢
  .٥٧، ص ٣ ضحی االسالم، احمد امين، ج -١٣
  
  

  شخصيت ها
  
  

  های مهم اشاعره شخصيت
 

  ٢٠١فرق و مذاهب آالمي، ص : آتاب
 علي رباني گلپايگاني : نويسنده

 
 آه پس از پيشوای مذهب، در ترويج و تحكيم آالم اشعری نقش -ای از مشاهير متكلمان اشعری را  عدهنام

 : شويم  با شرح حال آوتاهی از آنان يادآور می-اند مهمی داشته
 
 ): ۴٠٣متوفای ( قاضی ابو بكر باقالنی -١

 سعی بليغی در ترويج مكتب از قدمای متكلمان اشعری است آه. در بصره متولد شد و در بغداد وفات آرد
 : اشعری داشت، چنانكه ابن خلدون درباره او گفته است

 
دار شد، و به تهذيب آن پرداخت، و مقدمات عقلی را آه ادله آالمی مبتنی بر  رهبری آالم اشعری را عهده«

قرار ) شعریا(، ولی به دليل مشابهت آنها با علوم فلسفی مورد توجه متكلمان . . . آنها بود تاسيس آرد
 ) ١. (»  نگرفت

 
تمهيد «، »  اعجاز القرآن«: اند، ولی آنچه مطبوع و موجود است عبارتند از برای او تاليفات بسياری نقل آرده

 . »  االنصاف فی اسباب الخالف«، »  االوائل و تلخيص الدالئل
 
 ): ۴١٨متوفای ( ابو اسحاق اسفرايينی -٢

معروف است، چنانكه » استاد«ه بوده و در ميان متاخرين آنان به لقب وی نيز از صاحب نظران بنام اشاعر
وی با قاضی عبد الجبار معتزلی معاصر بود و گفتگوی وی با عبد الجبار . شهرت دارد»  قاضی«باقالنی به لقب 

 ) ٢. (است»  التبصير فی الدين«از آثار معروف و مطبوع وی آتاب . در حضور صاحب بن عباد معروف است
 
 ): ۴٧٨متوفای ( عبد الملك جوينی معروف به امام الحرمين -٣

جوينی در نيشابور به دنيا آمد و در همانجا به تحصيل علوم دينی پرداخت و در فقه شافعی و آالم اشعری 
 وزير طغرل بيك سلجوقی برخی از فرق مذهبی ۴۵۶در سال : ابن اثير گفته است. مجتهد و صاحب نظر گرديد

بدين جهت جوينی خراسان را ترك آرد و رهسپار حجاز شد و مدت چهار . ه را دشمن داشتاز جمله اشاعر
امام «سال در مكه و مدينه اقامت گزيد و به آار تعليم و پاسخگويی به سؤاالت دينی پرداخت و از اين روی به 

 . ه به تدريس پرداختآنگاه در عهد نظام الملك به نيشابور بازگشت و در مدرسه نظامي. شهرت يافت»  الحرمين
 

وی در مساله جبر و اختيار، با نظريه اشعری مخالفت آرده و نظريه اختيار را بر پايه اسباب و علل طولی تحليل 
 : شهرستانی گفته است نموده است، بدين جهت

 
 ) ٣. (»  وی اين نظريه را از حكمای الهی اقتباس نموده و در پوشش آالم بيان آرده است«
 

ابن . است»  االرشاد فی اصول الدين«و »  الشامل فی اصول الدين«:ن آثار آالمی جوينی دو آتابتري معروف
 : خلدون درباره جوينی و دو آتاب وی گفته است
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را به طريق اشعری امال آرد و در آن »  الشامل«پس از قاضی ابو بكر باقالنی، امام الحرمين ظاهر شد و آتاب «
» . ه ارشاد را در تلخيص آن نگاشت و مردم او را پيشوای عقايد خود برگزيدندآنگا. به گستردگی سخن گفت

)۴ ( 
 
 ): ۵٠۵متوفای ) ۵( امام محمد غزالی -۴

پس از . برای تحصيل علوم دينی رهسپار نيشابور شد.  هجری در حوالی طوس به دنيا آمد۴۵٠در سال 
 هجری به استادی ۴٨۴ملك ارتباط يافت و به سال سپس با نظام ال. آشنايی با امام الحرمين، شاگرد او گرديد

دانشگاه نظاميه بغداد منصوب شد، وی در سی و ششمين سال حيات خود دچار بحران فكری و روحی 
بدين جهت آرسی تدريس و محيط خانواده را رها آرد و مدت ده سال به تنهايی در بالد اسالمی . شديدی شد

را به تامل و تفكر و رياضت روحانی صوفيانه تخصيص داد، و غزالی در به سير و سياحت پرداخت و همه اوقات 
بيرون آمد   از عزلت۴٩٩در سال . را تاليف آرد»  احياء علوم الدين«اين مدت مشهورترين آتابهای خود و مخصوصا 

 ) ۶. (و قصد نيشابور آرد و در نظاميه آنجا به تدريس مشغول شد
 

 هجری در زادگاه خود ۵٠۵ را ترك گفت و در طوس عزلت گزيد و در سال ولی پس از دو سال بار ديگر تدريس
 . وفات آرد

 
غزالی درباره علم آالم دو برخورد آامال متضاد دارد، زيرا در يك جا اشتغال به آن را به سبب آفاتی آه از آن بر 

دلش پديد آمده و با ای در  يكی آسی آه شبهه: خيزد تحريم آرده و جز برای دو گروه تجويز نكرده است می
شود و ديگر آسی  آميز و عادی و نيز اخبار منقول از رسول خدا صلی اهللا عليه و آله زايل نمی سخنان موعظه

آموزد تا بيماری فرد ديگری را آه گرفتار شبهه گرديده  آه خود گرفتار شبهه دينی نيست، ولی علم آالم را می
 : ستايش آرده و آموختنش را واجب دانسته و گفته استولی در جای ديگر آن را . است درمان نمايد

 
اين علم، ضروری و تحصيل آن همچنانكه صاحب شرع گفته . علم توحيد، اشرف و اجل و اآمل علوم است«
 ) ٧. (»  بر همه عقال واجب است) طلب العلم فريضة علی آل مسلم(
 

خود علم آالم است، و نظر نخست او متوجه نظر دوم وی متوجه : جمع ميان اين دو نظر اين است آه بگوييم
روش رايج متكلمان در بحثهای آالمی است آه مبتنی بر داليل جدلی بوده و در نتيجه از وصول به معارف 

 . توحيدی عاجز است
 
 ): ۶٠۶متوفای ( فخر الدين رازی -۵

های مختلف علوم  شتهوی در ر. يكی از متكلمان معروف اشعری است آه افكارش مكتب اشعری را متحول آرد
به تحصيل، . . . عقلی و نقلی، مانند فلسفه، آالم، منطق، اخالق اصول فقه، فقه، رياضيات، نجوم، طب و

به ساير آثارش افزايش چشمگيری دارد آه نشانه عالقه و  تحقيق و تاليف پرداخت، ولی آثار آالمی او نسبت
 االربعين فی اصول الدين، - ١: ين آثار آالمی او عبارتند ازبرخی از معروفتر. مهارت بيشتر او در اين رشته است

 محصل افكار المتقدمين و - ۴ شرح اسماء اهللا الحسنی، - ٣، ) تاسيس التقديس( اساس التقديس -٢
 المطالب -۵المتاخرين، آه محقق طوسی آن را نقد آرده و به تلخيص المحصل يا نقد المحصل معروف است، 

 .  اثر آالمی او استترين العاليه، آه مفصل
 

، وی علم آالم را از پدرش ضياء الدين »  تحصيل الحق فی تفصيل الفرق«به گفته ابن خلكان به نقل از آتاب 
عمر آموخت، و او شاگرد ابو القاسم سليمان بن ناصر انصاری بود آه علم آالم را نزد امام الحرمين فرا گرفت، و 

 اسفرايينی و او شاگرد ابو الحسين باهلی از شاگردان ابو الحسن امام الحرمين شاگرد استاد ابو اسحاق
 . اشعری بود

 
آرد، ولی در استداللهای خود از منطق و فلسفه  فخر الدين رازی از اصول و مبانی مكتب اشعری پيروی می

 ) ٨. (استفاده بسيار آرد و از اين نظر آالم اشعری را تحول و نيرو بخشيد
 
 ): ۵۴٨متوفای (انی  عبد الكريم شهرست-۶

واقع در خراسان متولد شد و پس از مسافرت به برخی بالد اسالمی در »  شهرستان« در ۴٧٩وی به سال 
اين تاليف از مشهورترين آتب درباره ملل و نحل . است»  الملل و النحل«او مؤلف آتاب . مولد خود درگذشت
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را در اين فن »  نهاية االقدام فی علم الكالم«ب وی نيز از صاحب نظران بنام آالم اشعری است و آتا. است
 . تاليف آرده است

  
 
 ): ٧۵٧ يا ٧۵۶متوفای ( عضد الدين ايجی -٧

از مشاهير متكلمان اشاعره . در ايج واقع در جنوب اصطهبانات از نواحی شيراز متولد شد و در آرمان در گذشت
مير . حاجبی است»  شرح مختصر االصول« ديگری و»  المواقف فی علم الكالم«از آثار معروف او يكی . است

شرح مواقف به عنوان . سيد شريف گرگانی بر آتاب مواقف شرح مبسوطی نگاشته آه چاپ شده است
 . رود مشهورترين و معتبرترين متون آالم اشاعره به شمار می

 
چنانكه در بحث . د آرده استای از مسائل آرا و داليل اشاعره را نق ايجی پيرو مكتب اشعری است، ولی در پاره

صفات باری، داليل سه گانه اشاعره بر اثبات زيادت صفات بر ذات را ناتمام دانسته، هر چند استدالل نافيان 
 ) ٩. (صفات زايد بر ذات را نيز نپذيرفته است

 
 ): ٧٩٣ يا ٧٩١متوفای ( سعد الدين تفتازانی -٨

زندگی خود را در . در خراسان به دنيا آمد و در سمرقند وفات آردواقع » نساء«در روستای تفتازان از توابع شهر 
راه آسب علم و معرفت و تدريس و تاليف سپری آرد و در فنون مختلف، به ويژه منطق، ادبيات و آالم به مدارج 

شرح «است آه از نظر جامعيت در آالم اشعری با » شرح المقاصد«آتاب معروف او در آالم . يافت عالی دست
ترين  برجسته. است»  شرح العقائد النسفية«ديگر آتاب معروف وی در آالم . آند جرجانی رقابت می»  واقفالم

معروف به ) ٧٧۶متوفای (اساتيد تفتازانی در علم آالم يكی قاضی عضد الدين ايجی و ديگری قطب الدين رازی 
 . صاحب محاآمات بوده است

 
 ): ٨١۶متوفای ( مير سيد شريف گرگانی -٩
از متكلمان معروف اشعری است و در . نزديكی استرآباد متولد شد، و در شيراز درگذشت» تاآو«ر روستای د

از . شرح او بر مواقف ايجی از مشهورترين متون آالم اشعری است) ١٠. (دقت نظر بر تفتازانی برتری دارد
و قاضی نور . ان شيعی هستندشاگردان قطب الدين رازی و از اساتيد محقق دوانی است، آه هر دو از متكلم

 . اهللا وی را از متكلمان اماميه دانسته است
 
 ): ٨٧٩متوفای ( عالء الدين قوشجی -١٠

شرح او بر تجريد االعتقاد خواجه نصير الدين طوسی مشهور . در رياضيات، هيئت و آالم صاحب نظر بوده است
ای از  نامبرده در پاره. گردد عره قلمداد میشرح تجريد قوشجی نيز از جمله مصادر عقايد و آرای اشا. است

مسائل مورد اختالف اماميه و اشاعره آرای مصنف را نقد آرده است، ولی در برخی از آنها نيز تنها به شرح 
 . بسنده آرده است

 
 : ها نوشت پي

 
 . ۴۶۵ مقدمه ابن خلدون، ص -١
سبحان «: اق اسفرايينی را آنجا ديد گفت روزی قاضی عبد الجبار نزد صاحب بن عباد رفت، چون ابو اسح-٢

شرح . (» سبحان من ال يجری فی ملكه اال ما يشاء«: ، ابو اسحاق در پاسخ گفت» من تنزه عن الفحشاء
 ) . ١۴۵، ص ٢المقاصد، ج 

 . ٩٩، ص ١ الملل و النحل، ج -٣
 . ۴۶۵ مقدمه ابن خلدون، ص -۴
عنای ريسنده پشم، و چون پدر غزالی از رشتن پشم و به غزال به م منسوب است» زاء« غزالی به تشديد -۵

به قصبه غزال  منسوب است» زاء«غزالی بدون تشديد . آرد به اين نام شهرت يافت فروش آن ارتزاق می
 . از اين رو، غزالی هم به تشديد و هم به تخفيف، نقل شده است) . زادگاه غزالی(
 . ۵٢١ - ۵١٨، ص ٢يخ فلسفه در جهان اسالمی، ج ، تار٢۴۴ - ٢۴٢تاريخ فلسفه اسالمی، ص : ك.  ر-۶
 . ۵۴١، ص ۴ تاريخ فلسفه در جهان اسالمی، ج -٧
 . رجوع آنيد»  المباحث المشرقيه« برای آگاهی از تاريخ زندگی و حيات علمی فخر رازی به مقدمه آتاب -٨
 . ۴۶ - ۴۵، ص ٨ شرح المواقف، ج -٩
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مير سيد شريف «: اسبتی از او ياد آرده و چنين گفته است استاد مطهری در درسهای فلسفه خود به من-١٠
واقعا مرد محققی بوده است، و عيب آارش شايد اين است آه اغلب حاشيه نويس است، ولی حواشی 

  ) .٢٧۴، ص١شرح مبسوط منظومه، ج . (» ای دارد خيلی محققانه
  
  

  طبقات اشاعره
 

  ٣١٤، ص ٢فرهنگ و عقائد و مذاهب اسالمی، ج : آتاب
 استاد جعفر سبحانی : ويسندهن
 

تا اينجا با پيشوايان بزرگ اشاعره آه هر يك در تكميل اين مكتب و رشد و تكامل آن نقشی داشتند، آشنا 
رفتند،  اآنون در اينجا به علمای اشاعره آه در حقيقت پيرو اين مكتب بوده و استاد آن به شمار می. شديم

پنج طبقه تقسيم آرده است و برای هر يك شرح حالی نوشته است، ابن عساآر آنان را به . آنيم اشاره می
 ) ١. (آنيم ولی ما تنها به بيان اسم آنان اآتفا ورزيده، و شرح بيشتر را به آتاب ابن عساآر، موآول می

 
 : طبقه نخست

  .  ـ ابو عبداهللا بن مجاهد بصری١
   ـ ابوالحسن باهلی بصری ٢
  . زی صوفی ـ ابوالحسين بندار بن حسين شيرا٣
  .  ـ ابو محمد طبری معروف به عراقی٤
   ـ ابوبكر قفال شاشی ٥
  .  ـ ابوسهل صعلوآی نيشابوری٦
  .  ـ ابوزيد مروزی٧
  .  ـ ابو عبداهللا بن خفيف شيرازی٨
  .  ـ ابوبكر جرجانی، معروف به اسماعيلی٩
  .  ـ ابوالحسن عبدالعزيز طبری١٠
  .  ـ ابوالحسن علی طبری١١
  ) نقاش(سلمی بغدادی  ـ ابوجعفر ١٢
  .  ـ ابو عبداهللا اصفهانی١٣
  .  ـ ابو محمد قرشی زهری١٤
  .  ـ ابوبكر بخاری اودنی١٥
  .  ـ ابو منصور بن حمشاد نيشابوری١٦
  .  ـ ابوالحسين بن سمعون بغدادی١٧
  .  ـ ابو عبدالرحمن شروطی جرجانی١٨
 .  ـ ابو علی فقيه سرخسی١٩
 

ن، از شاگردان بال واسطه شيخ اشعری بوده و از چشمه زالل علم او سيراب  ت١٩اين «: گويد ابن عساآر می
 : روند اند و نخستين طبقه از اشاعره به شمار می شده

 
اند، ولی ياران او را درك آرده و از محضر آنان بهره  اما طبقه دوم آسانی هستند آه نزد او درس نخوانده

 ».اند گرفته
 

 . آوريم  رح اجمالی آورده آه ما تنها فهرست نام آنان را میآنگاه اسامی طبقه دوم را با ش
 

  : طبقه دوم اشاعره
 

مقصود از اين طبقه آسانی هستند آه محضر شيخ ابوالحسن را درك نكرده و از محضر شاگردان او بهره 
 : اند، مانند گرفته
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  .  ـ ابوسعيد بن ابی بكر اسماعيلی جرجانی٢٠
  . لوآی نيشابوری ـ ابوالطيب بن ابی سهل صع٢١
  .  ـ ابوالحسن بن داود مقری دارانی دمشقی٢٢
   ـ قاضی ابوبكر بن طيب باقالنی ٢٣
  .  ـ ابو علی دقاق نيشابوری، استاد ابوالقاسم قشيری٢٤
  ) . ابو عبداهللا بن بيع( ـ حاآم نيشابوری ٢٥
  .  ـ ابو نصر بن ابی بكر اسماعيلی جرجانی٢٦
  .  ـ ابوبكر ابن فورك اصفهانی٢٧
  .  ـ ابو سعد بن أبی عثمان خرگوشی نيشابوری٢٨
  .  ـ ابو عمر محمد بن حسين بسطامی٢٩
  .  ـ ابوالقاسم بن ابی عمرو بجلی بغدادی٣٠
  .  ـ ابوالحسن بن ماشاذه اصفهانی٣١
  .  ـ ابوطالب بن مهتدی هاشمی٣٢
  .  ـ ابو معمر بن ابی سعد جرجانی٣٣
   ـ ابو حازم عبدوی نيشابوری ٣٤
  . ابو اسحاق اسفراينی ـ ٣٥
  .  ـ ابو علی بن شاذان بغدادی٣٦
  .  ـ حافظ ابونعيم اصفهانی٣٧
  ـ ابوحامد احمد بن محمد استوائی دلوی ٣٨
 

  : طبقه سوم
 

طبقه سوم گروهی هستند آه از شاگردان بال واسطه شيخ درس فرا نگرفته و از شاگردان تالمذه او درس 
 . اند آموخته

 
  .  بغدادی ـ ابوالحسن سكری٣٩
  .  ـ ابو منصور ايوبی نيشابوری٤٠
  .  ـ ابو محمد عبدالوهاب بغدادی٤١
  .  ـ ابوالحسن نعيمی بصری٤٢
  .  ـ ابو طاهر بن خراشه دمشقی مقری٤٣
   ـ ابو منصور نيشابوری بغدادی ٤٤
   ـ حافظ ابوذر هروی ٤٥
  .  ـ ابوبكر دمشقی معروف به ابن جرمی٤٦
  . بوالمعالی جوينی ـ ابو محمد جوينی، پدر ا٤٧
  .  ـ ابوالقاسم بن ابن عثمان همدانی بغدادی٤٨
  .  ـ ابو جعفر سمنانی، قاضی موصل٤٩
  .  ـ ابو حاتم طبری معروف به قزوينی٥٠
   ـ ابو الحسن رشابن نظيف مقری ٥١
  .  ـ ابو محمد اصفهانی معروف به ابن لبان٥٢
  .  ـ ابوالفتح، سليم بن ايوب رازی٥٣
  .  خبازی، مقری نيشابوری ـ ابو عبداهللا٥٤
  .  ـ ابوالفضل بن عمروس بغدادی مالكی٥٥
  .  ـ ابوالقاسم اسفراينی٥٦
 .  ـ حافظ ابوبكر بيهقی٥٧
 

  : طبقه چهارم
 
  .  ـ ابوبكر، خطيب بغدادی٥٨
  .  ـ استاد ابوالقاسم قشيری نيشابوری٥٩
  .  ـ ابو علی بن ابی حريصه همدانی دمشقی٦٠
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  . ينی ـ ابوالمظفر اسفرا٦١
  .  ـ ابواسحاق ابراهيم بن علی شيرازی٦٢
  .  ـ ابو المعالی جوينی٦٣
  .  ـ ابوالفتح نصر بن ابراهيم مقدسی٦٤
 .  ـ ابو عبداهللا طبری٦٥
 

  : طبقه پنجم
 
  .  ـ ابو المظفر خوافی نيشابوری٦٦
  .  ـ ابو الحسن طبری، معروف به آيای هراسی٦٧
  سالم  ـ ابو حامد غزالی، معروف به حجة اال٦٨
  .  ـ ابوبكر شاشی٦٩
  .  ـ ابوالقاسم انصاری نيشابوری٧٠
  .  ـ ابونصر بن ابی القاسم قشيری٧١
  .  ـ ابوعلی حسن بن سليمان اصفهانی٧٢
  .  ـ ابوسعيد اسعد بن ابی نصر بن فضل عمری٧٣
  .  ـ ابو عبداهللا، محمد بن احمد بن يحيی بن جنی عثمان ديباجی٧٤
  . د بن سالمه، معروف به ابن رطبی ـ قاضی ابوالعباس احم٧٥
  .  ـ ابو عبداهللا فراوی نيشابوری٧٦
  .  ـ ابوسعد، اسماعيل بن احمد نيشابوری، معروف به آرمانی٧٧
  .  ـ ابوالحسن سلمی دمشقی٧٨
  .  ـ ابو منصور محمود بن احمد بن عبدالمنعم ماشاذه٧٩
  .  ـ ابوالفتوح محمد بن فضل بن محمد بن معتمد اسفراينی٨٠
 .  ـ ابوالفتح نصراهللا بن محمد بن عبدالقوی مصيصی٨١
 

ابن عساآر خود، بخشی از طبقه پنجم را درك آرده و با برخی از آنان معاصر بوده و با برخی ديگر نشست و 
 . برخاست داشته است

 
 : نويسد ه و میتاج الدين سبكی، دو طبقه ديگر را نيز آه ابن عساآر آنها را درك نكرده، بر اين پنج طبقه افزود

 
  : طبقه ششم

 
  .  ـ امام فخر رازی٨٢
  .  ـ سيف الدين آمدی٨٣
  .  ـ شيخ االسالم، عزالدين بن عبدالسالم٨٤
  .  ـ ابن حاجب مالكی٨٥
  . » التحصيل و الحاصل«:  ـ شيخ االسالم، عزالدين حصيری، مولف٨٦
 ) ٢. ( ـ خسرو شاهی٨٧
 

  : طبقه هفتم
 
  . ن ابن دقيق العبد ـ شيخ االسالم، تقی الدي٨٨
  .  ـ عالء الدين باجی٨٩
  .  ـ تقی الدين سبكی٩٠
  .  ـ صفی الدين هندی٩١
  .  ـ صدر الدين مرحل٩٢
  .  ـ برادر زاده او شيخ زين الدين٩٣
  .  ـ صدر الدين سلميان عبدالحكم مالكی٩٤
  .  ـ شيخ شمس الدين حريری خطيب٩٥
  .  ـ شيخ جمال الدين زملكانی٩٦
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  . ل الدين بن جمله ـ شيخ جما٩٧
  .  ـ شيج جمال الدين بن جميل٩٨
  .  ـ شمس الدين سروجی حنفی، معروف به قاضی القضاة٩٩
  .  ـ قاضی شمس الدين بن حريری حنفی١٠٠
  ) ٣. ( ـ قاضی عضدالدين ايجی شيرازی١٠١

  
 : يادآوری يك نكته

 ولی ابن النديم، در فهرست خود، ابن عساآر، برای شيخ ابوالحسن، نوزده شاگرد دست پرورده معرفی آرده،
پيروان اصحاب عبداهللا بن (» آالبيه«، يادآور شده و او را در اعداد » ابن ابی بشر«شيخ اشعری را به عنوان 

آه » حمويه«و دوم » دميانی«، آورده است و برای او تنها دو پيرو ياد آرده است، يكی )محمد بن آالب القطان
گرفت و از اين دو، آتابی  افزايد و از اين دو، برای مناظره با مخالفان آمك می یاز اهل سيراف بوده است، و م

 : در دست نيست
 

توانستند عقايد اهل حديث را  مرور زمان از اين شخصيت، يك قهرمان ساخت، و متفكران اهل سنت چون نمی
به صورت » اشعری«تب در بست بپذيرند، و از طرفی دستگاه خالفت، روی معتزله حساس بود، سرانجام، مك

يك مكتب ميانه رو برگزيده شد و مشهور گرديد، تا آنجا آه در قرن نهم اسالمی، مقريزی، آن را مذهب رسمی 
 ) ٤. (شود آند آه هر آس با اصول آن مخالفت آند خون او ريخته می جهان اهل سنت معرفی می

 
واهانيم آه ما را در به پايان رساندن اين فرهنگ ما در اين جا دامن سخن را آوتاه نموده، و از خداوند بزرگ خ

 . ياری نمايد و حق را بر خامه ما جاری سازد
 
 : ها نوشت پی

 
  .  ـ ابن عساآر، تبيين آذب المفتری، ص١
  ) . يكی از روستا مرو نه خسرو شاه واقع در جنوب تبريز( ـ منسوب به خسرو شاه ٢
  ٣٧٣. ـ ٣/٣٧٢ ـ سبكی، طبقات الشافعية، ٣
  .، چاپ مصر٢/٣٦٠ ـ مقريزی، الخطط، ٤
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  طحاويه

  یتاريخچه فرقه طحاو

 

   ٢٤٢فرق و مذاهب آالمی، ص : آتاب

  علی ربانی گلپايگانی : نويسنده

  

نهضت اصالح طلبی در عقايد اهل سنت در قرن چهارم توسط سه شخصيت آغاز شد، آه ابو جعفر طحاوی 
متوفای (حمد بن سالمة االزدی الحجری مكنی به ابو جعفر و ملقب به طحاوی وی احمد بن م. يكی از آنان بود

، ٢٢٩نويسندگان تراجم والدت او را سالهای . وی در قريه طحا از قرای مصر عليا به دنيا آمد. است)  ه٣٢١
  . اند  نقل آرده٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٠

ثان و فقهای زمان خويش به شمار طحاوی بيشتر به علم حديث و فقه عالقه داشت و يكی از بزرگترين محد
در اين باره وجوه مختلفی گفته شده آه شايد بهترين آنها اين . وی در آغاز پيرو مذهب حنفی گرديد. رفت می

  ) ١(. آرد است آه مذهب ابو حنيفه بيشتر از مذهب شافعی ديد انتقادی او را ارضاء می

  : او مؤلف آثار مهمی است از جمله

 اختالف - ٤ احكام القرآن، -٣ شرح مشكل احاديث رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله، - ٢ار،  شرح معانی اآلث-١
 شرح الجامع -٩ شرح الجامع الصغير، - ٨ الشروط االوسط، - ٧ الشروط الكبير، -٦ النوادر الفقهية، - ٥الفقهاء، 

 الرد علی آتاب -١٤اريخ الكبير،  ت-١٣ مناقب ابی حنيفه، - ١٢ المختصر الكبير، - ١١ المختصر الصغير، - ١٠الكبير، 
  ) ٢(.  آتاب العقيدة- ١٨ حكم اراضی مكه، - ١٧ آتاب الوصايا، - ١٦ آتاب الفرائض، -١٥المدلسين، 

تاليف آرد آه به عقيدة الطحاويه معروف »  بيان السنة و الجماعة«طحاوی در علم آالم رساله آوچكی به نام 
  : گويد است، و در مقدمه آن می

 عقايد اهل سنت و جماعت را طبق آرای ابو حنيفه، ابو يوسف و محمد شيبانی بيان خواهد اين رساله«
  . »  داشت

طحاوی بر آن نبود آه عقايد ابو حنيفه را توجيه و تبيين آند، يا با طرح ادله نو، مسائل قديم آالمی را حل و 
فراهم آورد و موافقت آن را با نظرات ماثور فصل نمايد، بلكه غرض او تنها اين بود آه تلخيصی از آرای ابو حنيفه 

  . بيان آند اهل سنت و جماعت

طحاوی، .  آامال آشكار است-  آه هر دو از مراجع سرشناس فقه حنفی بودند- اختالف ميان طحاوی و ماتريدی
آه يكی از اصحاب راستين سنت و جماعت است، موافق بحث عقلی يا تفكر نظری درباره اصول ايمان نبود، 

داد بدون چون و چرا به آن اصول اعتقاد داشته باشد و آنها را تصديق آند، در عقايد او به  كه ترجيح میبل
بنابر اين . ای نشده است بررسی انتقادی روش، منابع و اسباب معرفت، يا مبنای نظام آالمی او هيچ اشاره

ای  روش انتقادی. دی انتقادی استتوان گفت آه نظام تفكر او جزمی است، در حالی آه نظام فكری ماتري می
بنابر اين در حالی آه ماتريدی و . خورد آند، در علم آالم به چشم نمی آه در علم حديث از آن تبعيت می
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آنند، از لحاظ خلق و  طحاوی هر دو به يك مكتب تعلق دارند و با خلوص نيت از آرای استاد خود پيروی می
  .  فرق دارندخوی، وجهه نظر و شيوه تفكر با يكديگر

حاصل آنكه طحاوی مبدع آيين يا نظام جديدی در علم آالم نيست، بلكه با صدق و امانت، آرای مهم استاد 
  . خويش را در مسائل آالمی به زبان خود تلخيص آرده است

 به معنای مكتب جديدی در علم آالم اسالمی نيست، بلكه بيان ديگر همان نظام آالمی ابو»  طحاويه«در واقع 
. آند اهميت آرای طحاوی در اين است آه موقف و وجهه نظر استاد خويش را آامال روشن می. حنيفه است

 نقش به سزايی -  به سان ماتريدی- وی در برطرف آردن ترديدها و ابهامات و روشن آردن موقف ابو حنيفه
. توان فهميد وشته شده است میتاثير طحاوی را بر علم آالم، از تفريظات متعددی آه درباره عقايد او ن. داشت

)٣ (  

  : ها نوشت پی

  . ٣٤٧، ص ١ تاريخ فلسفه در جهان اسالمی، ج -١

  . ٢٩٢ فهرست ابن نديم، ص -٢

  . ٣٦٠ - ٣٦١، ٣٤٨ -٣٤٩، ص ١ تاريخ فلسفه در اسالم، ج -٣

  
  یعقايد طحاو

 
» عقيدة الطحاوية«نام مجموع عقايد طحاوی توسط خود ابوجعفر طحاوی در آتاب آوچكی در حدود ده صفحه ب

گذاری   بند و اصل شماره١٠٥جمع آوری شده است، و بعضی از علما معاصر اهل سنت اين عقايد را در ضمن 
 ) ١. (نمودند

 
گويند آه همه  دانند و می بسياری از علمای اهل سنت عقايد طحاوی را همان عقايد اهل سنت و جماعت می

 . رندعلما بر لزوم تبعيت از آنها اتفاق دا
 

های اين آتاب، طحاوی اين عقايد را عقيده تمام اهل سنت و جماعتی آه به مذهب،  بر اساس اآثر نسخه
عبد اهللا محمد بن حسن  يوسف يعقوب بن ابراهيم انصاری و ابی حنيفه نعمان بن ثابت آوفی و ابی ابی

 . داند شيبانی هستند، می
 

ای آه  ول اعتقادی آه در آنجا آمده است بر اساس شمارهدر اينجا جهت آشنايی بيشتر ترجمه برخی از اص
 . آنيم دارد ذآر می

 
  . خداوند واحد است و شريك ندارد) ١( ـ ١
را بعد » باری«را بعد از خلقت خلق و صفت » خالق«صفت ) ١٤. (صفات خداوند ازلی و ابدی هستند) ١٣( ـ ٢

  . از احداث برية استفاده نكرد
آند و هيچ مشيتی برای بندگان نيست مگر آنچه  دير و مشيت خداوند جريان پيدا میهمه چيز با تق) ٢٣( ـ ٣

  . پذيرد شود و آنچه نخواهد تحقق نمی پس آنچه خداوند برايشان بخواهد محقق می. خداوند برايشان بخواهد
ل هر آه را آند و از روی عد خداوند بر اساس تفضضل هر آه را بخواهد هدايت، نگهداری و گذشت می) ٢٤( ـ ٤

  . آند بخواهد گمراه، بيچاره و گرفتار می
  . محمد بنده برگزيده و پيامبر منتخب و رسول مرضی خداست) ٢٩( ـ ٥
  . و او آخرين نبی و امام متقيان و سرور رسوالن و حبيب پروردگار عالميان است) ٣٠( ـ ٦
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ری، و بر رسولش به وحی فرستاده شده قرآن آالم خداوند است و از او ظاهر شده بدون آيفيت گفتا) ٣٣( ـ ٧
و مؤمنين به حقانيت آن تصديق دارند و يقين دارند آه حقيقتا آالم خداوند است و مثل آالم بشر مخلوق 

  . نيست
  . بينند بدون اينكه احاطه پيدا آنند، يا آيفيت آن معلوم باشد اهل بهشت خداوند را می) ٣٥( ـ ٨
دود و غايات و ارآان و اعضا و ادوات است و جهات شش گانه بر او احاطه خداوند برتر از داشتن ح) ٣٦( ـ ٩

  . ندارند
  ... معراج حق است و پيغمبر در حال بيداری به آسمان عروج آرد) ٣٩( ـ ١٠
حوضی آه خداوند پيامبرش را به آن اآرام نمود و برای آمك و فريادرسی به امت قرار داد حقيقت ) ٤٠( ـ ١١
  . دارد
  .  شفاعت حق است و خداوند برای آنها ذخيره فرموده است)٤١( ـ ١٢
  . دانيم مگر آن گناه را حالل بداند احدی از اهل قبله را به خاطر ارتكاب گناه آافر نمی) ٥٧( ـ ١٣
  . آند قبول نداريم آه گناه هيچ ضرری به ايمان وارد نمی) ٥٨( ـ ١٤
  .  نيكوآار باشد و يا فاجر فرقی ندارد ای صحيح است نماز در پشت سر هر اهل قبله) ٦٩( ـ ١٥
دانيم و لو اينكه آنها ظلم و جور بكنند، و اطاعت از  خروج و قيام بر عليه حاآمان و واليان را جائز نمی) ٧٢( ـ ١٦

 . آنها مثل اطاعت از خداوند واجب است مادامی آه امر به معصيت نكنند
 
  . از بندگان استافعال بندگان مخلوق خداوند است و آسب) ٨٦( ـ ٧
  
  

  شخصيتها
  

  یزندگينامه طحاو
 

  »العقيدة الطحاوية«ترجمه و اقتباس از 
 . زهير التاويش: نويسنده

 
، » طحاوی«. ابو جعفر احمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك ازدی منسوب به قبيله معروف قحطانی

وفات نمود )  ه٣٢١( يافت و در سال تولد)  ه٢٣٩(وی در سال . از سرزمين مصر است» طحا«منسوب به آبادی 
 . و در قرافه مصر دفن گرديد

 
» اسماعيل بن يحيی مزمن«او در خانواده علم و دانش پرورش يافت، پدرش از دانشمندان بود و دائيش 

ترين اصحاب محمد بن ادريس شافعی در شهرش بوده و مادرش نيز از اهل علم و  از برجسته)  ه٢٦٤(متوفای 
 . ستحديث بوده ا

 
ای توانا است آه نزديك  طحاوی در ميان اهل سنت محدث قوی، فقيهی برجسته و عالم زبردست و نويسنده

شرح «و » شرح صافی اآلثار«، » سنن الشافعی«دهند آه از جمله آنهاست  به چهل تأليف به او نسبت می
 ... » مشكل اآلثار

 
بيان «لما اهل سنت آتاب عقيدتی او را بنام در بيان موقعيت طحاوی در ميان اهل سنت همين بس آه ع

 ) ١. (ناميدند» عقيدة اهل السنة و الجماعة
 

اند ذآر  شرح نوشته» عقيدة الطحاوی«آقای نجم الدين محمد درآانی نام هشت نفر از علمائی آه بر 
 ) ٣. (شمارد و عالمه شيخ محمد صالح الفرفور سيزده شرح را برای آن می) ٢(نمايد  می

 
 : وشتن پی

 
، شرح و تعليق، محمد ناصر الدين االلبانی، به قلم زهير » العقيدة الطحاوية« ـ ترجمه و اقتباس از مقدمه ١

  . التاويش
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  ١٣. و ١٢ ـ العقيدة الطحاوية، ص ٢
  . ـ شرح العقيدة الطحاوية، االستاذ العالمة الشيخ محمد صالح الفرفور٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ماتريديه
  

  يهتاريخچه فرقه ماتريد
 

   ٥، ص ٤فرهنگ عقائد و مذاهب اسالمی، ج : آتاب
 استاد جعفر سبحانی : نويسنده

 
از روزی آه مسائل آالمی در محيط اسالمی به صورت ساده مطرح گرديد، در ميان مسلمانان دو گروه پديد 

 . آمد
 
عقايد خود را از ظواهر اين گروه آليه . نامند می» حنابله«و» سلفيه«و» حشويه« گروه اهل حديث آه آنان را-  ١

باشند، و اگر در ميان اين  گيرند، و برای عقل و خرد ارزشی قائل نمی آيات، و قسمت اعظم آن را از حديث می
گروه عقايدی مانند تشبيه و تجسيم و جبر و حكومت قضا و قدر بر افعال اختياری انسان پديد آمد، و يا بر 

، در اثر احاديثی است آه در ميان آنان منتشر شد، و غالبا اثر انگشت ورزند خدا در روز رستاخيز اصرار می رؤيت
قائل شدند، بسان ) قرآن(شود، تا آنجا آه به قديم بودن آالم خدا  احبار يهود و راهبان نصاری در آنها ديده می

 . و ازلی دانستنددانند، و آنان نيز قرآن را قديم  يهوديان آه تورات را قديم و يا مسيحيان آه مسيح را ازلی می
 
 گروه معتزله آه به عقل و خرد بها و ارزش داده، حديث و روايتی را آه با حكم خرد مخالف باشد، طرد -  ٢

 . گيرند نمايند و عقايد خود را از نصوص قطعی آتاب و سنت و حكم خرد می می
 

ند و چه بسا نصوص فراوانی ا گيرند اين است آه به عقل بيش از حد، بها بخشيده چيزی آه بر آنها خرده می
 . گذارند آه در شريعت مقدس آمده، به خاطر انديشه مخالفت آن با عقل، به آنار می

 
سالها جنگ و نبرد فكری ميان اين دو گروه پيوسته برقرار و پيروزی هر گروه بر گروه ديگر، در گرو آمكهای 

 ٣٠٠آوشيدند، و اين نزاع، تا آغاز سال  ديگری میگرفتند و در تضعيف  بود آه جانب يكی را می فرمانروايان وقت
هجری به صورتی چشمگير ادامه داشت، ولی در آغاز قرن چهارم، دو شخصيت در دو قطر و منطقه، سربلند 

 . آردند و مكتبی را آه در حقيقت مكتب معتدلی ميان اهل حديث و مكتب معتزله بود، پديد آوردند
 

است آه در عراق از مذهب اعتزال توبه آرد، و خود را يار و ) ٣٢٤ -  ٢٦٠(عری يكی از اين دو نفر ابو الحسن اش
ياور احمد بن حنبل معرفی نمود، و در عين حال، در مذهب ابن حنبل تصرفاتی پديد آورد، و به تدريج مذهب 

 . همان طور آه مذاهب چهارگانه فقهی به تدريج مذهب اهل سنت گرديدند. شد رسمی اهل سنت
 

آه در مشرق جهان اسالم، به جانبداری از اهل ) ٣٣٣ -  ٢٥٠(بو منصور ماتريدی سمرقندی ديگری ا
انجام داد، و عجيب اين آه اين دو » اشعری«برخاست، و درست همان آاری را انجام داد آه همتای او حديث

 . گر آگاه نبودندداشتند، از آار يكدي زيستند و در يك مسير گام برمی بنيانگذار، در حالی آه در يك عصر می
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منطقه شرق اسالمی در آن روز، مرآز بحثهای آالمی بود، همان طور آه بصره زادگاه اشعری نقطه برخورد 
رفت و افكار بيگانگان به هنگام فتوحات اسالمی، از آشورهای مختلف به  آرای عقايد مختلف به شمار می

 . صورت افكار وارداتی به جهان اسالم منتقل شده بود
 
 نظر فقهی مذهب حنفی در خراسان رواج آامل داشت، در حالی آه مردم بصره بيشتر شافعی بودند از اين از

جهت، حنفيها گرايش فراوانی به ماتريدی پيدا آردند، در حالی آه شافعيها بيش از همه به اشعری گرويدند، 
او آه مربوط به عقايد »فقه اآبر« ابهای آالمی خود را از ابو حنيفه گرفته و از آت ماتريدی قسمتی از انديشه

 : زيستند و در فقه، حنفی بودند مانند باشد، از اين جهت پيروان بيشتر ماتريدی در خراسان می است متاثر می
 
  ) . ٤٩٣( فخر االسالم محمد بن عبد الكريم بزودی -  ١
  ) . ٥٧٣( ابو حفص عمر بن محمد نسفی -  ٢
  ) . ٧٩١( سعد الدين تفتازانی -  ٣
  ) . ١١قرن ( آمال الدين احمد بياضی -  ٤
  ) . ٨٦١( آمال الدين محمد بن همام الدين -  ٥
  

های آالمی خود را از ابو حنيفه گرفته،  شود آه او انديشه با دقت در تاريخ مكتب ماتريدی، به روشنی ثابت می
رابطه » حماد بن ابی سليمان« باآنگاه آه. زيرا ابو حنيفه پيش از آنكه به فقه بپردازد، دارای حلقه آالمی بوده

 . برقرار آرد، بحث آالمی را ترك آرد و به فقه پرداخت
  

) ٣٢١(اين تنها ماتريدی نيست آه عقايد آالمی خود را از ابو حنيفه گرفته، بلكه معاصر او ابو جعفر طحاوی 
اين :گويد رساله خود میهای آالمی خود را از ابو حنيفه گرفته، حتی در آغاز  مؤلف عقايد طحاوية، انديشه

ابو :رساله عقيده فقهای امت اسالمی است، آنگاه از ابو حنيفه و دو نفر ديگر از تالميذ معروف او به نامهای
 ) ١. (برد يوسف و محمد بن حسن شيبانی نام می

 
شود آه ابو  يادآور می» اصول دين« در آتاب ديگر خود به نام» الفرق بين الفرق« عبد القاهر بغدادی مؤلف آتاب

دارد آه در آنجا ردی بر قدريه نگاشته است و در رساله ديگر، قول اهل سنت »الفقه االآبر« حنيفه آتابی به نام
را تاييد آرده است البته رسائل موروث از ابی حنيفه بيش از اين دو رساله است آه او يادآور ) ٢(ای  در مساله
 . شده است

 
های ابو حنيفه فاقد نظم و انسجام بود، آمال الدين بياضی، در قرن يازدهم  لهاز آنجا آه مسائل آالمی در رسا

نوشت، و در آن آتاب » اشارات المرام من عبارات االمام« اسالمی به تنظيم اين مسائل پرداخت، و آتابی به نام
 ٥ آتاب العالم و المتعلم -  ٤ الفقه االبسط -  ٣  الرسالة-  ٢ الفقه االآبر-  ١:من اين مسائل را از آتابهای:گويد می

 ) ٣. ( الوصية آه همگی از ابو حنيفه به وسيله مشايخ نقل شده است تنظيم نمودم- 
 

با سند خاصی به ماتريدی و » مكتب ماتريدی« های شود آه ريشه از مجموع آنچه آه يادآور شديم، روشن می
كتب، يك منهج معتدل ميان اهل حديث و رسد و همان طور آه خواهيم ديد اين م ای به ابو حنيفه می به گونه

حتی خواهيم ديد آه اين مكتب، به شيوه تعقل و اعتزال نزديكتر است تا به مكتب اهل . باشد اعتزال می
  .حديث

  
 

 زندگانی ماتريدی
سازد آه بنيانگذار اين مكتب، در عصر خود معروفيت آامل پيدا  بررسی آتابهای تراجم، اين مطلب را قطعی می

و بعدها نيز ترجمه نگاران به ضبط زندگی او آمتر پرداختند، در حالی آه همه تذآره نگاران به بيان زندگی نكرد 
دور از عاصمه آن روز » ماتريدی« اند و شايد نكته آن اين باشد آه ای ياد آرده اشعری پرداخته و از او به گونه

اصمه اسالم به دنيا آمد و در همان جا در ع» اشعری« آرد، در حالی آه زندگی می» عراق« اسالم يعنی
 . اند ای از او ياد آرده درگذشت و دوستان و دشمنان او هر يك به گونه

 
ياد ننموده در حالی آه ترجمه مختصری از اشعری انجام داده » ماتريدی«خود، از در فهرست) ٣٨٨م (ابن نديم 

ار گرفته و شروح زيادی بر آن نوشته شده است، آتاب شيخ طحاوی پيشوای حنفيها، در مصر مورد عنايت قر
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بينيم ترجمه نگاران  صورت نپذيرفته است از اين جهت می» ماتريدی« است، در حالی آه اين آار درباره آتابهای
 : مانند

 
  »  وفيات االعيان« مؤلف) ٦٨١( ابن خلكان -  ١
  »  الوافي بالوفيات« مؤلف) ٧٦٤( صالح الدين صفدی -  ٢
  »  فوات الوفيات« مؤلف) ٧٦٤(بی،  ابن شاآر آت-  ٣
  . » الوفيات« ، مؤلف) ٧٧٤( تقی الدين اسالمی -  ٤
  »  مقدمه و تاريخ« مؤلف) ٨٠٨( ابن خلدون -  ٥
نامی » ماتريدی«و همچنين ديگر نويسندگان از» طبقات المفسرين« مؤلف) ٩١١( جالل الدين سيوطی - ٦

اند، حتی آسانی آه به ترجمه او  اند، نام برده می آمتر بودهاند، در حالی آه از افرادی آه از نظر عل نبرده
اند، و آنچه نگارنده توانسته از البالی آتابها درباره زندگانی او به دست آورد،  اند، چيز مفصلی ياد نكرده پرداخته

 . نگارد همين است آه اينجا می
 

 تاريخ تولد 
 چشم از جهان بست، در حالی آه از سال تولد او ٣٣٣گويند وی در سال  می» ماتريدی« مترجمان زندگانی
 متولد شده است، زيرا وی ٢٥٠ يا ٢٤٨توان گفت آه او در حدود  ای می آنند، ولی به گونه چيزی گزارش نمی

 سال ٢٠اگر او در آن روز .  در گذشته است٢٦٨اخذ حديث نموده و او در سال » نصير بن يحيی بلخی«از
 . واهد بود آه يادآور شديمداشت، طبعا تولد او همان خ

 
 زادگاه او 

است ديده به جهان گشود و »ماوراء النهر«آه يكی از بخشهای سمرقند در»ماتريد« ای به نام او در منطقه
ابو ايوب « سمرقندی و يا علم الهدی معروف شده است و گويا از نظر نسب به» ماتريدی« سپس به نامهای

 ) ٤. (گرامی بودرسد آه ميزبان پيامبر  می» انصاری
 

 تحصيالت او 
 : او در عقايد و آالم و فقه از امام مذهب خود، ابو حنيفه پيروی نموده، و از اين افراد نيز درس آموخته است

 
 نصير بن يحيی تلميذ حفص بن سالم - ٣ ابو نصر احمد بن العياض -  ٢ ابو بكر احمد بن اسحاق جوزجانی -  ١

 ) ٥ (. محمد بن مقاتل-  ٤پدر مقاتل 
 

ساخته و پرداخته دو نفر است آه يكی حنفی و ديگری شافعی است، حنفی ابو منصور  آالم اهل سنت
 ) ٦. (ماتريدی و شافعی ابو الحسن اشعری است

 
معروفترين فرد در علم آالم در سرزمين خراسان و عراق و شام و بيشتر :گويد مصلح الدين قسطالنی می

 ) ٧. ( در ماوراء النهر ابو منصور ماتريدی استمناطق، ابو الحسن اشعری است، و
 

 ) ٨. (هر گاه اهل سنت گفته شود، مقصود اشاعره و ماتريديه است:گويد زبيدی می
 

 شاگردان او 
 : آوريم اند آه اسامی برخی را می گروهی از شخصيتهای آالمی از او بهره گرفته

 
  ) . ٣٤٠ (اسحاق بن محمد معروف به حكيم سمرقندی: ابو القاسم-  ١
  . بخاری  امام ابو الليث-  ٢
 .  ابو محمد عبد الكريم بن موسی بزدوی-  ٣
 

وی در اين آتاب » اصول الدين« وی جد پدر محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بزدوی مؤلف آتاب
 از جدش پدرم. بود من آتاب توحيد ابو منصور ماتريدی سمرقندی را ديدم آه مطابق مذهب اهل سنت:گويد می

آرد، و جد ما مقاصد آتابهای مشايخ و آتاب  عبد الكريم بن موسی آراماتی از ابو منصور ماتريدی نقل می
ماتريدی خالی از اغالق »توحيد« چيزی آه هست آتاب. را از ابو منصور ماتريدی فرا گرفت) ٩(توحيد و تاويالت 

 . آرديم نيست و اگر دور از اغالق بود، ما به همان آتاب اآتفا می
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  آثار ماتريدی -  ١

دو تای از آنها . ابو منصور آثار فراوانی از خود به يادگار نهاده و آنچه االن موجود است، سه آتاب بيش نيست
 . چاپ و منتشر شده و ديگری به حالت مخطوط باقی مانده است

 
او در اين آتاب در اثبات آرای خود، از .  آتاب التوحيد، اين آتاب بزرگترين منبع برای عقايد فرقه ماتريدی است-  ١

 در ١٣٩٠اين آتاب در سال . بخشد گيرد و گاهی به عقل، برتری بيشتری می آتاب و سنت و خرد بهره می
و همان طوری آه .  صفحه منتشر شده و دآتر فتح اهللا خليف به تحقيق نص آن پرداخته است٤١٢بيروت در 

 .  تعبير خالی از اغالق نيستبزدوی مؤلف اصول الدين يادآور شده، در
 
 تاويالت اهل السنة، اين آتاب در تفسير قرآن آريم نگاشته شده و در آن، عقايد اهل سنت و آرای فقهی -  ٢

و يك دوره تفسير قرآن است و . آند، و در حقيقت آتاب عقيدتی و فقهی است امام خود ابو حنيفه را مطرح می
به آمك شخصی » ابراهيم عوضين«و آن را دآتر. گيرد آخر قرآن را در بر میجزء اخير آن، از سوره منافقين، تا 

شود آه اين دو آتاب در مسائل عقيدتی، از  ديگر در قاهره منتشر نموده است، به هنگام مقايسه، روشن می
 . نظر مطلب و لفظ آامال به هم نزديكند

 
های اروپا موجود است و اما ديگر آثار او   آتابخانهای از آن در نسخه:گويد  المقاالت، محقق آتاب التوحيد می- ٣

 : آه نام آنها در آتابهای ترجمه آمده، عبارتند از
 
 -  ٨ رد آتاب االصول الخمسة للباهلي -  ٧ بيان و هم المعتزلة - ٦ الجدل في اصول الفقه - ٥ اخذ الشرايع - ٤

 رد وعيد الفساق -  ١١د تهذيب الجدل للكعبي  ر-  ١٠ الرد علی اصول القرامطة - ٩رد االمامة لبعض الروافض 
 .  رد اوائل االدلة للكعبي-  ١٢للكعبي 

 
 . از اين آتابها تا آنون اثری به دست نيامده است

 
 : ها نوشت پی

 
  . ١٢٩٨، نگارش شيخ عبد الغنی ميدانی دمشقی، متوفای ٢٥ رح العقيدة الطحاوية، ص -  ١
است و ابو حنيفه بسان ديگر اهل سنت گفته است آه » آن بر فعلتقارن قدرت با فعل يا تقدم « مقصود- ٢

  . باشد مقارن با فعل می
، اين آتاب از مصادر مكتب آالمی ماتريدی است، و قبل از اينها آتابهای خود ٢٢ - ٢١ اشارات المرام، ص - ٣

   .به نامهای التوحيد و التفسير و پس از اين دو، اصول الدين بزدوی است ماتريدی است
  . ٢٣اشارات المرام، ص : بياضی-  ٤
  . ٢٣ اشارات المرام، ص -  ٥
  . ٢٣ - ٢٢، ص ٢ مفتاح السعادة و مصباح السيادة، ج -  ٦
  . ١٧ حاشيه آستلی بر شرح العقائد النسفية آه همراه با شرح چاپ شده است، ص -  ٧
  .  طبع قاهره٢/٨: اتحاف السادة المتقين بشرح اسرار احياء علوم الدين-  ٨
. از آثار ابو منصور است آه جد پدر بزدوی، آن دو را نزد او خوانده است» تاويالت اهل السنة«و»توحيد«  آتاب-  ٩

 . مراجعه شود:به آتاب اصول الدين بزدوی
 
  

  های مهم ماتريدی شخصيت
 

   ٢٥، ص ٤فرهنگ عقايد و مذاهب اسالمی، ج : آتاب
 استاد جعفر سبحانی : نويسنده

 
 ) ٤٩٣ -  ٤٢١(حمد بزدوی  ابو اليسر م-  ١

اند، همچنين در ترجمه حال اتباع او نيز آوتاهی  به ابو منصور قصور ورزيده مترجمان همان طوری آه نسبت
 . اند نموده
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يكی از پيروان مكتب، همين ابو اليسر محمد بزدوي است و معرف پايه علمی او آتاب اصول دين اوست و اين 

 در قاهره منتشر شده ١٣٨٣تحقيق آرده و در سال » انس بيسترلنسه«آتاب را مستشرقی به نام دآتر
همچنانكه از ) ١(برد  او عقايد ماتريدی را از پدر خود آموخته است و در مواردی در اين آتاب از او نام می. است

نتقاد و احيانا در اثنای آتاب خود از ابو الحسن اشعری ا) ٢(برد  نام می» ابو الخطاب« استاد ديگرش به نام
آه يكی از تالميذ اوست ترجمه آن را بعدا ) ٥٣٧ -  ٤٦٠(و نجم الدين عمر بن محمد النسقی ) ٣. (آند می
ابو اليسر استاد همتايان ما در همه بالد ماوراء النهر بود، او پيشوای :گويد نگاريم، درباره بزدوی می می

 ) ٤. (و غرب از مؤلفات او پر شده استآورند و شرق  پيشوايان بود و از اطراف و اآناف به او روی می
 

 : عالوه بر اصول دين عبارت است از» بزدوی« آثار علمی شيخ
 
  شيبانی، »الجامع الصغير« ای بر آتاب  تعليقه-  ١
  .  الواقعات-  ٢
 ) ٥( المبسوط در فروع فقهی -  ٣
 
 ) ٥٠٨ -  ٤١٨( نسفی ميمون بن محمد -  ٢

و معروف به نسفی، وی از متكلمان بزرگ فرقه » ابو المعين«  بهميمون بن محمد بن معبد بن مكحول مكنی
 : زيست، بعد ساآن بخارا گرديد از آثار علمی اوست ماتريدی است آه مدتی در سمرقند می

 
  ). ط( بحر الكالم -  ١
ابو حفص نسفی آتاب عقايد نسفيه را بر اساس اين آتاب :گويند  تبصرة االدلة آه هنوز مخطوط است و می-  ٢

  ) ٦. (نوشته است
 ) ٥٣٧ -  ٤٦٠( عمر بن محمد النسفی -  ٣

ديده به جهان گشود و در سمرقند در » نسف« وی ابو حفص معروف به نجم الدين نسفی است آه در سرزمين
الفوائد البهية في :و در آتابهای. اند گذشت و آتاب عقايد نسفيه از آثار اوست و افراد زيادی آن را شرح آرده

، ٤ و لسان الميزان، ج ٣٩٤، ص ١ و الجواهر المضيئة، ج ١٤٩ية نگارش محمد بن عبد الحي، ص تراجم الحنف
 ترجمه ١٧٣، ص ٦ و ريحانة االدب، نگارش مدرس ج، ٦٠، ص ٥ و االعالم، نگارش خير الدين زرآلی، ج ٣٢٧ص 

 . او آمده است
 
 ) ٨٦٠ -  ٧٩٠( ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد -  ٤

از آثار » المسايرة في العقائد المنجية في اآلخرة« روف به ابن الهمام، متكلم حنفی مؤلف آتابآمال الدين، مع
اوست و اين آتاب به وسيله محقق مصری، محمد محيی الدين عبد الحميد چاپ و منتشر شده است و نيز 

فتح «  اوستو از آثار. آمال الدين ابو شريف شرحی بر آن نوشته و در مصر بدون تاريخ چاپ شده است
در شرح هداية در هشت جلد در فقه حنفی و در مصادر پيشين آه ترجمه نسفی آمده، شرح زندگانی »القدير

 . او نيز وارد شده است
 
  البياضی، آمال الدين احمد بن حسن رومی حنفی -  ٥

 دانشمند وی از علمای قرن يازدهم است و در خانواده علم و قضا چشم به جهان گشوده و از والد خود و
 قضاوت مكه را بر عهده ١٠٨٣، قضاوت حلب و در سال ١٠٧٧ديگری به نام منقاری علم آموخته، در سال 

آه با مقدمه محمد زاهد آوثری و تحقيق يوسف عبد » اشارات المرام من عبارات االمام«داشت و از آثار اوست، 
 .  چاپ و منتشر شده است١٣٦٨الرزاق، در سال 

 
 : ها نوشت پی

 
  . ١٥٦ و ٢٨ بزدوی، اصول الدين، ص -  ٢ و ١
  . ٣٠١اصول دين، ص : بزدوی-  ٣
  .  مقدمه اصول دين، به نقل از طبقات حنفيه-  ٤
  . ٣ -  ١/ مقدمه اصول دين نگارش بزدوی-  ٥
، ترجمه ٦/١٧٤» ريحانة االدب« و٧/٣٤١خير الدين زرآلی، » االعالم« و٢/١٨٩» الجواهر المضيئة«  در آتابهای- ٦
  . مده استاو آ
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  )اماميه  ( شيعه
  
  

   شيعهي اجماليمعرف
 

   ٢٧٠فرهنگ فرق اسالمی ص : آتاب
 دآتر محمدجواد مشكور : نويسنده

 
حضرت علی بن  به معنی پيروان و ياران و تابعان شخص معينی است و چون شيعيان به اليت شيعه در لغت

يعنی ) ع(ضرت اعتقاد داشتند از اين جهت ايشان را شيعه علیو به پيروی از مكتب روحانی آن ح) ع(طالب ابی
را از آخر آن حذف آردند و معروف ) ع(اند، آه بعدها در اثر آثرت استعمال مضاف اليه علی گفته) ع(پيروان علی

 . به شيعه شدند
 

به عقب  ستپيش از اين آه از اختالف شيعه و مخالفان اموی ايشان بعد از قتل عثمان سخن گوئيم، بهتر ا
 . عبد شمس را در روزگار جاهليت جستجو نمائيم هاشم و بنی برويم و اختالف بين بنی

 
دانيم نفوذ و سلطه قريش بر مّكه و خانه آعبه از زمان قصی بن آالب نيای بزرگ رسول خدا آغاز  چنان آه می

نجمنی به نام دار الندوه ساخت و قصی قبيله قريش را در مّكه و پيرامون آعبه جای داد و برای آنان ا. شود می
به هاشم  را به عهده گرفت، تا اين آه نوبت) آب دادن و پذيرايی از زائران(منصب آليدداری و سقايت و رفادت 

تر بود ولی چون توانگر و  هاشم با وجود آن آه از برادرش عبد شمس خردسال. بن عبد مناف نواده او رسيد
رفت فرصت آن را يافت آه مناصب سقايت و رفادت و  لبا به سفر میبخشنده بود و برادرش عبد شمس غا

 . بر قريش را بخود اختصاص دهد آليدداری آعبه و واليت
 

برادرش عبد شمس به گمنامی درگذشت، اّما پسر او امية بن عبد شمس از عموی خود هاشم اطاعت ننمود 
وی اميه . ت و آار به داوری آاهنی خزاعی انجاميداختالف در ميان آن دو باال گرف. بر قريش آرد و دعوی رياست

را محكوم ساخت و حق را به جانب هاشم داد، در نتيجه اين داوری اميه ناگزير شد آه مدت ده سال از مّكه 
اين نخستين دشمنی بين خاندان عبد مناف بود آه حاصل آن منتهی به آينه ديرينه . تبعيد شود و به شام رود

 . اين دشمنی تا زمان بعثت رسول خدا ادامه داشت. عبدمناف گرديد هاشم و بنی و اختالف بين بنی
 

بودند و عبد شمس پيش از هاشم سر از زهدان ) دوقلو(هاشم و عبد شمس دو پسر توامان : به قول مقريزی
وامان را برای آن آه آن دو بچه ت. يكی از آن دو به پيشانی ديگری چسبيده بود مادر درآورد در حالی آه انگشت
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از آن روز عرب درباره آنان . يكی را از پيشانی ديگری جدا آردند از يكديگر جدا آنند شمشير آشيده و انگشت
 . جنگ و ستيز در بين فرزندان آن دو تا ابد ادامه دارد: تطّير زده و گفتند

 
آن هنگام از بزرگان چون رسول خدا به پيغمبری مبعوث شد، ابو سفيان بن حرب بن اميه بن عبد شمس آه در 

رفت و پس از درگذشت جناب ابوطالب رياست آن طايفه را بر عهده داشت تا آن جا آه  قريش به شمار می
را بلند يافت و آينده سياسی او را ) ص(با رسول خدا دشمنی ورزيد و چون طالع حضرت محمد توانست

داد و به خاطر دنيا و نه دين، قبول اسالم درخشان ديد، عباس بن عبد المطلب عموی آن حضرت را وسيله قرار 
 . آرد تا بتواند برای خود و فرزندانش در دستگاه محمدی مقام و منصب جديدی پيدا آند

 
ابو . شد و بنی اميه در گرد او بودند در زمان خالفت عثمان، روزی وی از مسجد به سرای خود می: گويند

لقف الكرة فوالذی يحلف به ابوسفيان ما من عذاب و ال حساب و يا بنی اميه تلقفوها ت«: سفيان در آمد و گفت
اين پادشاهی ) منظور عثمان و خويشاوندان اوست(ای بنی اميه : يعنی» . ال جنة و ال نار و ال بعث و ال قيامة

خورد عذاب و  را چون گوی در دست گيريد و به يكديگر دهيد، سوگند به آسی آه ابوسفيان به او قسم می
 .  بهشت و دوزخ و آتش و رستاخيز و قيامتی نيستحساب و

 
به معاويه بن ابوسفيان  خالفت) ع(اميه بكار بردند پس از حضرت علی هايی آه بنی دانيم با حيله چنان آه می

 . هاشم گرفتند رسيد و امويان بنی عبد شمس انتقام خود را از بنی
 

 آه بكوشد بنی اميه و آل بنی عبد شمس را بر به پسرش يزيد وصيت آرد گذشت هنگامی آه معاويه در می
 . مقدم دارد) ع(طالب آل ابوتراب يعنی علی بن ابی

 
تن آن حضرت  را به مجلس يزيد در دمشق بردند او به سر بی) ع(زمانی آه سر مبارك حضرت حسين بن علی

 : نگريسته و اين ابيات را بخواند
 

  ليت اشياخی ببدر شهدوا 
  االسل وقعة الخزرج من وقع 

  لست من عتبة ان لم انتقم 
  من بنی احمد ما آان فعل 

  لعبت هاشم بالملك 
 فالخبر جاء و ال وحی نزل 

 
و اين سر (به شمشير محمدی شهيد شدند در اينجا حاضر بودند ) واقعه خزرج(آاش بزرگان قريش آه در بدر 

عة بن عبد شمس نباشم اگر انتقام ، من از خاندان عتبه بن ربي)ديدند تن حسين بن علی هاشمی را می بی
بايد دانست آه عتبة بن ربيعة بن عبد شمس از بنی اميه و آفار قريش بود آه . (آنان را از فرزندان احمد نگيرم

 . ) در سال دوم هجری در جنگ بدر آشته شد
 

 . هاشم با پادشاهی و ملك بازی آرد حال آن آه نه خبری رسيده است و نه وحی نازل شده است
 

شادمان شد و بر  به عثمان بن عفان بن ابوالعاص بن اميه رسيد ابو سفيان سخت چون خالفت: مقريزی گويد
: سر قبر حمزة بن عبدالمطلب عموی رسول خدا و نخستين شهيد اسالم رفت و پای بر آن آوفت و گفت

 » ! اميه رسيدبيهوده با ما جنگيدی و خود را به آشتن دادی، ديدی سرانجام فرمانروايی به بنی«
 

اميه بود آه پس از قتل عثمان موجب تجاوز معاويه به ابوسفيان به  هاشم و بنی همين اختالف ديرين بين بنی
 . در خالفت گرديد آه به عكس العمل منطقی و حقانی به نام مذهب شيعه انجاميد) ع(حق مسلم علی

 
با زنان و ) ص(ذيقعده سال دهم هجری رسول خدابنا بر سيره ابن هشام و تاريخ طبری، در اواخر : حديث غدير

حجة «روی داد، آن را ) ص(ياران و آسان خود به زيارت آعبه رفت و چون اين سفر در آخرين سال زندگی پيامبر
آسی را به جای خود . در اين هنگام از يك ماموريت جنگی فرا رسيده بود) ع(حضرت علی. اند خوانده»  الوداع

لشكريان آه با وی از يمن آمده بودند، غيبت آن حضرت را . پيوست) ص( به رسول خدابر لشكريان گمارد و
 . اجازت آن حضرت بر تن آردند مغتنم داشته و از غنائم جنگی چند دستی جامعه برداشته و بی

 
148



  )٢ (فرقه هاِی اسالمی           

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 
 

 
بازگشت، چون لشكريان را در آن حال ديد برآشفت و به گمارده خود ) ع(حضرت علی پس از ادای مراسم حج

 اند؟  ها را پوشيده  چرا اين جامه:گفت
 

  . ها را به او پوشانيدم تا آراسته باشند برای آن جامه: وی گفت
  . ها را برآنند تا آنها را بين مستحقان واقعی قسمت آنند جامه: گفت) ع(حضرت علی

است و پيغمبر برای فرونشاندن اين فتنه برخ. برنجيدند و شكايت پيش رسول خدا بردند لشكريان او سخت
  : فرمود

 » . ايها الناس ال تشكوا عليا فو الّله انه ال خشن فی ذات الّله او فی سبيل الّله من يشكی«
 

گيرتر از  شكوه نكنيد، به خدا سوگند وی در امری آه مربوط به خدا باشد سخت) ع(يعنی ای مردم از علی
 . آنست آه از او گله توان آرد

 
ريان خود به مدينه بازگشت و در هجدهم ذيحجه همان سال در راه پس از مراسم حج رسول خدا با لشك

از ستوران خود ) ص(مسلمانان با رسول خدا. آبگيری به نام غديرخم آه نزديك محلی به نام جحفه بود رسيد
 . فرود آمدند تا چندی بياسايند

 
  در اخبار شيعه آمده آه آيه 

» . . .  ان ّلم تفعل فما بّلغت رسالته و الّله يعصمك من الّناسيا اّيها الّرسول بّلغ ما انزل اليك من رّبك و«
  . ٦٧/مائده

يعنی ای پيغمبر برسان آنچه را بر تو از رسول پروردگار نازل شده و اگر چنين نكنی پيغام خدايت نرسانيده 
 . دارد، نازل شد باشی، خداوند ترا از مردم نگاه می

 
ای آه محدثان   رفت و علی را با خود باال برد و پس از خواندن خطبهسپس پيغمبر بر منبری از جهاز شتر باال

من آنت مواله فهذا «: گرفت و فرمود) ع(حضرت علی گويند، دست»  حجة الوداع«عاّمه و خاصه آن را خطبه 
سرور اوست، خدايا ) ع(يعنی هر آه من سرور اويم علی» . علی مواله اللهم وال من وااله و عاد من عاداه

 . . . بدار دوستش را و دشمن بدار دشمن او را دوست
 

اند، منتهی مورخان عامه آن را مربوط به نارضايی لشكريان  همه موّرخان عامه و خاصه اين حديث را نقل آرده
  دانند ولی محّدثان خاّصه بنابه آيه  از او می) ع(حضرت علی

  . ٣/مائده» . . . لكم االسالم دينااليوم اآملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتی و رضيت . . . «
خود را بر شما تمام نمودم و اسالم را بر شما پسنديدم، حديث  يعنی امروز دين شما را آامل آردم و نعمت

 ) ١. (دانند می) ع(غدير را دليل جانشينی علی
 

آن و ابن عباس مشغول غسل دادن جسد و آفن و دفن ) ع(هنگامی آه علی) ص(مقارن رحلت رسول خدا
گفتند گردآمدند و  می»  سقيفه بنی ساعده«انصار يا مسلمانان مدينه در زير سقفی آه آن را . حضرت بودند

خواستار امارت سعد بن عباده خزرجی شدند، سپس ابوبكر و عمر با ابوعبيده جراح و گروهی از مهاجران به 
 . رفتند»  سقيفه«
 

ودند آه پيش از شما به دين اسالم درآمدند و برای ای انصار همين مهاجران ب: ابوبكر برخاست و گفت
الخليفة من «يا »  االئمة من قريش«: روايت آرد آه فرمود) ص(فرونشاندن اختالف اين حديث را از پيغمبر

 . بايد از قريش باشند) ص(يعنی امامان و جانشين رسول خدا»  قريش
 

شتند بدون آن آه در صحت و سقم اين سخن دا) ص(بر اثر حسن عقيدتی آه مهاجر و انصار به رسول خدا
 . برداشتند بود به خالفت) ص(تحقيقی آرده باشند آن را پذيرفتند و ابوبكر را آه پدر زن رسول خدا

 
ای از انصار  با ابوبكر بودند، دسته در اين هنگام مسلمانان به چهار دسته شده بودند، گروهی آثير طرفدار بيعت

بودند و ) ع(ای قليل از بنی هاشم و انصار طرفدار خالفت علی آردند و عّده ايت میاز امارت سعد بن عباده حم
دانستند آه به آدام دسته  اميه بودند آه هنوز در امر خالفت ترديد داشتند و نمی گروه چهارم عثمان و بنی

 . روی آورند
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با ابوبكر خودداری آردند و  عتجمع شدند و از بي) س(و فاطمه) ع(هاشم و چند تن از انصار در خانه علی بنی
 . برگزينند را به امامت) ع(خواستند علی می

 
من به اين امر از شما سزاوارترم و بر شماست : به نزد ابوبكر آمد و گفت آه) ع(حضرت علی: به قول ابن قتيبه

 . ايد آه با من بيعت آنيد و در اين مورد به من ستم روا داشته
 

 . هيچگاه از خالفت دور نيستی و نوبت تو فرا خواهد رسيدتو ) ع(ای علی: ابوبكر گفت
 

او را از اين آار مانع ) س(از بيم شكاف در بين مسلمانان قصد بيعت داشت ولی حضرت فاطمه) ع(حضرت علی
برای اين آه اختالفی ) س(حضرت فاطمه شد و تا آن حضرت در حيات بود با ابوبكر بيعت نكرد و پس از رحلت می

 ) ٢. (لمانان روی ندهد با ابوبكر بيعت آرددر ميان مس
 

درباره جانشينی ) ص(شيعه اماميه به روايات متواتر به حديث غدير و نص جلی پيغمبر): ع(داليل امامت علی
 : استناد آنند و اين آيات را دليل واليت آن حضرت دانند) ع(علی

 
  . ٥٥/ مائدة » . الصلوة و يؤتون الّزآوة و هم راآعوناّنما ولّيكم الّله و رسوله و اّلذين آمنوا اّلذين يقيمون «
  . ٣/مائدة» . . . اليوم اآملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتی و رضيت لكم االسالم دينا. . . «
» . . . يا اّيها الّرسول بّلغ ما انزل اليك من رّبك و ان لم تفعل فما بّلغت رسالته و الّله يعصمك من الّناس«

  . ٦٧/مائده
 . ٤/ تحريم » . . . و ان تظاهرا عليه فاّن الّله هو موليه و جبريل و صالح المؤمنين«
 

  : ديگر آيه مباهله است
تعالوا ندع ابناءنا و ابناءآم و نسائنا و نسائكم و انفسنا و انفسكم ثّم نبتهل فنجعل لعنت الّله علی . . . «

 . ٦١/ آل عمران » . الكاذبين
 

 . است) ع(حضرت علی بن ابيطالب   آيات واليتگويند مقصود همه اين
 

  . انت الخليفة من بعدی و انت وصّيی و قاضی دينی: همچنين به احاديثی از اين قبيل استناد جويند
  . انت مّنی بمنزلة هارون من موسی اّال انه ال نبی بعدی

  . انا مدينة العلم و علی بابها
بعدی، مثل اهل بيتی آمثل سفينة نوح من رآبها نجی و من تخلف اّن عليا منی و انا منه و هو ولی آل مؤمن 

 . عنها غرق
 

را ) ع(سلب آنند، علی) ع(بدون اين آه حق خالفت را از خلفای سه گانه پيش علی اهل سنت و جماعت
 ) ٣. (دانند مردی صاحب فضيلت و معرفت و از حيث تقوی برتر از ديگر اصحاب می

 
و سه خليفه اّول عبارت رضی الّله عنه، يعنی خداوند ) ص(ام صحابه رسول خدابه دنبال ن اهل سنت و جماعت

از جهت فضل و علّو مقامی آه دارد به ) ع(از او راضی باشد، ذآر آنند و تنها در مورد حضرت علی بن ابيطالب
ده از اين مناسبت آن آه در جاهليت آودك بوده و مانند ديگر اصحاب بت نپرستيده است و روی بر بتان نمالي

 . برای وی عبارت آّرم الّله وجهه يعنی خداوند رويش را درخشان سازد و قدر و منزلتش را بيفزايد بكار برند جهت
 

ذيحجه سال (برداشتند و با او بيعت آردند  را به خالفت) ع(پس از قتل عثمان سرانجام مسلمانان حضرت علی
 . ).  ه٣٥
 

ولی او را بدينكار ناگزير ساختند و مشكالت بسياری برايش ايجاد رفت،  زيربار خالفت نمی) ع(حضرت علی
 . آردند
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با زبير و طلحه آه در بصره بر او شوريده بودند به جنگ ) ع(دانيد پس از مدت آوتاهی حضرت علی چنان آه می
 جنگ«برخاست و چون عايشه در اين جنگ با ايشان همراه بود و بر اشتری سوار گشته بود، آن جنگ را 

 .  هجری به شكست طلحه و زبير انجاميد٣٦اين جنگ در جمادی االخر سال . گفتند»  جمل
 

روی داد ) ع(جنگی بين او و حضرت علی»  صفين«پس از آن معاويه سر به شورش آورد و در محلی به نام 
 . مه يافت به داوری عمرو بن عاص و ابو موسی اشعری خات٣٧، سرانجام در رمضان سال . ) ه٣٦ذيحجه سال (
 

سپس خوارج بر او شوريدند و پس از شكستهای پی در پی سرانجام يكی از ايشان به نام عبد الرحمن بن 
 هجری با شمشير زهرآگين ضربت زد و آن حضرت در ٤٠ملجم آن حضرت را در سر نماز در نوزدهم رمضان سال 

 .  همان ماه از آن زخم به شهادت رسيد٢١
 

بيعت آرده ولی در عهد خود وفادار نماندند چنان ) ع(يان آوفه با حسن بن علیپس از رحلت آن حضرت شيع
آه آن حضرت ناچار شد با معاويه صلح آند و او بدون مصلحت ديد و شورای مسلمانان به اين امر خطير، خود را 

 . به عنف و زور بر مسند خالفت نشانيد و خالفت را در خاندان خود موروثی آرد
 

بسته بود پس از نشستن بر مسند خالفت، دستور ) ع(ف قرارداد صلحی آه با حسن بن علیمعاويه بر خال
آردند غافل از اين  را بر سر منابر دشنام دهند و برای توهين به وی او را با آينه ابوتراب سّب می) ع(داد علی

 . آه اين آنيه را رسول خدا به آن حضرت داده بود
 

 .  بن ابوسفيان انتقام دو صد ساله خود را از بنی هاشم گرفتنددر اين زمان بنی اميه و معاويه
 

باشد نامش را از ديوان عطا و بيت المال حذف آنند و او را مورد ) ع(هر آس دوستدار علی: معاويه دستور داد
 . شكنجه و آزار قرار دهند

 
يافت هر آه را آه گمان  قيل ستاميه بر شيعه آن بود آه چون عبيد الّله بن زياد بر مسلم بن ع از مظالم بنی

افكندند چنان آه دوازده هزار تن از شيعيان در  است او را به زندان می) ع(آرد از شيعيان و هواخواهان علی می
 . زندان او بودند

 
وی جوانی فاسق و فاجر بود و مسلمانان از . يافت پس از معاويه پسرش يزيد خالفت): ع(شهادت حسين

بودند در ) ع(از راضی نبودند، از اين جهت مردم آوفه آه بيشتر شيعه و پيرو علیخالفت آن جوان هوسب
 . نوشته او را از مدينه به آوفه طلب آردند و به آن حضرت وعده ياری دادند) ع(هايی به حسين بن علی نامه

 
ی داشت و مسلم در آغاز پيشرفت زياد. حضرت پسر عم خود مسلم بن عقيل را برای تحقيق به آوفه فرستاد

عبيدالّله با . گروه زيادی با او بيعت آردند، اّما بزودی يزيد عبيدالّله را آه والی بصره بود به آوفه گسيل داشت
 . حيله و تزوير مسلم بن عقيل و هانی بن عروه حامی او را بكشت

 
مدينه بيرون آمد و پس از هايی آه قبال مسلم به او نوشته بود با اهل و عيال خود از  بر اثر نامه) ع(امام حسين

با هفتاد و دو تن از فرزندان و نزديكانش به  زيارت آعبه به آوفه رهسپار شد و چون آالت و عدتی نداشت
 . شهادت رسيد

 
 هجری مطابق با ٦١دهم محرم . نزديك رود فرات واقع شد) ٤(انگيز در نزديكی بابل قديم در آربال  اين واقعه غم

تر از  ای ننگين محققا فاجعه«: به قول الفخری.  شمسی٥٨دی و هجدهم مهرماه  ميال٦٨٠دهم اآتبر سال 
اين واقعه دردناك موجب عكس العمل مثبتی در » . در اسالم روی نداده است) ع(شهادت امام حسين

 . شيعه و جاودانی آن مذهب گرديد تقويت
 

و از ياری نكردن به آن حضرت مردم آوفه سخت اندوهگين شدند ) ع(بعد از شهادت حضرت حسين بن علی
 . پشيمان شده و توبه آردند و خود را تّوابين خواندند و با پيشوايی سليمان بن صرد خزاعی قيام آردند

 

 
151



  )٢ (فرقه هاِی اسالمی           

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 
 

بود با ياران خود خلع مروان بن حكم را ) ع(و علی) ص(از اصحاب پيغمبر. )  ه٦٥ - ٢٨(سليمان بن صرد 
ا به جنگ ايشان فرستاد و با آشته شدن سليمان شورش آوفيان مروان عبيد الّله بن زياد ر. خواستار شدند

 . ).  ه٦٥(فرونشست 
 

را در آوفه گرد آرد و به خونخواهی ) ع(بعد از شكست قيام تّوابين، مختار بن ابو عبيد ثقفی هواخواهان علی
رده همه دست داشتند دستگير آ) ع(، سپس قاتالن و آسانی را آه در آشتن امام حسين. ) ه٦٦(برخاست 

خورد در مذار ميان واسط و بصره به قتل   هجری از مصعب بن زبير شكست٦٨را بكشت و سرانجام خود وی در 
رسيد و از لشكريان او قريب هفت هزار تن اسير شدند آه اغلب ايشان ايرانی بودند و همه از دم تيغ لشكر 

 . مصعب گذشتند
 

و ) زين العابدين) (ع(وت به پيشوايی علی بن حسين شيعيان را دع مختار برای پيشرفت آار خود نخست
»  آيسانيه«يا »  حنفيه«نمود و پيروان او را ) ع(و امام حسين) ع(سپس محمد بن حنفيه برادر امام حسن

 . آيسانيه. گويند
 

 هجری ١٢٢وی در سال . ، قيام زيد بن علی بن الحسين بود)ع(بزرگترين قيام پس از شهادت حسين بن علی
 . زيديه. مل عبد الملك بن مروان در آوفه خروج آرد و در آن واقعه به شهادت رسيدبر عا

 
»  نص خفی«هستند، قايل به ) ع(حضرت علی درباره خالفت»  نص جلی«زيديه بر خالف اماميه آه قائل به 

ضرت بنابر يا تعيين پنهان است و آن ح»  نص خفی«آرد ) ع(درباره علی) ص(نصی را آه پيغمبر: شدند و گفتند
بر خالف شيعه اماميه، خالفت  را به بعضی از پيروانش فرموده است، از اين جهت) ع(مصالحی راز امام علی

 . ابوبكر و عمر و عثمان را شرعی دانند
 

بعد از زيد فرزندان و نوادگان او يكی پس از ديگری بر عليه امويان قيام آردند تا تنی چند از ايشان به گيالن و 
 گريخته و در پناه آوههای بلند آن سرزمين حكومتهايی برای خود تشكيل دادند آه آنان را علويان مازندران

 . گيالن و طبرستان خوانند
 

، شيعيان بيشتر جنبه )ع(و فرزند ارجمند او امام جعفر صادق) ع(تا زمان حضرت امام محمد باقر: شيعه جعفری
می گفتند، ولی از زمان ) ع( فرزندانش را شيعيان علیو) ع(حضرت علی داشت و پيروان خالفت) ٥(سياسی 

 . اين امامين همامين شيعه جنبه مذهبی پيدا آرد و در مقابل سنت و جماعت قرار گرفت
 

آردند و بر اثر درك محضر آن دو امام  در مجلس درس آن دو امام بسياری از روات حديث و بزرگان تلمذ می
های چهارصد گانه  يعنی ريشه»  اصول اربعمائه«ه شد آه آنها را چهارصد رساله در شرايع اسالم نگاشت

 . ناميدند
 

سال باشد، شيعيانی آه از ائمه دور و يا بواسطه غيبت   هجری آه تقريبا دويست٣٠٠از آن زمان تا سال 
بود »  فقه شيعه«صغری از امام غايب مهجور بودند به اين چهارصد رساله آه هر آدام محتوی بابی از ابواب 

 . آردند عمل می
 

تا عهد امام حسن ) ع(، محدثان اماميه از زمان حضرت علی. ) ه٤١٣در گذشته در (به قول شيخ مفيد 
 هجری، ٣٠٠خواندند تا اين آه در حدود سال  می»  اصول«، چهارصد آتاب تاليف آرده بود و آنها را )ع(عسگری

بر مسند فقاهت نشست و با آمال دقت در مدت . ) ه ٣٢٨در گذشته در (ثقة االسالم محمد بن يعقوب آلينی 
سال توانست آن چهارصد رساله اصل را جمع نموده و در پنج مجلد يكی در اصول و سه در فروع دين و  بيست

جمله اخبار . نام نهاد»  الكافی«يكی مواعظ تبويت نمايد و هر يك را در چند آتاب و چند باب ترتيب دهد و آن را 
 .  حديث است و جمله آتب آن سی و دو جلد است١٦١٩٩آافی بالغ بر 

 
معروف به شيخ صدوق بر . )  ه٣٨١در گذشته در سال (پس از آلينی، ابو جعفر محمد بن علی بن بابويه قمی 

 ٥٩٦٣را تاليف آرد آه جمله اخبار آن بالغ بر »  من ال يحضره الفقيه«اساس همان رسائل چهارصد گانه آتب 
 . حديث است
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ظهور آرد و . )  ه٤٦٠ -  ٣٨٥(ز شيخ صدوق به فاصله چند سال شيخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی پس ا
»  تهذيب االحكام«و » االستبصار فی ما اختلف من االخبار«بر اساس همين اصول چهارصد گانه دو آتاب معروف 

 . را تاليف آرد
 

حديث و رايی را آه » لعامة و فيه الرشادخذ ما خالف ا«شيعه در مسائل اختالفی فقهی خود بر اساس حديث 
اند و از اين جهت موجوديت و شخصيتی در برابر  آرده) ٦(باشد اختيار  بر خالف عامه يعنی اهل سنت و جماعت

 . اند آن طايفه برای خويش ايجاد نموده
 

 حضرت چون روزگار زندگی آن. است) ع(فقه جعفری منسوب به ششمين امام شيعه حضرت امام جعفر صادق
»  شيعه اماميه«مصادف آخرين دوره بنی اميه و اوايل بنی عباس بود و به سبب اختالف، آمتر مزاحم 

تر بود و آن حضرت موفق شد نظم و  از ديگر ائمه طوالنی) ع(شدند، مضافا بر اين آه عمر امام جعفر صادق می
 . ترتيبی به شيعه بدهد و فقه شيعه را ترتيب دهد

 
اند و مذهب  شده و بدين جهت فقه شيعه را فقه جعفری گفته هی شيعه از آن حضرت روايتبيشتر احاديث فق
 . جعفريه. نام نهادند»  جعفری«شيعه را مذهب 

 
آنند ولی شيعه اماميه بر  بيش از چهار زن مانند ديگر اهل سنت و جماعت اختيار نمی»  زيديه«در امر نكاح 

 . توانند زن اختيار آنند الی و جسمی هر قدر آه بخواهند میبه شرط استطاعت م»  متعه«اساس ازدواج 
 

هر آدام از فرق شيعه بنا به اختالفاتی . است) ص(يكی از اعتقادات اآثر شيعه انتظار ظهور مهدی آل محمد
آه ميان خود دارند آخرين امام فرقه خود را مهدی دانند آه در آخر الزمان ظهور آرده و گيتی را پس از پر شدن 

 . فرمايد ز ظلم و جور پر از عدل و داد میا
 

 -زيديه : غير از فرق بسيار آم اهميتی آه در شيعه وجود دارد چهار فرقه از ميان آن فرق مهمترند و عبارتند از
 . به فرق مزبور.  غالة هستند- اسماعيليه - اماميه 

 
و وجوب »  قاعده لطف«اول :اد نهادنداستوارست و اين طايفه آن را بر پنج اصل بني»  امامت«آالم شيعه بر 

امامت امری الهی است و به همان دليل آه بر خداوند عقال الزم است آه برای : گويند. عقلی نصب امام
بندگان خود برايشان پيغمبری بفرستد بايد پس از درگذشت پيغمبرش نيز امامی برايشان نصب آند آه  هدايت

لطف «وجود امام . فرمايد و از افتادن مردم در گمراهی جلوگيری آنداحكام دين او را به طريقی صحيح اجرا 
 . بر مردم است و خداوند بايد چنين لطفی را درباره ايشان برقرار سازد»  الهی

 
 . اوست) ص(باشد زيرا مجری امر الهی و برگزيده پيامبر»  معصوم«ديگر اين آه امام بايد 

 
از مردم باشد و اگر آمتر از ديگران باشد مقدم داشتن آسی آه فضلش و برتر »  افضل«ديگر اين آه امام بايد 

از خلفای ثالثه افضل ) ع(حضرت علی بر آسی آه فضلش بيشتر است قبيح خواهد بود از اين جهت آمتر است
 . و اعلم بود

 
 است آه بر خداوند واجب معين شود و چون امام معصوم از گناه ست»  نّص«ديگر اين آه امام بايد از طريق 

 . چنين شخصی را از راه نّص بر مردم بنماياند
 

 . است) ع(امام بال فصل اميرالمؤمنين علی) ص(ديگر اين آه پس از حضرت محمد
 

گفتيم ادريسيه، اولين دولت مستقل شيعه علوی را ادريس بن عبد الّله »  ادريسيه«چنانكه درباره فرقه 
به زعامت قاسم بن »  زيدی«از آن در قرن سوم دولتی پس .  در مراآش تاسيس آرد١٧٢حسنی در سال 

در يمن بنياد نهاده شد و در زمان نواده او يحيی بن . )  ه٢٤٦در گذشته در (ابراهيم بن طباطبا الرسی 
 هجری دولتی زيدی در آنار دريای خزر ٢٥٠ تاسيس گرديد و پيش از آن يعنی در سال ٢٨٨الحسين در سال 

 . تاسيس شد
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يكی از دعاة آن فرقه به نام حسين بن   هجری نخستين دعوت مسلح اسماعيليه به دست٢٦٨در سال 
 . حوشب آه در اصل ايرانی بود در يمن پديد آمد

 
مصر را در مهديه در جزيرة الخلفا در تونس تاسيس »  فاطميان« هجری عبيد الّله المهدی سلسله ٣٠٣در سال 

 . ساختند قاهره را ايتختآرد و سپس فاطميان مصر را تسخير آرده و 
 

 . رفتند در موصل و حلب سلطنت داشتند آل حمدان آه از شيعه به شمار می.  ه٣١٧در سال 
 

 بغداد را تسخير آرد و حكومتی شيعی در ٣٣٤معز الدوله ديلمی آه از شيعيان اثنی عشری بود و در سال 
 . ايران و عراق بنا نهاد

 
شيعه را   به بغداد رفت و بساط حكومت٤٤٧سنی مذهب بود در سال چون طغرل بيك سلجوقی آه از ترآان 

 . شيعه اثنی عشريه آل بويه بر افتاد برچيد و دولت
 

در اواخر قرن سوم هجری طرفداران حمدان قرمط از طرف رئيس فرقه پنهانی خود آه صاحب الظهور ناميده 
 . ).  ه٢٨٣سال (حساء بود تاسيس آردند شد و محل اقامتش مجهول بود دولتی در بحرين آه مرآز آن اال می

 
در زمان خالفت المستنصر فاطمی از آسانی آه به دين اسماعيلی در آمدند مردی به نام حسن صباح از مردم 

بر .  ه٤٨٧به دعوت مردم ايران به مذهب نزاريه اسماعيلی پرداخت و در سال .  ه٤٧٣وی در سال . ری بود
يافت و دولت نزاری اسماعيلی را در قالع آن طايفه آه از خراسان تا شام  ستقلعه الموت در نزديكی قزوين د

 . خواندند» دعوت جديد«دعوت حسن صباح را به مذهب اسماعيلی . امتداد داشت تاسيس آرد
 

 هجری به دست هالآوی ٦٥٤دولت نزاری اسماعيليه در زمان رآن الدين خورشاه آخرين امير آن سلسله در 
از آن زمان شيعه اثنی .  شد و اسماعيليه نزاری از بيم سالطين مغول در پرده استتار رفتندمغول برانداخته
 . شد و اآثر اسماعيليه نزاريه به آن مذهب در آمدند عشريه تقويت

 
 ٧٢٦در گذشته در (در زمان ايلخانان مغول، الجايتو يا سلطان محمد خدابنده به هدايت ابن المطهر عّالمه حلی 

الجايتو بر اثر ملول شدن از مباحثات شافعيان و حنفيان و تبليغات اطرافيان .  شيعه را پذيرفتمذهب. ) ه
 . شيعی خود به مذهب تشيع گرويد، و دستور داد تا نام خلفای ثالثه را از خطبه و سكه بياندازند

 
نهج الحق و « يكی آتاب عّالمه حلی به رسم تحفه دو آتاب در اصول عقايد شيعه تاليف آرد و نزد الجايتو برد،

 . است»  منهاج الكرامة فی باب االمامة«و ديگری آتاب »  آشف الصدق
 

در دولت ترآمانان قراقويونلو در سده نهم هجری در آذربايجان توسعه عقايد شيعه به حدی رسيد آه جهانشاه 
 . آرد بن قرايوسف ترآمان به داشتن آن مذهب، مباهات می

 
 بيشتر مردم ايران سنی مذهب بودند و به جز چهار شهر سبزوار و آاشان و قم و آوه تا آغاز قرن نهم هجری

 . باشد همگی سنی بودند) آوج(
 

شيعيان اماميه در عراق عرب در نواحی آوفه و بصره و : نويسد آه می»  نزهة القلوب«حمد الّله مستوفی در 
قم و اردستان و فراهان و نهاوند بسياری شيعه حّله اآثريت داشتند و در غرب ايران در نواحی ری و آوه و 

در آاشان شيعيان امامی در شهر و سنيان در روستاهای . در اطراف ساوه مردم شيعه امامی بودند. بودند
 . اطراف اآثريت داشتند

 
 ٧٨٣ - ٧٣٨يكی از قيامهای شيعه در ايران، قيام سربداران يعنی از جان گذشتگان در خراسان بود آه از سال 

نهضتهای مشابهی در مازندران، و از سال .  ه٧٧٥در آرمان، و در سال .  ه٧٦٧در ناحيه سمرقند، و در سال . ه
 ادامه ٧٨٣ به بعد و قيام سربداران در سبزوار تا سال ٧٧٢و سالهای بعد در گيالن، از سال .  ه٧٦٢ تا ٧٥١

تا ترآيه عثمانی را فرا گرفت و قيام شيخ حروفيه آه در قرن نهم هجری پهنه عظيمی از خراسان  يافت و هضت
 و قيام مشعشعيان در خوزستان در سال ٨١٩مولوی بدر الدين سماوی و برآليوجه مصطفی در ترآيه در سال 

 .  همه نهضتهای شيعی عليه سنيان بود٨٤٥
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نی آه شيخ خليفه مازندرا. سربداران خراسان از ديگر نهضتهای مهمتر بوده است از لحاظ تاريخی نهضت
ای از دراويش بود، در سبزوار ناحيه بيهق در حجره مسجد جامع شهر مسكن گزيد و به  مؤسس سلسله ويژه

.  ه٧٣٦تبليغ عقايد شيعی خود پرداخت و سرانجام به فتوای فقيهان سنی مذهب مرتد شمرده شد و در سال 
 . به قتل رسيد

 
ای تاسيس  وی مدرسه. همگنان پيشی جستدر ميان شاگردان شيخ خليفه مردی به نام حسن جوری از 

وران بودند و هر  اآثر پيروان او صاحبان حرفه يعنی پيشه. آرد و به تبليغ و تدريس عقايد شيعه اماميه پرداخت
 . خورد تا سالح آماده نگاهدارد شد سوگند می يك از مريدان آه وارد سلسله او می

 
حسن جوری مدت سه سال در نيشابور و بالد خراسان . ندناميده شد»  حسنيه«اين فرقه به نام حسن جوری 

از قبيل مشهد و ابيورد و خبوشان و هرات به تبليغ پرداخت و سپس به فرمان ارغونشاه از مغوالن صحرانشين 
مدتها پيش از اين واقعه دو برادر روستايی از قريه باشتين از ناحيه بيهق ايلچی مغوالن . خراسان گرفتار گشت

مردم باشتين به سرآردگی عبدالرزاق نامی . زنان ايشان دست تعدی گشاده بودند به قتل رسانيدندرا آه بر 
بيشتر روستائيان از مريدان شيخ حسن . آغاز شد.  ه٧٣٧بر مغوالن قيام آردند، اين شورش در شعبان سال 

امير عبد الرزاق . ند ايشان شهرهای جوين و اسفراين را به زير فرمان خود آورد٧٣٧در سال . جوری بودند
 .  بر پا بود، تاسيس يافت٧٨٣ تا ٧٣٧پيشوای اين انقالب به نام خويش سكه زد و دولتی به نام سربداران آه از 

 
سربداران آه از مغرب به مشرق از دامغان تا تربت جام و از شمال به جنوب از قوچان تا آاشمر  در قلمرو دولت

 . آردند ها ذآر می  گشت و نام دوازده امام را در خطبهامتداد داشت مذهب شيعه اماميه رايج
 

سيد قوام الدين مرعشی آه شيعی امامی . در مازندران نيز آغاز گشت.  ه٧٥٩نهضت مشابهی در حدود سال 
آيا افراسياب امير مازندران بر . بود پس از مرگ حسن جوری به مازندران رفت و آن مذهب را در آن ديار رواج داد

سرانجام بين آيا افراسياب و پيروان سيد قوام الدين نزاع .  آنان ناچار شد آه به وی دست ارادت دهداثر غلبه
 . درگرفت و به شكست و هالك آيا افراسياب پايان يافت

 
 . آردند بعد از سيد قوام الدين اخالف او آه سادات شيعه مرعشی بودند در آن ناحيه حكومت می

 
 . ان سمرقند وقوع يافت آه به دست اميرتيمور گورگانی سرآوب شدقيام سربدار.  ه٧٦٨در سال 

 
اين نهضت گذشته از يك نهضت مذهبی، . در آرمان نهضتی از نوع جنبش سربداران پديد آمد.  ه٧٧٥در سال 

شورشيان زمينهای مالكان بزرگ را تصرف آردند و فقيهان سنی مذهب را اعدام نموده . جنبشی اشتراآی بود
ان افكندند تا سرانجام لشكريان شاه شجاع از آل مظفر پس از نه ماه محاصره آرمان، شورشيان را يا به زند

 . سرآوب و آتش فتنه را خاموش آردند
 

 . سربداران پايان داد  لشكر تيمور سبزوار را اشغال آرد و به موجوديت دولت٧٨٣در سال 
 

 .  حروفيه-. پديد آمدند»  حروفيه«ی از شيعه به نام ا در قرن نهم هجری در زمان شاهرخ پسر تيمور فرقه تازه
 

وی از غالة شيعه بود . قيامی شيعی به پيشوايی سيد محمد مشعشع در خوزستان پديد آمد.  ه٨٤٥در سال 
 . مشعشعيان. دانست می) ص(و خويشتن را باب امام غايب يعنی مقدمه ظهور مهدی آل محمد

 
صفويه از نوادگان شيخ . شيعيان صفوی از همه مهمتر بود ران، نهضتاز ميان نهضتهای شيعی در اي: صفويه

وی از صوفيان بزرگ قرن هفتم و هشتم هجری به شمار . بودند. )  ه٧٣٥ - ٦٥٠(صفی الدين اسحاق اردبيلی 
نوشته » صفوة الصفا« هجری در آتاب ٧٦٠تاريخ زندگی او را ابن بزازيا درويش توآل در حدود سال . رفت می
 . است

 
زيستند و به  ظاهرا اين خاندان در اصل آذربايجانی نبوده بلكه از آردان مهاجر به آذربايجان بودند و در اردبيل می

 . آردند و مذهب سنی شافعی داشتند زبان فهلوی آذری تكلم می
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آشور بر اثر ارادتی آه مردم ايران به شيخ صفی الدين و طريقه صوفيه صفوی داشتند، نفوذ ايشان در اين 
 . ای از بزرگان و حكام به آن خاندان دست ارادت دادند بسيار گشت و حتی عده

 
و شيخ خواجه علی يا . )  ه٧٩٥ - ٧٣٥(جانشينان شيخ صفی الدين يعنی شيخ صدر الدين موسی 

 . آردند در اردبيل زندگی می. )  ه٨٣٣ - ٧٩٥(سلطانعلی 
 

بنا به گفته حمد الّله . خواند، فرمانروای اردبيل بود آه خود را شاه می. )  ه٨٥١ -  ٨٣٣(شيخ ابراهيم 
مستوفی، شيخ صفی الدين سنی شافعی بود و شيخ ابراهيم به فكر آن افتاد آه تخته پوست درويشی را 

چون . سلطنت آند، پس بر آن شد آه مريدان شمشير زنی بيابد تا بتواند به مقصود خود برسد تبديل به تخت
برای جلب . ر عّده بسياری از ايالت ترك صحرانشين آه شيعه مذهب بودند ساآنندشنيد آه در آسيای صغي

 . شيعيان شد توجه آنان خود مذهب شيعه اماميه را پذيرفت و پيشوای طريقت و شريعت
 

جنيد به قدری در . فرزند شيخ ابراهيم، شيخ جنيد و فرزند او شيخ حيدر مذهب شيعه اثنی عشری داشتند
 آسيای صغير نفوذ معنوی داشت آه به قول فضل الّله روزبهان، آن ترآان او را مانند ميان ايالت شيعه

 . خواندند دانستند و شيخ جنيد را الّله و فرزند او حيدر را ابن الّله می مسيحيان، ثالث ثالثه می
 

ل عبارت است نام اين قباي. گاه و نيروی اصلی سلسله صفويان بودند قبايل ترك صحرانشين آسيای صغير تكيه
ولی از قرن نهم هجری به بعد ديگر قبايل ترك به . شاملو، استاجلو، روملو، تكّلو، افشار، قاجار، ذوالقدر: از

»  غالة«اين قبايل غالبا از . داغ ترآان بيات، آرمانلو، بايبورتلو و صوفيان قراچه: صفويان پيوستند آه عبارتند از
 . شيعه و علی الّلهی بودند

 
ر پسر شيخ جنيد سازمان استوارتری برای ايشان ايجاد آرد و آنان را وادار آرد آه به جای آاله شيخ حيد

ترآمن پيشين خود، آالهی با دوازده ترك سرخ به نام دوازده امام شيعه اثنی عشر بر سر گذارند و از آن زمان 
ناميدند آه به معنی آله »  لباشقز«اين ايالت صحرانشين را بطور اخص و ديگر مريدان شيخ صفی را بطور اعم 

تابيدند و آاآلی بر سر تراشيده  تراشيدند و سبيلها را دراز آرده می قزلباشان ريش را می. باشد سرخ می
ای پيرو مرشد جانم «: گفتند شد به زبان ترآی به آواز بلند می نهادند و چون جنگی آغاز می خويش باقی می

 . » به فدايت
 

 هجری هفت تن از جنگجويان قزلباش در زير پرچم شاه اسماعيل جوان ٩٠٥ايان سال پس از شيخ حيدر در پ
ای تشكيل داده، تصميم گرفتند نخست عليه شروانشاه  جان امرای اياالت جلسه گرد آمدند و در ييالق ارزن

ان الوند لشكري.  ه٩٠٦شهر بادآوبه را مسخر ساختند و در سال .  ه٩٠٥اقدام به حمله آنند و در بهار سال 
 . قويونلو را مغلوب آرده وارد تبريز شدند پادشاه آق

 
اآثر مردم تبريز در آن زمان . به پادشاهی برداشتند اسماعيل جوان را آه ظاهرا در آن زمان چهارده سال داشت

به قول حسن روملو فرمانی صادر آرد تا در ميدانهای تبريز  شافعی مذهب بودند و چون اسماعيل قدرت يافت
 . ردم زبان به لعن ابوبكر و عمر و عثمان بگشايند و هر آه مخالفت آند سر از تنش جدا سازندم
 

شاه اسماعيل پس از تاجگذاری خطيبان آشور را مامور ساخت آه دو »  احسن التواريخ«به قول روملو در 
ان و اقامه وارد را در اذ»  حی علی خير العمل«و »  اشهد ان علی ولی الّله«شهادت مخصوص شيعه يعنی 

شعارهای مذآور از زمان طغرل سلجوقی از آنگاه آه وی آل بويه و بساسيری را در عراق از ميان . آنند
 .  سال در طاق نسيان مانده بود٥٢٨يعنی  برداشت

 
اطالعی از احكام آن مذهب دچار مشكالتی  نظر به آميابی آتب مذهبی شيعه در آن زمان، شيعيان بر اثر بی

تاليف جمال الدين علی مطهر الحّلی را از »  قواعد االسالم«يكن قاضی نصر الّله زيتونی جلد اول شدند، ل
 . آتابخانه خود بيرون آورد و آتاب مذآور اساس تعليمات دينی آن مذهب گرديد

 
 آه يكی مذهب شيعه و ديگری زبان ترآی قبايل قزلباش بود: شاه اسماعيل دو چيز را بر آذربايجان تحميل آرد

بر اثر مهاجرت آن قبايل از آسيای صغير به آذربايجان به تدريج زبان ترآی جای زبان فهلوی آذری را گرفت و چون 
شاه اسماعيل و شاهان صفوی زبان ترآی را زبان درباری خود قرار داده بودند به تدريج مردم آذربايجان زبان 

 . فتندايرانی پيشين خود را فراموش آرده با زبان ترآی سخن گ
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شاه اسماعيل مذهب شيعه در سراسر ايران زمين رواج يافت و تنها آردان ايران در مغرب و  سپس به همت

ای از قبايل فارس و الر و سواحل خليج فارس به مذهب شافعی و ايرانيان  مردم طالش در شمال گيالن و عّده
 . ماندند نفی خويش باقیشرقی از قبيل بلوچان و افغانان و مردم ماوراء النهر در مذهب ح

 
مينورسكی صفويه را . مورد است اند، آامال بی اين عقيده آه موّرخان غرب صفويه را يك دولت ايرانی خوانده

 . داند مرحله سوم حاآميت ترآمانان در ايران و سرزمينهای مجاور آن می
 

آرد به فكر آن افتاد آه برای شاه طهماسب صفوی آه بالغ بر پنجاه سال سلطنت : تدوين مجّدد معارف شيعه
معارف جديدی ايجاد »  فقه جعفری«مردم شيعه مذهب آه تا روزگار او علی اللهی و از غالة بودند بر طبق 

بر آن شد آه از جبل عامل در لبنان و بحرين و احساء آه مردمان آن از قديم شيعه بودند و  آند، از اين جهت
 . ند تا مردم ايران را آه مذهب جديدی پذيرفته بودند هدايت نمايندمعارف درستی برای خود داشتند دعوت آ

 
رفته است و  جبل عامل ناحيه حاصلخيزی در لبنان جنوبی است و از قديم جزء مراآز عمده تشيع به شمار می

عاملی توان از شيخ محمد حسن حّر  ای از علما از قبيله آهن عامله در اين ناحيه بود آه از اين بزرگان می عّده
و شيخ علی بن عبدالعالی عاملی آرآی را نام برد، آه در »  وسائل الشيعه«صاحب . )  ه١١٠٤در گذشته در (

 . تربيت علمای ايرانی و گسترش معارف شيعه در ايران سهم بزرگی دارند
 

عاملی سرسلسله اين طايفه عّالمه زمان خود، محقق آرآی است آه نام او را نورالدين علی بن عبدالعالی 
داشت و همه فقهای شيعه در »  واليت فقيه«وی در زمان خود . اند نوشته. )  ه٩٣٧در گذشته در (آرآی 

سراسر ايران تحت نظر او بودند و حق عزل و نصب ايشان با وی بود و به اجرای حدود و تعزيرات و اقامه فرايض 
 . پرداخت می

 
ا مّال محمد باقر مجلسی و شاه سليمان صفوی مالقات شيخ حّر عاملی از علمای سابق الذآر در اصفهان ب

 . آرد و عنوان قاضی و شيخ االسالم داشت
 

و . )  ه٩٨٤در گذشته در (از ديگر علمای جبل عامل لبنان عز الدين حسين بن عبدالصمد بن محمد عاملی 
 زبان عربی و است آه در دو»  شيخ بهايی«پسرش شيخ االسالم محمد بن حسين بن عبدالصمد معروف به 

در اصفهان درگذشت و جنازه او را به .  ه١٠٣١وی در سال . فارسی استاد بود و دارای تاليفات بسياری است
 . مشهد برده در آنجا مدفون ساختند

 
عقل دستور . عمل به تقليد به داليل عقلی و نقلی الزم است: علمای شيعه اماميه گويند آه: مراجع تقليد

دانشمندترين علمای هر ناحيه شيعه . ن از عالمی دانا راهنمايی بجويد و از او تقليد آنددهد آه فرد نادا می
 . باشد نشين عنوان مرجع تقليد دارند و او محل مراجعه مقلدان خود می

 
استنباط »  عقل«و »  اجماع«و »  سنت«و »  قرآن«مرجع تقليد مجتهد است و قوانين اسالم را بر اساس 

اجع بزرگ تقليد از رحلت چهارمين نايب ويژه امام غايب يعنی ابوالحسن علی بن محمد سلسله مر. آند می
در اين سلسله نام محمد بن يعقوب آلينی و محمد بن علی . شود  هجری ببعد آغاز می٣٢٩سمری در سال 

يد بن بابويه قمی و ابوجعفر محمد بن حسن طوسی تا امام خمينی آه همه از مجتهدان شيعه و مراجع تقل
 . باشند بايد ذآر شود می

 
 . اند از مراجع تقليد عرب شانزده تن اهل عراق و هفده تن اهل لبنان و يك تن اهل بحرين بوده

 
نجف اشرف از زمان شيخ طوسی مرآز دانشگاهی شيعه قرار گرفت و مجتهدان بزرگ بيشتر در آن جا به 

 . تحصيل علم پرداختند
 

 تا پيش از زمان شيخ محمد حسن اصفهانی نجفی - ليد جنبه مرآزيت عام رسد آه نهاد مرجع تق به نظر نمی
 .  يافته باشد-. )  ه١٢٦٦درگذشته در (
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، شيخ مرتضی انصاری »الجواهر«جانشين بال فصل شيخ محمد حسن اصفهانی نجفی صاحب آتاب 
ن مراجع تقليد آه به از آخري. رفت است آه بزرگترين مجتهد زمان خود به شمار می. )  ه١٢٨١درگذشته در (

درگذشته در (اند و در زمان خود قبول عام داشتند مرحومين آقا سيد ابوالحسن اصفهانی  رحمت ايزدی پيوسته
 . توان نام برد را می)  شمسی١٣٤٠درگذشته در (و حاج آقا حسين بروجردی )  شمسی١٣٢٦

 
  . هاشم آتاب النزاع و التخاصم فی ما بين بنی اميه و بنی

  . اعثم آوفیتاريخ 
  . ٣٩٩ -  ٣٧١اسالم در ايران، ص 

  . ٤٣ -  ٢٧ادبيات معاصر ايران، ادوارد براون، ص 
  . الكنی و االلقاب

  . ٨٤ -  ٨١تشيع و مشروطيت در ايران، ص 
  . تاسيس الشيعة لعلوم االسالم

  . عقايد االمامية
  . تاريخ شيعه و فرق اسالم تا قرن چهارم

  . دول الشيعه فی التاريخ
  . لشيعه و اصولهااصل ا

  . ٨١ - ٥٧، ص ١٤دائرة المعارف اسالميه، ج 
  . شيعه در اسالم

  . ٢٥٢ -  ٢٤٨سيره ابن هشام، ص 
Shorter Encyclopedia of Islam p . 534 - 541 .  

 
 : ها نوشت پی

 
تصّرف ) آه به عقيده شيعه به معنی صاحب واليت و ذی تصرف است(علمای اهل سنت در معنی مولی ) ١(

اند ولی شيعه عالوه بر اشكاالتی  يا معانی ديگر مولی گرفته) دوست دارنده(آنند و آن را به معنی محب  می
آه پيغمبر مردم را در غدير و گرمای روز نگهداشته و اين خطبه را (آه در آن معانی است، قرينه مقاميه را 

  . اند دليل معنی اعالم واليت گرفته) انشاء فرموده است
دانست و  خالفت را به نص رسول حق خود می) ع(مت مخالف عقيده شيعه است، بلكه علیاين قس) ٢(

حيات داشت، ديگران جرات تهديد ) س(شمرد، منتهی تا حضرت فاطمه واگذاری آن را خالف تكليف الهی می
  . وی را نداشتند، بعدا به ناچار تسليم گرديد

) عنی به ترتيب ابو بكر و عمر و عثمان و سپس علیي(اآثر اهل سنت فضيلت را بر حسب مرتبه خالفت ) ٣(
  . شمارند اند علی را از سايرين مقدم می دانند و فقط معتزله بغداد آه مفضله می

  . يعنی مزرعه خداوند ايال خدای بابليان قديم بوده است» آرب ايال«در اصل به زبان اآدی » آربال«آلمه ) ٤(
ق داشته يكی شيعه علی در مقابل شيعه عثمان يا آل ابوسفيان آه ظاهرا شيعه در اين زمانها دو اطال) ٥(

ديگر شيعه بمعنی . دادند شيخين، علی را بر عثمان يا آل ابوسفيان ترجيح می اين جمع با اعتقاد به خالفت
  . واقعی آن آه معدودی بيش نبودند و به هر حال هر دو فريق جنبه اعتقادی داشته است

الف عامه فقط در مورد دو حديث متعارض است آه از جهات ديگری ترجيح نداشته باشد اين اختيار طرف مخ) ٦(
ولی اينطور نيست آه هر رايی آه بر خالف عامه باشد شيعه اختيار آند، زيرا شيعه در اآثر احكام با اهل 

 . سنت موافقند
 
  
  

  درباره اصطالح شيعه
 

   ٣٥فرق و مذاهب آالمی، ص : آتاب
 ی گلپايگانی علی ربان: نويسنده

 
 شيعه در لغت

 : بر دو معنی اطالق شده است آلمه شيعه در لغت
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چنانكه در قرآن آريم از ) ١(موافقت و هماهنگی در عقيده با عمل، بدون اينكه يكی تابع ديگری باشد، : الف

 : حضرت ابراهيم به عنوان شيعه حضرت نوح ياد شده است
 
 ) ٢. (» و ان من شيعته البراهيم«
 
بوده است، و پيرو شريعت نوح نبوده است، ولی روش او  حضرت ابراهيم از پيامبران صاحب شريعت هی استبدي

به معنی اشباه به آار رفته است، »  اشياع«و در آيه ديگر آلمه . در توحيد هماهنگ با روش نوح بوده است
 ) ٣. (»  و لقد اهلكنا اشياعكم«: فرمايد چنانكه می

 
 : چنانكه در قرآن آريم آمده است. يگری و محبت ورزيدن به اوپيروی آردن از د: ب
 
  ) ٤. (»  فاستغاثه الذی من شيعته علی الذی من عدوه«

 . آن آس آه از دوستان و هواخواهان موسی بود، عليه آسی آه از دشمنان او بود از وی ياری خواست
 

 : در لسان العرب به دو معنای مزبور چنين اشاره شده است
 
يعة القوم الذين تجتمعوا علی االمر، و آل قوم اجتمعوا علی امر فهم شيعة، و آل قوم امرهم واحد يتبع الش«

 ) ٥. (»  بعضهم رای بعض فهم شيع
 

 شيعه در اصطالح 
السالم معتقدند، و بر  بالفصل علی عليه شود آه به امامت و خالفت لفظ شيعه در اصطالح به آسانی گفته می

 ) ٦. (حق او و فرزندان او است شده است و امامت  امامت او از طريق نص جلی يا خفی ابتاند آه اين عقيده
 

السالم از ابو بكر و عمر عقيده  ای از شيعه زيديه، با اينكه به افضليت علی عليه الزم به يادآوری است آه عده
خود خالفت را به آنان واگذار  ايتالسالم با رض اند حضرت علی عليه دارند، ولی خالفت آن دو را پذيرفته و گفته

. دانند بنی اميه و بنی عباس را نپذيرفته و امامت را حق فرزندان فاطمه زهراء عليها السالم می آرد، ولی الفت
 ) ٧. (و همين امر سبب ناميده شدن آنان به شيعه است

 
 نص جلی و خفی 

 : رود نص جلی در دو مورد به آار می
 

فرد يا افرادی با ذآر نام آنها و با آلمه خليفه يا امام يا وصی و مانند آن وارد شده نص شرعی بر امامت : الف
 . است

 
نص شرعی بر امامت فرد يا افرادی وارد شده، ولی آلمات خليفه، امام، وصی و مانند آن به آار نرفته، : ب

، گرچه با توجه به قراين بلكه الفاظی از قبيل مولی و ولی به آار رفته آه صريح در امامت و خالفت نيست
 . شود آه مقصود امامت و خالفت است عقلی و نقلی روشن می

 
های امام  در مقابل نص جلی، نص خفی است آه زيديه به آن معتقدند، و آن اينكه تنها صفات و شايستگی

مه زهرا عليها از نظر آنان هر آس از اوالد فاط. بيان شود و فرد يا افراد خاصی به عنوان امام تعيين نشوند
 ) ٨. (السالم باشد، و از صفات علم به احكام دين، شجاعت و زهد برخوردار بوده و قيام نمايد امام خواهد بود

 
 شيعه در احاديث نبوی 

از طريق شيعه و اهل سنت رواياتی نقل شده است، آه در آنها لفظ شيعه توسط پيامبر اآرم صلی اهللا عليه و 
چنانكه سيوطی از جابر بن عبد اهللا انصاری و ابن عباس . ای از صحابه به آار رفته است آله و سلم در مورد عده

ان الذين آمنوا و «: السالم روايت آرده آه پيامبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم در تفسير آيه و علی عليه
او و شيعيانش روز :  فرمودالسالم آرد، و اشاره به علی عليه) ٩(، »  عملوا الصالحات اولئك هم خير البرية

 ) ١٠. (قيامت رستگار خواهند بود
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 : نوبختی در فرق الشيعه گفته است
 
سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود و عمار بن ياسر نخستين آسانی بودند آه به نام شيعه «

 ) ١١. (» ناميده شدند
 

 : ابو حاتم رازی نيز گفته است
 
: آرم صلی اهللا عليه و اله و سلم لقب چهار نفر از صحابه بود و آنها عبارت بودند ازلفظ شيعه در عهد رسول ا«

 ) ١٢. (» سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود آندی و عمار ياسر
 

ای به نام  هايی تقسيم نشده بودند، تا عده در زمان پيامبر اآرم مسلمانان به فرقه: ممكن است گفته شود
بايد گفت اطالق لفظ شيعه در  بدين جهت. شدند دند، بلكه همگی به نام مسلمان ناميده میشيعه معروف گر

آلمات پيامبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم ناظر به زمان آينده است، چنانكه اصطالح قدريه و مرجئه نيز آه 
بر مدح دارد، و اسم  عه داللتدر آلمات آن حضرت به آار رفته، مربوط به آينده است، با اين تفاوت آه اسم شي

 . بر ذم و نكوهش مرجئه و قدريه داللت
 

ای از مسلمانان در عصر پيامبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم  توان گفت اطالق لفظ شيعه بر عده ولی می
ين ای خاص در مقابل ساير مسلمانان در آن زمان پديد آمده باشد، بلكه مقصود ا مستلزم اين نيست آه فرقه

السالم نزد  ای از صحابه پيامبر صلی اهللا عليه و آله و سلم با توجه به موقعيت ممتاز علی عليه است آه عده
هايی آه در او سراغ داشتند، به وی ارادت ورزيده و رای و  پيامبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم و برجستگی

 الگو و سرمشق خود قرار داده بودند، چنانكه اين امر فعل او را آه در حقيقت تجلی رای و فعل رسول اآرم بود،
 . متداول و رايج است) در زمان حيات استاد(در مورد برخی از شاگردان ممتاز يك استاد 

 
 : ها نوشت پی

 
  ) . ١٤٧، ص ١٧الميزان، ج . ( آل من وافق غيره فی طريقته فهو من شيعته تقدم او تاخر-١
  . ٨٣/  صافات -٢
  . ٥١/  قمر -٣
  . ١٥/  قصص -٤
  .  لسان العرب، آلمه شيع-٥
  . ١٤٦، ص ١، الملل و النحل، ج ٤٢ اوائل المقاالت، ص -٦
  . ٢٠ شيعه در اسالم، ص -٧
  . ١٢٥ قواعد العقائد، ص -٨
  . ٧/  بينه -٩
  . ، طبع دار الفكر٥٨٩، ص ٨ الدر المنثور، ج -١٠
  . ١٨ - ١٧ فرق الشيعة، ص -١١
  .١٩ -١٨ ، ص١ اعيان الشيعة، ج -١٢
  
  

  افسانه عبد اهللا بن سبا
 

  ٣٩فرق و مذاهب آالمی، ص : آتاب
 علی ربانی گلپايگانی : نويسنده

 
تفكر شيعی از دوران رسالت آغاز شده و در نخستين روزهای پس از رحلت پيامبر اآرم صلی اهللا عليه و آله 

ولی در برخی .  اسالم ظاهر گرديددرباره مسئله خالفت و امامت، به صورت يك مذهب خاص اعتقادی در جهان
از آتب تاريخ و ملل و نحل، تاريخ و پيدايش مذهب شيعه، در زمان خالفت عثمان بن عفان دانسته شده، و 

 . پديدآورنده آن، عبد اهللا بن سبا به شمار آمده است
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 برخی از متاخرين گردد، و پس از وی اساس اين نظريه به فردی به نام سيف بن عمر در قرن دوم هجری باز می
از تشيع در زمان رسول خدا : اند و حاصل آن اين است از نويسندگان اهل سنت و مستشرقين آن را ترويج آرده

شيخين نشان و اثری نبود، تا آنكه در زمان خليفه سوم فردی به نام عبد اهللا بن  صلی اهللا عليه و آله و خالفت
السالم  با علی بن ابی طالب عليه م نمود، مسلمانان را به بيعتسبا آه در آغاز يهودی بود و سپس اظهار اسال

ای از مسلمانان نيز از او پيروی آردند و  تر بودن او را به امر خالفت مطرح ساخت، و عده دعوت آرد، و شايسته
 ) ١. (ناميده شدند»  شيعه علی«به نام 

 
 نقد و بررسی 

ل سنت و نيز برخی از مستشرقين مورد نقد قرار گرفته است ای از محققان شيعه و اه اين نظريه از سوی عده
 : شويم آه چند نمونه را يادآور می

 
 عالمه امينی 

الزم است در اين باره راه حزم و احتياط را برگزينيم، و مقام مسلمانان صدر : گويد وی در نقد اين نظريه می
ای  ه دروغ اظهار اسالم آرده، آنان را بفريبد، به گونهاسالم را باالتر از اين بدانيم آه فردی يهودی از صنعا آه ب

ای آه خود  آه مردم و سياستمداران و متصديان امر حكومت همگی تسليم مكر و نيرنگ او شوند و او به گونه
 ) ٢. (پسندد عقايد مسلمانان را به بازی بگيرد، اينها نه مورد قبول عقل است و نه ارزش تاريخی دارد می

 
 طه حسين 

ه حسين پس از تحليل و بررسی داستان مربوط به عبد اهللا بن سبا او را فردی خيالی و حكايت وی را ط
 : داليل وی بر اين مدعا چنين است. ساخته و پرداخته دشمنان شيعه دانسته است

 
 . اند  همه مورخان معتبر اسالمی داستان او را نقل نكرده-١
 . سازی او شكی نيست آه در دروغ پردازی و حديث اساس اين داستان از سيف بن عمر است -٢
 .  آارهايی آه به عبد اهللا بن سبا نسبت داده شده، از قبيل معجزه است، و از يك فرد عادی ساخته نيست-٣
 آارهايی آه به عبد اهللا بن سبا نسبت داده شده، از قبيل معجزه است، و از يك فرد عادی ساخته نيست، -٣

 . بالهت و ساده لوحی بدانيم ا در نهايتمگر آنكه مسلمانان ر
و آارگزاران او در برابر آن قابل توجيه نخواهد بود، در حالی ) عثمان( با قبول چنين داستانی، سكوت خليفه -۴

 . آرد آه او با آسانی چون محمد بن ابی حذيفه و محمد بن ابی بكر و عمار و ديگران با شدت برخورد می
 ) ٣. (شود اهللا بن سبا در جنگ صفين و جمل اثر و نشانی يافت نمی از فردی به نام عبد -۵
 

 برنارد لوئيس 
پايه دانستن آن،  ضمن بی) ۴(برنارد لوئيس . اند ای از مستشرقين نيز نظريه مزبور را بی اساس دانسته عده

بررسی مصادر به اين را در اين باره ياد آور شده آه پس از نقد و ) ۶(» فريد ليندر«و ) ۵(»  ولهوزن«ديدگاه 
 ) ٧. (اند آه داستان عبد اهللا بن سبا ساخته و پرداخته متاخرين است نتيجه رسيده

 
 آاشف الغطاء 

آتب شيعه به اتفاق، عبد «:گويد آية اهللا شيخ محمد حسين آاشف الغطاء در رد داستان عبد اهللا بن سبا می
ترين تعبير آنان درباره او اين است آه وی پليدتر از آن  یاند و عاد اهللا بن سبا را لعن آرده و از او تبری جسته

 ) ٨. (است آه از او ياد شود
 

 عالمه عسكری 
به تحقيق گسترده و عميقی زده و ثابت آرده است آه مدرك  عالمه سيد مرتضی عسكری در اين باره دست

 رجال متهم به جعل داستان ياد شده، تاريخ طبری، و راوی آن سيف بن عمر است آه به گواهی علمای
 ) ٩. (توان به روايت وی در اين باره استناد نمود و طبعا نمی. حديث، و زندقه است

 
 سخن پايانی 

چنانكه بغدادی . های غالت ياد شده است به عنوان يكی از فرقه) بر وزن نظريه(در آتب ملل و نحل از سبئيه 
های اسالمی نيستند، فرقه  ولی در حقيقت از فرقهاند  هايی را آه منتسب به اسالم نخستين فرقه از فرقه

السالم  سبئيه پيروان عبد اهللا بن سبا هستند آه در حق علی عليه«: سبئيه دانسته و درباره آن گفته است
و جمعی از مردم آوفه دعوت او را پذيرفتند، و هنگامی . غلو آردند، نخست او را پيامبر و سپس خدا خواندند
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السالم داده شد، دستور داد آنان را بسوزانند، ولی چون سوزاندن همه آنها را صالح  ی عليهآه خبر آنها به عل
ندانست، ابن سبا را به ساباط مداين تبعيد آرد، و پس از آنكه امام به شهادت رسيد، وی شهادت آن حضرت را 

و بار ديگر به زمين باز السالم به آسمان باال رفته است  انكار آرد و گفت او به سان عيسی بن مريم عليه
پس بر فرض آه عبد اهللا بن سبا وجود خارجی ) ١٠. (»  خواهد گشت و از دشمنان خود انتقام خواهد گرفت
. های غالت بوده، و هيچ گونه ارتباطی با مذهب شيعه ندارد داشته است، نقش او در حد تاسيس يكی از فرقه
هايی آه در جهان اسالم پديد آمده است، با انكار وجود  در اين صورت قبول سبئيه به عنوان يكی از فرقه

گذاری مذهب تشيع از  شخصی به نام عبد اهللا بن سبا و آنچه درباره وی در زمان خالفت عثمان در مورد پايه
 . سوی محققان نقل گرديد، هيچ گونه منافاتی ندارد

 
 : ها نوشت پی

 
كر الفلسفی فی االسالم، دآتر علی سامی النشار، ص ، نشاة الف۴۶ المذاهب االسالمية، ابو زهرة، ص -١
 . ۶ -۴، السنة و الشيعة، رشيد رضا، ص ١٨
 . ٢٢٠، ص ٩ الغدير، ج -٢
 . ، فصل ابن سبا١٠٠ - ٩٨ علی و بنوه، ص -٣
۴ -Bernard Lewis . 
۵ -Wellhausen . 
۶ -Fried lander . 
 . ۵٨ - ۵٧ نشاة التشيع، ص -٧
 . ١٠۶ اصل الشيعة و اصولها، ص -٨
االمام الصادق و المذاهب «اسد حيدر، نويسنده آتاب . تاليف عالمه عسكری. عبد اهللا بن سبا: ك.  ر-٩

 ) . ۴٩٣ - ۴۵۶ص . (نيز در جلد سوم آتاب خود تحقيق جامعی در اين باره دارد»  االربعة
  .٢٢۴ - ٢٢٣ الفرق بين الفرق، ص -١٠
  
  

  هاي شيعه فرقه
 

  ۵٩فرق و مذاهب آالمی، ص : آتاب
 علی ربانی گلپايگانی : نويسنده

 
های بسياری ذآر شده و حتی گفته شده است آه حديث معروف افتراق  در آتب ملل و نحل، برای شيعه فرقه

برخی از اين : گردد، ولی بايد توجه داشت آه اوال های شيعه منطبق می بر فرقه) هفتاد و سه فرقه(امت 
، حقيقتا از انشعابات شيعه نبوده و دانشمندان شيعه آنها را تكفير . . . ها مانند غالت و شعب آن و فرقه
حقيقت انشعاب در مذهب شيعه اين است آه در مسئله امامت، آه معرف مكتب تشيع : اند، و ثانيا نموده

های شيعه  است، اختالفاتی وجود داشته باشد، ولی اختالف در مسائل اعتقادی ديگر معيار شناخت فرقه
به عنوان فرقه . . . ها، از قبيل هشاميه، يونسيه، نعمانيه و ن اساس، ذآر بسياری از اين فرقهبر اي. نيست

هايی آه در مسئله امامت از آنها ياد شده است، بر فرض  تعداد بسياری از فرقه: شيعه واقع بينانه نيست، ثالثا
اند، مثال پس از شهادت امام  هواقعيت داشتن آنها، زمان آوتاهی بيش دوام نياورده و به آلی محو گرديد

شود و  ای برای شيعه نقل گرديده آه هيچ اثری از آنان يافت نمی های چهارده گانه السالم فرقه عسكری عليه
 : گانه گفته است های چهارده حتی واقعيت داشتن آنها نامعلوم است، چنانكه شيخ مفيد پس از ذآر فرقه

 
ای وجود  معتقدند، فرقه) عج(حضرت مهدی  آه به امامت) اثنا عشری(جز اماميه )  هجری٣٧٣(در اين زمان «

 ) ١. (»  های ديگر منقرض شده و جز حكاياتی غير قابل اعتماد از آنان در دست نيست ندارد، و فرقه
 

 : هايی آه در آتاب ملل و نحل برای شيعه ذآر گرديده گفته است محقق طوسی نيز پس از اشاره به فرقه
 
فاتی است آه درباره شيعه نقل شده است، ولی از اآثر آنها جز در آتابهای غير قابل اعتماد اثری اينها اختال«

 ) ٢. (» اند ها مانند غالت و گروهی از باطنيه خارج از اسالم شود، و برخی از اين فرقه يافت نمی
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 : ه و واقفيه گفته استهای آيسانيه، زيديه، اسماعيليه، فطحي عالمه طباطبائی نيز پس از اشاره به فرقه
 
شيعه، مهدی موعود است، انشعاب قابل توجهی به  ديگر پس از امام هشتم تا امام دوازدهم آه نزد اآثريت«

وجود نيامد، و اگر وقايعی نيز در شكل انشعاب پيش آمده چند روز پيش نپاييده و خود به خود منحل شده 
دعوی امامت آرد و گروهی به ) امام يازدهم(برادر خود  لتاست، مانند اينكه جعفر فرزند امام دهم پس از ح

وی گرويدند، ولی پس از چند روزی متفرق شدند و جعفر نيز دعوی خود را تعقيب نكرد، و همچنين اختالفات 
ديگری در ميان رجال شيعه در مسائل علمی آالمی و فقهی وجود دارد آه آنها را از انشعاب مذهبی نبايد 

 ) ٣. (» شمرد
 

  هاي اساسي شيعه فرقه
 

 : چند قول است) اصول فرقه شيعه(های اساسی شيعه  در مورد تعداد فرقه
 

وی در آغاز غالت را نيز از انشعابات شيعه . »  زيديه، آيسانيه و اماميه«: بغدادی آنها را سه فرقه دانسته است
های اسالمی به شمار  د از فرقهان دانسته، ولی بعدا ياد آور شده است آه چون آنان از اسالم خارج شده

 ) ۴. (آيند نمی
 

های اصلی  و شهرستانی اسماعيليه را نيز بر شمرده و فرقه) ۵(رازی غالت را نيز بر تعداد آنان افزوده است 
 ) ۶. (شيعه را پنج فرقه دانسته است

 
يعه را زيديه، آيسانيه های ش محقق طوسی نيز در قواعد العقائد با نظريه بغدادی موافقت نموده و اصول فرقه

اين سه فرقه در وجوب نصب امام بر خدا اتفاق نظر دارند، ولی دو فرقه غالت و . و اثنا عشريه دانسته است
 ) ٧. (»  علی اهللا«دانند نه واجب  می»  من اهللا«اسماعيليه امامت را واجب 

 
و ) ٨. ( و اماميه دانسته استهای شيعه را سه فرقه غالت، زيديه قاضی عضد الدين ايجی نيز اصول فرقه

 ) ٩. (باالخره عالمه طباطبائی انشعابات اصلی شيعه را در زيديه، اسماعيليه و اثنا عشريه خالصه آرده است
 

های اماميه يا شيعه آالم شيخ مفيد باشد آه هر آس قائل به نص در  شويم اگر مالك در بيان فرقه يادآور می
سالم را امام و جانشين بال فصل پيامبر بداند امامی و شيعی ناميده ال بوده و علی عليه مسئله امامت

هايی چون فطحيه و  شود، سخن شهرستانی جز در مورد غالت صحيح است و اماميه مشتمل بر فرقه می
اند، در اين صورت آالم  های موجود شيعه است نه آنها آه منقرض شده گردد، و اگر مالك فرقه ناووسيه نيز می

 . اطبائی استوار استعالمه طب
 

شويم، ولی از  اند به اجمال يادآور می های شيعه را آه در مسئله امامت پديد آمده ما در اين بحث، عمده فرقه
هايی چون هشاميه، يونسيه، زراريه و مانند آن آه ربطی به مسئله امامت ندارند بحث نخواهيم آرد و در  فرقه

های اسالمی نيستند، و درباره  يم آه آنها در حقيقت جزو هيچ يك از فرقهمورد غالت نيز با نظريه بغدادی موافق
اند، به  هايی آه منقرض شده، يا در مسائل آالمی آرا و عقايد زيديه، اسماعيليه و اماميه را پذيرفته پيروان فرقه

ه تشكيل های زيديه، اسماعيليه و امامي در حقيقت محور بحث مشروح ما را فرقه. اختصار خواهيم گذشت
 . دهند می

 
 : ها نوشت پی

 
 . ٣٢١ الفصول المختاره، ص -١
 . ۴١٣ تلخيص المحصل، ص -٢
 . ۶١ شيعه در اسالم، ص -٣
 . ٢١ -٢٣ الفرق بين الفرق، ص -۴
 . ۴٠٨ تلخيص المحصل، ص -۵
 . ١۴٧، ص ١ الملل و النحل، ج -۶
 . ١١٠ قواعد العقائد، ص -٧
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 . ٢٨۵، ص ٨ شرح المواقف، ج -٨
  .٣٢شيعه در اسالم، ص  -٩
  
  

  
  
  
  

  فرقه ها
  اثني عشري

  
  آيفيت پيدايش و نشو و نمای شيعه

 
  ٢٤شيعه در اسالم، ص : آتاب

 عالمه طباطبايی : نويسنده
 

 آغاز پيدايش شيعه و آيفيت آن 
اولين پيشوا از پيشوايان اهل بيت (را آه برای اولين بار به شيعه علی عليه السالم »شيعه«آغاز پيدايش

معروف شدند،همان زمان حيات پيغمبر اآرم بايد دانست و جريان ظهور و پيشرفت دعوت ) يهم السالمعل
 سال زمان بعثت،موجبات زيادی در بر داشت آه طبعا پيدايش چنين جمعيتی را در ميان ياران ٢٣اسالمی در 

 ) . ١(آرد  پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم ايجاب می
 

م در اولين روزهای بعثت آه به نص قرآن مأموريت يافت آه خويشان نزديكتر خود را به دين خود پيغمبر اآر:الف
صريحا به ايشان فرمود آه هر يك از شما به اجابت دعوت من سبقت گيرد،و زير و جانشين و ) ٢(دعوت آند 

اآرم ايمان او را علی عليه السالم پيش از همه مبادرت نموده اسالم را پذيرفت و پيغمبر .وصی من است
تقبل نمود و عادتا محال است آه رهبر نهضتی در اولين روز نهضت و قيام خود ) ٣(های خود را  پذيرفت ووعده

يكی از ياران نهضت را به سمت وزيری و جانشينی به بيگانگان معرفی آند،ولی به ياران و دوستان سر تا پا 
وزيری و جانشينی بشناسد و بشناساند ولی در تمام دوره زندگی و فداآار خود نشناساند يا تنها او را با امتياز 

دعوت خود،او را از وظايف وزيری معزول و احترام مقام جانشينی او را ناديده گرفته و هيچگونه فرقی ميان او و 
 . ديگران نگذارد
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 سنی و شيعه روايت پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم به موجب چندين روايت مستفيض و متواترـكه:ب
عليه السالم در قول و فعل خود از خطا و معصيت مصون است،هر سخنی ) ٤(اندـتصريح فرموده آه علی  آرده

مردم است به معارف و شرايع ) ٥(آه گويد و هر آاری آه آند با دعوت دينی مطابقت آامل دارد وداناترين 
 . اسالم

 
انگيزی آرده بود،مانند خوابيدن در  داده و فداآاريهای شگفتعلی عليه السالم خدمات گرانبهايی انجام :ج

و فتوحاتی آه در جنگهای بدر و احد و خندق و خيبر به دست وی صورت ) ٦(بستر پيغمبر اآرم در شب هجرت 
گرفته بود آه اگر پای وی در يكی از اين وقايع در ميان نبود،اسالم و اسالميان به دست دشمنان حق،ريشه 

 ) . ٧(ند آن شده بود
 
آه پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم در آنجا علی عليه السالم را به واليت عامه »غدير خم«جريان:د

 ) . ٨(مردم نصب و معرفی آرده و او را مانند خود متولی قرار داده بود 
 

عالقه مفرطی آه و ) ٩(بديهی است اين چنين امتيازات و فضائل اختصاصی ديگر آه مورد اتفاق همگان بود 
ای از ياران پيغمبر اآرم را آه شيفتگان فضيلت و  ،طبعا عده) ١٠(علی عليه السالم داشت  پيغمبر اآرم به

حقيقت بودند بر اين وا ميداشت آه علی عليه السالم را دوست داشته به دورش گرد آيند و از وی پيروی 
 . اشتد ای را بر حسد و آينه آن حضرت وا می آنند،چنانكه عده

 
در سخنان پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم »شيعه اهل بيت«و»شيعه علی«گذشته از همه اينها نام

 ) . ١١(شود  بسيار ديده می
 

 سبب جدا شدن اقليت شيعه از اآثريت سنی و بروز اختالف 
ر اآرم صلی اهللا عليه و هواخواهان و پيروان علی عليه السالم نظر به مقام و منزلتی آه آن حضرت پيش پيغمب

داشتند آه خالفت و مرجعيت پس از رحلت پيغمبر اآرم از  آله و سلم و صحابه و مسلمانان داشت مسلم می
باشد و ظواهر اوضاع و احوال نيز جزء حوادثی آه درروزهای بيماری پيغمبر اآرم صلی  آن علی عليه السالم می

 . آرد نظر آنان را تأييد می) ١٢(اهللا عليه و آله و سلم به ظهور پيوست 
 

ولی بر خالف انتظار آنان درست در حالی آه پيغمبر اآرم رحلت فرمود و هنوز جسد مطهرش دفن نشده بود و 
ای ديگرـكه بعدا  ای از صحابه سرگرم لوازم سوگواری و تجهيزاتی بودند آه خبر يافتند عده اهل بيت و عده

كه با اهل بيت و خويشاوندان پيغمبر اآرم و هوادارانشان مشورت آنند و اآثريت را بردندـبا آمال عجله و بی آن
اند و علی و  حتی آمترين اطالعی بدهند،از پيش خود در قيافه خيرخواهی،برای مسلمانان خليفه معين نموده

س و زبير و علی عليه السالم و هواداران اومانند عبا) .١٣(اند  يارانش را در برابر آاری انجام يافته قرار داده
سلمان و ابوذر و مقداد و عمار پس از فراغ از دفن پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم و اطالع از جريان امر 

اند ولی پاسخ  در مقام انتقاد بر آمده به خالفت انتخابی و آارگردانان آن اعتراض نموده اجتماعاتی نيز آرده
 ) . ١٤(شنيدند آه صالح مسلمانان در همين بود 

 
شيعه «اين انتقاد و اعتراف بود آه اقليتی را از اآثريت جدا آرد و پيروان علی عليه السالم را به همين نام

به جامعه شناسانيد و دستگاه خالفت نيز به مقتضای سياست وقت،مراقب بود آه اقليت نامبرده به اين »علی
شمردند و  م نگردد بلكه خالفت را اجماعی مینام معروف نشوند و جامعه به دو دسته اقليت و اآثريت منقس

ناميدند و گاهی با تعبيرات زشت ديگر ياد  معترض را متخلف از بيعت و متخلف از جماعت مسلمانان می
 ) . ١٥(آردند  می

 
البته شيعه همان روزهای نخستين،محكوم سياست وقت شده نتوانست با مجرد اعتراض،آاری از پيش ببرد و 

م نيز به منظور رعايت مصلحت اسالم و مسلمين و نداشتن نيروی آافی دست به يك قيام علی عليه السال
خونين نزد،ولی جمعيت معترضين از جهت عقيده تسليم اآثريت نشدند و جانشينی پيغمبر اآرم صلی اهللا 

 و مراجعه علمی و) ١٦(دانستند  عليه و آله و سلم و مرجعيت علمی را حق طلق علی عليه السالم می
 ) . ١٧(آردند  ديدند و به سوی او دعوت می را تنها به آن حضرت روا می معنوی

 
 دو مسئله جانشينی و مرجعيت علمی 
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طبق آنچه از تعاليم اسالمی به دست آورده بود معتقد بود آه آنچه برای جامعه در درجه اول اهميت »شيعه«
رجه تالی آن،جريان آامل آنها در ميان و در د) ١٨(است،روشن شدن تعاليم اسالم و فرهنگ دينی است 

 . باشد جامعه می
 

به (افراد جامعه به جهان و انسان با چشم واقع بينی نگاه آرده،وظايف انسانی خود را :و به عبارت ديگر اوال
 . بدانند و بجا آورند اگر چه مخالف دلخواهشان باشد) طوری آه صالح واقعی است

 
 اسالمی را در جامعه حفظ و اجرا نمايد و به طوری آه مردم آسی را جز يك حكومت دينی نظم واقعی:ثانيا

خدا نپرستند و از آزادی آامل و عدالت فردی و اجتماعی بر خوردار شوند،و اين دو مقصود به دست آسی بايد 
انجام يابد آه عصمت و مصونيت خدايی داشته باشد و گرنه ممكن است آسانی مصدر حكم يا مرجع علم قرار 

يرند آه در زمينه وظايف محوله خود،از انحراف فكر يا خيانت سالم نباشد و تدريجا واليت عادله آزاديبخش گ
اسالمی به سلطنت استبدادی و ملك آسرايی و قيصری تبديل شود و معارف پاك دينی مانند معارف اديان 

آه به تصديق پيغمبر اآرم در ديگر دستخوش تحريف و تغيير دانشمندان بلهوس و خودخواه گردد و تنها آسی 
اعمال و اقوال خود مصيب و روش او با آتاب خدا و سنت پيغمبر مطابقت آامل داشت همان علی عليه السالم 

 ) . ١٩(بود 
 

گفتند قريش با خالفت حقه علی مخالف بودند،الزم بود مخالفين را بحق وادارند و  و اگر چنانچه اآثريت می
انند چنانكه با جماعتی آه در دادن زآات امتناع داشتند،جنگيدند و از گرفتن زآات سرآشان را به جای خود بنش

 . صرفنظر نكردند نه اينكه از ترس مخالفت قريش،حق را بكشند 
 

آری آنچه شيعه را از موافقت با خالفت انتخابی باز داشت،ترس از دنباله ناگوار آن يعنی فساد روش حكومت 
را روز ) يا پيش بينی(مات عاليه دين بود،اتفاقا جريان بعدی حوادث نيز اين عقيده اسالمی و انهدام اساس تعلي

گشت و با اينكه در ظاهر با نفرات  ساخت و در نتيجه شيعه نيز در عقيده خود استوارتر می به روز روشنتر می
اهل بيت و دعوت به ابتدائی انگشت شمار خود به هضم اآثريت رفته بود و در باطن به اخذ تعاليم اسالمی از 

آردند و حتی  ورزيدند در عين حال برای پيشرفت و حفظ قدرت اسالم،مخالفت علنی نمی طريقه خود،اصرار می
آردند و شخص علی عليه  رفتند و در امور عامه دخالت می افراد شيعه،دوش به دوش اآثريت به جهاد می

 ) . ٢٠(نمود  ی میالسالم در موارد ضروری،اآثريت را به نفع اسالم راهنماي
 

 روش سياسی خالفت انتخابی و مغايرت آن با نظر شيعه 
معتقد بود آه شريعت آسمانی اسالم آه مواد آن در آتاب خدا و سنت پيغمبر اآرم روشن شده تا روز »شيعه«

اجرای تواند از  و حكومت اسالمی با هيچ عذری نمی) ٢١(قيامت به اعتبار خود باقی و هرگز قابل تغيير نيست 
آامل آن سرپيچی نمايد،تنها وظيفه حكومت اسالمی اين است آه با شورا در شعاع شريعت به سبب 

سياست آميز شيعه و همچنين از جريان حديث  مصلحت وقت،تصميماتی بگيرد ولی در اين جريان،به علت بيعت
آه گردانندگان و طرفداران خالفت دوات و قرطاس آه در آخرين روزهای بيماری پيغمبر اآرم اتفاق افتاد،پيدا بود 

انتخابی معتقدند آه آتاب خدا مانند يك قانون اساسی محفوظ بماند ولی سنت و بيانات پيغمبر اآرم را در 
تواند به سبب اقتضای مصلحت،از اجرای آنها  دانند بلكه معتقدند آه حكومت اسالمی می اعتبار خود ثابت نمی

صحابه مجتهدند و در اجتهاد و (های بسياری آه بعدا در حق صحابه نقل شد و اين نظر با روايت.صرفنظر نمايد
تأييد گرديد و نمونه بارز آن وقتی ) باشند مصلحت بينی خود اگر اصابت آنند مأجور و اگر خطا آنند معذور می

ك بن مال«اتفاق افتاد آه خالد بن وليد يكی از سرداران خليفه،شبانه در منزل يكی از معاريف مسلمانان
مهمان شد و مالك را غافلگير نموده،آشت و سرش را در اجاق گذاشت و سوزانيد و همان شب با زن »نويره

و به دنبال اين جنايتهای شرم آورد،خليفه به عنوان اينكه حكومت وی به چنين سرداری !مالك همبستر شد
 ) !! ٢٢(نيازمند است،مقررات شريعت را در حق خالد اجرا نكرد 

 
و نوشتن احاديث پيغمبر اآرم به آلی ) ٢٣(ن خمس را از اهل بيت و خويشان پيغمبر اآرم بريدند و همچني

و ) ٢٤(سوزانيدند  می شد آن را ضبط آرده قدغن شد و اگر در جای حديث مكتوب آشف يا از آسی گرفته می
استمرار ) ١٠٢ـ٩٩(ی اين قدغن در تمام زمان خلفای راشدين تا زمان خالفت عمر بن عبد العزيز خليفه امو

ای از  اين سياست روشنتر شد و در مقام خالفت،عده)  ق٢٥ـ١٣(و در زمان خالفت خليفه دوم ) ٢٥(داشت 
و ) ٢٦(در اذان نماز ممنوع ساخت »حی علی خير العمل«مواد شريعت را مانند حج تمتع و نكاح متعه و گفتن

 ) . ٢٧(نفوذ سه اطالق را داير آرد و نظاير آنها 
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آه بعدا در ميان مسلمانان اختالف ) ٢٨(شد   خالفت وی بود آه بيت المال در ميان مردم با تفاوت تقسيمدر
های خونين دهشتناآی به وجود آورد و در زمان وی معاويه در شام با رسومات  طبقاتی عجيب و صحنه

 . شد حالش نمیناميد و متعرض  آرد و خليفه او را آسرای عرب می سلطنتی آسری و قيصر حكومت می
 

 هجری قمری به دست غالمی ايرانی آشته شد و طبق رأی اآثريت شورای شش ٢٣خليفه دوم به سال 
وی در عهد خالفت خود .نفری آه به دستور خليفه منعقد شد،خليفه سوم زمام امور را به دست گرفت

بالد اسالمی زمام امور را به خويشاوندان اموی خود را بر مردم مسلط ساخته در حجاز و عراق و مصر و ساير 
بند و باری گذاشته آشكارا به ستم و بيداد و فسق و فجور و نقص  ايشان بنای بی) ٢٩(دست ايشان سپرد 

ی خليفه آه تحت تأثير قوانين جاريه اسالمی پرداختند،سيل شكايتها از هر سوی به دار الخالفه سرازير شد،ول
داد بلكه گاهی  قرار داشت،به شكايتهای مردم ترتيب اثر نمی) ٣٠(آنيزان اموی خود و خاصه مروان بن حكم 

 هجری،مردم بر وی شوريدند ٣٥و باألخره به سال ) ٣١(آرد  هم دستور تشديد و تعقيب شاآيان را صادر می
 . وپس از چند روز محاصره و زد و خورد،وی را آشتند

 
خليفه سوم در عهد خالفت خود حكومت شام را آه در رأس آن از خويشاوندهای اموی او معاويه قرار 

آرد و در حقيقت سنگينی خالفت،در شام متمرآز بود و تشكيالت مدينه آه دار  داشت،بيش از پيش تقويت می
 صحابه و خليفه دوم با خالفت خليفه اول با انتخاب اآثريت) ٣٢(الخالفه بود جز صورتی در بر نداشت 

خليفه اول و خليفه سوم با شورای شش نفری آه اعضا و آيين نامه آن را خليفه دوم تعيين و تنظيم  وصيت
 سال خالفت آردند در اداره امور اين بود آه ٢٥و روی هم رفته سياست سه خليفه آه .آرده بود،مستقر شد 

ام خالفت تشخيص دهد،در جامعه اجرا شود و در معارف قوانين اسالمی بر طبق اجتهاد و مصلحت وقت آه مق
اسالمی اين بود آه تنها قرآن بی اينكه تفسير شود يا مورد آنجكاوی قرار گيرد خوانده شود و بيانان پيغمبر 

بی اينكه روی آاغذ بيايد روايت شود و از حدود زبان و گوش تجاوز ) حديث(اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم 
 . نكند

 
پس از جنگ يمامه آه در سال دوازده هجری ) ٣٣(تابت،به قرآن آريم انحصار داشت و در حديث ممنوع بود آ

قمری خاتمه يافت و گروهی از صحابه آه قاری قرآن بودند در آن جنگ آشته شدند،عمر بن الخطاب به خليفه 
گويد اگر جنگی رخ  د خود میآند آه آيات قرآن در يك مصحف جمع آوری شود،وی در پيشنها اول پيشنهاد می

دهد و بقيه حامالن قرآن آشته شوند،قرآن از ميان ما خواهد رفت،بنابر اين،الزمست آيات قرآنی را در يك 
،اين تصميم را درباره قرآن آريم گرفتند با اينكه حديث ) ٣٤(مصحف جمع آوری آرده به قيد آتابت در بياوريم 

شد و از مفاسد نقل به  سلم آه تالی قرآن بود نيز با همان خطر تهديد میپيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و 
شد بلكه آتابت آن  معنا و زياده و نقيصه و جعل و فراموشی در امان نبود ولی توجهی به نگهداری حديث نمی

 شد تا در اندك زمانی آار به جايی آشيد آه در ضروريات می افتاد سوزانيده ممنوع و هر چه به دست می
های علوم در اين مدت قدمی بر داشته نشد و  اسالم مانند نماز،روايات متضاد به وجود آمد و در ساير رشته

آنهمه تقديس و تمجيد آه در قرآن و بيانات پيغمبر اآرم نسبت به علم و تأآيد و ترغيب در توسعه علوم وارد 
 دلخوش به غنايم فزون از حد آه از هر شده بی اثر ماند و اآثريت مردم سرگرم فتوحات پی در پی اسالم و

شان علی  شد،بودند و ديگر عنايتی به علوم خاندان رسالت آه سر سلسله سو به جزيرة العرب سرازير می
عليه السالم بود و پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم او را آشناترين مردم به معارف اسالم و مقاصد قرآن 

دانستند پس از رحلت پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه  با اينكه می(ر قضيه جمع قرآن معرفی آرده بود نشد،حتی د
وی را مداخله ندادند حتی نام او ) آوری نموده است و آله و سلم مدتی در آنج خانه نشستند و مصحف را جمع

 ) . ٣٥(را نيز به زبان نياوردند 
 

الم را در عقيده خود راسختر و نسبت به جريان اينها و نظاير اينها اموری بود آه پيروان علی عليه الس
علی نيز آه دستش از تربيت عمومی مردم .افزودند روز بر فعاليت خود می ساخت و روز به امور،هشيارتر می

 . پرداخت آوتاه بود به تربيت خصوصی افراد می
 

يروی او ثابت قدم بودند  سال،سه تن از چهار نفر ياران علی عليه السالم آه در همه احوال در پ٢٥در اين 
در گذشتند ولی جمعی از صحابه و گروه انبوهی از تابعين در حجاز و ) سلمان فارسی و ابوذر غفاری و مقداد(

يمن و عراق و غير آنها در سلك پيروان علی درآمدند و در نتيجه پس از آشته شدن خليفه سوم،از هر سوی 
 . ی بيعت آردند و وی را برای خالفت برگزيدندبه آن حضرت روی نموده و به هر نحو بود با و

 
 و روش آن حضرت ) ع(انتهای خالفت به امير المؤمنين علی 
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 هجری قمری شروع شد و تقريبا چهار سال و پنج ماه ادامه ٣٥خالفت علی عليه السالم در اواخر سال 
و ) ٣٦(داشت  سلم را معمول میعلی عليه السالم در خالفت،رويه پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و .يافت

غالب تغييراتی را آه در زمان خالفت پيشينيان پيدا شده بود به حالت اولی برگردانيد و عمال نااليق را آه زمام 
و در حقيقت يك نهضت انقالبی بود و گرفتاريهای بسياری در بر ) .٣٧(امور را در دست داشتند از آار بر آنار آرد 

 . داشت
 

گرفتاری آه !آگاه باشيد «:الم نخستين روز خالفت در سخنرانی آه برای مردم نمود چنين گفتعلی عليه الس
بايد .شده است شما مردم هنگام بعثت پيغمبر خدا داشتيد امروز دوباره به سوی شما برگشته و دامنگيرتان

روا پيشی اند پيش افتند و آنان آه به نا درست زير و روی شويد و صاحبان فضيلت آه عقب افتاده
اگر باطل بسيار است ) حق است و باطل و هر آدام اهلی دارد بايد از حق پيروی آرد(گرفتند،عقب افتند  می

البته آم اتفاق .افتند و اميد پيشرفت نيز هست ای نيست و اگر حق آم است گاهی آم نيز پيش می چيز تازه
 ) . ٣٨(» نمايدافتد آه چيزی آه پشت به انسان آند دوباره برگشته و روی  می

 
علی عليه السالم به حكومت انقالبی خود ادامه داد و چنانكه الزمه طبيعت هر نهضت انقالبی است،عناصر 

افتد از هر گوشه و آنار سر به مخالفت بر افراشتند و به نام خونخواهی  مخالف آه منافعشان به خطر می
در تمام مدت خالفت علی عليه السالم ادامه خليفه سوم،جنگهای داخلی خونينی بر پا آردندـكه تقريبا 

داشتـبه نظر شيعه،مسببين اين جنگهای داخلی جز منافع شخصی منظوری نداشتند و خونخواهی خليفه 
جنگ «سبب جنگ اول آه) .٣٩(ای بيش نبود و حتی سوء تفاهم نيز در آار نبود  سوم،دستاويز عوامفريبانه

ی بود آه از زمان خليفه دوم در تقسيم مختلف بيت المال پيدا شده شود،غائله اختالف طبقات ناميده می»جمل
) ٤٠(بود،علی عليه السالم پس از آنكه به خالفت شناخته شد،مالی در ميان مردم بالسويه قسمت فرمود 

چنانكه سيرت پيغمبر اآرم نيز همانگونه بود و اين روش زبير و طلحه را سخت بر آشفت و بنای تمرد گذاشتند و 
نام زيارت آعبه،از مدينه به مكه رفتند و ام المؤمنين عايشه را آه در مكه بود و با علی عليه السالم ميانه به 

نهضت و جنگ خونين جمل را بر پا آردند !خوبی نداشت با خود همراه ساخته به نام خونخواهی خليفه سوم
)٤١ . ( 
 

و پس از ) ٤٢( در مدينه بودند از وی دفاع نكردند با اينكه همين طلحه و زبير هنگام محاصره و قتل خليفه سوم
و همچنين ام ) ٤٣(آشته شدن وی اولين آسی بودند آه از طرف خود و مهاجرين با علی بيعت آردند 

و برای اولی بار آه ) ٤٤(آرد  المؤمنين عايشه خود از آسانی بود آه مردم را به قتل خليفه سوم تحريص می
اساسا مسببين اصلی قتل خليفه،صحابه .وی دشنام داد و اظهار مسرت نمودقتل خليفه سوم را شنيد به 
 . شورانيدند  ها نوشته مردم را بر خليفه می بودند آه از مدينه به اطراف نامه

 
شود و يك سال و نيم طول آشيد،طمعی بود آه معاويه در خالفت  سبب جنگ دوم آه جنگ صفين ناميده می

ليفه سوم اين جنگ را بر پا آرد و بيشتر از صد هزار خون ناحق ريخت و البته داشت و به عنوان خونخواهی خ
 . گيرد آرد نه دفاع،زيرا خونخواهی هرگز به شكل دفاع صورت نمی معاويه در اين جنگ حمله می

 
بود با اينكه خود خليفه سوم در آخرين روزهای زندگی خود برای دفع »خونخواهی خليفه سوم«عنوان اين جنگ

 از معاويه استمداد نمود وی با لشگری از شام به سوی مدينه حرآت نموده آنقدر عمدا در راه توقف آرد آشوب
 ) . ٤٥(برگشته به خونخواهی خليفه قيام آرد  تا خليفه را آشتند آنگاه به شام

 
م را و همچنين پس از آنكه علی عليه السالم شهيد شد و معاويه خالفت را قبضه آرد،ديگر خود خليفه سو

 !! فراموش آرده،قتله خليفه را تعقيب نكرد
 

پس از جنگ صفين،جنگ نهروان در گرفت،در اين جنگ جمعی از مردم آه در ميانشان صحابی نيز يافت 
شد،در اثر تحريكات معاويه در جنگ صفين به علی عليه السالم شوريدند و در بالد اسالمی به آشوبگری  می

آشتند،حتی شكم زنان آبستن را پاره آرده جنينها  يافتند می ی عليه السالم میپرداخته هر جا از طرفداران عل
 ) . ٤٦(بريدند  را بيرون آورده سر می

 
علی عليه السالم اين غائله را نيز خوابانيد ولی پس از چندی در مسجد آوفه در سر نماز به دست برخی از 

 . اين خوارج شهيد شد
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 بر داشت ) ع(له علی ای آه شيعه از خالفت پنجسا بهره
علی عليه السالم در خالفت چهار سال و نه ماهه خود اگر چه نتوانست اوضاع درهم ريخته اسالمی را آامال 

 : برگرداند ولی از سه جهت عمده موفقيت حاصل آرد به حال اولی آه داشت
 
 و سلم را به مردم،خاصه ـبه واسطه سيرت عادله خود،قيافه جذاب سيرت پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله١

به نسل جديد نشان داد،وی در برابر شوآت آسرايی و قيصری معاويه در زی فقرا و مانند يكی از بينواترين 
وی هرگز دوستان و خويشاوندان و خاندان خود را بر ديگران مقدم نداشت و توانگری را به .آرد مردم زندگی می

 . داد گدايی و نيرومندی را به ناتوانی ترجيح ن
 
ـبا آن همه گرفتاريهای طاقت فرسا و سرگرم آننده،ذخاير گرانبهايی از معارف الهيه و علوم حقه اسالمی را ٢

 . ميان مردم به يادگار گذاشت
 

توانست در آغاز خالفت  وی مرد شجاعت بود نه مرد سياست،زيرا او می:گويند مخالفين علی عليه السالم می
از در آشتی و صفا در آمده آنان را با مداهنه راضی و خشنود نگهدارد و بدين وسيله خود،با عناصر مخالف،موقتا 

 . خالفت خود را تحكيم آند سپس به قلع و قمعشان بپردازد 
 

اند آه خالفت علی يك نهضت انقالبی بود و نهضتهای انقالبی بايد از مداهنه  ولی اينان اين نكته را ناديده گرفته
مشابه اين وضع در زمان بعثت پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم نيز پيش آمد .دو صورت سازی دور باش

و آفار و مشرآين بارها به آن حضرت پيشنهاد سازش دادند و اينكه آن حضرت به خدايانشان متعرض نشود 
رفت با اينكه ايشان نيز آاری با دعوت وی نداشته باشند ولی پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم نپذي

توانست در آنروزهای سخت،مداهنه و سازش آرده موقعيت خود را تحكيم نمايد،سپس به مخالفت  می
دهد آه در راه زنده آردن حقی،حق ديگری  اساسادعوت اسالمی هرگز اجازه نمی.دشمنان قد علم آند 

 ) . ٤٧(م در اين باره موجود است آشته شود يا باطلی را با باطل ديگری رفع نمايند و آيات زيادی در قرآن آري
 

گذشته از اينكه مخالفين علی در باره پيروزی و رسيدن به هدف خود از هيچ جرم و جنايت و نقض قوانين صريح 
شستند  آردند و هر لكه را به نام اينكه صحابی هستند و مجتهدند،می فرو گذاری نمی) بدون استثنا(اسالم 

 . د بودولی علی به قوانين اسالم پايبن
 

از علی عليه السالم در فنون متفرقه عقلی و دينی و اجتماعی نزديك به يازده هزار آلمات قصار ضبط شده 
وی دستور ) ٥٠(در سخنرانيهای خود با بليغترين لهجه و روانترين بيان ايراد نموده ) ٤٩(و معارف اسالم را ) ٤٨(

وی اول آسی است در اسالم آه در فلسفه الهی . نهادزبان عربی را وضع آرد و اساس ادبيات عربی را بنياد
به سبك استدالل آزاد و برهان منطقی سخن گفت و مسائلی را آه تا آن روز در ميان فالسفه ) ٥١(غور آرده 

) ٥٢(داد آه در بحبوحه  جهان،مورد توجه قرار نگرفته بود طرح آرده و در اين باب بحدی عنايت به خرج می
 . پرداخت  میجنگها به بحث علمی

 
آه در ميان ايشان جمعی از زهاد و ) ٥٣(ـگروه انبوهی از رجال دينی و دانشمندان اسالمی را تربيت آرد ٣

وجود دارند آه در ميان عرفای »اويس قرنی و آميل بن زياد و ميثم تمار و رشيد هجری«اهل معرفت مانند
ه علم فقه و آالم و تفسير و قرائت و غير آنها ای مصادر اولي اند و عده اسالمی،مصادر عرفان شناخته شده

 . باشند می
 

 انتقال خالفت به معاويه و تبديل آن به سلطنت موروثی 
پس از شهادت امير المؤمنين علی عليه السالم به موجب وصيت آن حضرت و بيعت مردم،حضرت حسن بن 

صدی خالفت شد ولی معاويه آرام باشد مت علی عليهما السالم آه پيش شيعه دوازده امامی،امام دوم می
 . ننشسته به سوی عراقـكه مقر خالفت بودـلشكر آشيده با حسن بن علی به جنگ پرداخت 

 
 

های مختلف و دادن پولهای گزاف،تدريجا ياران و سرداران حسن بن علی را فاسد آرده باألخره  وی با دسيسه
ه وی واگذار آند و حسن بن علی نيز خالفت را به حسن بن علی را مجبور نمود آه به عنوان صلح،خالفت را ب

 ) . ٥٤(برگردد و به شيعيان تعرض نشود،به معاويه واگذار نمود  اين شرط آه پس از در گذشت معاويه،به وی
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در سال چهل هجری،معاويه بر خالفت اسالمی استيال يافت و بالفاصله به عراق آمده در سخنرانی آه آرد به 
خواستم بر شما حكومت آنم و  جنگيدم بلكه می من با شما سر نماز و روزه نمی«:و گفتمردم اخطار نموده 

 ) !! ٥٥(» به مقصود خود رسيدم
 

آرد آه  معاويه با اين سخن اشاره می) ٥٦(» !!پيمانی آه با حسن بستم لغو و زير پای من است«:و نيز گفت
،ضمانتی نخواهد داشت و همه نيروی خود را در سياست را از ديانت جدا خواهد آرد و نسبت به مقررات دينی

زنده نگهداشتن حكومت خود به آار خواهد بست و البته روشن است آه چنين حكومتی سلطنت و پادشاهی 
و از اينجا بود آه بعضی از آسانی آه به حضور وی بار يافتند به عنوان .است نه خالفت و جانشينی پيغمبر خدا

و خودش نيز در برخی از مجالس خصوصی،از حكومت خود با ملك و پادشاهی ) ٥٧(پادشاهی سالمش دادند 
 . نمود اگر چه در مأل عام خود را خليفه معرفی می) ٥٨(آرد  تعبير می

 
و البته پادشاهی آه بر پايه زور استوار باشد وراثت را به دنبال خود دارد و باألخره نيز به نيت خود جامه عمل 

بند و بار بود و آمترين شخصيت دينی نداشت،واليت عهدی داده به   را آه جوانی بیپوشانيد و پسر خود يزيد
 . و آن همه حوادث ننگين را به بار آورد) ٥٩(جانشينی خود برگزيد 

 
آرد آه نخواهد گذاشت حسن عليه السالم پس از وی به خالفت  معاويه با بيان گذشته خود اشاره می
 خود،فكری ديگر دارد و آن همان بود آه حسن عليه السالم را با سم برسد،يعنی در خصوص خالفت بعد از

فهمانيد آه هرگز  معاويه با الغای پيمان نامبرده می.و راه را برای فرزند خود يزيد هموار ساخت) ٦٠(شهيد آرد 
نخواهد گذاشت شيعيان اهل بيت در محيط امن و آسايش بسر برند و آما فی السابق به فعاليتهای دينی 

 ) . ٦١(خود ادامه دهند و همين معنا را نيز جامه عمل پوشانيد 
 

وی اعالم نمود آه هر آس در مناقب اهل بيت حديثی نقل آند هيچگونه مصونيتی در جان و مال و عرض خود 
بياورد،جايزه آافی بگيرد و  داشت و دستور داد هر آه در مدح و منقبت ساير صحابه و خلفا حديثی) ٦٢(نخواهد 

و دستور داد در همه بالد اسالمی در منابر به علی ) ٦٣(نتيجه اخبار بسياری در مناقب صحابه جعل شد در 
) شد اجرا می»٠١١ـ٩٩«و اين دستور تا زمان عمر بن عبد العزيز خليفه اموی(عليه السالم ناسزا گفته شود 

اص شيعه علی عليه السالم را وی به دستياری عمال و آارگردانان خود آه جمعی از ايشان صحابی بودند،خو
آشت و سر برخی از آنان را به نيزه زده در شهرها گردانيدند و عموم شيعيان را در هر جا بودند به ناسزا و 

 ) . ٦٤(رسيد  آرد به قتل می آرد و هر آه خود داری می بيزاری از علی تكليف می
 

 ترين روزگار برای شيعه  سخت
اريخ تشيع،همان زمان حكومت بيست ساله معاويه بود آه شيعه هيچگونه ترين زمان برای شيعه در ت سخت

امام (مصونيتی نداشت و اغلب شيعيان اشخاص شناخته شده و مارك دار بودند و دو تن از پيشوايان شيعه 
ند ای برای برگردانيدن اوضاع ناگوار در اختيار نداشت آه در زمان معاويه بودند،آمترين وسيله) دوم و امام سوم

حتی امام سوم شيعه آه در شش ماه اول سلطنت يزيد،قيام آرد با همه ياران و فرزندان خود شهيد شد،در 
 . زيست تمكن اين اقدام را نيز نداشت مدت ده سالی آه در خالفت معاويه می

 
گردانان بند و باريها را آه به دست صحابه و خاصه معاويه و آار اآثريت تسنن،اين همه آشتارهای ناحق و بی

آنند آه آنان صحابه بودند و به مقتضای احاديثی آه از پيغمبر اآرم صلی اهللا  وی انجام يافته است،توجيه می
عليه و آله و سلم رسيده،صحابه مجتهدند و معذور و خداوند از ايشان راضی است و هر جرم و جنايتی آه از 

 : رد،زيراپذي ولی شيعه اين عذر را نمی!!!ايشان سر بزند معفو است
 
معقول نيست يك رهبر اجتماعی مانند پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و اله و سلم برای احيای حق و عدالت و :اوال

آزادی بر پا خاسته و جمعی را هم عقيده خود گرداند آه همه هستی خود را در راه اين منظور مقدس گذاشته 
 شد،ياران خود را نسبت به مردم و قوانين مقدسه آن را لباس تحقق بخشند و وقتی آه به منظور خود نايل

خود آزادی مطلق بخشد و هر گونه حقكشی و تبهكاری و بی بند و باری را از ايشان معفو داند،يعنی با دست 
 . و ابزاری آه بنايی را بر پا آرده با همان دست و ابزار آن را خراب آند

 
آند و ايشان را آمرزيده و  ناروا و غير مشروع آنان را تصحيح میاين روايات آه صحابه را تقديس و اعمال :و ثانيا

نمايد از راه خود صحابه به ما رسيده و به روايت ايشان نسبت داده شده است و خود صحابه  مصون معرفی می
آردند،صحابه بودند آه دست به آشتار و  به شهادت تاريخ قطعی با همديگر معامله مصونيت و معذوريت نمی
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ای در حق همديگر روا  عن و رسوا آردن همديگر گشودن و هرگز آمترين اغماض و مسامحهسب و ل
 . داشتند نمی

 
بنابر آنچه گذشت،به شهادت عمل خود صحابه،اين روايات صحيح نيستند و اگر صحيح باشند مقصود از آنها 

 . معنای ديگری است غير از مصونيت و تقديس قانونی صحابه
 

) ٦٥(اند اظهار  عال در آالم خود،روزی از صحابه در برابرخدمتی آه در اجرای فرمان او آردهو اگر فرضا خدای مت
توانند هر گونه نافرمانی  رضايت فرمايد،معنای آن،تقدير از فرمانبرداری گذشته آنان است نه اينكه در آينده می

 . خواهد بكنند آه دلشان می
 

 استقرار سلطنت بنی اميه 
 معاويه در گذشت و پسرش يزيد طبق بيعتی آه پدرش از مردم برای وی گرفته بود سال شصت هجری قمری

 . زمان حكومت اسالمی را در دست گرفت
 

يزيد به شهادت تاريخ،هيچگونه شخصيت دينی نداشت،جوانی بود حتی در زمان حيات پدر،اعتنايی به اصول و 
شد و در سه سال حكومت  رانی سرش نمیآرد و جز عياشی و بی بند و باری و شهوت قوانين اسالم نمی

 . ها آه گذشته بود،سابقه نداشت خود،فجايعی راه انداخت آه در تاريخ ظهور اسالم با آن همه فتنه
 

سال اول،حضرت حسين بن علی عليه السالم را آه سبط پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم بود با 
ضعی آشت و زنان و آودآان و اهل بيت پيغمبر را به همراه سرهای فرزندان و خويشان و يارانش با فجيعترين و

را قتل عام آرد و خون و مال و عرض مردم را سه »مدينه«و در سال دوم،) ٦٦(بريده شهدا در شهرها گردانيد 
و پس از ) ٦٨!! (زد را خراب آرده و آتش»آعبه مقدسه«و سال سوم،) ٦٧(روز به لشكريان خود مباح ساخت 

 مروان از بنی اميه زمام حكومت اسالمی راـبه تفصيلی آه در تواريخ ضبط شدهـدر دست گرفتند يزيد،آل
حكومت اين دسته يازده نفری آه نزديك به هفتاد سال ادامه داشت،روزگار تيره و شومی برای اسالم و 

ت اسالمی بر آن مسلمين به وجود آورد آه در جامعه اسالمی جز يك امپراطوری عربی استبدادی آه نام خالف
) وليد بن يزيد(آرد و در دوره حكومت اينان آار به جايی آشيد آه خليفه وقت  گذاشته شده بود،حكومت نمی

شد،بی محابا تصميم  آه جانشين پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم و يگانه حامی دين شمرده می
 ) !! ٦٩(نجا مخصوصا به خوش گذرانی بپردازد ای بسازد تا در موسم حج در آ گرفت باالی خانه آعبه غرفه

 
روز :قرآن آريم را آماج تير قرار داد و در شعری آه خطاب به قرآن انشاء آرد گفت]وليد بن يزيد[ خليفه وقت

البته شيعه آه اساسا اختالف نظر ) ٧٠!! (يابی بگوی خليفه مرا پاره آرد قيامت آه پيش خدای خود حضور می
يت تسنن در سر دو مسئله خالفت اسالمی و مرجعيت دينی بود،در اين دوره شان با اآثر اساسی

گذرانيدند ولی شيوه بيدادگری و بی بند و باری حكومتهای وقت و قيافه  تاريك،روزگاری تلخ و دشواری می
ا ساخت و مخصوص مظلوميت و تقوا و طهارت پيشوايات اهل بيت آنان را روز به روز در عقايدشان استوارتر می

سوم شيعه در توسعه يافتن تشيع و بويژه در مناطق دور از مرآز  شهادت دلخراش حضرت حسين پيشوای
 . خالفت،مانند عراق و يمن و ايران آمك بسزايی آرد

 
گواه اين سخن اين است آه در زمان امامت پيشوای پنجم شيعه آه هنوز قرن اول هجری تمام نشده و چهل 

ته بود،به مناسبت اختالل و ضعفی آه در حكومت اموی پيدا شده بود،شيعه سال از شهادت امام سوم گذش
از اطراف آشور اسالمی مانند سيل به دور پيشوای پنجم ريخته به اخذ حديث و تعلم معارف دينی پرداختند 

 شيعه هنوز قرن اول هجری تمام نشده بود آه چند نفر از امرای دولت شهر قم را در ايران بنياد نهاده و) .٧١(
ولی در عين حال شيعه به حسب دستور پيشوايان خود،در حال تقيه و بدون تظاهر به ) ٧٢(نشين آردند 

 . آردند مذهب زندگی می
 

بارها در اثر آثرت فشار و سادات علوی بر ضد بيدادگريهای حكومت قيام آردند ولی شكست خوردند و باألخره 
جسد زيد را آه .شان فروگذاری نكرد پروای وقت در پايمال آردن جان خود را در اين راه گذاشتند و حكومت بی

پيشوای شيعه زيديه بود از قبر بيرون آورده به دار آويختند و سه سال بر سر دار بود،پس از آن پايين آورده و 
دست به نحوی آه اآثر شيعه معتقدند امام چهارم و پنجم نيز به ) ٧٣!! (آتش زدند و خاآسترش را به باد دادند

فجايع اعمال امويان به .و درگذشت امام دوم و سوم نيز به دست آنان بود) ٧٤(بنی اميه با سم در گذشتند 
دانستند ناگزير  پرده بود آه اآثريت اهل تسنن با اينكه خلفا را عموما مفترض الطاعه می حدی فاحش و بی
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فه اول پس از رحلت پيغمبر اآرم خلفای راشدين آه چهار خلي.شده خلفا را به دون دسته تقسيم آردند
 . شود و خلفای غير راشدين آه از معاويه شروع می) ابو بكر و عمر و عثمان و علی(باشند  می

 
ای نفرت عمومی را جلب آرده بودند آه  امويين در دوران حكومت خود در اثر بيدادگری و بی بند و باری به اندازه

ه اموی،دو پسر وی با جمعی از خانواده خالفت از دار پس از شكست قطعی و آشته شدن آخرين خليف
الخالفه گريختند و به هر جا روی آوردند پناهشان ندادند،باألخره پس از سرگردانيهای بسيار آه در بيابانهای 
نوبه و حبشه و بجاوه آشيدند و بسياری از ايشان از گرسنگی و تشنگی تلف شدند،به جنوب يمن در آمدند و 

خرج راهی از مردم تحصيل آرده و درزی حماالن عازم مكه شدند و آنجا در ميان مردم ناپديد به دريوزگی 
 ) . ٧٥(گرديدند 

 
 شيعه در قرن دوم هجری 

در اواخر ثلث اول قرن دوم هجری،به دنبال انقالبات و جنگهای خونينی آه در اثر بيدادگری و بد رفتاريهای بنی 
دامه داشت،دعوتی نيز به نام اهل بيت پيغمبر اآرم در ناحيه خراسان اميه در همه جای آشورهای اسالمی ا

سرداری ايرانی بود آه به ضرر خالفت اموی قيام آردو شروع »ابو مسلم مروزی«ايران پيدا شده،متصدی دعوت
اين نهضت و انقالب اگر چه از تبليغات عميق شيعه ) .٧٦(به پيشرفت نمود تا دولت اموی را بر انداخت 

گرفت و آم و بيش عنوان خونخواهی شهدای اهل بيت را داشت و حتی از مردم برای يك مرد  ه میسرچشم
گرفتند با اينهمه به دستور مستقيم يا اشاره پيشوايان شيعه  بيعت می) سربسته(پسنديده از اهل بيت 

ينه عرضه بيعت خالفت را به امام ششم شيعه اماميه در مد»ابو مسلم«نبود،به گواهی اينكه وقتی آه
 ) . ٧٧(» تو از مردان من نيستی و زمان نيز زمان من نيست«:داشت،وی جدا رد آرد و فرمود

 
و در آغاز آار روزی چند به مردم و علويين روی خوش ) ٧٨(باألخره بنی عباس به نام اهل بيت خالفت را ربودند 

ردند و قبور خلفای بنی اميه را شكافته نشان دادند حتی به نام انتقام شهدای علويين،بنی اميه را قتل عام آ
ولی ديری نگذشت آه شيوه ظالمانه بنی اميه را پيش گرفتند و در بيدادگری و ) ٧٩(هر چه يافتند آتش زدند 

 . بی بند و باری هيچگونه فروگذاری نكردند
 
ابن «وها ديد  و شكنجه) ٨٠(رئيس يكی از چهار مذهب اهل تسنن به زندان منصور رفت »ابو حنيفه«

و امام ششم شيعه اماميه پس از آزار و شكنجه بسيار،با ) ٨١(رئيس يكی از چهار مذهب،تازيانه خورد »حنبل
آردند يا الی ديوار يا زير ابنيه  زدند يا زنده زنده دفن می و علويين را دسته دسته گردن می) ٨٢(سم درگذشت 

 . گذاشتند دولتی می
 
 امپراطوری اسالمی به اوج قدرت و وسعت خود رسيده بود و گاهی خليفه عباسی آه در زمان وی»هارون«

خواهی بتاب آه به جايی آه از  گفت به هر آجا می آرد و آن را مخاطب ساخته می خليفه به خورشيد نگاه می
رفتند ولی از طرفی  از طرفی لشكريان وی در خاور و باختر جهان پيش می!ملك من بيرون است نخواهی تابيد

اطالع و بی اجازه خليفه،مأمور گذاشته از عابرين حق عبور  بغداد آه در چند قدمی قصر خليفه بود،بیدر جسر 
! خواست از جسر عبور آند،جلويش را گرفته حق العبور مطالبه آردند گرفتند،حتی روزی خود خليفه آه می می

ت آورد،امين سه ميليون خليفه عباسی را سر شهو»امين«يك مغنی با خواندن دو بيت شهوت انگيز،) ٨٣(
اين همه پول را !يا امير المؤمنين :درهم نقره به وی بخشيد،مغنی از شادی خود را به قدم خليفه انداخته گفت

!! گيريم بخشی؟خليفه در پاسخ گفت اهميتی ندارد ما اين پول را از يك ناحيه ناشناخته آشور می به من می
طار آشورهای اسالمی به عنوان بيت المال مسلمين به دار ثروت سرسام آوری آه همه ساله از اق) ٨٤(

رسيد،شماره آنيزان پريوش ودختران  شد،به مصرف هوسرانی و حقكشی خليفه وقت می الخالفه سرازير می
 !! رسيد و پسران زيبا در دربار خلفای عباسی به هزاران می

 
رين تغييری پيدا نكرد جز اينكه دشمنان وضع شيعه از انقراض دولت اموی و روی آار آمدن بنی عباس،آوچكت

 . بيدادگری وی تغيير اسم دادند
 

 شيعه در قرن سوم هجری 
اين بود آه آتب فلسفی و علمی بسياری از :ای آشيد و سبب آن اوال با شروع قرن سوم،شيعه نفس تازه

قلی و استداللی هجوم زبان يونانی و سريانی و غير آنها به زبان عربی ترجمه شد و مردم به تعليم علوم ع
مند  معتزلی مذهب به استدالل عقلی در مذهب عالقه) ٢١٨ـ١٩٥(خليفه عباسی »مأمون«عالوه بر آن.آوردند
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بود و در نتيجه به تكلم استداللی در اديان و مذاهب رواج تام و آزادی آامل داده بود و علما و متكلمين شيعه از 
 ) . ٨٥(آردند  و در تبليغ مذهب اهل بيت فروگذاری نمیاين آزادی استفاده آرده در فعاليت علمی 

 
مأمون عباسی به اقتضای سياست خود به امام هشتم شيعه اماميه واليت عهد داده بود و در اثر آن :و ثانيا

مند بودند  ای از تعرض اوليای دولت مصون بوده و آم و بيش از آزادی بهره علويين و دوستان اهل بيت تا اندازه
ز ديری نگذشت آه دم برنده شمشير به سوی شيعه برگشت و شيوه فراموش شده گذشتگان به ولی با

آه مخصوصا با علی و شيعيان وی دشمنی )  هجری٢٤٧ـ٢٣٢(سراغشان آمد،خاصه در زمان متوآل عباسی 
 ) . ٨٦(خاصی داشت و هم به امروی بود آه مزار امام سوم شيعه اماميه را در آربال با خاك يكسان آردند 

 
 شيعه در قرن چهارم هجری 

در قرن چهارم هجری عواملی به وجود آمد آه برای وسعت يافتن تشيع و نيرومند شدن شيعه آمك به سزايی 
 . بود »آل بويه«آرد آه از آن جمله سستی ارآان خالفت بنی عباسی و ظهور پادشاهان می

 
الفت آه بغداد بود و همچنين در خود خليفه داشتند آه شيعه بودند،آمال نفوذ را در مرآز خ»آل بويه«پادشاهان

داد آه در برابر مدعيان مذهبی خود آه پيوسته به اتكای  و اين قدرت قابل توجه به شيعه اجازه می) ٨٧(
 . آردند،قد علم آرده آزادانه به تبليغ مذهب بپردازند  قدرت،خالفت آنان را خرد می

 
مه جزيرة العرب يا قسمت معظم آن به استثنای شهرهای بزرگ،شيعه اند در اين قرن،ه چنانكه مورخين گفته

در شهر بصره آه .بودند و با اين وصف برخی از شهرها نيز مانند هجر و عمان و صعده در عين حال شيعه بودند
ای قابل  شد رقابت مذهبی داشت،عده پيوسته مرآز تسنن بود و با شهر آوفه آه مرآز تشيع شمرده می

بودند و همچنين در طرابلس و نابلس و طبريه و حلب و هرات،شيعه بسيار بود و اهواز و سواحل توجه شيعه 
 ) . ٨٨(شيعه رواج داشت  خليج فارس از ايران نيز مذهب

 
پس از سالها تبليغ آه در شمال ايران به عمل آورد به ناحيه طبرستان »ناصر اطروش«در آغاز اين قرن بود آه
نيز حسن بن زيد علوی »اطروش«أسيس آرد آه تا چند پشت ادامه داشت و پيش ازاستيال يافت و سلطنت ت

 ) . ٨٩(سالها در طبرستان سلطنت آرده بود 
 

تشكيل دادند ) ٥٢٧ـ٢٩٦(داری  در اين قرن،فاطميين آه اسماعيلی بودند به مصر دست يافتند و سلطنت دامنه
)٩٠ . ( 
 

نند بغداد و بصره و نيشابور آشمكش و زد و خورد و افتاد آه در شهرهای بزرگ ما بسيار اتفاق می
 . برد آرد و از پيش می گرفت و در برخی از آنها شيعه غلبه می هايی ميان شيعه و سنی در می مهاجمه

 
 شيعه در قرن نهم هجری 

 نيز داد و پادشاهانی از قرن پنجم تا اواخر قرن نهم،شيعه به همان افزايش آه در قرن چهارم داشت ادامه می
 . نمودند آه مذهب شيعه داشتند به وجود آمده از تشيع ترويج می

 
در اواخر قرن پنجم هجری،دعوت اسماعيليه در قالع الموت ريشه انداخت و اسماعيليه نزديك به يك قرن و نيم 

و سادات مرعشی در مازندران،سالهای متمادی ) ٩١(زيستند  در وسط ايران در حال استقالل آامل می
 ) . ٩٢( آردند سلطنت

 
از پادشاهان مغول،مذهب شيعه را اختيار آرد و اعقاب او از پادشاهان مغول،ساليان دراز در »شاه خدابنده«

آه در تبريز »آق قويونلو و قره قويونلو«آردند و همچنين سالطين ايران سلطنت آردند و از تشيع ترويج می
شد و همچنين حكومت فاطميين   و آرمان آشيده میشان تا فارس و دامنه حكمرانی) ٩٣(آردند  حكومت می

 . نيز ساليان دراز در مصر بر پا بود
 

آرد چنانكه پس از بر چيده شدن بساط فاطميين و  البته قدرت مذهبی جماعت با پادشاهان وقت تفاوت می
ت دادند ،صفحه برگشت و شيعه مصر و شامات،آزادی مذهبی را بكلی از دس»آل ايوب«روی آار آمدن سالطين

 ) . ٩٤(و جمع آثيری از تشيع از دم شمشير گذشتند 
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 هجری در دمشق به جرم ٧٨٦،يكی از نوابغ فقه شيعه،سال »شهيد اول محمد بن محمد مكی«و از آن جمله
 ) !! ٩٥(تشيع آشته شد 

 
 ) !! ٩٦(در حلب به جرم فلسفه به قتل رسيد »شهاب الدين سهروردی«و همچنين شيخ اشراق

 
رفته در اين پنج قرن،شيعه از جهت جمعيت در افزايش و از جهت قدرت و آزادی مذهبی،تابع موافقت روی هم 

اند و هرگز در اين مدت،مذهب تشيع در يكی از آشورهای اسالمی،مذهب  و مخالفت سالطين وقت بوده
 . رسمی اعالم نشده بود

 
 شيعه در قرن دهم تا يازدهم هجری 

آه از مشايخ )  هجری٧٣٥متوفای (ای از خانواده شيخ صفی اردبيلی  له هجری،جوان سيزده سا٩٠٦سال 
طريقت در شيعه بود با سيصد نفر درويش از مريدان پدرانش به منظور ايجاد يك آشور مستقل و مقتدر شيعه 
از اردبيل قيام آرده شروع به آشور گشايی و بر انداختن آيين ملوك الطوايفی ايران نمود و س از جنگهای 

نين آه با پادشاهان محلی و مخصوصا با پادشاهان آل عثمان آه زمان امپراطوری عثمانی را در دست خو
داشتند،موفق شد آه ايران قطعه قطعه را به شكل يك آشور درآورده و مذهب شيعه را در قلمرو حكومت خود 

ی تا اواسط قرن پس از درگذشت شاه اسماعيل صفوی،پادشاهان ديگری از سلسله صفو) .٩٧(رسميت دهد 
دوازدهم هجری سلطنت آردند و يكی پس از ديگری رسميت مذهب شيعه اماميه را تأييد و تثبيت 

توانستند وسعت ارضی آشور و آمار ) زمان شاه عباس آبير(نمودند،حتی در زمانی آه در اوج قدرت بودند 
گروه شيعه در اين دو قرن ) ٩٨(نند برسا)  هجری قمری١٣٨٤سال (جمعيت را به بيش از دو برابر ايران آنونی 

 . و نيم تقريبا در ساير نقاط آشورهای اسالمی به همان حال سابق با افزايش طبيعی خود باقی بوده است
 

 شيعه در قرن دوازده تا چهاردهم هجری 
سابقش بوده است و فعال آه اواخر قرن  در سه قرن اخير،پيشرفت مذهبی شيعه به همان شكل طبيعی

شود و همچنين در يمن و در عراق  م هجری است تشيع در ايران مذهب رسمی عمومی شناخته میچهارده
دهد و در همه ممالك مسلمان نشين جهان،آم و بيش شيعه وجود دارد  اآثريت جمعيت را شيعه تشكيل می

 . آند و روی هم رفته در آشورهای مختلف جهان،نزديك به صد ميليون شيعه زندگی می
 
 : نوشتها پی

 
بود آه سلمان و ابوذر و مقداد و عمار با اين اسم »شيعه«ـاولين اسمی آه در زمان رسول خدا پيدا شد،١

  ) ١٨٨،ص ١حاضر العالم االسالمی،ج (مشهور شدند 
  ) ٢١٤سوره شعرا،آيه (ـ و انذر عشيرتك االقربين ٢
شوم،پيغمبر  من وزير تو می:آردممن آه از همه آوچكتر بودم عرض «:فرمايد می) ع(ـدر ذيل اين حديث،علی ٣

باشد بايد از او اطاعت  اين شخص برادر و وصی و جانشين من می:دستش را به گردن من گذاشته فرمود
 ٢تاريخ طبری،ج (، »تو را امر آرد آه از پسرت اطاعت آنی:گفتند خنديدند و به ابی طالب می نماييد،مردم می

  ) ٣٢٠غاية المرام،ص .٣٩،ص ٣ية و النهاية،ج البدا.١١٦،ص ١تاريخ ابی الفداء،ج .٣٢١ص 
علی هميشه با حق و قرآن است و حق و قرآن نيز هميشه با اوست و تا «:گويد پيغمبر فرمود ـام سلمه می٤

اين حديث با پانزده طريق از عامه و يازده طريق از خاصه نقل شده و ام (، ».قيامت از هم جدا نخواهند شد
و ابو سعيد خدری و ابو ليلی و ابو ايوب انصاری از راويان آن ) ع(كر و عايشه و علی سلمه و ابن عباس و ابو ب

  ) ٥٤٠ و ٥٣٩غاية المرام بحرانی،ص .هستند
  ) ٣٦،ص ٧البداية و النهايه،،ج (، »خدا علی را رحمت آند آه هميشه حق با اوست«:پيغمبر فرمود

 و يك جزء آن در ميان تمام مردم قسمت شده حكمت ده قسمت شده،نه جزء آن بهره علی«:ـپيغمبر فرمود٥
  ) ٣٥٩،ص ٧البداية و النهاية،ج (» است

اش را محاصره آردند،پيغمبر  را به قتل رسانند و اطراف خانه) ص(ـهنگامی آه آفار مكه تصميم گرفتند محمد ٦
تا گمان برند آيا تو حاضری شب در بستر من بخوابی «:تصميم گرفت به مدينه هجرت آند،به علی فرمود) ص(

  . ،علی در آن وضع خطرناك،اين پيشنهاد را با آغوش باز پذيرفت»ام و از تعقيب آنان در امام باشم من خوابيده
  . ـتواريخ و جوامع حديث٧
باشد و متجاوز از صد نفر صحابی با سندها و  از احاديث مسلمه ميان سنی و شيعه می»حديث غدير«ـ٨

اند و در آتب عامه و خاصه ضبط شده،برای تفصيل به آتاب غاية المرام،ص  هعبارتهای مختلف آن را نقل نمود
  .  و عبقات،جلد غدير و الغدير مراجعه شود٧٩
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  ١٥٦.،ص ١تاريخ ابی الفداء ج .١٤٠ و ١٣٧،ص ٢ج ) ط نجف(ـتاريخ يعقوبی ٩
  ١٦١. و ١٢٧،ص ١ابن ابی الحديد،ج .٤٣٧،ص ٢مروج الذهب،ج .١٠٧،ص ٤صحيح بخاری،ج 

تاريخ ابی .٤٣٧،ص ٢ و ج ٢٣،ص ٢مروج الذهب،ج .٢٠٧،ص ٤صحيح بخاری،ج .١٧٦،ص ١٥يح مسلم،ج ـصح١٠
  ١٨١. و ١٢٧،ص ١الفداء،ج 

سوگند به آسی آه جانم به «:نزد پيغمبر بوديم آه علی از دور نمايان شد،پيغمبر فرمود:گويد ـجابر می١١
ان الذين : گويد وقتی آيه ابن عباس می،»اين شخص و شيعيانش در قيامت رستگار خواهند بود!دست اوست

مصداق اين آيه تو و شيعيانت «:آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البرية نازل شد،پيغمبر به علی فرمود
،اين دو حديث و چندين حديث »باشيد آه در قيامت خشنود خواهيد بود و خدا هم از شما راضی است می

  .  نقل شده است٣٢٦ و غاية المرام،ص ٣٧٩ ،ص٦ديگر،در تفسير الدر المنثور،ج 
در مرض وفاتش لشكری را به سرداری اسامة بن زيد مجهز آرده اصرار داشت آه همه در اين ) ص(ـمحمد ١٢

ابو بكر «تخلف آردند آه از آن جمله) ص(ای از دستور پيغمبر اآرم  جنگ شرآت آنند و از مدينه بيرون روند،عده
  ) ٥٣،ص ١شرح ابن ابی الحديد،ط مصر،ج (يغمبر را بشدت ناراحت آرد بودند و اين قضيه پ»و عمر

ای برای شما بنويسم آه سبب هدايت  دوات و قلم حاضر آنيد تا نامه«:هنگام وفاتش فرمود) ص(پيغمبر اآرم 
تاريخ !!! (گويد مرضش طغيان آرده هذيان می:،عمر از اين آار مانع شده گفت»شما شده گمراه نشويد

،ص ١ابن ابی الحديد،ج .٢٢٧،ص ٥البداية و النهايه،ج .٥صحيح مسلم،ج .٣صحيح بخاری،ج .٤٣٦ص ،٢طبری،ج 
١٣٣ (  

همين قضيه در مرض موت خليفه اول تكرار يافت و خليفه اول به خالفت عمر وصيت آرد و حتی در اثنای وصيت 
ه هنگام نوشتن بيهوش شد،ولی عمر چيزی نگفت و خليفه اول را به هذيان نسبت نداد در حالی آ

  ) ٢٦٠ ص ٢روضة الصفا،ج (معصوم و مشاعرش بجا بود ) ص(وصيت،بيهوش شده بود،ولی پيغمبر اآرم 
  ٤٦٠.ـ ٤٤٥،ص ٢تاريخ طبری،ج .١٠٢،ص ٢يعقوبی،ج .١٣٥ـ١٢٣ و ص ٥٨،ص ١ـشرح ابن ابی الحديد،ج ١٣
 و ٣٠٧،ص ٢لذهب،ج مروج ا.١٦٦ و ١٥٦،ص ١تاريخ ابی الفداء ج .١٠٦ـ١٠٣،ص ٢ـتاريخ يعقوبی،ج ١٤
  ١٣٤. و ١٧،ص ١شرح ابن ابی الحديد،ج .٣٥٢
هيچ آس مخالف :آيا آسی با بيعت ابی بكر مخالفت آرد؟پاسخ داد:ـعمرو بن حريث به سعيد بن زيد گفت١٥

  ) ٤٤٧،ص ٢تاريخ طبری،ج ! (نبود جز آسانی آه مرتد شده بودند يا نزديك بود مرتد شوند
گذارم آه اگر به آنها  می من در ميان شما دو چيز با ارزش را به امانت«:مايدفر ـدر حديث معروف ثقلين می١٦

،اين حديث با »قرآن و اهل بيتم تا روز قيامت از هم جدا نخواهند شد.متمسك شويد هرگز گمراه نخواهيد شد
نقل شده است،رجوع شود به طبقات حديث ) ص( نفر از صحابه پيغمبر اآرم ٣٥بيشتر از صد طريق از 

  ٢١١.ص .غاية المرام.قلينث
، »باشد پس هر آه طالب علم است از درش وارد شود من شهر علم و علی درب آن می«:پيغمبر فرمود

  ) ٣٥٩،ص ٧البداية و النهايه،ج (
  .  مكررا ذآر شده است١٥٠ـ١٠٥،ص ٢ـتاريخ يعقوبی،ج ١٧
ريص به تحصيل علم تا جايی آه پيغمبر و ائمه اهل بيت با ترغيب و تح) ص(ـكتاب خدا و بيانات پيغمبر اآرم ١٨

،ص ١بحار،ج (طلب دانش به هر مسلمانی واجب است »طلب العلم فريضة علی آل مسلم«:فرمايد اآرم می
١٧٢ (  
  ٣٦٠.،ص ٧ـالبداية و النهايه،ج ١٩
  ١٢٩. و ١١١،١٢٦ـتاريخ يعقوبی،ص ٢٠
 الباطل من بين يديه و ال من خلفه و انه لكتاب عزيز ال يأتيه: فرمايد ـخدای تعالی در آالم خود می٢١

 و ٤١سوره فصلت،آيه (، »قرآن آتابی است گرامی آه هرگز باطل از پيش و پس به آن راه نخواهد يافت«:يعنی
٤٢ (  
يعنی شريعت تنها ) ٦٧سوره يوسف،آيه (، »جز خدا آسی نبايد حكم آند«:ان الحكم اال هللا يعنی: فرمايد می

   را نبوت بايد به مردم برسد شريعت و قوانين خداست آه از
و با اين آيه،ختم نبوت و شريعت را با ) ٤٠سوره احزاب،آيه (و لكن رسول اهللا و خاتم النبيين ، : فرمايد و می

  . فرمايد اعالم می) ص(پيغمبر اآرم 
  . و من لم يحكم بما انزل اهللا فاولئك هم الكافرون : فرمايد و می
  ) ٤٤سوره مائده،آيه (، »نكند،آافر استهر آس مطابق حكم خدا حكم «:يعنی
  ١٥٨.،ص ١تاريخ ابی الفداء،ج .١١٠،ص ٢ـتاريخ يعقوبی،ج ٢٢
،گذشته از اينها وجوب خمس در قرآن آريم منصوص ٤٨،ص ٣تاريخ يعقوبی،ج .١٨٦،ص ٣ـدر الذر المنثور،ج ٢٣
  ) ٤١سوره انفال،آيه ( ، ء فان هللا خمسه و للرسول و لذی القربی و اعلموا انما غنمتم من شی: باشد می
گويد يك شب تا صبح پدرم را مضطرب ديدم،صبح به  ـابو بكر در خالفتش پانصد حديث جمع آرد،عايشه می٢٤

  ) ٢٣٧،ص ٥آنزل العمال،ج (احاديث را بياور،پس همه آنها را آتش زد :من گفت
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  ) ٢٣٧،ص ٥ ج آنز العمال(نزد هر آس حديثی هست بايد نابودش آند :عمر به همه شهرها نوشت
در زمان عمر،احاديث زياد شد،وقتی به نزدش آوردند دستور داد آنها را سوزانيدند :گويد محمد بن ابی بكر می

  ) ١٤٠،ص ٥طبقات ابن سعد،ج (
  .  و غير آن١٥١،ص ١ـتاريخ ابی الفداء،ج ٢٥
فمن تمتع : طبق آيه(وند در حجة الوداع عمل حج را برای حجاج آه از دور به مكه وارد ش) ص(ـپيغمبر اآرم ٢٦

و همچنين در زمان .به شكل مخصوص مقرر داشت و عمر در خالفت خود آن را ممنوع ساخت) بالعمرة الخ
داير بود ولی عمر در ايام خالفت خود آن را قدغن آرد و برای متخلفين مقرر ) ازدواج موقت(رسول خدا متعه 

،يعنی مهيا باش »حی علی خير العمل«در اذان نمازو همچنين در زمان رسول خدا .داشت آه سنگسار شوند
دارد و قدغن  اين آلمه مردم را از جهاد باز می:شد،ولی عمر گفت ،گفته می»برای بهترين اعمال آه نماز است

گرفت ولی  و همچنين در زمان رسول خدا به دستور آن حضرت در يك مجلس يك طالق بيشتر انجام نمی!آرد
قضايای نامبرده در آتب حديث و فقه و آالم سنی و !! مجلس سه طالق داده شودعمر اجازه داد آه در يك

  . شيعه مشهور است
  ١٦٠.،ص ١تاريخ ابی الفداء،ج .١٣١،ص ٢ـتاريخ يعقوبی،ج ٢٧
  ٣.االصابه،ج .٣٨٦،ص ٤ـاسد الغابة،ج ٢٨
  . ر آنها  و غي٣٧٧،ص ٣تاريخ طبری،ج .١٦٨،ص ١تاريخ ابی الفداء،ج .١٥٠،ص ٢ـتاريخ يعقوبی،ج ٢٩
  ٣٩٧.،ص ٣تاريخ طبری،ج .١٥٠،ص ٢ـتاريخ يعقوبی،ج ٣٠
ـجماعتی از اهل مصر به عثمان شوريدند،عثمان احساس خطر آرده از علی بن ابيطالب استمداد نموده ٣١

ايد و عثمان توبه آرده  شما برای زنده آردن حق قيام آرده:اظهار ندامت آرد،علی به مصريين فرمود
های شما ترتيب اثر خواهم داد و  دارم و تا سه روز ديگر به خواسته ام دست بر می ار گذشتهمن از رفت:گويد می

آنم،پس علی از جانب عثمان برای ايشان قراردادی نوشته و ايشان مراجعت  ستمكار را عزل می فرمانداران
  . آردند

ز وی بدگمان شده او را تفتيش رود،ا در بين راه،غالم عثمان را ديدند آه بر شتر او سوار و به طرف مصر می
به نام خدا،وقتی عبد الرحمان بن :ای يافتند آه برای والی مصر نوشته بود بدين مضمون  نمودند،با او نامه

عديس نزد تو آمد،صد تازيانه به او بزن و سر و ريشش را بتراش و به زندان طويل المده محكومش آن و مانند 
  !!  سودان بن حمران و عروة بن نباع اجزاء آناين عمل را درباره عمرو بن احمق و

عثمان نامه را انكار !تو به ما خيانت آردی:نامه را گرفته و با خشم به جانب عثمان برگشته اظهار داشتند
گفتند مرآوبش شتر تو .پاسخ داد بدون اجازه من اين عمل را مرتكب شده.گفتند غالم تو حامل نامه بود.نمود

باشد،پاسخ داد بدون اجازه و اطالع من اين  نامه به خط مشی تو می:گفتند!اند ا دزديدهبود،پاسخ داد شترم ر
  !! آار را انجام داده

گفتند پس به هر حال تو لياقت خالفت نداری و بايد استعفا دهی،زيرا اگر اين آار به اجازه تو انجام گرفته 
تو صورت گرفته پس بی عرضگی و عدم لياقت خيانت پيشه هستی و اگر اين آارهای مهم بدون اجازه و اطالع 

  . شود و به هر حال يا استعفا آن و يا اآلن عمال ستمكاران را عزل آن تو ثابت می
اگر من بخواهم مطابق ميل شما رفتار آنم پس شما حكومت داريد،من چه آاره هستم؟آنان :عثمان پاسخ داد

  ) ١٥١ و ١٥٠ ص ٢تاريخ يعقوبی،ج .٤٠٩ـ٤٠٢،ص ٣تاريخ طبری،ج (با حالت خشم از مجلس بلند شدند 
  ٣٧٧.،ص ٣ـتاريخ طبری،ج ٣٢
  ١١٣.،ص ٢تاريخ يعقوبی،ج .٨٩،ص ٦ـصحيح بخاری،ج ٣٣
  ١٣٢.ـ ١٢٩،ص ٣تاريخ طبری،ج .١١١،ص ٢ـتاريخ يعقوبی،ج ٣٤
د در روايات زيادی وارد شده آه بعد از انعقا:٩،ص ١شرح ابن ابی الحديد،ج .١١٣،ص ٢ـتاريخ يعقوبی،ج ٣٥

ام آه از خانه  بيعت ابی بكر،وی پيش علی فرستاد و از وی بيعت خواست،علی پاسخ داد آه من عهد آرده
و باز وارد است آه علی پس از شش ماه با ابی بكر بيعت آرد و .بجز برای نماز بيرون نروم تا قرآن را جمع آنم

از جمع قرآن مصحف را به شتری بار و نيز وارد است آه علی پس .باشد اين دليل تمام آردن جمع قرآن می
و نيز وارد است آه جنگ يمامه آه قرآن پس از آن تأليف شده،در سال دوم .آرده پيش مردم آورده نشان داد

اند  خالفت ابی بكر بوده است،مطالب نامبرده در غالب آتب تاريخ و حديث آه متعرض قصه جمع مصحف شده
  . شود  يافت می

  ١٥٤.،ص ٢ـتاريخ يعقوبی،ج ٣٦
  ٣٦٤.،ص ٢مروج الذهب،ج .١٥٥،ص ٢ـتاريخ يعقوبی،ج ٣٧
  ١٥.ـنهج البالغه،خطبه ٣٨
از بيعت تخلف آردند و در رأس اين ) ع(اقليت انگشت شمار به پيروی علی ) ص(ـپس از رحلت پيغمبر اآرم ٣٩

 قابل توجهی به نيز اقليت) ع(اقليت از صحابه سلمان و ابوذر و مقداد و عمار بودند و در آغاز خالفت علی 
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عنوان مخالف از بيعت سر باز زدند و از جمله متخلفين و مخالفين سر سخت سعيد بن عاص و وليد بن عقبه و 
  . مروان بن حكم و عمرو بن عاص و بسر بن ارطاة و سمرة بن جندب و مغيرة بن شعبه و غير ايشان بودند

اند و داستانهايی آه تاريخ از ايشان ضبط  م دادهمطالعه بيوگرافی اين دو دسته و تأمل در اعمالی آه انجا
دسته اولی از اصحاب خاص پيغمبر اآرم و از .آند آرده،شخصيت دينی و هدف ايشان را به خوبی روشن می

پيغمبر فرمود خدا به من .زهاد و عباد و فداآاران و آزاديخواهان اسالمی و مورد عالقه خاص پيغمبر اآرم بودند
نام ايشان را پرسيدند سه مرتبه .فر را دوست دارد و مرا نيز امر آرده آه دوستشان دارمخبر داد آه چهار ن

  ) ٦٦،ص ١سنن ابن ماجه،ج (علی سپس نام ابوذر و سلمان و مقداد را برد :فرمود
هر دو امری آه بر عمار عرضه شود حتما حق و ارشد آنها را اختيار خواهد آرد :عايشه گويد رسول خدا فرمود

  ) ٦٦،ص ١بن ماجه،ج سنن ا(
  ) ٦٨،ص ١سنن ابن ماجه،ج (، »راستگوتر از ابوذر در ميان زمين و آسمان وجود ندارد«:پيغمبر فرمود

اند،به عرض آسی  از اينان در همه مدت حيات،يك عمل غير مشروع نقل نشده و خونی به نا حق نريخته
  . اند   مردم نپرداختهاند يا به افساد و گمراهی اند،مال آسی را نربوده متعرض نشده

اند و مالهای مسلمانان  ولی تاريخ از فجايع اعمال و تبهكاريهای دسته دوم پر است و خونهای نا حق آه ريخته
توان توجيه آرد جز  اند،از شماره بيرون است و با هيچ عذری نمی اند و اعمال شرم آور آه انجام داده آه ربوده

آردند آزاد بودند و  خدا از اينان راضی بود و در هر جنايتی آه می) گويند چنانكه جماعت می(اينكه گفته شود 
  !! مقررات اسالم آه در آتاب و سنت است در حق ديگران وضع شده بوده است

،ص ١ شرح ابن ابی الحديد ج ١٦٠،ص ٢تاريخ يعقوبی،ج .١٢٢نهج البالغه،خطبه .٣٦٢،ص ٢ـمروج الذهب،ج ٤٠
٫١٨٠  
  ٣٦٦.،ص ٢مروج الذهب،ج .١٧٢،ص ١يخ ابی الفداء،ج تار.ـتاريخ يعقوبی،ج ٤١
  ١٥٢.،ص ٢ـتاريخ يعقوبی،ج ٤٢
  ١٧١.،ص ١تاريخ ابی الفداء،ج .١٥٤،ص ٢ـتاريخ يعقوبی،ج ٤٣
  ١٥٢.،ص ٢ـتاريخ يعقوبی،ج ٤٤
ـهنگامی آه عثمان در محاصره شورشيان بود به وسيله نامه از معاويه استمداد آرد،معاويه دوازده هزار ٤٥

جهز تهيه آرده به سوی مدينه حرآت نمود ولی دستور داد در حدود شام توقف نمايند و خودش نزد لشكر م
تو عمدا لشگر را در آنجا متوقف آردی تا من آشته شوم :عثمان آمد آمادگی لشگر را گزارش داد،عثمان گفت

تاريخ .٢٥،ص ٣مروج الذهب،ج .١٥٢،ص ٢تاريخ يعقوبی،ج (سپس خونخواهی مرا بهانه آرده قيام آنی 
  ) ٤٠٢طبری،ص 

  ٤١٥.،ص ٢ـمروج الذهب،ج ٤٦
و لو ال ان : و آيه) ٥سوره ص،آيه (و انطلق المأل منهم ان امشوا و اصبروا علی الهتكم ، : ـبه شأن نزول آيه٤٧

) ٩سوره قلم،آيه (ودوا لو تدهن فيدهنون : و آيه ) ٧٤سوره اسری،آيه (ثبتناك لقد آدت ترآن اليهم شيئا قليال 
  . ر تفاسير روايتی مراجعه شودد
  . ـكتاب الغرر و الدرر آمدی و متفرقات جوامع حديث٤٨
  ١٨١.،ص ١شرح ابن ابی الحديث ج .٤٣١،ص ٢ـمروج الذهب،ج ٤٩
  ٦.،ص ١شرح ابن ابی الحديد،ج .٢ـاشباه و نظاير سيوطی در نحو،ج ٥٠
  . نهج البالغه:ـر،ك٥١
گويی خدا واحد است؟مردم  تومی!يا امير المؤمنين:رض آردع) ع(ـدر بحبوحه جنگ جمل،عربی خدمت علی ٥٢

آنی  مگر پراآندگی قلب و تشويش خاطر علی را مشاهده نمی!از هر طرف به وی حمله آرده گفتند ای عرب
اين مرد را به حال خود بگذاريد،زيرا من در جنگ :به اصحاب خود فرمود) ع(پردازی؟علی  آه به بحث علمی می

 روشن شدن عقايد درست و مقاصد دين،منظوری ندارم،سپس تفصيال به پاسخ سؤال عرب با اين قوم هم جز
  ) ٦٥،ص ٢بحار،ج (پرداخت 

  ٩.ـ ٦،ص ١ـشرح ابن ابی الحديد،ج ٥٣
  .  و ساير تواريخ١٩١،ص ٢ـتاريخ يعقوبی،ج ٥٤
  ٢٠٣.،ص ٣تاريخ ابن اثير،ج .١٢٤،ص ٤تاريخ طبری،ج .١٦٠،ص ٤ـشرح ابن ابی الحديد،ج ٥٥
  . همان مدركـ٥٦
  ١٩٣.،ص ٢ـتاريخ يعقوبی،ج ٥٧
  ٢٠٢.،ص ٢ـتاريخ يعقوبی،ج ٥٨
پوشيد،سگ و ميمونی داشت آه  ـيزيد مردی بود عياش و هوسران و دائم الخمر،لباسهای حرير و جلف می٥٩

ابو «شد،نام ميمون او مالزم و همبازی وی بودند،مجالس شب نشينی او با طرب و ساز و شراب برگزار می
گاهی هم سوار اسبش آرده به !آرد د و او را لباس زيبا پوشانيده در مجلس شربش حاضر میبو»قيس

  ) ٧٧،ص ٣مروج الذهب،ج .١٩٦،ص ٢تاريخ يعقوبی،ج (فرستاد  مسابقه می
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  ١٨٣.،ص ١تاريخ ابی الفداء،ج .٥،ص ٣ـمروج الذهب،ج ٦٠
  . ،نقل از آتاب االحداث٧٢ـالنصايح الكافيه،ص ٦١
آتب معاوية نسخة واحدة الی عماله بعد عام :المدائنی فی آتاب االحداث قالـروی ابو الحسن ٦٢

انی برئت الذمة ممن روی شيئا من فضل ابی تراب و اهل بيته النصايح الكافيه،تأليف محمد بن :الجماعة
  ١٩٤. و ٨٧ هجری،ص ١٣٨٦عقيل،چاپ نجف،سال 

  ٧٣. و ٧٢ـالنصايح الكافيه،ص ٦٣
  ٧٨. و ٥٨،٦٤،٧٧ـالنصايح الكافيه،ص ٦٤
  ١٠٠.ـسوره توبه،آيه ٦٥
  .  و تواريخ ديگر٦٤،ص ٣مروج الذهب،ج .١٩٠،ص ١ تاريخ ابی الفداء،ج ٢١٦،ص ٢ـتاريخ يعقوبی،ج ٦٦
  ٧٨.،ص ٣مروج الذهب،ج .١٩٢،ص ١تاريخ ابی الفداء،ج .٢٤٣،ص ٢ـتاريخ يعقوبی،ج ٦٧
  ٨١.،ص ٣ذهب،ج مروج ال.١٩٢،ص ١ تاريخ ابی الفداء،ج ٢٢٤،ص ٢ـتاريخ يعقوبی،ج ٦٨
  ٧٣.،ص ٣ـتاريخ يعقوبی،ج ٦٩
  ) ٢١٦،ص ٣مروج الذهب،ج (ـاذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب خرقنی الوليد ٧٠
  . بحث امام شناسی همين آتاب:ك.ـر٧١
  »قم«ـمعجم البلدان،ماده٧٢
  ٦٦.،ص ٣تاريخ يعقوبی،ج .٢١٩ـ٢١٧،ص ٣ـمروج الذهب،ج ٧٣
  .  و ساير مدارك شيعه١٢ـبحار،ج ٧٤
  ٨٤.،ص ٣ـتاريخ يعقوبی،ج ٧٥
  .  و تواريخ ديگر٢٠٨،ص ١تاريخ ابی الفداء،ج .٧٩،ص ٣ـتاريخ يعقوبی،ج ٧٦
  ٢٦٨.،ص ٣مروج الذهب،ج .٨٦،ص ٣ـتاريخ يعقوبی،ج ٧٧
  ٢٧٠.،ص ٣مروج الذهب ج .٨٦،ص ٣ـتاريخ يعقوبی،ج ٧٨
  ٢١٢.،ص ١تاريخ ابی الفداء،ج .٩٦ـ٩١،ص ٣ـتاريخ يعقوبی،ج ٧٩
  ٦.،ص ٢ الفداء،ج ـتاريخ ابی٨٠
  ٣٣.،ص ٢تاريخ ابی الفداء،ج .١٩٨،ص ٣ـتاريخ يعقوبی،ج ٨١
  ) . ع(،احواالت حضرت صادق ١٢ـبحار،ج ٨٢
  . ـقصه جسر بغداد٨٣
  . ـآغانی ابی الفرج،قصه امين٨٤
  . ـتواريخ٨٥
  . ـتاريخ ابی الفداء و تواريخ ديگر٨٦
  . ـبه تواريخ مراجعه شود٨٧
  ٩٧.ص ،١ـالحضارة االسالميه،ج ٨٨
  ٢٥٤.،ص ١الملل و النحل،ج .٣٧٣،ص ٤ـمروج الذهب،ج ٨٩
  ٥٠.،ص ٣ و ج ٦٣،ص ٢ـتاريخ ابی الفداء،ج ٩٠
  . تواريخ آامل،روضة الصفا و حبيب السير:ك.ـر٩١
  ٣.ـتاريخ آامل و تاريخ ابی الفداء،ج ٩٢
  . ـتاريخ حبيب السير٩٣
  . ـتاريخ حبيب السير و تاريخ ابی الفداء و غير آنها٩٤
  ٣٦٥.،ص ٢روضات الجنات و رياض العلماء به نقل از ريحانة االدب،ج ـ٩٥
  . ـروضات و آتاب مجالس و وفيات االعيان٩٦
  . ـروضة الصفا و حبيب السير و غيره٩٧
  .ـروضة الصفا و حبيب السير٩٨
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  عقايد شيعه
  

  ي خداشناس– ١
 

   ١١٢شيعه در اسالم ص : آتاب
 عالمه طباطبايی : نويسنده

 
   ضرورت وجود خداوند-ی به جهان هستی و واقعيت نظر

  نظری ديگر از راه ارتباط انسان و جهان
  خداوند وحدانيت

  ذات و صفت
  معنای صفات خداوندی

  توضيح بيشتر در معنای صفات
  صفات فعل
  قضا و قدر

  انسان و اختيار
  پيغمبر شناسی- ٢

   هدايت عمومی-به سوی هدف 
  خصوصی هدايت

  خرد و قانون
  شود ناميده می» وحی« مرموزی آهشعور 

  پيغمبران عصمت و نبوت
  پيغمبران و دين آسمانی

  پيغمبران و حجت وحی و نبوت
  شماره پيغمبران خدا
  )ص(نبوت محمد  پيغمبران اولوا العزم و صاحبان شريعت

  و قرآن) ص(پيغمبر اآرم 
  معاد شناسی- ٣

  ترآيب انسان از روح و بدن
  يگربحث در حقيقت روح از نظر د
  مرگ از نظر اسالم

  برزخ
   رستاخيز-روز قيامت 

  بيان ديگر
  استمرار و توالی آفرينش

  امام شناسی- ٤
  معنای امام

  و حكومت اسالمی) ص(امامت و جانشينی پيغمبر اآرم 
  در تاييد سخنان گذشته
  امامت در بيان معارف الهيه
  فرق ميان نبی و امام
  امامت در باطن اعمال

  سالمائمه و پيشوايان ا
  )ع(اجمالی از تاريخ زندگی دوازده امام 

  از نظر عمومی) ع(بحث در ظهور مهدی 
  از نظر خصوصی) ع(بحث در ظهور مهدی 
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  اشكالی چند و پاسخ آنها
 پيام معنوی شيعه:خاتمه

  
 

  ي خداشناس– ١
 

  ضرورت وجود خداوند - نظری به جهان هستی و واقعيت 
دارد هستی خدای جهان و  م است در نخستين گامی آه بر میدرك و شعور انسان آه با پيدايش او توا

سازد، زيرا به رغم آنان آه در هستی خود و در همه چيز اظهار شك و ترديد  جهانيان را بر وی روشن می
دانيم يك فرد انسان در آغاز پيدايش خود آه با درك و  نامند ما می آنند و جهان هستی را خيال و پندار می می

يابد، يعنی شك ندارد آه او هست و چيزهای ديگری جز او هست و تا  است، خود و جهان را میشعور توام 
 . پذيرد دارد و تغيير نمی انسان انسان است اين درك و علم در او هست و هيچگونه ترديد بر نمی

 
آند ثابت است و هرگز بطالن  اين واقعيت و هستی آه انسان در برابر سوفسطی و شكاك اثبات می

آند هرگز و هيچگاه درست  پذيرد، يعنی سخن سوفسطی و شكاك آه در حقيقت نفی واقعيت می نمی
 . نيست پس جهان هستی واقعيت ثابتی در بر دارد

 
دهد و نابود  بينيم دير يا زود واقعيت را از دست می های واقعيت دار آه در جهان می ولی هر يك از اين پديده

) آه بطالن پذير نيست(د آه جهان مشهود و اجزاء آن خودشان عين واقعيت شو شود و از اينجاروشن می می
شود و به واسطه آن دارای هستی  نيستند بلكه به واقعيتی ثابت تكيه داده با آن واقعيت، واقعيت دار می

ما اين ) ١(شوند  گردند و تا با آن ارتباط و اتصال دارند با هستی آن هستند و همينكه از آن بريدند نابود می می
 . ناميم خدا می»واجب الوجود«بطالن ناپذير را واقعيت ثابت

 
 نظری ديگر از راه ارتباط انسان و جهان 

بسيار ساده و روشن آه انسان با  راهی آه در فصل گذشته برای اثبات وجود خدا پيموده شد، راهی است
ی بيشتر مردم به واسطه اشتغال مداوم آه پيمايد و هيچگونه پيچ و خم ندارد، ول نهاد خدادادی خود آن را می

اند رجوع به نهاد خدادادی و فطرت ساده و  به ماديات دارند و استغراقی آه در لذايذ محسوسه پيدا آرده
 . باشد آاليش بر ايشان بسيار سخت و سنگين می بی

 
داند  اصد دينی مساوی میآند و همه را در برابر مق از اين روی اسالم آه آيين پاك خود را همگانی معرفی می
نهد و از همان راهی آه فطرت ساده را از توجه مردم  اثبات وجود خدا را با اينگونه مردم از راه ديگر در ميان می

قرآن آريم خداشناسی را از راههای مختلف به عامه . شناساند به دور داشته با ايشان سخن گفته خدا را می
آند   افكارشان را به آفرينش جهان و نظامی آه در جهان حكومت میدهد و بيشتر از همه مردم تعليم می

نمايد، زيرا انسان در زندگی چند روزه خود هر راهی را  دارد و به مطالعه آفاق و انفس دعوت می معطوف می
آند بيرون نخواهد  پيش گيرد و در هر حالی آه مستغرق شود از جهان آفرينش و نظامی آه در آن حكومت می

 . آور آسمان و زمين چشم نخواهد پوشيد  شعور و ادراك وی از تماشای صحنه شگفتبود و
 

هر يك از اجزای آن و مجموع آنها ) دانيم چنانكه می(آه پيش چشم ماست ) ٢(اين جهان پهناور هستی 
 . آند ای جلوه می باشد و هر لحظه در شكل تازه و بی سابقه پيوسته در معرض تغيير و تبديل می

 
ای آه  پوشد و از دورترين آهكشانها گرفته تا آوچكترين ذره ت تاثير قوانين استثنا ناپذير لباس تحقق میو تح

دهد هر آدام متضمن نظامی است واضح آه با قوانين استثنا ناپذير خود به طور  اجزای جهان را تشكيل می
ه سوی آاملترين حاالت سوق باشد و شعاع عملی خود را از پست ترين وضع ب حيرت انگيزی در جريان می

 . رساند دهد و به هدف آمال می می
 

نظام همگانی جهانی آه اجزای بيرون از شمار  تر و باالخره و باالتر از نظامهای خصوصی، نظامهای عمومی
پيوندد و در جريان مداوم خود هرگز استثنا  دهد و نظامهای جزئی را به هم می جهان را به همديگر ربط می

 . دارد رد و اختالل بر نمیپذي نمی
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آند آه با محيط  دهد ساختمان وجودش را طوری ترآيب می نظام آفرينش اگر انسانی را مثال در زمين جای می
به  ای با مهر و عطوفت دهد آه مانند دايه زندگی خود سازش آند و محيط زندگی وی را طوری ترتيب می

و خاك و شب و روز و فصول سال و ابر و باد و باران و پرورشش پرداخته آفتاب و ماه و ستارگان و آب 
های زيرزمينی و روی زمينی و باالخره همه سرمايه و نيروی خود را در راه آسايش و آرامش خاطر وی  گنجينه

ای  ما چنين ارتباط و سازشی را ميان هر پديده و ميان همسايگان دور و نزديك و خانه. بندد گذاشته به آار می
 . يابيم آند می  زندگی میآه در آن

 
آفرينش اگر . های جهان نيز پيداست اينگونه پيوستگی و به هم بستگی در تجهيزات داخلی هر يك از پديده

برای انسان نان داده برای تحصيل آن پای و برای گرفتن آن دست و برای خوردن آن دهان و برای جويدن آن 
اند به هدف آمالی اين  های زنجير به هم پيوسته آه مانند حلقهدندان داده است و آن را با يك رشته وسائلی 

 . مرتبط ساخته است) بقا و آمال(آفريده 
 

پايانی آه در اثر تالش علمی چندين هزار ساله خود به دست  دانشمندان جهان ترديد ندارند آه روابط بی
دنی به دنبال خود دارد و هر معلوم های تمام نش اند، طليعه ناچيزی است از اسرار آفرينش آه دنباله آورده
توان گفت اين جهان پهناور هستی آه سر تا سر  آيا می. آند ای مجهوالت بيشماری را به بشر اخطار می تازه

اجزای آن جدا و در حال وحدت و اتصال با استحكام و اتفاق حيرت انگيز خود از يك علم و قدرت نامتناهی 
 سبب به وجود آمده است؟  و بی جهت و بیآند، آفريدگاری نداشته  حكايت می

 
شمار جهان را  های محكم و بی آيا اين نظامهای جزئی و آلی و باالخره نظام همگانی جهانی آه با ايجاد رابطه

يك واحد بزرگ قرار داده و با قوانين استثنا ناپذير و دقيق خود در جريان است همه و همه بدون نقشه و به 
ها و محيطهای آوچك و بزرگ جهان برای خود پيش از  ده؟ يا هر يك از اين پديدهحسب اتفاق و تصادف بو

 گذارد؟  پيدايش نظامی برگزيده و راه و رسمی انتخاب آرده و پس از پيدايش، آن را به موقع اجرا می
 

 ساخته و پرداخته سببهای متعدد و يا اين جهان با وحدت و اتصال آاملی آه دارد و يك واحد بيش نيست
 آند؟  باشد، با دستورهای گوناگون گردش می مختلف می

 
دهد و گاهی برای پيدا آردن سببی  ای را به علت و سببی نسبت می البته فردی آه هر حادثه و پديده

گردد، فردی آه با مشاهده چند آجر  گذراند و دنبال پيروزی علمی می مجهول، روزگارها با بحث و آوشش می
دهد و اتفاق و تصادف را نفی  وی هم چيده شده نسبت آن را به يك علم و قدرتی میآه با نظام و ترتيب ر

سبب پيدايش، يا نظام  نمايد، هرگز حاضر نخواهد شد جهان را بی آرده به وجود نقشه و هدفی قضاوت می
 . جهان را اتفاقی و تصادفی فرض آند

 
پايان خود آن  بزرگی است آه با علم و قدرت بیآند آفريده آفريدگار  پس جهان با نظامی آه در آن حكومت می

دهد و اسباب جزئيه آه حوادث جزئيه را در جهان به وجود  سوی هدفی سوق می را به وجود آورده و به
باشند، هر چيزی در  شوند و از هر سوی، تحت تسخير و تدبير وی می آورند همه باالخره به او منتهی می می

 . گيرد او به چيزی نيازمند نيست و از هيچ علت و شرطی سرچشمه نمیهستی خود نيازمند به اوست و 
 

 خداوند  وحدانيت
فرض وجود (هر واقعيتی را از واقعيتهای جهان فرض آنيم واقعيتی است محدود، يعنی بنا به فرض و تقديری 

حقيقت منفی است و در ) فرض عدم سبب و شرط(هستی را داراست و بنا به فرض و تقديری ) سبب و شرط
شود تنها خداست آه هيچ حد و نهايتی برای وی فرض  وجودش مرزی دارد آه در بيرون آن مرز يافت نمی

باشد و به هيچ سبب و شرطی مرتبط و  توان آرد، زيرا واقعيت وی مطلق است و به هر تقدير موجود می نمی
 . نيازمند نيست

 
فرض نمود، زيرا هر دوم آه فرض شود، غير »عدد« انتو روشن است آه در مورد امر نا محدود و نامتناهی نمی

از اولی خواهد بود و در نتيجه هر دو محدود و متناهی خواهند بود و به واقعيت همديگر مرز خواهند زد، چنانكه 
توان فرض آرد و اگر هم فرض  اگر حجمی را مثال نامحدود و نامتناهی فرض آنيم در برابر آن حجمی ديگر نمی

 ) . ٣(يگانه است و شريك وجود ندارد »خدا« مان اولی خواهد بود، پسآنيم دومی ه
 

 ذات و صفت
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شخصی اوست و  اگر انسانی را مثال مورد بررسی عقلی قرار دهيم، خواهيم ديد ذاتی دارد آه همان انسانيت
فالن شود مانند اينكه زاده فالن شخص است و پسر  صفاتی نيز همراه دارد آه ذاتش با آنها شناخته می
 . ياخالف اين صفات را دارد آسی است، داناست و تواناست و بلند قامت و زيباست

 
شوند و برخی مانند دانايی و  اين صفات اگر چه برخی از آنها مانند صفت اولی و دومی هرگز از ذات جدا نمی

يك از آنها غير از ديگری توانايی امكان جدايی و تغيير را دارند ولی در هر حال همگی غير از ذات و همچنين هر 
 . باشد می

 
بر اينكه ذاتی آه صفت دارد و صفتی  بهترين دليل است) مغايرت ذات با صفحات و صفات با همديگر(اين مطلب 

باشند، زيرا اگر ذات نامحدود و نامتناهی بود صفات را نيز فرا  آه معرف ذات است هر دو محدود و متناهی می
شد مثال ذات انسان مفروض  گرفتند و در نتيجه همه يكی می  همديگر را فرا میگرفت و همچنين صفات نيز می

همان توانايی بود و همچنين توانايی و دانايی و بلند قامتی و زيبايی همه عين همديگر و همه اين معانی يك 
 . معنا بيش نبود

 
توان اثبات  نمی) آه گذشتبه معنايی (شود آه برای ذات خداوند عز و جل، صفت  از بيان گذشته روشن می

حتی از همين تنزيه آه (گيرد و ذات مقدسش از هر تحديدی منزه است  تحديد صورت نمی بی نمود، زيرا صفت
 ) در حقيقت اثبات صفتی است

 
 معنای صفات خداوندی 

آه در اند اينها صفات مثبتی هستند  در جهان آفرينش آماالت زيادی سراغ داريم آه در صورت صفات ظاهر شده
دهند، چنانكه از مقايسه يك  هر جا ظاهر شوند مورد خود را آاملتر نموده ارزش وجودی بيشتری به آن می

شك اين آماالت را خدا آفريده و  بی. روح مانند سنگ، روشن است موجود زنده مانند انسان با يك موجود بی
آرد و از اين رو به قضاوت عقل  شان نمی لبخشيد و تكمي به ديگران نمی داده است و اگر خودش آنها را نداشت

 -  چنانكه گذشت -گذاشته از اين . خدای آفرينش علم دارد قدرت دارد و هر آمال واقعی را دارد سليم بايد گفت
 . آثار علم و قدرت و در نتيجه آثار حيات از نظام آفرينش پيداست

 
 آماالت آه در صورت صفات برای او اثبات ولی نظر به اينكه ذات خداوندی نامحدود و نامتناهی است اين

و مغايرتی آه ميان ذات و صفات و ) ٤(باشند  شوند در حقيقت عين ذات و همچنين عين يكديگر می می
شود تنها در مرحله مفهوم است و به حسب حقيقت جز يك واحد غير  همچنين در ميان خود صفات ديده می

 . قابل تقسيم در ميان نيست
 

عقيده پيروان خود را ) تحديدات به واسطه توصيف يا نفی اصل آمال(لوگيری از اين اشتباه ناروا اسالم برای ج
خدا علم داردنه مانند علم :دهد اينگونه اعتقاد آنند آه و دستور می) ٥(دارد  در ميان نفی و اثبات نگه می

 .  با چشم و به همين ترتيببيند نه شنود نه با گوش، می ديگران، قدرت دارد نه مانند قدرت ديگران، می
 

 توضيح بيشتر در معنای صفات 
، صفات آمال چنانكه پيشتر اشاره شد معانی اثباتی » صفات آمال و صفات نقص«:صفات بر دو قسمند

باشند، چنانكه با مقايسه  هستند آه موجب ارزش وجودی بيشتر و آثار وجودی فزونتر برای موصوفات خود می
 و توانا با يك موجود ديگر مرده و بی علم و قدرت روشن است، و صفات نقص صفاتی يك موجود زنده و دانا
 . هستند بر خالف آن

 
وقتی آه در معانی صفات نقص، دقيق شويم خواهيم ديد آه به حسب معنا منفی بوده از فقدان آمال و 

بنابر آنچه .  و نظاير اينهاآند، مانند جهل و عجز و زشتی و ناتندرستی نداشتن يك نوع ارزش وجودی حكايت می
دهد، مانند نفی نادانی آه معنای دانايی و نفی ناتوانی آه  گذشت، نفی صفات نقص، معنای صفات آامل می

 . دهد معنای توانايی می
 

آند و هر صفت نقص را  و از اينجاست آه قرآن آريم هر صفت آمالی را مستقيما برای خدای متعال اثبات می
و هو العليم القدير و هو الحی و ال : فرمايد نمايد، چنانكه می فی آن را برای وی اثبات مینيز نفی آرده، من

ای آه نبايد از نظر دور داشت اين است آه خدای  نكته. تاخذه سنة و ال نوم و اعلموا انكم غير معجزی اهللا 
فت آمالی هم آه در هر ص) ٦(متعال واقعيتی است مطلق آه هيچگونه حد و نهايت ندارد و از اين روی 
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وی مادی و جسمانی و محدود به مكان و زمان . شود، معنای محدوديت را نخواهد داشت موردش اثبات می
شود از معنای  حالی آه حادث باشد منزه است و هر صفتی آه حقيقتا برای وی اثبات می نيست و از هر صفت

 ) ٧(ء  مثله شیليس آ: فرمايد محدوديت تعريه و تخليه شده است، چنانكه می
 
  

 صفات فعل 
توضيح . شوند به صفات ذات و صفات فعل با انقسام ديگری منقسم می) عالوه بر آنچه گذشت(صفات 
صفت گاهی با خود موصوف قائم است مانند حيات و علم و قدرت آه با شخص انسان زنده و دانا و توانا :اينكه

ا آنها متصف فرض آنيم اگر چه غير از وی چيز ديگر فرض توانيم انسان را به تنهايی ب قائم هستند و ما می
نكنيم و گاهی تنها با موصوف قائم نيست و موصوف برای اينكه با آن صفت متصف شود، نيازمند تحقق چيز 

تواند نويسنده  ديگری است مانند نويسندگی و سخنگويی و خواستاری و نظاير آنها، زيرا انسان وقتی می
ای فرض شود و وقتی  شود آه شنونده و آاغذ مثال فرض شود و وقتی سخنگو میباشد آه دوات و قلم 

 . خواستنی وجود داشته باشد و تنها فرض انسان در تحقق اين صفات، آافی نيست شود آه خواستار می
 

باشند  تنها از قسم اول می) چنانكه گذشت عين ذاتند(شود آه صفات حقيقی خدای متعال  از اينجا روشن می
ما قسم دوم آه در تحقق آنها پای غير در ميان است و هر چه غير اوست آفريده او و در پيدايش پس از و ا

 . شود صفت ذات و عين ذات خدای متعال گرفت آورد نمی اوست، صفتی را آه با پيدايش خود به وجود می
 

 آردگار، پروردگار، زنده آننده، شود مانند آفريدگار، صفاتی آه برای خدای متعال بعد از تحقق آفرينش، ثابت می
 . ميراننده، روزی دهنده و نظاير آنها عين ذات نيستند بلكه زايد بر ذاتند و صفت فعلند

 
اين است آه پس از تحقق فعل، معنای صفت از فعل گرفته شود نه از ذات، مانند آفريدگار » صفت فعل«مراد از

ها  شود و با خود آفريده دن خدای متعال ماخوذ و مفهوم میها آفريدگار بو آه پس از تحقق آفرينش از آفريده
 . قائم است نه با ذات مقدس خدای متعال تا ذات با پيدايش صفت از حالی به حالی تغيير آند

 
اراده به معنای خواستن، (شود  شيعه دو صفت اراده و آالم را به معنايی آه از لفظ آنها فهميده می

و معظم اهل سنت آنها را به معنای علم گرفته ) ٨(دانند  صفت فعل می) نايعنی آشف لفظی از مع» آالم«
 . شمارند وصفت ذات می

 
 قضا و قدر 

به مقتضای اين قانون، هر يك از . قانون عليت در جهان هستی به نحو استثنا ناپذير، حكمفرما و جاری است
بستگی دارد آه با فرض تحقق همه ) اسباب و شرايط تحقق(های اين جهان در پيدايش خود به عللی  پديده
است و با فرض فقدان ) جبری(ضروری ) معلول مفروض(پيدايش آن پديده ) شود آه علت تامه ناميده می(آنها 

با بررسی و آنجكاوی اين نظريه، دو مطلب ذيل . همه آنها يا برخی از آنها پيدايش پديده نامبرده محال است
 : شود برای ما روشن می

 
اش بسنجيم، نسبت آن به  را با مجموع علت تامه و همچنين با اجزای علت تامه) معلول(يك پديده  اگر - ١

آه علت ناقصه ناميده (خواهد بود و نسبتش به هر يك از اجزای علت تامه ) جبر(علت تامه نسبت ضرورت 
 . نه ضرورت وجود رادهد،  به معلول تنها امكان وجود را می نسبت امكان است، زيرا جزء علت سبت) شود می

 
بنابر اين، جهان هستی آه هر پديده از اجزای آن در پيدايش خود بستگی ضروری به علت تامه خود دارد، 
ضرورت در سراسر آن حكمفرما و پيكره آن از يك سلسله حوادث ضروری و قطعی تنظيم شده است، با اين 

 . باشد محفوظ می)  خود نسبت و ارتباط دارندها آه به غيرعلت تامه پديده(حال صفت امكان در اجزای آن 
 

ناميده، زيرا همين ضرورت از هستی دهنده » قضای الهی« قرآن آريم در تعليم خود اين حكم ضرورت را به نام
حتمی آه قابل تخلف نيست و عادالنه  جهان هستی سرچشمه گرفته و از اين روی حكم و قضايی ست

 . دارد باشد آه استثنا و تبعيض بر نمی می
 

  ) ٩(اال له الخلق و االمر : فرمايد خدای متعال می
  ) ١٠(اذا قضی امرا فانما يقول له آن فيكون : فرمايد و می
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 ) ١١(و اهللا يحكم ال معقب لحكمه : فرمايد و می
 
دهد و پيدايش معلول موافق و  به معلول می  هر يك از اجزای علت، اندازه و الگويی مناسب خود نسبت- ٢

آند مثال عللی آه تنفس را برای انسان به  هايی است آه علت تامه برايش معين می ق مجموع اندازهمطاب
آند بلكه اندازه معينی از هوای مجاور دهان و بينی را در زمان معين و  آورد تنفس مطلق را ايجاد نمی وجود می

ه ابصار را برای انسان بوجود فرستد و عللی آ مكان معين و شكل معين از مجرای تنفس به محوطه ريه می
سازد بلكه ابصاری آه به واسطه  قيد و شرط را محقق نمی ابصار بی) و انسان نيز جزء آنهاست(آورد  می

های جهان و حوادثی  آند اين حقيقت در همه پديده برای وی اندازه گرفته شده ايجاد می وسائل آن از هر جهت
 .  استافتد بدون تخلف جاری آه در آن اتفاق می

 
باشد نسبت  ناميده و به خدای متعال آه سرچشمه آفرينش می»قدر«قرآن آريم در تعليم خود اين حقيقت را

  ) . ١٢(ء خلقناه بقدر  انا آل شی: فرمايد داده است، چنانكه می
  ) ١٤) (١٣(ء اال عندنا خزائنه و ما ننزله اال بقدر معلوم  و ان من شی: فرمايد و می

گيرد ضروری الوجود و غير  ای آه در نظام آفرينش جای می ب قضای الهی هر پديده و حادثهو چنانكه به موج
ای آه از جانب خدا  آيد از اندازه ای آه به وجود می هر پديده و حادثه»قدر« قابل اجتناب است همچنين به موجب

 . برايش معين شده هرگز آمترين تخلف و تعدی نخواهد نمود
 

 انسان و اختيار 
های  های جهان آفرينش است و پيدايش آن مانند ساير پديده دهد يكی از پديده ی آه انسان انجام میفعل

جهان بستگی آامل به علت دارد و نظر به اينكه انسان جزء جهان آفرينش و ارتباط وجودی با اجزای ديگر جهان 
خورد، برای انجام اين   آه انسان میتوان دانست، مثال لقمه نانی دارد، اجزای ديگر را در فعل وی بی اثر نمی

فعل چنانكه وسايل دست و پا و دهان و علم و قدرت و اراده الزم است، وجود نان در خارج و در دسترس بودن و 
مانع نداشتن و شرايط ديگر زمانی و مكانی برای انجام عمل الزم است آه با نبودن يكی از آنهافعل غير مقدور 

 . تحقق فعل ضروری است) تحقق علت تامه(است و با تحقق همه آنها 
 

به مجموع اجزای علت تامه منافات با اين ندارد آه نسبت فعل  و چنانكه گذشت ضروری بودن فعل نسبت
 . انسان آه يكی از اجزای علت تامه است نسبت امكان باشد

 
لت موجب ضروری بودن انسان امكان يعنی اختيار فعل را دارد و ضروری بودن نسبت فعل به مجموع اجزای ع

 . باشد نسبت فعل به برخی از اجزای آن آه انسان است نمی
 

بينيم مردم با نهاد خدادادی خود ميان  آند، زيرا ما می آاليش انسان نيز اين نظر را تاييد می درك ساده و بی
گذارند  فرق میامثال خوردن و نوشيدن و رفتن و آمدن و ميان صحت و مرض و بزرگی و آوچكی، بلندی قامت، 

دانند و مورد امر و نهی و  و قسم اول را آه با خواست و اراده انسان ارتباط مستقيم دارد در اختيار شخص می
 . دهند بر خالف قسم دوم آه در آنها تكليفی متوجه انسان نيست ستايش و نكوهش قرار می

 
بود، گروهی از اين روی آه افعال در صدر اسالم ميان اهل سنت در خصوص افعال انسان، دو مذهب مشهور 

و ارزش برای اختيار و !دانستند انسان متعلق اراده غير قابل تخلف خداست، انسان را در افعال خود مجبور می
دانستند و ديگر متعلق اراده خدايی نديده  ديدند و گروهی انسان را در فعل خود مستقل می اراده انسان نمی

 . شمردند خارج می»قدر« از حكم
 

ولی به حسب تعليم اهل بيت آه با ظاهر تعليم قرآن مطابقت دارد، انسان در فعل خود مختار است ولی 
خدای متعال :خدای متعال از راه اختيار، فعل را خواسته است و به حسب تعبير سابق ما مستقل نيست، بلكه

اشد، فعل را خواسته و ضرورت داده ب از راه مجموع اجزای علت تامه آه يكی از آنها اراده و اختيار انسان می
به  باشد، يعنی فعل نسبت خدايی فعل ضروری و انسان نيز در آن مختار می است و در نتيجه اينگونه خواست

 . به يكی از اجزاء آه انسان باشد، اختياری و ممكن است خود، ضروری و نسبت مجموع اجزای علت
 

 ) . ١٥(» ويض بلكه امری است ميان دو امرنه جبر است و نه تف«:فرمايد می) ع(امام ششم 
 
 : ها نوشت پی
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  قالت رسلهم ا فی اهللا شك فاطر السموات و االرض : فرمايد  در آتاب خدا به اين برهان اشاره آرده می-  ١

شود در خدا شك آرد خدايی آه آسمانها و زمين را به وجود آورده، عدم را شكافته و آسمانها و  آيا می«:يعنی
  ) ١٠سوره ابراهيم، آيه . (» ا پايدار ساخته استزمين ر

ان فی السموات و االرض اليات للمؤمنين و فی خلقكم و ما يبث من دابة ايات : فرمايد  خدای متعال می-  ٢
لقوم يوقنون و اختالف الليل و النهار و ما انزل اهللا من السماء من رزق فاحيا به االرض بعد موتها و تصريف الرياح 

  ) ٦ -  ٣سوره جاثيه، آيه (بعد اهللا و اياته يؤمنون  قوم يعقلون تلك آيات اهللا نتلوها عليك بالحق فبای حديثآيات ل
گويی خدا  باامير المؤمنين آيا می نزديك شد و گفت) ع( مرد عربی در جنگ جمل به امير المؤمنين علی -  ٣

بينی آه امير المؤمنين تا چه اندازه تقسم  آيا نمی:يكی است؟مردم از هر سوی به مرد عرب حمله آرده گفتند
  دارد؟ ) تشويش خاطر(قلب 

خواهد همان است آه ما از اين  او را به حال خود بگذاريد، زيرا آنچه اين مرد عربی می«:امير المؤمنين فرمود
شود خدا يكی است، چهار قسم است، دو  اينكه گفته می«:، پس به مرد عرب فرمود» خواهيم جماعت می

يكی اين است  ای از آن چهار معنا درست نيست و دو معنا درست است، اما آن دو معنا آه درست نيستمعن
آه آسی گويد خدا يكی است و عدد و شماره را در نظر گيرد، اين معنا درست نيست، زيرا آنكه دوم ندارد 

)  قول نصارا ثالث ثالثهاشاره به(خدا، سوم سه تا است :بينی آسانی آه گفتند شود آيا نمی داخل عدد نمی
يا (فالنی يكی از مردم است، يعنی نوعی است از اين جنس :آافر شدند؟و يكی اين است آه آسی بگويد

  . اين معنا نيز در خدا درست نيست، زيرا تشبيه است و خدا از شبيه منزه است) واحد است از اين نوع
به اين معنا آه در ميان  سی بگويد خدا يكی استيكی اين است آه آ و اما آن دو معنا آه در خدا درست است

احد يعنی هيچگونه آثرت و (خدا يكی است :و يكی اينكه آسی بگويد. اشياء شبيه ندارد، خدا چنين است
  ) ٢٠٧، ص ٣بحار، ج (، » خدا چنين است) دارد نه در خارج و نه در عقل و نه در وهم انقسام بر نمی

يعنی اثبات وجود ) ١٨٦، ص ٢بحار، ج (، » ن خدا همان يگانه دانستن اوستشناخت«:فرمايد می) ع(و باز علی 
خدای تعالی آه وجودی است نامتناهی و غير محدود در اثبات وحدانيت وی آافی است، زيرا دوم برای نا 

  . متناهی تصور ندارد
ی نبود و سمع او خدا هستی ثابت دارد و علم او خود اوست در حالی آه معلوم«:فرمايد  امام ششم می- ٤

خود اوست در حالی آه مسموعی نبود و بصر او خود او بود در حالی آه مبصری نبود و قدرت او خود او بود در 
. ر(و اخبار اهل بيت در اين مسائل از شماره بيرون است ) ١٢٥، ص ٢بحار، ج (، »حالی آه مقدوری نبود

  ) ٢نهج البالغه، توحيد عيون و بحار، ج :ك
خدای تعالی نوری است آه با ظلمت مخلوط «:فرمايند  می-  عليهم السالم -پنجم، ششم و هشتم  امام -  ٥

  ) ١٢٩، ص ٢بحار، ج (، » نيست و علمی است آه جهل در آن نيست و حياتی است آه مرگ در آن نيست
د با تشبيه آنن خدا اثبات می گروهی صفات را به:مردم در صفات، سه مذهب دارند«:فرمايد می) ع(امام هشتم 

با نفی تشبيه به  آنند و راه حق مذهب سوم و آن اثبات صفات است به ديگران و گروهی صفات را نفی می
  ) ٩٤، ص ٢بحار، ج (، » ديگران

شود  خداوند تبارك و تعالی با زمان و مكان و حرآت و انتقال و سكون متصف نمی«:فرمايد  امام ششم می- ٦
  ) ٩٦، ص ٢بحار، ج (، »  و حرآت و سكون استبلكه او آفريننده زمان و مكان

  . ١١ سوره شوری، آيه -  ٧
بود در حالی »قادر«بود در حالی آه معلومی نبود و» عالم«خدا پيوسته در ذات خود«:فرمايد  امام ششم می-  ٨

 از آن نبود پس» متكلم«آالم، حادث است، خدا بود و«: بود؟فرمود» متكلم«و:راوی گويد گفتم. »آه مقدوری نبود
اراده از مردم ضمير است و «:فرمايد می) ع(و امام هشتم )١٤٧، ص ٢بحار، ج (، »آالم را احداث و ايجاد آرد
و تفكر ) قصد(شود و از خدا احداث و ايجاد اوست و بس، زيرا خدا مانند ما تروی و هم  پس از آن فعل پيدا می

  ) ١٤٤، ص ٢بحار، چاپ آمپانی، ج (، »ندارد
  . ٥٤راف، آيه  سوره اع-  ٩
  . ١١٧ سوره بقره، آيه -  ١٠
  . ٤١ سوره رعد، آيه -  ١١
  . ٤٩ سوره قمر، آيه -  ١٢
خدای تعالی وقتی آه چيزی را اراده آرد، مقدر «:فرمايد می) ع(امام ششم . ٢١ سوره حجر، آيه -  ١٤ و١٣
، ٣بحار، چاپ آمپانی، ج (، »دآن می) اجرا(آند و وقتی قضاء آرد، امضا  آند و وقتی آه تقدير آرد، قضاء می می
  ) ٣٤ص 
) ع(و امام پنجم و ششم ) ع(از يزيد شامی از امام هشتم ) ع(و از امام ششم ) ٥، ص ٣بحار، ج  (-  ١٥

و خدا . خدا به آفرينش خود مهربانتر از آن است آه آنان را به گناه اجبار آند و پس از آن عذاب آند«:فرمودند
  ) ٦، ص ٣بحار، ج (، » بخواهد و نشودعزيزتر از آن است آه امری را
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خدا اآرم از آن است آه مردم را به چيزی آه قدرت ندارند تكليف آند و اعز از آن «:فرمايد و باز امام ششم می
اشاره به دو مذهب جبر و تفويض ) ١٥، ص ٣بحار، ج (، »خواهد است آه در ملك او امری بوجود آيد آه وی نمی

 . است
 
  

  ي پيغمبر شناس- ٢
 

   ١٢٨شيعه در اسالم ص : آتاب
 عالمه طباطبايی : نويسنده

 
  هدايت عمومی -به سوی هدف 

گيرد، شروع به رشد و نمو آرده به شاهراه تحول  دانه گندمی آه در شكم خاك با شرايط مناسبی قرار می
پيمايد تا يك  یای به خود گرفته با نظم و ترتيب مشخصی راهی را م افتد و هر لحظه صورت و حالت تازه می
های آن به زمين افتد باز مسير گذشته را آغاز  شود و اگر يكی از دانه های گندم می ای آامل، دارای خوشه بوته

ای است در مهد زمين آغاز حرآت نموده، پوست را شكافته  رساند، و اگر هسته ميوه آرده به سر انجام می
 . شود ه باالخره درختی برومند و سر سبز و باردار میدهد و راه منظم و مشخصی را پيمود جوانه سبزی می

 
اگر نطفه حيوانی است در ميان تخم يا در رحم مادر، شروع به تكامل نموده راه مشخصی را آه ويژه همان 

 . شود ای است، سير نموده، فردی آامل از همان حيوان می حيوان نطفه
 

ش آه در اين جهان مشهودند برقرار و در سرنوشت همان اين راه مشخص و سير منظم در هر يك از انواع آفرين
رسد و هرگز حيوانی ماده  سبز گندم آه از دانه شروع نموده به گوسفند يا بز يا فيل نمی نوع است و هرگز بوته

زايد حتی اگر نقصی در ترآيب اعضا يا در عمل  آه از نر خود باردار گشته، خوشه گندم يا درخت چنار نمی
آنيم  خوشه به وجود آيد، ما ترديد نمی ی پيدا شود مثال گوسفندی بی چشم يا بوته گندمی بیطبيعی نوزاد

 . باشد آه به يك آفت و سبب مخالف مستند می
 

نظم و ترتيب مداوم در تحول و تكون اشياء و اختصاص هر نوع از انواع آفرينش در تحول و تكامل خود به نظامی 
توان نتيجه  از اين نظريه روشن دو مسئله ديگر می. باشد قابل انكار میخاص، برای متتبع آنجكاوی و غير 

 : گرفت
 
پيمايد يك اتصال و ارتباطی برقرار   در ميان مراحل آه نوعی از انواع آفرينش از آغاز پيدايش تا انجام آن می-  ١

 از پيش رو جذب سر دفع و است مانند اينكه نوع نامبرده در هر يك از مراحل تحول و تكون خود از پشت
 . شود می

 
 نظر به اتصال و ارتباط نامبرده آخرين مرحله سير هر نوع از آغاز پيدايش مطلوب و مورد توجه تكوينی همان -  ٢

دهد از همان وقت متوجه يك  پديده نوعی است چنانكه مغز گردويی آه در زير خاك جوانه سبز می
 . باشد حم، از آغاز تكون به سوی حيوان آاملی رهسپار میبرومند گردويی است و جنين در تخم يا در ر درخت

 
اين رهسپاری و آشش ) دهد آه مطلق آفرينش و پرورش اشياء را به خدا نسبت می(قرآن آريم در تعليم خود 

دهد، چنانكه  را آه هر نوع از انواع آفرينش در راه آمال خود دارد به هدايت الهی و رهبری خدايی نسبت می
  ) . ١(هدی  ء خلقه ثم  الذی اعطی آل شی:فرمايد می

  ) . ٢(الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی : فرمايد و می
  ) ٣(و لكل وجهة هو موليها :فرمايد های نامبرده اشاره آرده می و به نتيجه

لمون و ما خلقنا السموات و االرض و ما بينهما العبين ما خلقناهما اال بالحق و لكن اآثرهم ال يع:فرمايد و می
)٤ ( 
 

 خصوصی  هدايت
بديهی است نوع انسان از اين آليات مستثنا نيست و همين هدايت تكوينی آه در همه انواع آفرينش حكومت 

خواهد آرد و چنانكه هر نوع با سرمايه اختصاص خود به سوی آمال خود رهسپار  آند در وی نيز حكومت می
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انسان در عين . يابد وينی به سوی آمال واقعی خود هدايتيابد، انسان نيز با هدايت تك شود و هدايت می می
اينكه با انواع ديگر نباتی و حيوانی در بسياری از خصايص شريك است، خصيصه اختصاصی دارد آه از ديگران 

ای  است آه انسان به واسطه آن به تفكر پرداخته و از هر وسيله»خرد«. است»خرد« دهد و آن تميزش می
گيرد و در اعماق درياها شناوری  در فضای بيكران آسمانها اوج می. نمايد ستفاده میممكن به نفع خود ا

نمايد و حتی از همنوعان خود تا  آند و در سطح زمين از انواع جماد و نبات و حيوان استثمار و استخدام می می
 . گيرد تواند سود می جايی آه می

 
بيند ولی نظر به اينكه سازمان  زادی مطلق خود میانسان به حسب طبع اولی سعادت و آمال خود را در آ

شمار دارد آه هرگز به تنهايی توانايی رفع آنها را ندارد و  وجوديش سازمان اجتماعی است و نيازمنديهای بی
در صورت اجتماع و تعاون با همنوعان خود آه آنان نيز همان غريزه خودخواهی آزادی دوستی را دارند، ناگزير 

برد سودی بدهد و  بدهد، در برابر سودی آه از ديگران می ز آزادی خود را در اين راه از دستاست مقداری ا
را از روی ناچاری » اجتماع تعاونی« خود بهره بدهد، يعنی گيرد، از رنج معادل آنكه از رنج ديگران بهره می

 . پذيرد می
 

ر آغاز درخواستهای خود به چيزی جز زور و اين حقيقت از حال نوزادان و آودآان، بسيار روشن است، نوزادان د
روند، ولی تدريجا به حسب تكامل فكر  شوند و نيز زير بار هيچ قانون و مقرراتی نمی گريه متوسل نمی

رود و آم آم به حال فرد اجتماعی نزديك  فهمند آه آار زندگی تنها با سرآشی و زورگويی پيش نمی می
گردند،   تفكر آامل دارد به همه مقررات اجتماعی محيط خود، رام میشوند تا در سن يك فرد اجتماعی آه می

شمرد آه در اجتماع حكومت آرده وظيفه هر  وجود قانون را الزم می» اجتماع تعاونی« انسان به دنبال پذيرفتن
ه قانونی آه باجريان عملی آن هر يك از افراد جامع. يك از افراد را معين و سزای هر مختلف را مشخص سازد

 . باشد بيابند به سعادت واقعی خود برسند و نيكبختی را آه معادل ارزش اجتماعی وی می
 

اين قانون همان قانون عملی همگانی است آه بشر از روز پيدايش تا امروز پيوسته خواهان و شيفته آن است 
يهی است اگر چنين چيزی آند، بد و هميشه آن را در سر لوحه آرزوهای خود قرار داده در بر آوردن آن تالش می

 ) . ٥(گرفت  بشريت نوشته نشده بود، خواست هميشگی بشر قرار نمی امكان نداشت و در سرنوشت
 

نحن قسمنا بينهم معيشتهم فی الحيوة : فرمايد خدای متعال به حقيقت اين اجتماع بشری اشاره نموده می
 ) ٦(ا الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخري

 
ان االنسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا : فرمايد در معنای خود خواهی و انحصار طلبی انسان می

 ) ٧(مسه الخير منوعا 
 

 خرد و قانون 
اگر درست دقت آنيم خواهيم ديد قانونی آه بشر پيوسته در آرزوی آن است و مردم تنها و دسته دسته با 

آنند، همانا قانونی است آه جهان  قرراتی را آه سعادتشان را تامين آند، درك مینهاد خدادادی لزوم چنان م
بی تبعيض و استثنا به نيكبختی رسانيده در ميانشان آمال  بشريت را از آن جهت آه جهان بشری است

 يافته های گوناگون زندگی بشر، چنين قانونی آه تنظيم عمومی را بر قرار سازد و بديهی است تا آنون در دوره
عقل و خرد باشد، درك نشده است و اگر چنين قانونی به حسب تكوين به عهده خرد گذاشته شده بود، البته 

باشند  شد بلكه همه افراد مردم آه با جهاز تعقل مجهز می در اين روزگاران دراز برای بشريت درك و مفهوم می
 . آنند د درك میآردند چنانكه لزوم آن را در جامعه خو آن را تفصيال درك می

 
قانون آامل مشترآی آه بايد سعادت جامعه بشری را تامين آند و بايد بشر از راه آفرينش :و به عبارت روشنتر

شود، اگر تكوينا به عهده خرد گذاشته شده بود، هر انسان با خردی آن را درك  و تكوين به سوی آن هدايت
آند ولی از چنين قانونی تا آنون خبری   خود را درك میآرد چنانكه سود و زيان و ساير ضروريات زندگی می

های بشری  نيست و قوانينی آه خود به خود يا با وضع يك فرد فرمانروا يا افراد يا ملل آه تا آنون در جامعه
اطالع  ای بی ای از آن با اطالع و دسته غير آنان مسلم است و دسته جريان يافته، برای جمعی مسلم برای

 هرگز همه مردم آه در ساختمان بشری مساوی و همه با خرد خدادادی مجهزند درك مشترآی باشند و می
 . در اين باب ندارند

 
 شود  ناميده می»  وحی«شعور مرموزی آه 
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آند و چون به  با بيان گذشته روشن شد آه قانونی را آه سعادت جامعه بشری را تامين آند خرد درك نمی
وجود چنين درآی در نوع انسانی ضروری است ناگزير دستگاه درك آننده مقتضای نظريه هدايت عمومی، 

ديگری در ميان نوع انسانی بايد وجود داشته باشد آه وظايف واقعی زندگی را به آنان بفهماند و در دسترس 
شود، البته الزمه  ناميده می» شعور وحی«باشد،  همگان گذارد و اين شعور و درك آه غير از عقل و حس می

يدايش چنين نيرويی در انسانيت اين نيست آه در همه افراد پيدا شود چنانكه نيروی تناسل در انسانيت پ
شود آه به سن بلوغ برسند و  آفريده شده ولی درك لذت ازدواج و مهيا شدن برای آن، تنها در افرادی پيدا می
 ازدواج برای افراد نا بالغ انسان، شعور وحی در افرادی آه ظهور نكرده، شعوری است مرموز چنانكه درك لذت

 . درآی است مرموز
 

: فرمايد خود و نارسايی عقل در اين خصوص اشاره آرده می خدای متعال در آالم خود در خصوص وحی شريعت
رسال مبشرين و منذرين لئال يكون للناس علی اهللا . . . انا اوحينا اليك آما اوحينا الی نوح و النبيين من بعده

 ) . ٨( الرسل حجة بعد
 

  عصمت نبوت - پيغمبران 
آند پيغمبران خدا مردانی بودند آه  ظهور پيغمبران خدا نظريه وحی را آه در فصل سابق گذشت تاييد می

دعوی وحی و نبوت نمودند و برای دعوی خود حجت قاطع اقامه آردند و مواد دين خدا را آه همان قانون 
نموده در دسترس عموم گذاشتند و چون پيغمبران آه با وحی و نبوت سعادتبخش خدايی است، به مردم تبليغ 

بقيه مردم را با  مجهز بودند، در هر زمان آه ظاهر شدند بيش از يك فرد يا چند فرد نبودند، خدای متعال هدايت
 . ماموريت دعوت و تبليغ آه به پيغمبران خود داده، تتميم و تكميل فرمود

 
ا بايد با صفت عصمت متصف باشد، يعنی در گرفتن وحی از جانب خدا و در و از اينجاست آه پيغمبر خد

 چنانكه -نكند، زيرا ) تخلف از قانون خود(نگهداری آن و در رسانيدن آن به مردم از خطای مصون باشد و معصيت 
 . باشند و خطا در تكوين معنا ندارد  تلقی وحی و حفظ و تبليغ آن سه رآن هدايت تكوينی می-گذشت 

 
گذشته از اينكه معصيت و تخلف از مؤدای دعوت و تبليغ خود، دعوتی است عملی به ضد دعوت و موجب 

. آند سلب وثوق و اطمينان مردم است از راستی و درستی دعوت و در نتيجه غرض و هدف دعوت را تباه می
و هديناهم الی صراط و اجتبيناهم : فرمايد خدای متعال در آالم خود به عصمت پيغمبران اشاره نموده می

 ) ٩(مستقيم 
 

عالم الغيب فال يظهر علی غيبه احدا اال من ارتضی من رسول فانه يسلك من بين يديه و من : فرمايد و باز می
 ) . ١٠(خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رساالت ربهم 

 
 پيغمبران و دين آسمانی 

بود، » دين« پيغام و سفارش خدايی به مردم رسانيدندآنچه پيغمبران خدا از راه وحی به دست آورده و به عنوان
 ) . ١١(آند  يعنی روش زندگی و وظايف انسانی آه سعادت واقعی انسان را تامين می

 
باشد، بخش اعتقادی يك رشته اعتقادات  دين آسمانی به طور آلی از دو بخش اعتقادی و عملی مرآب می

توحيد، « ه زندگی خود را به روی آنها گذارد و آنها سه اصل آلیها است آه بايد انسان پاي اساسی و واقع بينی
 . است آه با اختالل يكی از آنها پيروی دين صورت نبندد»نبوت و معاد

 
به  بر وظايفی آه انسان نسبت و بخش عملی يك رشته وظايف اخالقی و عملی است آه مشتمل است

و از اينجاست آه وظايف فرعی آه در . بشری داردپيشگاه خدای جهان ووظايفی آه انسان در برابر جامعه 
 : شرايع آسمانی برای انسان تنظيم شده بر دو گونه است اخالق و اعمال و هر يك از آنها نيز بر دو قسم است

 
 قسمتی، اخالق و اعمالی است آه به پيشگاه خداوندی ارتباط دارد مانند خلق و صفت ايمان و اخالص و - الف 

شود و خضوع و  ناميده می» عبادات« شوع و مانند عمل نماز و روزه و قربانی و اين دسته بويژهتسليم و رضا و خ
 . سازد به پيشگاه خدايی مسجل می بندگی انسان را نسبت
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ای است آه به جامعه ارتباط دارد مانند اخالق و صفات بشر دوستی   و قسمتی، اخالق و اعمال شايسته- ب 
وت و مانند وظايف معاشرت و داد و ستد و غير آنها و اين قسم و خيرخواهی و عدالت و سخا

 . شود ناميده می» معامالت« بويژه
 

شود، ظهور اين  و از طرف ديگر نوع انسانی تدريجا متوجه آمال است و جامعه بشری به مرور زمان، آاملتر می
چنانكه از راه عقل به (ی را تكامل در شرايع آسمانی نيز ضروری است و قرآن آريم نيز همين تكامل تدريج

سابق آاملتر  شود هر شريعتی الحق از شريعت آند چنانكه از آياتش استفاده می تاييد می) آيد دست می
و البته ) . ١٢(و انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب و مهيمنا عليه : فرمايد است، می

آند، زندگی جامعه انسانی در اين جهان ابدی  ن آريم نيز تصريح میدهد و قرآ چنانكه نظريات علمی نشان می
نيست و طبعا تكامل نوع وی نامتناهی نخواهد بود و از اين روی، آليات وظايف انسانی از جهات اعتقاد وعمل 

ات ای متوقف خواهد شد بالتبع نبوت و شريعت نيز روزی آه از جهت آمال اعتقاد و توسعه مقرر ناگزير در مرحله
 . عملی به آخر مرحله رسيد، ختم خواهد گرديد

 
و از اينجاست آه قرآن آريم برای روشن ساختن اينكه اسالم، دين محمد صلی اهللا عليه و آله و سلم آخرين و 
آاملترين اديان آسمانی است، خود را آتاب آسمانی غير قابل نسخ و پيغمبر اآرم را خاتم انبيا و دين اسالم را 

و انه لكتاب عزيز ال ياتيه الباطل من بين يديه و ال : فرمايد آند، چنانكه می مه وظايف، معرفی میمشتمل به ه
  ) . ١٣(من خلفه 

  ) . ١٤(ما آان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول اهللا و خاتم النبيين : فرمايد و می
 ) . ١٥(ء  و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شی: فرمايد و می

 
  و حجت وحی و نبوت پيغمبران

اند، مسئله وحی و نبوت و مسائل مربوط به  آرده بسياری از دانشمندان امروزی آه در وحی و نبوت آنجكاوی
پيغمبران خدا مردانی پاك نهاد، بلند همت و بشر : گويند اند می آن را با اصول روانی اجتماعی توجيه نموده

های فاسد قوانين و مقرراتی تنظيم  بشر و اصالح جامعهاند آه برای پيشرفت مادی و معنوی  بوده دوست
اند برای جلب  رفته اند و چون مردم آن روز زير بار منطق عقل نمی اند و مردم را به سوی آن دعوت آرده نموده

اند و روح پاك خود را روح القدس و فكری آه از آن  اطاعت مردم، خود و افكار خود را به عالم باال نسبت داده
و بياناتی آه ) شريعت آسمانی(شود  و وظايفی را آه از آن نتيجه گرفته می) وحی و نبوت(آند   میترشح

 . اند ناميده» آتاب آسمانی«مشتمل به آنهاست مثال
 

آسی آه با انصاف و نظر عميق به آتب آسمانی و بويژه به قرآن آريم و همچنين به شريعت پيغمبران نگاه 
 اين نظريه درست نيست، پيغمبران خدا مردان سياست نبودند بلكه مردان حق و آند، ترديد نخواهد داشت آه

آردند و  گفتند، می گفتند و آنچه را می آم و آاست می آردند بی چيزی را آه درك می. سراپا صدق و صفا بودند
 اعتقادی و شد و از آن راه، وظايف آنچه مدعی بودند شعور مرموزی بود آه با مدد غيبی به ايشان اضافه می

 . آردند عملی مردم را از پيشگاه خدايی فرا گرفته به مردم تبليغ می
 

شود آه برای ثبوت دعوی نبوت، حجت و دليل الزم است و مجرد اينكه شريعتی آه پيغمبر  و از اينجا روشن می
آند  میباشد، در صدق دعوی پيغمبری آافی نيست، زيرا آسی آه دعوی پيغمبری  آورد مطابق عقل می می

خود، دعوی ديگری دارد و آن اين است آه با عالم باال رابطه وحی و نبوت دارد واز  شريعت عالوه بر دعوی صحت
چنانكه (و از اين روی بود آه . خواهد جانب خدا ماموريت دعوت يافته است و اين دعوی در جای خود دليل می

 پيغمبران خدا برای اثبات صدق دعوی نبوت معجزه پيوسته مردم با ذهن ساده خود از) دهد قرآن آريم خبر می
 . اند خواسته می

 
آند در ساير مردم آه  و معنای اين منطق ساده و درست اين است آه وحی و نبوت آه پيغمبر خدا دعوی می

شود و ناچار نيرويی است غيبی آه خدا به طور خرق عادت به پيغمبر خود داده  مانند وی انسانند يافت نمی
سيله آن سخن خدا را شنيده از روی ماموريت، به مردم برساند، اگر راست است، پس پيغمبر از خدای آه بو

را ) مدعی نبوت(خود بخواهد آه خارق عادت ديگری به وجود آورد آه مردم به وسيله آن، صدق نبوت پيغمبر 
 . باور آنند

 
ست و بر پيغمبر خداست آه برای چنانكه روشن است در خواست معجزه از پيغمبران طبق منطقی است در

اثبات نبوت خود ابتدا يا طبق در خواست مردم، معجزه بياورد و قرآن آريم نيز اين منطق را تاييد آرده از بسياری 
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 . فرمايد از پيغمبران ابتدا يا پس از در خواست مردم معجزه نقل می
 
 

اند ولی سخنشان به دليل قابل توجهی  مودهرا انكار ن) خرق عادت(البته بسياری از آنجكاوان تحقق معجزه 
دهد و علل و اسبابی آه برای حوادث تا آنون با تجربه و فحص به دست ما رسيده هيچگونه دليلی  تكيه نمی

شود و  ای هرگز با غير علل و اسباب عادی خود متحقق نمی نداريم آه آنها دائمی هستند و هيچ حادثه
نيستند بلكه ) مانند زوج بودن عدد سه( داده شده محال و خالف عقل معجزاتی آه به پيغمبران خدا نسبت

 . بسيار ديده و شنيده شده است عادت از اهل رياضت باشد در صورتی آه اصل خرق خرق عادت می
 

 شماره پيغمبران خدا 
رموده و اند و قرآن آريم نيز آثرت ايشان را تاييد ف به حسب نقل در گذشته تاريخ، پيغمبران بسياری آمده

 . ای از ايشان را به نام و نشان ياد آرده ولی عده مشخص بر ايشان ذآر ننموده است عده
 

از راه نقل قطعی شماره ايشان به دست نيامده جز اينكه در روايت معروف آه از ابی ذر غفاری از پيغمبر اآرم 
 .  هزار تعيين شده است١٢٤است عدد ايشان 

 
 بان شريعتپيغمبران اولوا العزم و صاح

اند بلكه پنج نفر از ايشان آه  شود همه پيغمبران خدا شريعت نياورده به حسب آنچه از قرآن آريم استفاده می
حضرت نوح و ابراهيم و موسی و عيسی و محمد صلی اهللا عليه و آله و سلم هستند اولوا العزم و صاحبان 

شرع لكم : فرمايد خدای متعال در آالم خود می. اند هباشند و ديگران در شريعت تابع اولوا العزم بود شريعت می
 ) ١٦(من الدين ما وصی به نوحا و الذی اوحينا اليك و ما وصينا به ابراهيم و موسی و عيسی 

 
و اذا اخذنا من النبيين ميثاقهم و منك و من نوح و ابراهيم و موسی و عيسی بن مريم و اخذنا : فرمايد و می

  . )١٧(منهم ميثاقا غليظا 
 

 ) ص(نبوت محمد 
باشد آه صاحب آتاب و شريعت است و مسلمانان به وی ايمان  می) ص(آخرين پيغمبران خدا حضرت محمد 

 سال پيش از شروع تاريخ هجری و قمری در شهر مكه از حجاز در ميان ٥٣) ص(حضرت محمد . اند آورده
 . شد، تولد يافت میخانواده بنی هاشم از قريش آه گراميترين خانواده عربی شناخته 

 
نام داشت و در همان اوايل آودآی، پدر و مادر را از دست داد و در » آمنه« و مادرش» عبد اهللا« پدر آن حضرت

آفالت جد پدری خود عبد المطلب قرار گرفت، بزودی عبد المطلب نيز بدرود زندگی گفت و عمويش ابو طالب 
آن حضرت در خانه عموی خود بزرگ شد و ضمنا پيش از . آوردبه سرپرستی او قيام آرده او را به خانه خود 

 . بلوغ با عموی خود همراه مال التجاره به شام سفر آرد
 

آن حضرت درس نخوانده بود و نوشتن ياد نگرفته بود ولی پس از بلوغ و رشد با عقل و ادب و امانت معروف شد 
 معروف بود او را سرپرست اموال خود قرار داد و اداره يكی از بانوان قريش آه به ثروت و در نتيجه عقل و امانت

آن حضرت سفری ديگر نيز با مال التجاره به شام نمود و در اثر نبوغی آه از . امر تجارت خود را به او واگذار آرد
 خود نشان داد، سود فراوانی عايد گرديد و ديری نگذشت آه آن بانو پيشنهاد ازدواج به آن حضرت نمود و او نيز

 سالگی آن حضرت واقع شد تا سن چهل سالگی در همان حال بود و شهرت ٢٥پذيرفت و پس از ازدواج آه در 
) با اينكه مذهب معمولی عرب حجاز بت پرستی بود(به سزايی در عقل و امانت پيدا آرد جز اينكه بت نپرستيد 

غاری است (» غار حراء«سالگی آه درپرداخت، تا در سن چهل  و گاهی به خلوت رفته با خدا به راز و نياز می
خلوت آرده بود از جانب خدای متعال برای نبوت برگزيده شد و ماموريت ) در آوههای تهامه در نزديكی مكه

بر وی نازل شد و همان روز به خانه خود مراجعت و در راه پسر ) سوره علق(تبليغ يافت و اولين سوره قرآنی 
و پس از بيان واقعه، علی عليه السالم به وی ايمان آورد و پس از ورود به عموی خود علی بن ابيطالب را ديد 
 . منزل، همسرش نيز اسالم را پذيرفت

 
پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم برای اولين بار آه گروه مردم را دعوت آرد با عكس العمل طاقت فرسا 

آرد تا دوباره مامور شد آه خويشاوندان بسيار  یو دردناآی روبرو شد و ناچار پس از آن مدتی دعوت سری م
ای نداد و آسی از آنان جز علی بن ابيطالب به وی ايمان نياورد  نزديك خود را دعوت آند، ولی اين دعوت نتيجه
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ولی طبق مدارآی آه از ائمه اهل بيت عليهم السالم نقل و به استناد اشعاری از ابو طالب در دست (
ه وی به اسالم گرويده بود ولی چون يگانه حامی پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و شيعه معتقد است آ است

پس از آن پيغمبر ) فرمود تا قدرت ظاهری خود را پيش قريش حفظ آند سلم بود ايمان خود را از مردم آتمان می
علنی توام بود با شروع دعوت  خدايی به دعوت علنی پرداخت طبق ماموريت اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم

به پيغمبر اآرم صلی  ها از ناحيه اهل مكه نسبت ترين عكس العمل و دردناآترين آزارها و شكنجه شروع سخت
اهللا عليه و آله و سلم و مردمانی آه تازه مسلمان شده بودند تا سختگيری قريش به جايی رسيد آه گروهی 

ه مهاجرت آردند و پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و از مسلمانان خانه و زندگی خود را ترك نموده به حبش
حصاری بود در (سلم با عموی خود ابو طالب و خويشاوندان خود از بنی هاشم سه سال در شعب ابو طالب 

آرد و  سختی و تنگی متحصن شدند و آسی با آنان معامله و معاشرت نمی در نهايت) های مكه يكی از دره
 . دقدرت بيرون آمدن نداشتن

 
بت پرستان مكه با اينكه هر گونه فشار و شكنجه از زدن و آوبيدن و اهانت و استهزا و آار شكنی در حق وی 

داشتند گاهی نيز برای اينكه او را از دعوت خود منصرف آنند از راه مالطفت پيش آمده وعده مالهای  روا می
 و وعيد آنان مساوی بود و جز تشديد دادند ولی پيش آن حضرت وعده به وی می گزاف و رياست و سلطنت

هايی آه به آن حضرت آرده و وعده مال گزاف  در يكی از مراجعه. بخشيد ای نمی همت و تصميم عزيمت نتيجه
اگر خورشيد را در آف راست و ماه را در آف چپ «:دادند، آن حضرت به عنوان تمثيل به آنان فرمود و رياست می

 . » خود روی بر نخواهم تافت دای يگانه و انجام اموريتمن بگذاريد، از فرمانبرداری خ
 

در حوالی سال دهم بعثت آه آن حضرت از شعب ابيطالب بيرون آمد، آمی بعد از آن، ابو طالب عمو و يگانه 
آن حضرت هيچگونه  ديگر برای. حامی وی بدرود زندگی گفت و همچنين يگانه همسر با وفای وی در گذشت

ای برای آشتن وی طرح آرده شبانه  ی نبود و باالخره بت پرستان مكه نقشه محرمانهامن جانی و پناهگاه
 . اش آنند ای را از هر سوی به محاصره در آوردند آه آخر شب ريخته در بستر خواب قطعه قطعه خانه

 
ولی خدای متعال مطلعش ساخته به هجرت يثرب مامورش آرد، آنگاه حضرت علی عليه السالم را در بستر 
خواب خود خوابانيد شبانه به نگهداری خدايی از خانه بيرون آمد و از ميان گروه دشمنان بگذشت و در چند 
فرسخی مكه به غاری پناهنده شود و پس از سه روز آه دشمنان به هر سوی گشته و از دستگيری او نوميد 

 . تشده بودند، به مكه بازگشتند، از غار بيرون آمده راه يثرب را در پيش گرف
 

اهل يثرب آه بزرگانشان پيش از آن به حضرت ايمان آورده و بيعت آرده بودند، مقدمش را آغوش باز پذيرفتند و 
 . جان و مال خودشان را در اختيارش گذاشتند

 
آن حضرت برای اولين بار در شهر يثرب يك جامعه آوچك اسالمی تشكيل داده با طوايف يهود آه در شهر و 

دند و همچنين با قبايل نيرومند عرب آن نواحی پيمانها بست و به نشر دعوت اسالمی قيام اطراف آن ساآن بو
 . معروف شد» مدينة الرسول« فرمود و شهر يثرب به

 
رفت و مسلمانانی آه در مكه در چنگال بيدادگری قريش  اسالم روز به روز به سوی توسعه و ترقی پيش می

د را رها آرده، به مدينه مهاجرت نمودند و پروانه وار به دور شمع وجود گرفتار بودند تدريجا خانه و زندگی خو
ناميده شدند، چنانكه ياوران يثربی آن حضرت » مهاجرين«پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم گرد آمدند و

وايف آرد ولی با اين حال بت پرستان قريش و ط اسالم با سرعت تمام پيشرفت می. شهرت يافتند»انصار« به
آردند و به دستياری گروه منافقين آه در داخل  يهود حجاز از آار شكنی و ماجراجويی هيچگونه فروگذاری نمی

ای برای مسلمانان به  شدند هر روز مصيبت تازه خاصی شناخته نمی جمعيت مسلمانان بودند و به هيچ سمت
يان اسالم و وثنيت عرب و يهود اتفاق افتاد آوردند، تا باالخره آار به جنگ آشيد و جنگهای بسياری م وجود می

رسد و  شماره اين جنگها به هشتاد و چند جنگ بزرگ و آوچك می. آه در اغلب آنها پيروزی با لشگر اسالم بود
در همه جنگهای خونين بزرگ و بسياری از جنگهای آوچك، گوی پيروزی به دست علی عليه السالم ربوده 

گز در جنگی از آن همه جنگها پا به عقب نگذاشت و در همه اين جنگها آه در شود و تنها آسی بود آه هر می
 . مدت ده سال پس از هجرت درگرفت از مسلمانان آمتر از دويست و از آفار آمتر از هزار تن آشته شده است

 
يره در اثر فعاليت آن حضرت و فداآاريهای مهاجرين و انصار در مدت ده سال پس از هجرت، اسالم، شبه جز

های دعوتی به پادشاهان آشورهای ديگر مانند ايران و روم و مصر و حبشه  عربستان را فرا گرفت و نامه
 . نوشته شد
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گذرانيد بلكه  خود را بيهوده نمی ای از وقت آرد ولحظه می) ١٨(زيست و به فقر افتخار  آن حضرت در زی فقرا می

گذشت و بخشی به   داشت و با عبادت و ياد خدا میبخشی اختصاص به خدا:خود را سه بخش آرده بود وقت
پرداخت و بخشی از آن مردم بود و در اين بخش به نشر و تعليم و  خود و اهل خانه و نيازمنديهای منزل می

معارف دينی و اداره امور جامعه اسالمی و اصالح مفاسد آن و سعی در رفع حوايج مسلمين و تحكيم روابط 
آن حضرت پس از ده سال اقامت در مدينه در اثر سمی آه . پرداخت امور مربوطه میداخلی و خارجی و ساير 

زنی يهودی در غذای وی خورانيده بود، نقاهت پيدا نمود و پس از چند روز رنجوری، رحلت فرمود و چنانكه در 
 . ای آه از زبانش شنيده شد، توصيه بردگان و زنان بود رواياتی وارد است، آخرين آلمه

 
 و قرآن ) ص(بر اآرم پيغم

خواستند و آن حضرت نيز وجود  از پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم نيز مانند ساير پيغمبران معجزه می
 . آرد چنانكه در قرآن آريم بالصراحه تاييد شده است معجزه را در پيغمبران تاييد می

 
باشد ولی معجزه باقيه آن   و قابل اعتماد میاز آن حضرت معجزات بسياری رسيده آه نقل برخی از آنها قطعی

قرآن آريم آتابی است . است آه آتاب آسمانی اوست» قرآن آريم«حضرت آه هم اآنون زنده است همانا
آيات . شود  سوره بزرگ و آوچك تقسيم می١١٤آسمانی آه به شش هزار و چند صد آيه مشتمل است و به 

 دعوت پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم تدريجا نازل شده و  سال ايام بعثت و٢٣آريمه قرآنی در مدت 
مختلف شب و روز، سفر و حضر و جنگ و صلح و روزهای سخت و  آمتر از يك آيه تا يك سوره تمام، در حاالت

 . لحظات آسودگی، وحی گرديده است
 

رب آن روز آه به شهادت تاريخ به آند و ع قرآن آريم در آيات بسياری با صراحت لهجه خود را معجزه معرفی می
ترين درجات فصاحت و بالغت رسيده بود و در شيرينی زبان و روانی بيان پيشتازان ميدان سخنوری  راقی

پنداريد آه قرآن آريم سخن بشر و  اگر چنين می:گويد طلبد و می شدند به معارضه و مبارزه می شمرده می
يا ) ١٩(يا از آسی ياد گرفته و تعليم يافته، مانند او را  م استساخته خود محمد صلی اهللا عليه و آله و سل

های آن را بياورند و از هر وسيله ممكن در اين آار  از سوره) ٢١(و يا حتی يك سوره ) ٢٠(مانند ده سوره 
استفاده آنند، سخنوران نامی عرب پاسخی آه در برابر اين درخواست آماده آردند اين بود آه گفتند قرآن 

آند و به  قرآن آريم تنها از راه فصاحت و بالغت تحدی نمی) . ٢٢(باشد   است و از عهده ما بيرون میسحر
نمايد و به نيروی فكری همه جن و انس  طلبد بلكه گاهی از جهت معنا نيز پيشنهاد معارضه می معارضه نمی
تمل است و اگر به دقت نمايد، زيرا آتابی است آه به برنامه آامل زندگی جهان انسانی مش تحدی می

آنجكاوی شود اين برنامه وسيع و پهناور آه هر گوشه و آنار اعتقادات و اخالق و اعمال بيرون از شمار 
دين «قرار داده و آن را» حق«نمايد، همانا انسانيت را فرا گرفته و به تمام دقايق و جزئيات آن رسيدگی می

گيرد نه از خواست و  حق و صالح واقعی سر چشمه میاسالم دينی است آه مقررات آن از (ناميده » حق
 ) . تمايل اآثريت مردم يا دلخواه يك فرد توانا و فرمانروا

 
اساس اين برنامه وسيع گراميترين آلمه حق آه ايمان به خدای يگانه باشد، قرار داده شد و همه اصول و 

خالق انسانی از اصول معارف استنتاج و جزء ترين ا معارف از توحيد استنتاج گرديده است و از آن پس پسنديده
 . برنامه شده است

 
و از آن پس آليات و جزئيات بيرون از شمار اعمال انسانی و اوضاع و احوال فردی و اجتماعی بشر، بررسی و 

 . گيرد تنظيم گشته است وظايف مربوط به آنها آه از يگانه پرستی سرچشمه می
 

يان اصول و فروع به نحوی است آه هر حكم فرعی از هر باب باشد اگر تجزيه و در آيين اسالم ارتباط و اتصال م
گردد و آلمه توحيد نيز با ترآيب همان احكام و مقررات فرعی  همان آلمه توحيد تنها بر می تحليل شود به

 . شود حاصل می
 

يم فهرست ابتدايی آن نيز از البته گذشته از تنظيم نهايی، چنين آيين پهناوری با چنين وحدت و ارتباط حتی تنظ
نيروی عادی يك نفر از بهترين حقوقدانان جهان در حال عادی بيرون است چه برسد به آسی آه در زمان 
ناچيزی در ميان هزاران گرفتاری جانی و مالی و شخصی و عمومی و جنگهای خونين و آار شكنيهای خارجی 

 . ا بيفتدو داخلی قرار گيرد و باالخره در برابر جهانی تنه
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گذشته از اينكه پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم آموزگاری نديده بود و خواند و نوشتن ياد نگرفته بود و 
دو سوم زندگی خود را در ميان قومی بسر برده بود آه از فرهنگ عاری بودند و بويی از ) ٢٣(پيش از دعوت 

ترين شرايط زندگی  و علف و هوايی سوزان با پستمدنيت و حضارت نشنيده بودند و در زمينی بی آب 
 . رفتند از دول همجوار خود می آردند و هر روز زير سلطه يكی می

 
آند و آن اين است آه اين آتاب تدريجا با شرايطی آامال  گذشته از اينها قرآن آريم از راه ديگر، تحدی می

 سال نازل شده ٢٣ت و ضعف و غير آنها در مدت مختلف و گوناگون از گرفتاری و آسودگی و جنگ و صلح و قدر
آمد و ناگزير  است، اگر از جانب خدا نبود و ساخته و پرداخته بشر بود، تناقض و تضاد بسياری در آن پديد می

تر بود چنانكه الزمه تكامل تدريجی بشر همين است و حال آنكه آيات مكی اين  آخر آن از اولش بهتر و مترقی
باشد و آخرش از اولش متفاوت نيست و آتابی است متشابه االجزاء و در  ی آن يكنواخت میآتاب با آيات مدن

 . باشد می) ٢٤(قدرت بيان حيرت انگيز خود به يك نسق 
 
  
 : ها نوشت پی

 
به سوی هدف زندگی (اش را داده و پس از آن راهنمايی آرده  خدايی آه به هر چيزی آفرينش ويژه«: يعنی-  ١

  ) ٥٠سوره طه، آيه (، ») و آفرينش
  . ٣٢ سوره اعلی، آيه -  ٢
  ) ١٤٨سوره بقره، آيه (، »گيرد هر آدام هدف و غايتی دارد آه آن را در پيش می«: يعنی-  ٣
بی هدف (برای اينكه بازی آنيم، نيافريديم  ما آسمانها و زمين و آنچه را آه در ميان آنهاست«: يعنی-  ٤

، »دانند ولی بيشتر مردم نمی) هدف و غرضی در ميان است(آفرينش حق ، نيافريديم آنها را مگر با ) نيستند
  ) ٣٩سوره دخان، آيه (
فكرترين آنان به حسب طبع، دوست دارد آه جهان انسانی، وضعی  ترين و بی  افراد انسان حتی ساده-  ٥

بت و اشتها، داشته باشد آه همه با آسايش و صلح و صفا زندگی آنند و از نظر فلسفی خواستن و ميل و رغ
اوصافی هستند اضافی و ارتباطی و به دو طرف قائمند مانند خواهان و خواسته و دوست دارنده و دوست 
داشته شده و روشن است اگر دوست داشتنی امكان نداشت، دوست داشتن آن معنا نداشت و باالخره همه 

  . اشتگردد و اگر آمال امكان نداشت، نقص معنا ند اينگونه به درك نقص برمی
و ) هر فرد متكفل بخشی از آن است(ما معيشت و زندگی مردم را در ميانشان قسمت نموديم «: يعنی- ٦

چنانكه هر يك از آارگر و (برخی از ايشان را برتری داديم تا بعضی از ايشان بعضی را تحت تسخير بياورند 
مرؤوس و موجر و مستاجر و خريدار و آارفرما با موقع اختصاص خود، ديگری را مسخر دارد و همچنين رئيس و 

  ) ٣٢سوره زخرف، آيه (، ») فروشنده
جزع و وقتی ) رسيد(آفريده شده وقتی آه به وی شر و ناگواری مس آرد ) حريص(انسان، هلوع «: يعنی-  ٧

  ) ٢١سوره معارج، آيه (، »آند آه خيری به او برسد، ديگران را منع می
. . . بعد از او بودند چنانكه وحی آرديم به سوی نوح و پيغمبرانی آهما وحی آرديم به سوی تو «: يعنی- ٨

پيغمبرانی آه نويد دهندگان و ترسانندگان بشر بودند برای اينكه پس از فرستادن پيغمبران، مردم بر خدا 
خدا آافی بود، حاجتی به پيغمبران در اتمام  بديهی است آه اگر عقل در اتمام حجت(حجتی نداشته باشند 

  ) ١٦٢سوره نساء، آيه (، ») ت نبودحج
و ) آنند پردازند و از غير ما اطاعت نمی به غير ما نمی(آوری آرديم  و پيغمبران را به سوی خود جمع«: يعنی-  ٩

  ) ٨٧سوره انعام، آيه (، » به راهی راست رسانيديم
گر پسنديدگان را از آند م تنها اوست آه داننده غيب است و به غيب خود آسی را مسلط نمی«: يعنی-  ١٠

اندازد آه محققا  مراقبت آامل و رصدی به راه می) پيغمبر يا وحی(پيغمبران و در اين صورت از پس و پيش او 
  ) ٢٨ -  ٢٦سوره جن، آيه (، »پيامهای خدای خود را برسانند

  .  به مقدمه آتاب مراجعه شود-  ١١
را آه در ) مانند تورات و انجيل( در حالی آه آتابی را به سوی تو به حق) قرآن(و فرستاديم آتاب «: يعنی- ١٢

  ) ٤٨سوره مائده، آيه (، » به آن آند و تسلط و برتری دارد سبت برابر خود دارد تصديق می
و تحقيقا قرآن آتابی است گرامی و از حريم خود منع آننده آه هيچ باطلی را از پس و پيش «: يعنی-  ١٣

  ) ٤٢ و ٤١سوره حم سجده، آيه (، »پذيرد نمی
سوره (، »باشد بلكه پيغمبر خدا و ختم آننده پيغمبران می محمد پدر آسی از شماها نيست«: يعنی- ١٤

  ) ٤٠احزاب، آيه 
  ) ٨٩سوره نحل، آيه . (» و نازل آرديم به سوی تو آتاب را در حالی آه روشن آننده هر چيز است«: يعنی-  ١٥
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توصيه شده و آنچه را آه به خودت وحی ) ع(ن آنچه به نوح خدا تشريع فرمود برای شما از دي«: يعنی-  ١٦
  ) ١٣سوره شوری، آيه (، » توصيه شده است) ع(آرديم و آنچه را آه به ابراهيم و موسی و عيسی 

اند اگر پيغمبر  آيه در مقام امتنان است و معلوم است در اين صورت اگر غير از اين پنج تن آه در آيه ذآر شده
  . شد بود ذآر می تديگری صاحب شريع

و وقتی آه از پيغمبران پيمانشان را گرفتيم و از تو و ابراهيم و موسی و عيسی و از ايشان پيمان «: يعنی-  ١٧
  ) ٧سوره احزاب، آيه (، » محكمی گرفتيم

در مطالب اين فصل به آتاب سيره ابن هشام، سيره حلبی، (، » الفقر فخری«:فرمايد  در روايت مشهور می-  ١٨
  )  و غير آن مراجعه شود٦ر، ج بحا
  فلياتوا بحديث مثله ان آانوا صادقين : فرمايد  چنانكه می-  ١٩

  ) ٣٤سوره طور، آيه (، »گويند سخنی مانند قرآن بياورند اگر راست می«:يعنی
هللا ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات و ادعوا من استطعتم من دون ا: فرمايد  چنانكه می-  ٢٠

بسته، بگو بنا بر اين، ده سوره افترايی مانند قرآن بياوريد و از  محمد قرآن را به خدا تهمت:گويند بلكه می«:يعنی
  ) ١٣سوره هود، آيه (، »توانيد استمداد آنيد هر آه می

  ام يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله : فرمايد  چنانكه می-  ٢١
سوره (، »ت آه به خدا بسته، بگو بنابر اين، يك سوره مانند قرآن بياوريدقرآن دروغی اس:گويند بلكه می«:يعنی

  ) ٣٨يونس، آيه 
  فقال ان هذا اال سحر يؤثر ان هذااال قول البشر : آنند  چنانكه از يكی از سخنوران عرب نقل می-  ٢٢

نيست ) جذاب(اين قرآن جز سحر :گفت) به حق آرده و سرآشی نموده وليد پس از فكر بسيار، پشت(« :يعنی
  ) ٢٥ و ٢٤سوره مدثر، آيه (، » اين قرآن جز سخن بشر نيست

  فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افال تعقلون : فرمايد می) ص( چنانكه از زبان پيغمبر اآرم -  ٢٣
سوره (» آنيد؟ ام آيا تعقل نمی من در ميان شما پيش از نبوت و نزول قرآن، عمری بوده و گذرانيده«:يعنی

  ) ١٦يه يونس، آ
ای را  تو پيش از نزول قرآن نوشته«:يعنی و ما آنت تتلوا من قبله من آتاب و ال تخطه بيمينك: فرمايد و می
  ) ٤٨سوره عنكبوت، آيه (، » نوشتی خود نمی خواندی و به دست نمی

  و ان آنتم فی ريب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله : فرمايد و باز می
باشيد، يك سوره از شخصی آه در شرايط   قرآنی آه به بنده خودمان نازل آرديم در شك میو اگر از«:يعنی
، » مانند محمد باشد بياوريد تا معلوم شود آه قرآن سخن خدا نيست) نخواندن و ننوشتن و مربی نديدن(وجود 

  ) ٢٣سوره بقره، آيه (
  . د غير اهللا لوجدوا فيه اختالفا آثيرا افال يتدبرون القرآن و لو آان من عن: فرمايد  چنانكه می-  ٢٤

سوره نساء، (، »يافتند آنند؟و اگر از پيش غير خدا بود در آن اختالف بسياری می آيا در قرآن تدبر نمی«:يعنی
 ) ٨٢آيه 

  
 

  ي معاد شناس- ٣
 

   ١٥١شيعه در اسالم ص : آتاب
 عالمه طباطبايی : نويسنده

 
 ترآيب انسان از روح و بدن 

دانند آه در خالل بيانات آتاب و سنت، سخن روح  ای آشنايی دارند می ه معارف اسالمی تا اندازهآسانی آه ب
شود تا  آيد و يا اينكه تصور جسم و بدن آه به آمك حس درك می و جسم يا نفس و بدن بسيار به ميان می

 . ای آسان است و تصور روح و نفس، خالی از ابهام و پيچيدگی نيست اندازه
 

ای  ، نظريات مختلفی دارند ولی تا اندازه» روح« ث از متكلمين و فالسفه شيعه و سنی در حقيقتاهل بح
بدن به واسطه مرگ، خواص . باشند مسلم است آه روح و بدن در نظر اسالم دو واقعيت مخالف همديگر می

باالصاله از آن روح بلكه حيات  شود ولی روح نه اينگونه است دهد و تدريجا متالشی می حيات را از دست می
آند و هنگامی آه روح از بدن مفارقت نمود  است و تا روح به بدن متعلق است، بدن نيز از وی آسب حيات می

آنچه با تدبر در آيات . دهد همچنان به حيات خود ادامه می» روح«افتد و بدن از آار می) مرگ(و علقه خود را بريد 
ای است غير  آيد اين است آه روح انسانی پديده م السالم به دست میقرآن آريم و بيانات ائمه اهل بيت عليه
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لقد خلقنا : فرمايد خدای متعال در آتاب خود می. عادی آه با پديده بدن، يك نوع همبستگی و يگانگی دارد
االنسان من ساللة من طين ثم جعلناه نطفة فی قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة و خلقنا العلقه مضغة 

 ) ١(ا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر فخلقن
 

ای قرار داديم در  ای آه از گل گرفته شده بود آفريديم، سپس او را نطفه تحقيقا ما انسان را از خالصه«:يعنی
جايگاه آرامی، سپس نطفه را خونی بسته آرديم پس خون بسته را گوشتی جويده شده آرديم، سپس 

شده را استخوانهايی آرديم، پس استخوانها را گوشت پوشانيديم پس از آن او را آفريده ديگری گوشت جويده 
 . » بی سابقه قرار داديم

 
آند و در ذيل آه به پيدايش روح يا  از سياق آيات روشن است آه صدر آيات، آفرينش تدريجی مادی را وصف می

 . آند آه با نوع آفرينش قبلی مغاير است آند آفرينش ديگری را بيان می شعور و اراده اشاره می
 

و در جای ديگر در پاسخ استبعاد منكرين معاد به اين مضمون آه انسان پس از مرگ و متالشی شدن بدن و 
بگو «:فرمايد شود، می ای پيدا آرده انسان نخستين می گم شدن او در ميان اجزای زمين چگونه آفرينش تازه

گرديد، يعنی آنچه پس از  گيرد پس از آن به سوی خدای خودتان بر می ان میفرشته مرگ، شما را از ابدانت
به دست ) ارواح(شود، بدنهای شماست ولی خودتان  متالشی گشته و در ميان اجزای زمين گم می مرگ

 ) . ٢(» ايد و پيش ما محفوظيد فرشته مرگ از بدنهايتان گرفته شده
 

آند، چنانكه  انی جامع، مطلق روح را غير مادی معرفی میگذشته از اينگونه آيات، قرآن آريم با بي
 ) . ٣(»  پرسند بگو روح از سنخ امر خدای من است از تو حقيقت روح را می«:فرمايد می

 
امر خدا وقتی آه چيزی را خواست اين است و بس آه بفرمايد «:گويد و در جای ديگر در معرفی امر خود می

 ) . ٤(»  ء همين است لكوت هر شیشود و م بشو، آن چيز بی توقف می
 

و مقتضای اين آيات آن است آه فرمان خدا در آفرينش اشياء، تدريجی نيست و در تحت تسخير زمان و مكان 
و در وجود خود خاصيت ماديت را آه . باشد، پس روح آه حقيقتی جز فرمان خداوند ندارد مادی نيست نمی

 . تدريج و زمان و مكان است ندارد
 

 از نظر ديگران » روح« ر حقيقتبحث د
هر يك از ما افراد انسان از خود حقيقتی را . آند آنجكاوی عقلی نيز نظريه قرآن آريم را درباره روح، تاييد می

آند و اين درك، پيوسته در انسان موجود است، حتی گاهی سر و  تعبير می» من« نمايد آه از آن به درك می
از درك او بيرون » من«آند ولی تا خود هست، خود بدن خود را فراموش میدست و پا و ساير اعضا حتی همه 

نيست و با اينكه بدن انسان پيوسته در تغيير  چنانكه مشهود است قابل انقسام و تجزی) مشهود(رود اين  نمی
گذرد، حقيقت  آند و زمانهای گوناگون بر وی می و تبديل است و امكنه مختلف برای خود اتخاذ می

پذيرد و روشن است آه اگر مادی بود خواص ماديت  خود تغيير و تبديل نمی ثابت است و در واقعيت» من« هنامبرد
 . پذيرفت باشد می را آه انقسام و تغيير زمان و مكان می

 
پذيرد و بواسطه ارتباط و تعلق روحی اين خواص به روح نيز نسبت داده  آری بدن همه اين خواص را می

شود آه اين دم و آن دم و از اينجا و آنجا و اين شكل و  رين توجهی برای انسان آفتابی میشود ولی با آمت می
باشد و روح از اين خواص منزه است و هر يك از اين  آن شكل و اين سوی و آن سوی، همه از خواص بدن می

 . رسد ها از راه بدن به وی می پيرايه
 

باشد و بديهی است آه اگر علم  است جاری می» روح«  خواصآه از» علم«نظير اين بيان در خاصه درك و شعور
 . پذيرفت خاصه مادی بود به تبع ماده انقسام و تجزی و زمان و مكان را می

 
البته اين بحث عقلی دامنه دراز و پرسشها و پاسخهای بسياری به دنبال خود دارد آه از گنجايش اين آتاب 

بايد به آتب  جا به عنوان اشاره گذاشته شد و برای استقصای بحثبيرون است و اين مقدار از آن بحث در اين
 . فلسفی اسالمی مراجعه نمود

 
 مرگ از نظر اسالم 
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آند و زندگی انسان را تنها همين زندگی چند  در عين اينكه نظر سطحی، مرگ انسان را نابودی وی فرض می
 اسالم مرگ را انتقال انسان از يك مرحله پندارد، باشد، می و در گذشت، محدود می روزه آه در ميان زايش

به نظر اسالم، انسان زندگانی جاويدانی دارد آه پايانی برای آن . نمايد زندگی به مرحله ديگری تفسير می
آند آه آامروايی و  باشد، وی را وارد مرحله ديگری از حيات می نيست و مرگ آه جدايی روح از بدن می

 . باشد ی و بد آاری در مرحله زندگی پيش از مرگ استوار میناآامی در آن بر پايه نيكوآار
 

ای به  شويد بلكه از خانه گمان مبريد آه با مردن نابود می«:فرمايد پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم می
 ) . ٥(» شويد خانه ديگری منتقل می

 
 برزخ 

ن مرگ و رستاخيز عمومی، يك زندگانی شود انسان در فاصله ميا طبق آنچه از آتاب و سنت استفاده می
 ) . ٦(محدود و موقتی دارد آه برزخ و واسطه ميان حيات دنيا و حيات آخرت است 

 
انسان پس از مرگ از جهت اعتقاداتی آه داشته و اعمال نيك و بدی آه در اين دنيا انجام داده مورد باز پرسی 

ای آه گرفته شد به يك زندگی شيرين و گوارا يا  يجهگيرد و پس از محاسبه اجمالی، طبق نت خصوصی قرار می
 ) . ٧(برد  تلخ و ناگوار محكوم گرديده با همان زندگی در انتظار روز رستاخيز عمومی به سر می

 
به حال آسی آه برای رسيدگی اعمالی آه از وی سر زده به  حال انسان در زندگی برزخی بسيار شبيه است

اش بپردازند،  مورد بازجويی و باز پرسی قرار گرفته به تنظيم و تكميل پروندهيك سازمان قضايی احضارشود و 
 . بسر برد آنگاه در انتظار محاآمه در ازداشت

 
برد اگر از نيكان است از سعادت و نعمت و  آرد، بسر می روح انسان در برزخ، به صورتی آه در دنيا زندگی می

شياطين و  شود و اگر از بدان است در نقمت و عذاب و مصاحبت یجوار پاآان و مقربان درگاه خدا بر خوردار م
 : فرمايد خدای متعال در وصف حال گروهی از اهل سعادت می. گذراند پيشوايان ضالل می

 
و ال تحسبن الذين قتلوا فی سبيل اهللا امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم اهللا من فضله و 

حقوا بهم من خلفهم ان ال خوف عليهم و ال يحزنون يستبشرون بنعمة من اهللا و فضل و يستبشرون بالذين لم يل
 ) . ٨(ان اهللا ال يضيع اجر المؤمنين 

 
اند و پيش خدای  اند بلكه زنده اند، مرده آسانی آه در راه خدا آشته شده) ای پيغمبر(البته گمان مبر «:يعنی

 آنچه خدا از فضل خود به ايشان داده شاد هستند و به شوند از روزی داده می) در مقام قرب(خودشان 
دهند آه هيچگونه ترس و  اند مژده می باشند و هنوز به ايشان نرسيده آسانی از مؤمنين آه به دنبالشان می

خدا و اينكه خدا مزد و پاداش مؤمنان ) وصف نشدنی(دهند با نعمت و فضل  مژده می. اندوهی بر ايشان نيست
 . »آند ه نمیرا ضايع و تبا

 
حتی : فرمايد آنند، می و در وصف حال گروهی ديگر آه در زندگی دنيا از مال و ثروت خود استفاده مشروع نمی

الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما ترآت آال انها آلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ  اذا جاء احدهم
 ) . ٩(الی يوم يبعثون 

 
برگردانيد شايد در ترآه خود آار ) به دنيا(مرا !گويد خدايا رسد می  يكی از آنان مرگ میتا آن دم آه به«:يعنی

شان  و در پيش) شود به سخنش گوش داده نمی(گويد  نيكی انجام دهم، نه هرگز اين سخنی است آه او می
 . »برزخی است آه تا روز رستاخيز ادامه دارد

 
  رستاخيز -روز قيامت 

به تفصيل سخن رانده و در عين اينكه »رستاخيز«، قرآن آريم تنها آتابی است آه از روزدر ميان آتب آسمانی
تورات نامی از اين روز به ميان نياورده و انجيل جز اشاره مختصری ننموده در قرآن آريم در صدها مورد با نامهای 

وز دارند، گاهی به اجمال و گوناگون، روز رستاخيز را ياد آرده و سرنوشتی را آه جهان و جهانيان در اين ر
 . گاهی به تفصيل بيان نموده است

 

 
196



  )٢ (فرقه هاِی اسالمی           

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 
 

همتراز ايمان به خدا و يكی از اصول سه گانه اسالم است ) روز رستاخيز(و بارها تذآر داده آه ايمان به روز جزا 
 . از آيين اسالم خارج و سرنوشتی جز هالآت ابدی ندارد) منكر معاد(آه فاقد آن 

 
ن است، زيرا اگر از جانب خدا حسابی در آار و جزاء و پاداشی در پيش نباشد، دعوت و حقيقت امر نيز همي

ای از فرمانها خدا و اوامر و نواهی اوست، آمترين اثری در بر نخواهد داشت و وجود و عدم  دينی آه مجموعه
زيرا پذيرفتن دين دستگاه نبوت و تبليغ در اثر، مساوی خواهدبود بلكه عدم آن بر وجودش رجحان خواهد داشت، 

و پيروی از مقررات شرع و آيين، خالی از آلفت و سلب آزادی نيست و در صورتی آه متابعت آن اثری در بر 
 . بر نخواهند داشت نداشته باشد هرگز مردم زير بار آن نخواهند رفت و از آزادی طبيعی دست

 
 . ، معادل با اهميت اصل دعوت دينی استشود آه اهميت تذآر و ياد آوری روز رستاخيز و از اينجا روشن می

 
شود آه ايمان به روز جزاء مهمترين عاملی است آه انسان را به مالزمت تقوا و  و هم از اينجا روشن می

آند چنانكه فراموش ساختن يا ايمان نداشتن به آن، ريشه  اجتناب اخالق ناپسنديده و گناهان بزرگ وادار می
ان الذين يضلون عن سبيل اهللا لهم عذاب : فرمايد دای متعال در آتاب خود میخ. اصلی هر بزه و گناهی است
 ) ١٠(شديد بما نسوا يوم الحساب 

 
سخت در مقابل اينكه روز  شوند، برای ايشان عذابی ست آسانی آه از راه خدا بيرون رفته و گمراه می«:يعنی

 . »حساب را فراموش آردند
 

تامل در آفرينش . وشی روز حساب منشا هر گمراهی گرفته شده استچنانكه پيداست در آيه آريمه، فرام
را روشن ) روز رستاخيز(انسان و جهان و همچنين در غرض و هدف شرايع آسمانی در پيش بودن چنين روزی 

 . سازد می
 

آه به طور (بينيم آه هيچ آاری  شويم می پذيرد، دقيق می ما وقتی در آارهايی آه در آفرينش تحقق می
يابد و هرگز خود آار به طور  بدون غايت و هدف ثابت انجام نمی) رت به نوعی ازحرآت نيز مشتمل استضرو

بلكه پيوسته مقدمه هدف و غايتی است و بپاس آن مطلوب  اصالت و استقالل مقصود و مطلوب نيست
ازيهای شوند مانند افعال طبيعی و ب باشد حتی در آارهايی آه به نظر سطحی بی غرض شمرده می می

يابيم چنانكه در آارهای  بچگانه و نظاير آنها اگر به دقت نگاه آنيم غايتها و غرضهايی مناسب نوع آار می
به سوی آن است غايت و غرض آن است و در  باشد غايتی آه حرآت طبيعی آه عموما از قبيل حرآت می

 .  بازی همانا رسيدن بدان استخيالی و وهمی آه مطلوب از بازيهای بچگانه مناسب نوع بازی غايتی است
 

هدف انجام دهد و دائما  البته آفرينش انسان و جهان، آار خداست و خدا منزه است از اينكه آار بيهوده و بی
اينكه  بيافريند و روزی دهد و بميراند و باز بيافريند و روزی دهد و بميراند و همچنين درست آند و به هم زند بی

 . تی را بخواهد و غرض پا برجايی را تعقيب آنداز اين آفرينش غايت ثاب
 

پس ناچار برای آفرينش جهان و انسان، هدف و غرض ثابتی در آار است و البته سود و فائده آن به خدای 
ها عايد خواهد شد، پس بايد گفت آه جهان و انسان به  نياز نخواهد برگشت و هر چه باشد به سوی آفريده بی

 . وجود آاملتری متوجهند آه فنا و زوال نپذيردسوی يك آفرينش ثابت و 
 

بينيم آه در اثر راهنمائی خدايی و تربيت  شويم می و نيز وقتی آه از نظر تربيت دينی در حال مردم دقيق می
شوند، با اين حال در اين نشاه زندگی تميز و امتيازی  دينی، مردم به دون گروه نيكوآاران و بدآاران منقسم می

باشد و نيكوآاری  بلكه بالعكس و علی االغلب پيشرفت وموفقيت از آن بدآاران و ستمكاران می تدر آار نيس
 . باشد توام با گرفتاری و بدگذرانی و هر گونه محروميت و ستمكشی می

 
در اين صورت، مقتضای عدل الهی آن است آه نشاه ديگری وجود داشته باشد آه در آن نشاه هر يك از دو 

خدای متعال در آتاب خود به . جزای عمل خود را بيابند و هر آدام مناسب حال خود زندگی آننددسته نامبرده 
و ما خلقنا السموات و االرض و ما بينهما ال عبين ما خلقناهما اال بالحق : فرمايد اين دو حجت اشاره نموده می

 ) . ١١(و لكن اآثرهم ال يعلمون 
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آنها را جز به حق و از روی حكمت و [بيهوده نيافريديم ر ميان آنهاستما آسمان و زمين و آنچه را آه د«:يعنی
اين احتمال دور از خرد، گمان آسانی است آه به خدا ] (خلق نكرديم و لكن اآثر اين مردم آگاه نيستند مصلحت

دند و آيا ما آسانی را آه ايمان آور!آافر شدند، وای به حال اين آافران از آتش آه به آفار وعده داده شده
آنند؟يا پرهيزآاران را مانند اهل فجور  آارهای نيك آردند مانند آسانی قرار خواهيم داد آه در زمين افساد می

 . ») قرار خواهيم داد؟
 

ام حسب الذين اجترحوا السيئآت ان : فرمايد و در جای ديگر آه هر دو حجت را در يك آيه جمع نموده، می
الحات سواء محياهم و مماتهم ساء ما يحكمون و خلق اهللا السموات و االرض نجعلهم آالذين آمنوا و عملوا الص

 ) . ١٢(بالحق و لتجزی آل نفس بما آسبت و هم ال يظلمون 
 

برند آه ما آنان را مانند آسانی آه ايمان آورده و  می اند، گمان آيا آسانی آه به جرم و جنايتها پرداخته«:يعنی
ر خواهيم داد؟به طوری آه زندگی و مرگشان برابر باشد، بد حكمی است آه اند قرا آارهای نيك انجام داده

و برای اينكه هر نفس به آنچه با عمل خود آسب ) نه بيهوده(خدا آسمانها و زمين را آفريد به حق !آنند می
 . »اينكه به مردم ستم شود آرده جزا داده شود بی

 
 بيان ديگر 

آتاب اشاره آرديم آه معارف اسالمی در قرآن آريم، از راههای در بحث ظاهر و باطن قرآن در بخش دوم 
 . شود گوناگون بيان شده است و راههای نامبرده به طور آلی به دو طريق ظاهر و باطن منقسم می

 
باشد به خالف طريق باطن آه  بيان از طريق ظاهر بيانی است آه مناسب سطح افكار ساده عامه می

 . شود روح حيات معنوی درك میاختصاص به خاصه دارد و با 
 

گيرد خدای متعال را فرمانروای علی االطالق جهان آفرينش معرفی  بيانی آه از طريق ظاهر سرچشمه می
آند آه سراسر جهان ملك اوست، خداوند جهان فرشتگان بسيار بيرون از شمار آفريد آه فرمانبران و  می

فرمايد و هر بخش از آفرينش و نظام آن ارتباط به گروه  یمجريان اوامری هستند آه به هر سوی جهان صادر م
 . خاصی از فرشتگان دارد آه موآل آن بخش هستند

 
نوع انسان از آفريدگان و بندگان او هستند آه بايد از اوامر و نواهی او پيروی و فرمانبرداری آنند و پيغمبران 

. وی مردم فرستاده و جريان آنها را خواسته استحامالن پيامها و آورنده شرايع و قوانين او هستند آه به س
خدای متعال از اين روی آه به ايمان و اطاعت، وعده ثواب و پاداش نيك داده و به آفر و معصيت، وعيد عقاب و 
سزای بد داده و چنانكه فرموده، خلف وعده نخواهد نمود و از اين روی آه عادل است و مقتضای عدل او اين 

يگری دو گروه نيكوآاران و بدآاران را آه در اين نشاه، موافق خوبی و بدی خود زندگی است آه در نشاه د
 . آنند از هم جدا آرده خوبان را زندگی خوب و گوارا و بدان را زندگی بد و ناگوار عطا نمايد نمی

 
د بدون استثنا باشن ای آه فرموده گروه انسان را آه در اين نشاه می خدای متعال به مقتضای عدل خود و وعده

نمايد و ميان ايشان  آند و به جزئيات اعتقادات و اعمالشان رسيدگی حقيقی می پس از مرگ دوباره زنده می
رساند و داد هر مظلومی را از ظالمش  فرمايد و در نتيجه حق هر ذيحق را به وی می بحق قضاوت و داوری می

 به بهشت جاودان و گروهی به دوزخ جاودان دهد، گروهی گيرد و پاداش عمل هر آس را به خودش می می
 . شوند محكوم می

 
باشد ولی از موادی آه مولود تفكر اجتماعی  اين بيان ظاهری قرآن آريم است و البته راست و درست می

 . تر و شعاع عملش وسيعتر باشد اش عمومی انسان است تاليف و تنظيم شده تا فايده
 

ای آشنايی دارند، از اين بيانات   به زبان باطنی قرآن آريم تا اندازهحقايق جای پای و آسانی آه در ساحت
فهمند آه بسی باالتر از سطح فهم ساده و همگانی است و قرآن آريم نيز در خالل بيانات روان  مطالبی می

 . زند ای می خود گاهگاهی به آنچه مقصد باطنی اين بيانات است، گوشه
 

آفرينش با همه اجزای خود آه يكی از آنها انسان  رساند آه جهان  اجماال میهای گوناگون خود، قرآن با اشاره
به سوی خدا در حرآت است و روزی خواهد رسيد ) آه پيوسته رو به آمال است(است، با سير تكوينی خود 
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خود خاتمه داده، در برابر عظمت و آبريای خدايی، انيت و استقالل خود را بكلی از دست  آه به حرآت
 . هدد می

 
انسان نيز آه يكی از اجزای جهان و تكامل اختصاصی وی از راه شعور و علم است، شتابان به سوی خدای 

خود را به آخر رسانيد حقانيت و يگانگی خدای بيگانه را عيانا  باشد و روزی آه حرآت خود در حرآت می
حصار ذات مقدس خداوندی است و او خواهد ديد آه قدرت و ملك و هر صفت آمال در ان. مشاهده خواهد نمود

 . بر وی مكشوف خواهد شد ء چنانكه هست از همين راه حقيقت هر شی
 

اين نخستين منزل از جهان ابديت است، اگر انسان به واسطه ايمان و عمل صالح در اين جهان ارتباط و اتصال و 
آيد در جوار خدای پاك و صحبت  نمیالفت و انس با خدا و نزديكان او داشته باشد با سعادتی آه هرگز به وصف 

پايه  برد و اگر به واسطه دلبستگی و پايبندی به زندگی اين جهان و لذايذ گذران و بی پاآان عالم باال بسر می
آن از عالم باال بريده و انس و الفتی به خدای پاك و پاآان درگاهش نداشته باشد گرفتار عذابی دردناك و 

 . بدبختی ابدی خواهد شد
 
رود ولی صور اعمال نيك و بد در  رست است آه اعمال نيك و بد انسان در اين نشاه گذران است و از ميان مید

. باشد شود و هر جا برود همراه اوست و سرمايه زندگی شيرين يا تلخ آينده او می باطن انسان مستقر می
 ) ١٣(ان الی ربك الرجعی : مايدفر توان از آيات ذيل استفاده نمود، خدای متعال می مطالب گذشته را می

 
  . » برگشت مطلقا به سوی خدای توست«:يعنی
  ) ١٤(اال الی اهللا تصير االمور :فرمايد و می
  » گردد آگاه باشيد همه امور به سوی خدا برمی«:يعنی
  ) ١٥(و االمر يومئذ هللا :فرمايد و می
  . » امروز امر يكسره از آن خداست«:يعنی

  ) ١٦(ئنة ارجعی الی ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی يا ايتها النفس المطم
به سوی خدای خود برگرد، در حالی آه خشنودی و ) با ياد خدا(ای  ای نفس آه اطمينان و آرامش يافته«:يعنی

  . » از تو خشنود شده، پس داخل شو در ميان بندگان من و داخل شو در بهشت من
لقد آنت فی غفلة من هذا : فرمايد شود می به بعضی از افراد بشر می  قيامتخطابی آه روز و در حكايت

  ) ١٧(فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 
برداشتيم و در نتيجه چشم  ای اينك پرده را از پيش شمت بوده آنی در غفلت تو از اينها آه مشاهده می«:يعنی

 . » تو امروز تيزبين است
 

هل ينظرون اال تاويله : فرمايد می) گيرد حقايقی آه قرآن آريم از آنها سرچشمه می (در مورد تاويل قرآن آريم
يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد  يوم ياتی تاويله

  ) . ١٨(فنعمل غير الذی آنا نعمل قد خسروا انفسهم و ضل عنهم ما آانوا يفترون 
شود،  پذيرند، جز تاويل آن چيزی را منتظرند روزی آه تاويلش مشهود می آيا آسانی آه قرآن را نمی«:يعنی

پيغمبران خدای ما، به حق آمدند پس آيا برای ما نيز :اند خواهند گفت آسانی آه قبال آن را فراموش آرده
و عملی غير از آن عمل )  دنيابه(شفاعت آنندگانی هستند آه برای ما شفاعت آنند يا اينكه برگردانده شويم 

  . »بستند گم نمودند داديم، انجام دهيم؟اينان نفسهای خود را زيان آردند و افترايی آه می آه انجام می
  ) . ١٩(يومئذ يوفيهم اهللا دينهم الحق و يعلمون ان اهللا هو الحق المبين : فرمايد و می
پرده است  دانند آه خدا واقعيتی آشكار و بی  و میدهد در چنين روزی خدا پاداش واقعی ايشان را می«:يعنی
  . » و بس
  ) . ٢٠(يا ايها االنسان انك آادح الی ربك آدحا فمالقيه : فرمايد و می
  . »باشی پس او را مالقات خواهی آرد به سوی خدای خود در آوشش می ای انسان تو با رنج«:يعنی
  ) ٢١( آلت من آان يرجوا لقاء اهللا فان اجل اهللا: فرمايد و می
  . »هر آه مالقات خدا را اميدوار باشد موقعی را آه خدابرای مالقات مقرر فرموده خواهد آمد«:يعنی
  ) . ٢٢(فمن آان يرجوا لقاء ربه فليعمل عمال صالحا و ال يشرك بعبادة ربه احدا : فرمايد و می
بكند و در پرستش خدای ) سزاوارآار (خدای خود اميدوار باشد بايد عمل صالح  پس هر آه به مالقت«:يعنی

  . »خود آسی را شريك ننمايد
) ٢٣(يا ايتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی : فرمايد و می

 .  
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فاذا جاءت الطامة الكبری يوم يتذآر االنسان ما سعی و برزت الجحيم لمن يری فاما من طغی و : فرمايد و می
ر الحيوة الدنيا فان الجحيم هی الماوی و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی فان الجنة هی آثا

  ) .٢٤(الماوی 
رسيد روزی آه انسان هر گونه تالش و آوشش خود را به ياد ) روز رستاخيز(وقتی آه بزرگترين داهيه «:يعنی
اما آسی آه طغيان ) شوند دم دو گروه میمر(آورد و آتشی آه برای عذاب روشن شده آشكار گرديد،  می

نموده و زندگی دنيا را برای خود انتخاب نمود، آتش نامبرده جايگاه اوست و اما آسی آه از مقام خدای خود 
  . » ترسيده و نفس خود را از هوای دلخواه ناپسند نهی آرد، بهشت جايگاه اوست و بس

) . ٢٥( الذين آفروا ال تعتذروا اليوم انما تجزون ما آنتم تعملون يا ايها: فرمايد و در بيان هويت جزای اعمال می
شود همان  جزايی آه به شما داده می) روز رستاخيز(ای آسانی آه آافر شديد اعتذار مجوييد، امروز «:يعنی

 . »داديد خود اعمالی است آه انجام می
 

 استمرار و توالی آفرينش 
پايان ندارد و روزی خواهد رسيد آه بساط اين جهان و جهانيان  یاين جهان آفرينش آه مشهود ماست، عمر ب

ما خلقنا السموات و االرض و ما : فرمايد آند، خدای متعال می برچيده شود چنانكه قرآن همين معنا را تاييد می
  ) . ٢٦(بينهما اال بالحق و اجل مسمی 

برای مدت محدود و (گر بحق و اجل معين نيافريدم آسمانها و زمين و آنچه را آه در ميان آنهاست م«:يعنی
  . ») معينی آه نام برده شده است

و آيا پيش از پيدايش اين جهان فعلی و نسل موجود انسانی، جهان ديگری آفريده شده و انسانی بوده 
دهد، جهان ديگری به  است؟آيا پس از بر چيده شدن بساط جهان و جهانيان آه قرآن آريم نيز از آن خبر می

توان   خواهد آمد و انسانی آفريده خواهد شد، پرسشهايی است آه پاسخ صريح آنها را در قرآن آريم نمیوجود
يافت، جز اشاراتی، ولی در رواياتی آه از ائمه اهل بيت نقل شده، به اين پرسشها پاسخ مثبت داده شده 

 ) ٢٧(است 
 
 : ها نوشت پی

 
  . ١٤ -  ١٢ سوره مؤمنون، آيه -  ١
  . ١١، آيه  سوره سجده-  ٢
  . ٨٥ سوره اسری، آيه -  ٣
  . ٨٣ سوره يس، آيه -  ٤
  .  از اعتقادات صدوق١٦١، ص ٣ بحار، ج -  ٥
  . ، باب البرزخ٢ بحار، ج - ٧و ٦
  . ١٦٩ سوره آل عمران، آيه -  ٨
  . ١٠٠ و ٩٩ سوره مؤمنون، آيه -  ٩
  . ٢٦ سوره ص، آيه -  ١٠
  . ٣٨ سوره دخان، آيه -  ١١
  . ٢٢ و ٢١  سوره جاثيه، آيه-  ١٢
  . ٨ سوره علق، آيه -  ١٣
  . ٥٣ سوره شوری، آيه -  ١٤
  . ١٩ سوره انفطار، آيه -  ١٥
  . ٣٠ -  ٢٧ سوره فجر، آيه -  ١٦
  . ٢٢ سوره ق، آيه -  ١٧
  . ٥٣ سوره اعراف، آيه -  ١٨
  . ٢٥ سوره نور، آيه -  ١٩
  . ٦ سوره انشقاق، آيه -  ٢٠
  . ٥ سوره عنكبوت، آيه -  ٢١
  . ١١٠ه  سوره آهف، آي-  ٢٢
  . ٣٠ -  ٢٧ سوره فجر، آيه -  ٢٣
  . ٤١ -  ٣٤ سوره نازعات، آيه -  ٢٤
  . ٧ سوره تحريم، آيه -  ٢٥
  . ٣ سوره احقاف، آيه -  ٢٦
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  . ٧٩، ص ١٤ بحار چاپ آمپانی، ج -  ٢٧
  
  
  

  يامام شناس - ٤
  

   ١٦٧شيعه در اسالم ص : آتاب
 نويسنده عالمه طباطبائی 

 
 معنای امام 

شود آه پيش جماعتی افتاده رهبری ايشان را در يك مسير اجتماعی يا مرام   گفته میامام و پيشوا به آسی
سياسی يا مسلك علمی يا دينی به عهده گيرد و البته به واسطه ارتباطی آه با زمينه خود دارد در وسعت و 

 . ضيق، تابع زمينه خود خواهد بود
 

دگانی عموم بشر را از هر جهت در نظر گرفته، زن) چنانكه از فصلهای گذشته روشن شد(آيين مقدس اسالم 
آند و در حيات صوری نيز از جهت  حيات معنوی مورد بررسی قرار داده و راهنمايی می دهد، از جهت دستور می

مداخله ) حكومت(نمايد چنانكه از جهت زندگی اجتماعی و زمامداری آن  زندگی فردی و اداره آن مداخله می
 . نمايد می

 
از :ی آه شمرده شد، امت و پيشوائی دينی در اسالم از سه جهت ممكن است مورد توجه قرار گيردبنابر جهات

شيعه . بيان معارف و احكام اسالم و از جهت رهبری و ارشاد حيات معنوی حكومت اسالمی و از جهت جهت
ه متصدی معتقد است آه چنانكه جامعه اسالمی به هر سه جهت نامبرده نيازمندی ضروری دارد، آسی آ

اداره جهات نامبرده است و پيشوائی جماعت را در آن جهات به عهده دارد، از ناحيه خدا و رسول بايد تعيين 
 . شود و البته پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم نيز به امر خدا تعيين فرموده است

 
 و حكومت اسالمی ) ص(امامت و جانشينی پيغمبر اآرم 

آند آه هرگز جامعه متشكلی مانند يك آشور يا يك  دادی خود بدون هيچگونه ترديد، درك میانسان با نهاد خدا
شهر يا ده يا قبيله و حتی يك خانه آه از چند تن انسان تشكيل يابد، بدون سرپرست و زمامداری آه چرخ 

عه را به وظيفه اجتماعی های جزو حكومت آند و هر يك از اجزای جام جامعه را به آار اندازد و اراده او به اراده
تواند به بقای خود ادامه دهد و در آمترين وقتی اجزای آن جامعه متالشی شده وضع  خود وادارد، نمی

 . عموميش به هرج و مرج گرفتار خواهد شد
 

خود و  و به سمت) اعم از جامعه بزرگ يا آوچك(ای است  به همين دليل آسی آه زمامدار و فرمانروای جامعه
يا غير موقت از سر آار خود غيبت آند البته جانشينی به  معه عنايت دارد، اگر بخواهد به طور موقتبقای جا

شود آه قلمرو فرمانروايی و زمامداری خود را سر خود رها آرده از بقا و  گذارد و هرگز حاضر نمی جای خود می
 . زوال آن چشم پوشد

 
خواهد خانه و اهل خانه را وداع آند، يكی از آنان را  اهه میای آه برای سفر چند روزه يا چند م رئيس خانواده

رئيس مؤسسه يا مدير . سپارد برای خود جانشين معرفی آرده امورات منزل را به وی می) يا آسی ديگررا(
مدرسه يا صاحب دآانی آه آارمندان يا شاگردان چندی زير دست دارد، حتی برای چند ساعت غيبت، يكی از 

 . آند و به همين ترتيب ی خود نشانيده ديگران را به وی ارجاع میآنان را به جا
 

بر اساس فطرت استوار است و آيينی است اجتماعی آه هر آشنا  اسالم دينی است آه به نص آتاب و سنت
آند و عنايتی آه خدا و پيغمبر به اجتماعيت اين دين مبذول  و بيگانه اين نشانی را از سيمای آن مشاهده می

 . اند هرگز قابل انكار نبوده و با هيچ چيز ديگر قابل مقايسه نيست داشته
 

پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم نيز مسئله عقد اجتماع را در هر جايی آه اسالم در آن نفوذ پيدا 
در افتاد، در اقرب وقت والی و عاملی  ای آه به دست مسلمين می آرد و هر شهر يا دهكده آرد، ترك نمی می

سپرد حتی در لشگرهايی آه به جهاد اعزام  آنجا نصب و زمام اداره امور مسلمين را به دست وی می
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نمود حتی  فرمود، گاهی برای اهميت مورد، بيش از يك رئيس و فرمانده به نحو ترتب برای ايشان نصب می می
 اگر دومی آشته شد سومی چهار نفر رئيس تعيين فرمود آه اگر اولی آشته شد دومی را، و» جنگ موته«در

 . به رياست و فرماندهی بشناسند. . . را و همچنين
 

و همچنين به مسئله جانشينی عنايت آامل داشت و هرگز در مورد لزوم، از نصب جانشين فروگذاری 
آرد حتی در موقعی آه از مكه به  فرمود، والی به جای خود معين می نمود و هر وقت از مدينه غيبت می نمی
نمود و هنوز خبری نبود، برای اداره چندروزه امور شخصی خود در مكه و پس دادن امانتهايی  نه هجرت میمدي

به ديون و  آه از مردم پيشش بود، علی عليه السالم را جانشين خود قرار داد و همچنين پس از رحلت نسبت
 . آارهای شخصيش علی عليه السالم را جانشين خود نمود

 
همين دليل، هرگز متصور نيست پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم رحلت فرمايد و به :گويد شيعه می

آسی را جانشين خود قرار ندهد و سرپرستی برای اداره امور مسلمين و گردانيدن چرخ جامعه اسالمی، 
اجزای ای بستگی دارد به يك سلسله مقررات و رسوم مشترآی آه اآثريت  اينكه پيدايش جامعه. نشان ندهد

ای آه اجرای آامل آنها را  جامعه آنها را عمال بپذيرند، و بقا و پايداری آن بستگی آامل دارد به يك حكومت عادله
ای نيست آه فطرت انسانی در ارزش و اهميت آن شك داشته باشد يا برای عاقلی  به عهده بگيرد، مسئله

توان شك نمود و نه در  شريعت اسالمی می قتپوشيده بماند يا فراموشش آند در حالی آه نه در وسعت و د
اهميت و ارزشی آه پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم برای آن قائل بود و در راه آن فداآاری و از 

توان ترديد نمود و نه در نبوغ فكر و آمال عقل و اصابت نظر و قدرت تدبير پيغمبر  نمود می خودگذشتگی می
 . توان مناقشه آرد می) گذشته از تاييد وحی و نبوت(له و سلم اآرم صلی اهللا عليه و آ

 
در باب فتن (پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم به موجب اخبار متواتری آه عامه و خاصه در جوامع حديث 

آه و فسادهايی . اند، از فتن و گرفتاريهايی آه پس از رحلتش دامنگير جامعه اسالمی شد نقل آرده) و غير آن
بند و باريهای  در پيكره اسالم رخنه آرد، مانند حكومت آل مروان و غير ايشان آه آيين پاك را فدای ناپاآيها و بی

خودساختند، تفصيال خبر داده است و چگونه ممكن است آه از جزئيات حوادث و گرفتاريهای سالها و هزاران 
ين وضعی آه بايد در اولين لحظات پس از مرگش سالهای پس از خود غفلت نكند، و سخن گويد، ولی از مهمتر

) از طرف ديگر(و به اين اهميت ) از يك طرف(يا اهمال ورزد و امری به اين سادگی !گويد، به وجود آيد غفلت آند
ترين آارها مانند خوردن و نوشيدن و خوابيدن، مداخله و صدها  ترين و عادی به ناچيز گيرد و با اينكه به طبيعی

 ر نموده و از چنين مسئله با ارزشی بكلی سكوت ورزيده آسی را به جای خود تعيين نفرمايد؟ دستور صاد
 

و اگر به فرض محال تعيين زمامدار جامعه اسالمی در شرع اسالم به خود مردم مسلمان واگذار شده بود باز 
 باشد و دستورات آافی الزم بود پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم بيانات شافی در اين خصوص آرده

ای آه اساسا بقا و رشد جامعه اسالمی و حيات شعائر دين به آن متوقف و  بدهد تا مردم در مسئله بايست
 . استوار است، بيدار و هشيار باشند

 
و حال آنكه از چنين بيان نبوی و دستور دينی خبری نيست و اگر بود آسانی آه پس از پيغمبر اآرم صلی اهللا 

آردند در صورتی آه خليفه اول خالفت را به  له و سلم زمام امور را به دست گرفتند مخالفتش نمیعليه و آ
خليفه دوم با وصيت منتقل ساخت و همچنين خليفه چهارم به فرزندش وصيت نمود و خليفه دوم خليفه سوم 

 بود، روی آار آورد و را با يك شورای شش نفری آه خودش اعضای آن و آيين نامه آن را تعيين و تنظيم آرده
به سلطنت  معاويه امام حسن را به زور به صلح وادار نموده خالفت را به اين طريق برد و پس از آن خالفت

تبديل شد و تدريجا شعائر دينی از جهاد و امر به معروف و نهی از منكر و اقامه حدود و غير آنها يكی  موروثی
 ) . ١(شارع اسالم نقش بر آب گرديد پس از ديگری از جامعه هجرت آرد و مساعی 

 
شيعه از راه بحث و آنجكاوی در درك فطری بشر و سيره مستمره عقالی انسان و تعمق در نظر اساسی آيين 

باشد، و روش اجتماعی پيغمبر اآرم و مطالعه حوادث اسف آوری آه پس از  اسالم آه احيای فطرت می
نگير اسالم و مسلمين گشته و به تجزيه و تحليل در آوتاهی و به وقوع پيوسته و گرفتاريهايی آه دام رحلت

رسد آه از ناحيه پيغمبر  گردد، به اين نتيجه می سهل انگاری حكومتهای اسالمی قرون اوليه هجرت بر می
اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم نص آافی در خصوص تعيين امام و جانشين پيغمبر رسيده است آيات و اخبار 

حق و حديث منزلت و  سفينه و حديث ثقلين وحديث و ديث) ٢(عی مانند آيه واليت و حديث غدير متواتر قط
ای دواعی تاويل شده  حديث دعوت عشيره اقربين و غير آنها به اين معنا داللت داشته و دارند ولی نظر به پاره

 . و سرپوشی روی آنها گذاشته شده است
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 در تاييد سخنان گذشته 

بيماری پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم بود و جمعی ازصحابه حضور داشتند آن حضرت آخرين روزهای 
هرگز گمراه ) با رعايت آن(دوات و آاغذی برای من بياوريد تا برای شما چيزی بنويسم آه پس از من :فرمود

نگاه هياهوی حضار آ!!گويد آتاب خدا برای ما بس است اين مرد هذيان می:نشويد، بعضی از حاضرين گفتند
 ) . ٣(» برخيزيد و از پيش من بيرون رويد، زيرا پيش پيغمبری نبايد هياهو آنند«:پيغمبر اآرم فرمود. بلند شد

 
با توجه به مطالب فصل گذشته و توجه به اينكه آسانی آه در اين قضيه از عملی شدن تصميم پيغمبر اآرم 

ان اشخاصی بودند آه فردای همان روز از خالفت انتخابی صلی اهللا عليه و آله و سلم جلوگيری آردند هم
مند شدند و بويژه اينكه انتخاب خليفه را بی اطالع علی عليه السالم و نزديكانش نموده، آنان را در برابر  بهره

 باال تعيين شخص جانشين خود توان شك نمود آه مقصود پيغمبر اآرم در حديث آار انجام يافته قرار دادند آيا می
 و معرفی علی عليه السالم بود؟ 

 
و مقصود از اين سخن ايجاد قيل و قال بود آه در اثر آن پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم از تصميم خود 

گذشته از :منظور باشد، زيرا اوال) سخن نابجای گفتن از راه غلبه مرض(منصرف شود نه اينكه معنای جدی آن 
 از پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم حتی يك حرف نابجا شنيده نشده و اينكه در تمام مدت بيماری

تواند پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم  آسی هم نقل نكرده است، روی موازين دينی، مسلمانی نمی
معنای اگر منظور از اين سخن : ثانيا. گويی نسبت دهد به هذيان و بيهوده را آه با عصمت الهی مصون است

نبود و برای اثبات نابجا بودن سخن پيغمبر ) آتاب خدا برای ما بس است(جديش بود، محلی برای جمله بعدی 
شد نه با اينكه با وجود قرآن نيازی به سخن پيغمبر  اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم با بيماريش استدالل می

مان آتاب خدا، پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و نيست، زيرا برای يك نفر صحابی نبايست پوشيده بماند آه ه
سلم را مفترض الطاعه و سخنش را سخن خدا قرار داده و به نص قرآن آريم مردم در برابر حكم خدا و رسول، 

 . هيچگونه اختيار و آزادی عمل ندارند
 

ت آرد وقتی آه عثمان به خليفه دوم وصي اين اتفاق در مرض موت خليفه اول تكرار يافت و وی به خالفت:ثالثا
نوشت، خليفه بيهوش شد با اين حال خليفه دوم سخنی را آه درباره پيغمبر اآرم  امر خليفه، وصيتنامه را می

 ) . ٤(صلی اهللا عليه و آله و سلم گفته بود درباره خليفه اول تكرار نكرد 
 

من فهميدم :گويد نمايد، وی می ف میبه اين حقيقت اعترا) ٥(گذشته از اينها خليفه دوم در حديث ابن عباس 
خواهد خالفت علی را تسجيل آند، ولی برای رعايت  آه پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم می

نشست مردم را به حق و راه  ولی اگر به خالفت می) ٦(خالفت از آن علی بود :گويد می. به هم زدم مصلحت
با اينكه طبق موازين [!!!]رفتند از اين روی وی را از خالفت آنار زديم آرد و قريش زير بار آن نمی راست وادار می

دينی بايد متخلف از حق را به حق وادار نمود نه حق را برای خاطر متخلف ترك نمود، موقعی آه برای خليفه 
عقالی اگر :ورزند، دستور جنگ داد و گفت اول خبر آوردند آه جمعی از قبايل مسلمان از دادن زآات امتناع می

و البته مراد از اين سخن اين بود آه به هر ) ٧(جنگم  دادند به من ندهند با ايشان می را آه به پيغمبر خدا می
 . تر بود حقه از يك عقال مهمتر و با ارزش قيمت تمام شود بايد حق احيا شود البته موضوع خالفت

 
 امامت در بيان معارف الهيه 

 طبق قانون ثابت و ضروری هدايت عمومی، هر نوع از انواع آفرينش از در بحثهای پيغمبر شناسی گذشت آه
 . شود راه تكوين و آفرينش به سوی آمال و سعادت نوعی خود هدايت و رهبری می

 
نوع انسان نيز آه يكی از انواع آفرينش است از آليت اين قانون عمومی مستثنا نيست و از راه غريزه واقع 

شود آه سعادت دنيا و آخرتش را تامين  زندگی خود به روش خاصی بايد هدايتبينی و تفكر اجتماعی، در 
بايد يك سلسله اعتقادات و وظايف عملی را درك نموده روش زندگی خود را به آنها :نمايد و به عبارت ديگر

 به تطبيق آند تا سعادت و آمال انسانی خود را به دست آورد و گفته شد آه راه درك اين برنامه زندگی آه
آه در برخی از پاآان » وحی و نبوت« به نام بلكه راه ديگری است شود راه عقل نيست ناميده می» دين« نام

 ! شود يافت می) پيغمبران خدا(به نام انبيا  بشريت جهان
 

رسانند، تا در اثر  پيغمبرانند آه وظايف انسانی مردم را به وسيله وحی از جانب خدا دريافت داشته به مردم می
روشن است آه اين دليل چنانكه لزوم و ضرورت چنين درآی را در ميان . به آار بستن آنها تامين سعادت آنند
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رساند، همچنين لزوم و ضرورت پيدايش افرادی را آه پيكره دست نخورده اين برنامه را  افراد بشر به ثبوت می
 . رساند حفظ آنند و در صورت لزوم به مردم برسانند، به ثبوت می

 
خدايی الزم است اشخاصی پيدا شوند آه وظايف انسانی را از راه وحی درك نموده به  چنانكه از راه عنايت

مردم تعليم آنند، همچنان الزم است آه اين وظايف انسانی آسمانی برای هميشه در جهان انسانی محفوظ 
د داشته باشند آه دين خدا بماند و در صورت لزوم به مردم عرضه و تعليم شود يعنی پيوسته اشخاصی وجو

 . نزدشان محفوظ باشد و در وقت لزوم به مصرف برسد
 

آسی آه متصدی حفظ و نگهداری دين آسمانی است و از جانب خدا به اين سمت اختصاص 
شود چنانكه آسی آه حامل روح وحی و نبوت و متصدی اخذ و دريافت احكام و شرايع  ناميده می» امام« يافته

نام دارد و ممكن است نبوت و امامت در يكجا جمع شوند و ممكن است » نبی«باشد ب خدا میآسمانی از جان
آرد، عصمت ائمه و پيشوايات را نيز اثبات  از هم جدا باشند و چنانكه دليل نامبرده عصمت پيغمبران را اثبات می

ان بشر داشته باشد و اين آند، زيرا بايد خدا برای هميشه دين واقعی دست نخورده و قابل تبليغی در مي می
 . خدايی صورت نبندد معنا بدون عصمت و مصونيت

 
 فرق ميان نبی و امام 

گيرد، همينقدر  دليل گذشته در مورد دريافت داشتن احكام و شرايع آسمانی آه به واسطه پيغمبران انجام می
 را به خالف حفظ و آند نه استمرار و هميشگی آن اصل وحی يعنی گرفتن احكام آسمانی را اثبات می

نگهداری آن آه طبعا امری است استمراری و مداوم، و از اينجاست آه لزوم ندارد پيوسته پيغمبری در ميان 
بشر وجود داشته باشد ولی وجود امام آه نگهدارنده دين آسمانی است، پيوسته در ميان بشر الزم است و 

د يا نشناسند و خدای متعال در آتاب خود شود، بشناسن هرگز جامعه بشری از وجود امام خالی نمی
 ) . ٨(فان يكفر بها هؤالء فقد و آلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين : فرمايد می

 
ايم   آافران ايمان نياوردند ما گروهی را به آن موآل آرده- آند   آه هرگز تخلف نمی- و اگر به هدايت ما «:يعنی

 . »آه هرگز به آن آافر نخواهند شد
 

شود و يك فرد دارای هر دو منصب پيغمبری و پيشوايی  نكه اشاره شد، نبوت و امامت گاهی جمع میو چنا
ای آه از  شوند چنانكه در ازمنه شود و گاهی از هم جدا می می) اخذ شريعت آسمانی و حفظ بيان آن(

ود و هميشه پيغمبران خالی است در هر عصر امام حقی وجود دارد و بديهی است عدد پيغمبران خدا محد
 . اند وجود نداشته

 
معرفی فرموده است چنانكه درباره حضرت ابراهيم  خدای متعال در آتاب خود جمعی از پيغمبران را به امامت

و اذ ابتلی ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال انی جاعلك للناس اماما قال و من ذريتی قال ال ينال : فرمايد می
 ) . ٩(عهدی الظالمين 

 
هايی امتحان آرد پس آنها را تمام آرده و به آخر رسانيد،  قتی آه خدای ابراهيم او را به آلمهو«:يعنی
دهم، ابراهيم گفت و از فرزندان من، فرمود عهد و فرمان من به  من تو را برای مردم امام و پيشوا قرار می:فرمود

  . »رسد ستمكاران نمی
  ) . ١٠(و جعلناهم ائمة يهدون بامرنا : فرمايد و می
 . »آردند و ما ايشان را پيشوايانی قرار داديم آه به امر ما هدايت و رهبری می«:يعنی

 
 امامت در باطن اعمال 
به ظاهر اعمال مردم، پيشوا و راهنماست، همچنان در باطن نيز سمت پيشوايی و رهبری  امام چنانكه نسبت

برای روشن شدن اين . آند ه سوی خدا سير میدارد و اوست قافله ساالر آاروان انسانيت آه از راه باطن ب
 . بدو مقدمه زيرين بايد توجه نمود حقيقت

 
خوشبختی و (جای ترديد نيست آه به نظر اسالم و ساير اديان آسمانی يگانه وسيله سعادت و شقاوت :اول

هم از راه آند و  واقعی و ابدی انسان، همانا اعمال نيك و بد اوست آه دين آسمانی تعليمش می) بدبختی
و خدای متعال از راه وحی و نبوت اين اعمال را مناسب . نمايد فطرت و نهاد خدادادی نيكی و بدی آنها درك می

طرز تفكر ما گروه بشر با زبان اجتماعی خودمان، در صورت امر و نهی و تحسين و تقبيح بيان فرموده و در 
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ران، زندگی جاويد شيرينی آه مشتمل بر همه خواستهای مقابل طاعت و تمرد آنها، برای نيكوآاران و فرمانبردا
باشد، نويد داده و برای بدآاران و ستمگران زندگی جاويد تلخی آه متضمن هر گونه بدبختی  آمالی انسان می

 . باشد خبر داده است و ناآامی می
 

ما تفكر اجتماعی ندارد باالتر از تصور ماست، مانند  و جای شك و ترديد نيست آه خدای آفرينش آه از هر جهت
و اين سازمان قراردادی آقايی و بندگی و فرمانروايی و فرمانبری و امر و نهی و مزد و پاداش در بيرون از زندگی 
اجتماعی ما وجود ندارد و دستگاه خدايی همانا دستگاه آفرينش است آه در آن هستی و پيدايش هر چيز به 

 . د و بسآفرينش خدا طبق روابط واقعی بستگی دار
 

و بيانات پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم اشاره شده دين مشتمل به ) ١١(و چنانكه در قرآن آريم 
باالتر از فهم عادی ما آه خدای متعال آنها را با بيانی آه با سطح فكر ما مناسب و با  حقايق و معارفی است

 . موده استبه ما قابل فهم است، برای ما نازل فر زبانی آه نسبت
 

از اين بيان بايد نتيجه گرفت آه ميان اعمال نيك و بد و ميان آنچه در جهان ابديت از زندگی و خصوصيات زندگی 
 . خدا مولود آن است واقعی بر قرار است آه خوشی و ناخوشی زندگی آينده به خواست هست، رابطه

 
آيد آه چگونگی زندگی  انسان واقعيتی به وجود میدر هر يك از اعمال نيك و بد، در درون :تر و به عبارت ساده

 . آينده او مرهون آن است
 

گيرد، وی جز دستورهايی آه از  انسان بفهمد يا نفهمد، درست مانند آودآی است آه تحت تربيت قرار می
فهمد ولی پس از بزرگ  دهد، چيزی نمی شنود و پيكر آارهايی آه انجام می می» بكن و نكن« مربی با لفظ

ای آه در باطن خود مهيا آرده در اجتماع به زندگی  به واسطه ملكات روحی ارزنده دن و گذرانيدن ايام تربيتش
سعادتمندی نايل خواهد شد و اگر از انجام دستورهای مربی نيكخواه خود سرباز زده باشد، جز بدبختی 

 . ای نخواهد داشت بهره
 

نمايد وی جز گرفتن و به آار   و ورزش مخصوصی مداومت میيا مانند آسی آه طبق دستور پزشك به دوا و غذا
خاصی در ساختمان داخلی  بستن دستور پزشك با چيزی سر و آار ندارد ولی با انجام دستور، نظم و حالت

 . آند آه مبدا تندرستی و هر گونه خوشی و آاميابی است خود پيدا می
 

دارد آه از اعمال وی سرچشمه ) حيات معنوی(اطنی خالصه انسان در باطن اين حيات ظاهری، حيات ديگری ب
 . آند و خوشبختی و بدبختی وی در زندگی آن سرا، بستگی آامل به آن دارد گيرد و رشد می می

 
بسياری برای نيكوآاران و اهل ايمان حيات ديگر و ) ١٢(آند و در آيات  قرآن آريم نيز اين بيان عقلی را تاييد می

باطنی اعمال را پيوسته همراه  نمايد و نتايج تر از اين روح اثبات می ين حيات و روشنروح ديگری باالتر از ا
اينكه بسيار اتفاق :دوم) . ١٣(داند و در بيانات نبوی نيز به همين معنا بسيار اشاره شده است  انسانی می

گفته خود عامل نباشد افتد آه يكی از ما آسی را به امری نيك يا بد راهنمايی آند در حالی آه خودش به  می
آند ايشان به  ولی هرگز در پيغمبران و امامان آه هدايت و رهبريشان به امر خداست، اين حال تحقق پيدا نمی

اند، خودشان نيز عاملند و به سوی حيات معنوی آه  آنند و رهبری آن را به عهده گرفته دينی آه هدايت می
باشند، زيرا خدا تا آسی را خود هدايت  ن حيات معنوی میدهند، خودشان نيز دارای هما مردم را سوق می

از اين بيان . خاص خدايی هرگز تخلف بردار نيست سپارد و هدايت نكند هدايت ديگران را به دستش نمی
 : توان نتايج ذيل را به دست آورد می

 
آنند،  ت و هدايت می در هر امتی، پيغمبر و امام آن امت در آمال حيات معنوی دينی آه به سوی آن دعو- ١

 . باشند، زيرا چنانكه شايد و بايد به دعوت خودشان عامل بوده و حيات معنوی آن را واجدند مقام اول را حايزمی
 
 .  چون اولند و پيشرو و راهبر همه هستند از همه افضلند-  ٢
 
 رهبر و راهنماست در  آسی آه رهبری امتی را به امر خدا به عهده دارد چنانكه در مرحله اعمال ظاهری-  ٣

 ) . ١٤(آند  مرحله حيات معنوی نيز رهبر و حقايق اعمال با رهبری او سير می
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 ائمه و پيشوايان اسالم 
شود، در اسالم پس از رحلت پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و  به حسب آنكه از فصلهای گذشته نتيجه گرفته می
و احاديث . از جانب خدا بوده و خواهد بود) شوای منصوبپي(آله و سلم در ميان امت اسالمی پيوسته امامی 

شان  از پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم در توصيف ايشان و در عددايشان و در اينكه همه) ١٥(انبوهی 
 . از ايشان و آخرينشان خواهد بود، نقل شده است»مهدی موعود« از قريشند و از اهل بيت پيغمبرند و در اينكه

 
از پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم در امامت علی عليه السالم آه امام اول ) ١٦(مچنين نصوص و ه

است وارد شده است و همچنين نصوص قطعی از پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم و علی عليه 
 . اند عی نمودهالسالم در امامت دوم و به همين ترتيب گذشتگان ائمه به امامت آيندگانشان نص قط

 
 : باشند و نامهای مقدسشان به اين ترتيب است به مقتضای اين نصوص، ائمه اسالم دوازده تن می

 
   علی بن ابی طالب -  ١
   حسن بن علی -  ٢
   علی بن حسين - ٤ حسين بن علی -  ٣
   محمد بن علی -  ٥
   جعفر بن محمد -  ٦
   موسی بن جعفر -  ٧
   علی بن موسی -  ٨
  لی  محمد بن ع-  ٩
   علی بن محمد -  ١٠
   حسن بن علی -  ١١
  مهدی عليهم السالم -  ١٢
 

  )ع(دوازده امام ي  از تاريخ زندگياجمال
 

 امام اول 
حضرت امير المؤمنين علی عليه السالم وی فرزند ابو طالب شيخ بنی هاشم، عموی پيغمبر اآرم صلی اهللا 

ده و در خانه خود جای داده و بزرگ آرده بود و پس از عليه و آله و سلم بود آه پيغمبر اآرم را سرپرستی نمو
 . بعثت نيز تا زنده بود از آن حضرت حمايت آرد و شر آفار عرب و خاصه قريش را از وی دفع نمود

 
ده سال پيش از بعثت متولد شد و پس از شش سال در اثر قحطی آه ) بنا به نقل مشهور(علی عليه السالم 

افتاد، بنا به درخواست پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم از خانه پدر به خانه در مكه و حوالی آن اتفاق 
سرپرستی و پرورش مستقيم آن  پسر عموی خود پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم منتقل گرديد و تحت

 ) . ١٧(حضرت در آمد 
 

هبت نبوت نايل شد و برای نخستين بار پس از چند سال آه پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم به مو
وحی آسمانی به وی رسيد وقتی آه از غار رهسپار شهر و خانه خود شد، شرح حال را فرمود، »غار حرا«در

پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم  و باز در مجلسی آه) ١٨(علی عليه السالم به آن حضرت ايمان آورد 
 : به دين خود دعوت نموده فرمودخويشاوندان نزديك خود را جمع و 

 
نخستين آسی آه از شما دعوت مرا بپذيرد خليفه و وصی و وزير من خواهد بود، تنها آسی آه از جای خود 
بلند شد و ايمان آورد علی عليه السالم بود و پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم ايمان او را پذيرفت و 

و از اين روی علی عليه السالم نخستين آسی است در اسالم ) ١٩( نمود اش امضا های خود را درباره وعده
 . آه ايمان آورد و نخستين آسی است آه هرگز غير خدای يگانه را نپرستيد

 
علی عليه السالم پيوسته مالزم پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم بود تا آن حضرت از مكه به مدينه 

 آه آفار خانه آن حضرت را محاصره آرده بودند و تصميم داشتند آخر شب به هجرت نمود و در شب هجرت نيز
خانه ريخته و آن حضرت را در بستر خواب قطعه قطعه نمايند، علی عليه السالم در بستر پيغمبر اآرم صلی اهللا 
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آن حضرت و پس از ) . ٢٠(عليه و آله و سلم خوابيده و آن حضرت از خانه بيرون آمده رهسپار مدينه گرديد 
مطابق وصيتی آه آرده بود، امانتهای مردم را به صاحبانش رد آرده، مادر خود و دختر پيغمبر را با دو زن ديگر 

 ) . ٢١(برداشته به مدينه حرآت نمود 
 

در مدينه نيز مالزم پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم بود و آن حضرت در هيچ خلوت و جلوتی علی عليه 
و در موقعی آه ميان اصحاب خود . آنار نزد و يگانه دختر محبوبه خود فاطمه را به وی تزويج نمودالسالم را 

 ) . ٢٢(بست او را برادر خود قرار داد  عقداخوت می
 

علی عليه السالم در همه جنگها آه پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم شرآت فرموده بود حاضر شد جز 
و در هيچ جنگی پای به عقب نگذاشت ) ٢٣(و را در مدينه به جای خود نشانيده بود جنگ تبوك آه آن حضرت ا

و از هيچ حريفی روی نگردانيد و در هيچ امری مخالفت پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم نكرد چنانكه آن 
 ) . ٢٤(» شوند هرگز علی از حق و حق از علی جدا نمی«:حضرت فرمود

 
 سال داشت و با اينكه در همه فضائل دينی سر آمد و در ميان ٣٣ز رحلت پيغمبر اآرم علی عليه السالم رو

اصحاب پيغمبر ممتاز بود، به عنوان اينكه وی جوان است و مردم به واسطه خونهايی آه در جنگها پيشاپيش 
ن ترتيب دست آن پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم ريخته با وی دشمنند از خالفت آنارش زدند و به اي

 سال آه ٢٥وی نيز گوشه خانه را گرفته به تربيت افراد پرداخت و . حضرت از شؤونات عمومی بكلی قطع شد
زمان سه خليفه پس از رحلت پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم بود، گذرانيد و پس از آشته شدن 

 . يدندخليفه سوم، مردم با آن حضرت بيعت نموده و به خالفتش برگز
 

خود آه تقريبا چهار سال و نه ماه طول آشيد، سيرت پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و  آن حضرت در خالفت
ضرر  خود صورت نهضت و انقالب داده به اصالحات پرداخت و البته اين اصالحات به سلم را داشت و به خالفت

عايشه و « ابه آه پيشاپيش آنها ام المؤمنينای از صح شد و از اين روی عده برخی از سود جويان تمام می
برافراشتند و بنای شورش و  بودند، خون خليفه سوم را دستاويز قرار داده سر به مخالفت» طلحه و زبير و معاويه
 . آشوبگری گذاشتند

 
جنگ « آن حضرت برای خوابانيدن فتنه، جنگی با ام المؤمنين عايشه و طلحه و زبير در نزديكی بصره آرد آه به

معروف است و يك » صفين« معروف است و جنگی ديگر با معاويه در مرز عراق و شام آرد آه به جنگ» جمل
معروف است و به اين ترتيب، » نهروان« سال و نيم ادامه يافت و جنگی ديگر با خوارج در نهروان آرد آه به جنگ

 بود و پس از گذشت زمان آوتاه، صبح خود، صرف رفع اختالف داخلی بيشتر مساعی آن حضرت در ايام خالفت
بعضی از خوارج ضربتی خورده  روز نوزدهم ماه رمضان سال چهلم هجری در مسجد آوفه در سر نماز به دست

 ) . ٢٥( همان ماه شهيد شد ٢١و در شب 
 
 

ای  امير المؤمنين علی عليه السالم به شهادت تاريخ و اعتراف دوست و دشمن در آماالت انسانی نقيصه
 . نداشت و در فضائل اسالمی نمونه آاملی از تربيت پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم بود

 
بحثهايی آه در اطراف شخصيت او شده و آتابهايی آه در اين باره شيعه و سنی و ساير مطلعين و آنجكاوان 

 . های تاريخ اتفاق نيفتاده است اند، درباره هيچيك از شخصيت نوشته
 

ه السالم در علم و دانش، داناترين ياران پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم وساير اهل اسالم علی علي
بود و نخستين آسی است در اسالم آه در بيانات علمی خود، در استدالل و برهان را باز آرد و در معارف 

 زبان عربی را وضع فرمود الهيه بحث فلسفی نمود و در باطن قرآن سخن گفت و برای نگهداری لفظش دستور
 ) . چنانكه در بخش اول آتاب نيز اشاره شد(و تواناترين عرب بود در سخنرانی 

 
علی عليه السالم در شجاعت ضرب المثل بود در آن همه جنگها آه در زمان پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و 

د و با اينكه بارها و ضمن حوادثی مانند سلم و پس از آن شرآت آرد، هرگز ترس و اضطرابی از خود نشان ندا
جنگ احد و جنگ حنين و جنگ خيبر و جنگ خندق، ياران پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم و لشكريان 

به دشمن نكرد و هرگز نشده آه آسی از ابطال و  اسالم لرزيدند و يا پراآنده شده فرار نمودند، وی هرگز پشت
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آشت و فراری  برد و در عين حال با آمال توانايی، ناتوانی را نمی زد و جان به سالمتمردان جنگی با وی در آوي
 . بست زد و آب به روی دشمن نمی آرد و شبيخون نمی را دنبال نمی

 
به حلقه در رسانيده با  ای آه به قلعه نمود، دست از مسلمات تاريخ است آه آن حضرت در جنگ خيبر در حمله

 ) . ٢٦(ده به دور انداخت تكانی در قلعه را آن
 

آه » هبل« و همچنين روز فتح مكه آه پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم امر به شكستن بتها نمود، بت
ای از سنگ بود آه بر باالی آعبه نصب آرده بودند، علی عليه  بزرگترين بتهای مكه و مجسمه عظيم الجثه
رفت  ه و آله و سلم پای روی دوش آن حضرت گذاشته باالی آعبهالسالم به امر پيغمبر اآرم صلی اهللا علي

 ) . ٢٧(را از جای خود آند و پايين انداخت » هبل«و
 

علی عليه السالم در تقوای دينی و عبادت حق نيز يگانه بود، پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم در 
علی را سرزنش نكنيد، زيرا «:فرمايد دند میآر پاسخ آسانی آه نزد وی از تندی علی عليه السالم گله می

 . ») ٢٨(وی شيفته خداست 
 

ابودردای صحابی پيكر آن حضرت را در يكی از نخلستانهای مدينه ديد آه مانند چوب خشك افتاده است، برای 
، در اطالع، به خانه آن حضرت آمد و به همسر گرامی وی آه دختر پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم بود

پسر عم من نمرده «:گذشت همسرش را تسليت گفت، دختر پيغمبر صلی اهللا عليه و آله و سلم فرمود
 . »افتد بلكه در عبادت از خوف خدا غش نموده است و اين حال برای وی بسيار اتفاق می است

 
خا به فقرا و علی عليه السالم در مهربانی به زير دستان و دلسوزی به بينوايان و بيچارگان و آرم و س

رسيد در راه خدا به مستمندان و  آن حضرت هر چه را به دستش می. مستمندان، قصص و حكايات بسيار دارد
آن حضرت آشاورزی را دوست . آرد ترين وضعی زندگی می ترين و ساده داد و خود با سخت بيچارگان می

پرداخت ولی از اين راه هر ملكی  ای باير میداشت و غالبا به استخراج قنوات و درختكاری و آباد آردن زمينه می
فرمود و اوقاف آن حضرت آه به صدقات علی  آورد وقف فقرا می آرد و يا هر قناتی را آه بيرون می را آه آباد می

 ) . ٢٩(داشت )  هزار دينار طال٢٤(توجهی  معروف بود در اواخر عهد وی، عوايد ساليانه قابل
 

 امام دوم 
يه السالم آن حضرت و برادرش امام حسين عليه السالم دو فرزند امير المؤمنين علی امام حسن مجتبی عل

عليه السالم بودند از حضرت فاطمه عليها السالم دختر پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم و پيغمبر اآرم 
م به ساير فرزندان و به پاس همين آلمه، علی عليه السال»حسن و حسين فرزندان منند«: فرمود آه بارها می
 ) . ٣٠(» شما فرزندان من هستيد و حسن و حسين فرزندان پيغمبر خدايند«:فرمود خود می

 
ای جد خود را درك  سال و خرده و هفت) ٣١(امام حسن عليه السالم سال سوم هجرت در مدينه متولد شد 

 عليه و آله و سلم آه با نمود و در آغوش مهر آن حضرت بسر برد و پس از رحلت پيغمبر اآرم صلی اهللا
 . حضرت فاطمه، سه ماه يا شش ماه بيشتر فاصله نداشت، تحت تربيت پدر بزرگوار خود قرار گرفت رحلت

 
امام حسن عليه السالم پس از شهادت پدر بزرگوار خود به امر خدا و طبق وصيت آن حضرت، به امامت رسيد و 

ه شش ماه به اداره امور مسلمين پرداخت و دراين مدت مقام خالفت ظاهری را نيز اشتغال آرده نزديك ب
در ابتدا به نام (معاويه آه دشمن سرسخت علی عليه السالم و خاندان او بود و سالها به طمع خالفت 

جنگيده بود به عراق آه مقر خالفت امام حسن عليه ) خونخواهی خليفه سوم و اخيرا به دعوی صريح خالفت
جنگ آغاز آرد و از سوی ديگر سرداران لشكريان امام حسن عليه السالم را تدريجا السالم بود لشكر آشيد و 

 ) . ٣٢(با پولهای گزاف و نويدهای فريبنده اغوا نمود و لشكريان را بر آن حضرت شورانيد 
 

به شرط اينكه پس از درگذشت معاويه (باالخره آن حضرت به صلح مجبور شده، خالفت ظاهری را با شرايطی 
به معاويه واگذار ) به امام حسن عليه السالم برگردد و خاندان و شيعيانش از تعرض مصون باشند ه خالفتدوبار
معاويه به اين ترتيب خالفت اسالمی را قبضه آرد و وارد عراق شده و در سخنرانی عمومی رسمی ) ٣٣(نمود 

ن فشار و شكنجه را به اهل بيت و تري و از هر راه ممكن استفاده آرده سخت) ٣٤(شرايط صلح را الغاء نمود 
 . شيعيان ايشان روا داشت
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شدت و اختناق زندگی آرد  خود آه ده سال طول آشيد در هايت امام حسن عليه السالم در تمام مدت امامت
تحريك معاويه به دست  و هيچگونه امنيتی حتی در داخل خانه خود نداشت و باالخره در سال پنجاه هجری به

 ) . ٣٥(وم و شهيد شد همسر خود مسم
 

امام حسن عليه السالم در آماالت انسانی يادگار پدر و نمونه آامل جد بزرگوار خود بود و تا پيغمبر اآرم صلی 
اهللا عليه و آله و سلم در قيد حيات بود، او و برادرش در آنار آن حضرت جای داشتند و گاهی آنان را بر دوش 

 . آرد خود سوار می
 

اند آه درباره حسن و حسين عليهما  ز پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم روايت آردهعامه و خاصه ا
آنايه است از تصدی مقام (باشند خواه برخيزند و خواه بنشينند  اين دو فرزند من امام می:السالم فرمود

و آله و سلم و امير و روايات بسيار از پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه ) . ٣٦) (خالفت ظاهری و عدم تصدی آن
 . المؤمنين علی عليه السالم در امامت آن حضرت بعد از پدر بزرگوارش، وارد شده است

 
  
  

 امام سوم 
فرزند دوم علی عليه السالم از فاطمه عليها السالم دختر پيغمبر اآرم صلی اهللا ) سيد الشهداء(امام حسين 

آن حضرت پس از شهادت برادر بزرگوار خود امام . استعليه و آله و سلم آه در سال چهارم هجری متولد شده 
 ) . ٣٧(حسن مجتبی عليه السالم به امر خدا و طبق وصيت وی، به امامت رسيد 

 
شش ماه آخر در خالفت ) تقريبا(استثنای  امام حسين عليه السالم ده سال امامت نمود و تمام اين مدت را به

فرمود، زيرا گذشته از  اگوارترين احوال با نهايت اختناق زندگی میترين اوضاع و ن معاويه واقع بود و در سخت
های خدا  های حكومت جايگزين خواسته اينكه مقررات و قوانين دينی اعتبار خود را از دست داده بود و خواسته

اهل و رسول شده بود و گذشته از اينكه معاويه و دستياران او از هر امكانی برای خرد آردن و از ميان بردن 
آردند، معاويه در صدد تحكيم اساس خالفت  بيت و شيعيانشان و محو نمودن نام علی و آل علی استفاده می

فرزند خود يزيد بر آمده بود و گروهی از مردم به واسطه بی بندو باری يزيد، از اين امر خشنود نبودند، معاويه 
 . تری دست زده بود هگيريهای بيشتر و تاز برای جلوگيری از ظهور مخالفت، به سخت

 
گذرانيد و هر گونه شكنجه و آزار روحی را از معاويه و دستياران  امام حسين خواه ناخواه اين روزگار تاريك را می

آرد تا در اواسط سال شصت هجری، معاويه در گذشت و پسرش يزيد به جای پدر نشست  وی تحمل می
)٣٨ . ( 
 

شد و زيردستان بويژه   مانند سلطنت و امارت، اجرا میيك سنت عربی بود آه در آارهای مهم بيعت
بعد از بيعت، عار و ننگ  دادند و مخالفت به سلطان يا امير مثال می بيعت و موافقت و طاعت سرشناسان دست

شود و در سيره پيغمبر اآرم صلی اهللا  قومی بود و مانند تخلف از امضای قطعی، جرمی مسلم شمرده می
معاويه . يافت، اعتبار داشت ی الجمله يعنی در جايی آه به اختيار و بدون اجبار انجام میعليه و آله و سلم ف

نيز از معاريف قوم برای يزيد بيعت گرفته بود ولی متعرض حال امام حسين عليه السالم نشده و به آن حضرت 
ی از بيعت وی سر باز آه اگر حسين بن عل) ٣٩(تكليف بيعت ننموده بود و بالخصوص به يزيد وصيت آرده بود 

زند پيگيری نكند و با سكوت و اغماض بگذراند، زيرا پشت و روی مسئله را درست تصور آرده عواقب وخيم آن را 
 . دانست می

 
درنگ پس از درگذشت پدر به  باآی آه داشت، وصيت پدر را فراموش آرده، بی ولی يزيد در اثر خودبينی و بی
 ) !! ٤٠(ام حسين برای وی بيعت گيرد وگرنه سرش را به شام فرستد والی مدينه دستور داد آه از ام

 
يزيد را به امام حسين عليه السالم ابالغ آرد آن حضرت برای تفكر در اطراف  پس از آنكه والی مدينه در خواست

قضيه مهلت گرفت و شبانه با خاندان خود به سوی مكه حرآت فرمود و به حرم خدا آه در اسالم مامن 
 . باشد پناهنده شد  میرسمی

 
اين واقعه در اواخر ماه رجب و اوايل ماه شعبان سال شصت هجری بود و امام حسين عليه السالم تقريبا چهار 

از يك سوی . ماه در شهر مكه در حال پناهندگی بسر برد و اين خبر تدريجا در اقطار بالد اسالمی منتشر شد
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افزود با آن حضرت  يزيد بر نارضايتيشان می معاويه دلخور بودند و خالفتبسياری از مردم آه از بيدادگريهای دوره 
آردند و از يك سوی سيل نامه از عراق و بويژه از شهر آوفه به شهر مكه سرازير  مراوده واظهار همدردی می

اختن خواستند آه به عراق رفته و به پيشوايی و رهبری جمعيت پرداخته برای بر اند شد و از آن حضرت می می
 . و البته اين جريان برای يزيد خطرناك بود. بيداد و ستم قيام آند

 
اقامت امام حسين عليه السالم در مكه، ادامه داشت تا موسم حج رسيد و مسلمانان جهان به عنوان حج، 

شدند، آن حضرت اطالع پيدا آرد آه جمعی از  گروه گروه و دسته دسته وارد مكه و مهيای انجام عمل حج می
اند آن  اند و ماموريت دارند با سالحی آه در زير لباس احرام بسته آسان يزيد در زی حجاج وارد مكه شده

 ) . ٤١(به قتل رسانند  حضرت را در اثناء عمل حج
 

آن حضرت عمل خود را مخفف ساخته تصميم به حرآت گرفت و در ميان گروه انبوه مردم سرپا ايستاده 
وی در اين سخنرانی آوتاه شهادت خود را . خود را به سوی عراق خبر داد حرآت) ٤٢(سخنرانی آوتاهی آرده 

آند آه در اين هدف ياريش نمايند و خون خود را در راه خدا بذل  نمايد و از مسلمانان استمداد می گوشزد می
 . آنند و فردای آن روز با خاندان و گروهی از ياران خود رهسپار عراق شد

 
دانست آه آشته خواهد شد  الم تصميم قطعی گرفته بود آه بيعت نكند و به خوبی میامام حسين عليه الس

و نيروی جنگی شگرف و دهشتناك بنی اميه آه با فساد عمومی و انحطاط فكری و بی ارادگی مردم و خاصه 
 را بر وی جمعی از معاريف به عنوان خيرخواهی سر راه. شد، او را خرد و نابود خواهد آرد اهل عراق تاييد می

آنم و حكومت  گرفته و خطر اين حرآت و نهضت را تذآر دادند، ولی آن حضرت در پاسخ فرمود آه من بيعت نمی
دانم آه به هر جا روم و در هر جا باشم مرا خواهند آشت و اينكه مكه را  نمايم و می ظلم و بيداد را امضا نمی

 ) . ٤٣(تن خون من هتك نشود خانه خداست آه با ريخ حرمت گويم برای رعايت ترك می
 

امام حسين عليه السالم راه آوفه را پيش گرفت، در اثنای راه آه هنوز چند روز راه تا آوفه داشت، خبر يافت 
آه والی يزيد در آوفه نماينده امام را با يك نفر از معاريف شهر آه طرفداری جدی بود، آشته و به دستور وی 

شديد در آمده  و شهر و نواحی آن تحت مراقبت) ٤٤(اند  ه و بازار آوفه آشيدهريسمان به پايشان بسته در آوچ
همينجا بود آه . برند و راهی جز آشته شدن در پيش نيست شمار دشمن در انتظار وی بسر می و سپاه بی

 ) . ٤٥(ترديد اظهار داشت و به سير خود ادامه داد  امام تصميم قطعی خود را به آشته شدن بی
 

در بيابانی به نام آربال، آن حضرت و آسانش به محاصره لشگريان يزيد در ) تقريبا(د آيلومتری آوفه در هفتا
شد و باالخره آن  آمدند و هشت روز توقف داشتند آه هر روز حلقه محاصره تنگتر و سپاه دشمن افزونتر می

ر مرد جنگی قرار گرفتند هزا های متشكل از سی حضرت و خاندان و آسانش با شماره ناچيز، درميان حلقه
)٤٦ . ( 
 

در اين چند روز امام به تحكيم موضع خود پرداخته ياران خود را تصفيه نمود، شبانه عموم همراهان خود را 
ما جز مرگ و شهادت در پيش نداريم و اينان با :احضار فرمود در ضمن سخنرانی آوتاهی اظهار داشت آه

تواند از تاريكی شب استفاده   از شما برداشتم هر آه بخواهد میخود را آسی جز من آار ندارند، من بيعت
 . نموده جان خود را از اين ورطه هولناك برهاند

 
پس از آن فرمود چراغها را خاموش آردند و اآثر همراهان آه برای مقاصد مادی همراه بودند پراآنده شدند و 

 . ای از بنی هاشم آسی نماند و عده) امامنزديك به چهل تن از ياران (جز جماعت آمی از شيفتگان حق 
 

امام عليه السالم بار ديگر بازماندگان را جمع آرده و به مقام آزمايش در آورده در خطابی آه به ياران و 
تواند از  اين دشمنان تنها با من آار دارند، هر يك از شما می:خويشاوندان هاشمی خود آرد، اظهار داشت آه

ده از خطر نجات يابد، ولی اين بار هر يك از ياران باوفای امام با بيانهای مختلف پاسخ تاريكی شب استفاده آر
دادند آه ما هرگز از راه حق آه تو پيشوای آنی روی نخواهيم تافت و دست از دامن پاك تو نخواهيم برداشت و 

 ) . ٤٧(تا رمقی در تن و قبضه شمشير به دست داريم از حريم تو دفاع خواهيم نمود 
 

ازجانب دشمن به امام رسيد و آن حضرت شب را برای ) يا جنگ يا بيعت(آخر روز نهم ماه محرم، آخرين تكليف 
 ) . ٤٨(عبادت مهلت گرفت و مصمم به جنگ فردا شد 
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روی هم رفته آمتر از نود نفر آه چهل نفر ايشان از ( هجری، امام با جمعيت آم خود ٦١روز دهم محرم سال 
مام و سی و چند نفر در شب و روز جنگ از لشكر دشمن به امام پيوسته بودند و ما بقی همراهان سابق ا

در برابر لشكر ) خويشاوندان هاشمی امام، از فرزندان و برادران و برادرزادگان و خواهرزادگان و عموزادگان بودند
 . آران دشمن صف آرايی نمودند و جنگ در گرفت بی

 
 جنگيدند و امام عليه السالم و ساير جوانان هاشمی و ياران وی تا آخرين نفر شهيد آن روز از بامداد تا وا پسين

در ميان آشته شدگان دو فرزند خردسال امام حسن و يك آودك خردسال و يك فرزند شيرخوار امام (شدند 
 ) . ٤٩(حسين را نيز بايد شمرد 

 
ند و خيمه و خرگاه را آتش زدند و سرهای لشكر دشمن پس از خاتمه يافتن جنگ، حرمسرای امام را غارت آرد

سپس اهل حرم را . شهدا را بريده، بدنهای ايشان را لخت آرده، بی اينكه به خاك بسپارند، به زمين انداختند
در ميان اسيران از جنش ذآور (پناه بودند با سرهای شهدا به سوی آوفه حرآت دادند  آه همه زن و دختر بی

 يعنی امام چهارم و -بيمار بود   آه سخت-  ساله امام حسين ٢٢جمله آنان فرزند تنی چند بيش نبود آه از 
آه داماد امام  ديگر فرزند چهار ساله وی محمد بن علی آه امام پنجم باشد و ديگر حسن مثنی فرزند امام دوم
ر آخرين رمق حسين عليه السالم بود و در جنگ زخم آاری خورده و در ميان آشتگان افتاده بود او را نيز د

و از آوفه نيز به سوی دمشق ) يكی از سرداران، سر نبريدند و با اسيران به آوفه بردند يافتند و به شفاعت
 . پيش يزيد بردند

 
واقعه آربال و اسيری زنان و دختران اهل بيت و شهر به شهر گردانيدن ايشان و سخنرانيهايی آه دختر امير 

 در آوفه و شام نمودند بنی اميه را رسوا آرد و -  آه جزء اسيران بودند - رم المؤمنين عليه السالم و امام چها
تبليغات چندين ساله معاويه را از آار انداخت و آار به جايی آشيد آه يزيد از عمل مامورين خود در مال عام 

اخت و ريشه شيعه بنی اميه را بر اند بيزاری جست و واقعه آربال عامل مؤثری بود آه با تاثير مؤجل خود، آومت
را استوارتر ساخت و از آثار معجل آن، انقالبات و شورشهايی بود آه به همراه جنگهای خونين تا دوازده سال 

 . ادامه داشت و از آسانی آه در قتل امام شرآت جسته بودند، حتی يك نفر از دست انتقام نجستند
 

آرد، دقيق  اوضاع و احوال آه آن روز حكومت میآسی آه در تاريخ حيات امام حسين عليه السالم و يزيد و 
آند آه آن روز در برابر امام حسين عليه السالم يك راه  شود و در اين بخش از تاريخ آنجكاوی نمايد، شك نمی

ای جز پايمال آردن علنی اسالم نداشت، برای  يزيد آه نتيجه بيشتر نبود و آن همان آشته شدن بود و بيعت
زيرا يزيد با اينكه احترامی برای آيين اسالم و مقررات آن قائل نبود و بند و باری نداشت، به امام مقدور نبود، 

ولی گذشتگان وی اگر با مقررات دينی . آرد باآانه تظاهر نيز می پايمال آردن مقدسات و قوانين اسالمی بی
م شمرده با ياری پيغمبر اآرم آردند و صورت دين را محتر آردند در لفافه دين می آردند، آنچه می مخالفت می

 . نمودند صلی اهللا عليه و آله و سلم و ساير مقامات دينی آه مردم برای ايشان معتقد بودند، افتخار می
 

امام حسن و امام (اند آه اين دو پيشوا  شود آه آنچه برخی از مفسرين حوادث گفته و از اينجا روشن می
پسنديد به خالف امام حسين آه جنگ را  ن مسلك صلح را میدو سليقه مختلف داشتند و امام حس) حسين

داد چنانكه آن برادر با داشتن چهل هزار مرد جنگی با معاويه صلح آرد و اين برادر با چهل نفر به  ترجيح می
يزيد نرفت،  بينيم همين امام حسين آه يك روز زير بار بيعت جنگ يزيد بر خاست، سخنی است نابجا، زيرا می

به سر برد و ) آه او نيز ده سال با معاويه به سر برده بود(در حكومت معاويه مانند برادرش امام حسن ده سال 
شدند و  جنگيدند آشته می برنداشت و حقا اگر امام حسن يا امام حسين با معاويه می هرگز سر به مخالفت

 آه خود را صحابی و آاتب حق به جانبی معاويه بخشيد و در برابر سياست برای اسالم آمترين سودی نمی
 . برد، تاثيری نداشت وحی و خال المؤمنين معرفی آرده و هر دسيسه را به آار می

 
توانست آنان را به دست آسان خودشان بكشد و خود به عزايشان  گذشته از اينكه با تمهيدی آه داشت می

 .  را آردنشسته به مقام خونخواهی بيايد چنانكه با خليفه سوم نظير همين معامله
 

 امام چهارم 
وی فرزند امام سوم بود آه از شاه زنان دختر )علی بن حسين ملقب به زين العابدين و سجاد(امام سجاد 

يزدجرد شاهنشاه ايران متولد شده بود و تنها فرزند امام سوم بود آه باقی مانده بود، زيرا سه برادر ديگرش در 
بيمار بود و   حضرت نيز همراه پدر به آربال آمده بود ولی چون سختو آن) ٥٠(واقعه آربال به شهادت رسيدند 

 . توانايی حمل اسلحه و جنگ نداشت، از جهاد و شهادت باز ماند و با اسيران حرم به شام اعزام گرديد
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پس از گذرانيدن دوران اسيری، به امر يزيد برای استمالت افكار عمومی محترما به مدينه روانه گرديد، آن 

اند و بعد به  ت را بار دوم نيز به امر عبد الملك خليفه اموی، با بند و زنجير از مدينه به شام جلب آردهحضر
 ) . ٥١(مدينه برگشته است 

 
امام چهارم پس از مراجعه به مدينه گوشه خانه را گرفته و در به روی بيگانه بسته مشغول عبادت پروردگار بود 

گرفت البته  و امثال ايشان تماس نمی» و حمزه ثمالی و ابو خالد آابلیاب«و با آسی جز خواص شيعه مانند
دادند و از اين راه، تشيع توسعه  آردند در ميان شيعه نشر می خواص، معارفی را آه از آن حضرت اخذ می

 . فراوانی يافت آه اثر آن در زمان امامت امام پنجم به ظهور پيوست
 

 دعاست آه به دقيقترين معارف الهيه ٥٧و آن » ادعيه صحيفه« به نام  استای از جمله آثار امام چهارم، ادعيه
 . گويند باشد و زبور آل محمدش می مشتمل می

 
شيعه به تحريك هشام خليفه اموی، به دست  به حسب بعضی از روايات  سال امامت٣٥امام چهارم پس از 

  . هجری در گذشت٩٥و در سال ) ٥٢(وليد بن عبد الملك مسموم شد 
 

 امام پنجم 
است و لقبی است آه پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و » شكافنده« به معنای»باقر« لفظ) باقر(امام محمد بن علی 

 هجری متولد شده بود، در ٥٧آن حضرت فرزند امام چهارم و در سال ) . ٥٣(آله و سلم به آن حضرت داده بود 
زرگوارش به امر خدا و معرفی گذشتگان خود، به امامت رسيد واقعه آربال چهار ساله و حاضر بود و پس از پدر ب

توسط ابراهيم بن وليد بن عبد الملك ) ٥٤(به حسب بعضی از روايات شيعه ( هجری ١١٧ و يا ١١٤و در سال 
 . در گذشت) برادرزاده هشام خليفه اموی مسموم شده

 
ری از اقطار بالد اسالمی انقالب و جنگهايی در عهد امام پنجم از طرفی در اثر مظالم بنی اميه، هر روز در قط

آرد و اين گرفتاريها دستگاه خالفت را مشغول و تا  داد و از خود خاندان اموی نيز اختالفات بروز می رخ می
 . آرد ای از تعرض به اهل بيت صرف می اندازه

 
سلمانان را مجذوب و آن، امام چهارم بود م و از طرفی وقوع فاجعه آربال و مظلوميت اهل بيت آه ممثل

به دست هم داده مردم و خاصه شيعه را مانند سيل به  اين عوامل دست. ساخت مند اهل بيت می عالقه
برای آن  سوی مدينه و حضور امام پنجم سرازير ساخت و امكاناتی در نشر حقايق اسالمی و معارف اهل بيت

و گواه اين مطلب اخبار و . يت ميسر نشده بودحضرت به وجود آمد آه برای هيچيك از پيشوايات گذشته اهل ب
شماری است آه از امام پنجم نقل شده و گروه انبوهی است از رجال علم و دانشمندان شيعه آه  بی احاديث

اند و در فهرستها و آتب رجال، اساميشان  در فنون متفرقه معارف اسالمی در مكتب آن حضرت پرورش يافته
 ) . ٥٥(ضبط شده است 

 
 ششم امام 

طبق ( هجری ١٤٨ هجری، متولد و در سال ٨٣فرزند امام پنجم آه در سال ) صادق(امام جعفر بن محمد 
 ) . ٥٦(به تحريك منصور خليفه عباسی مسموم و شهيد شده است ) روايات شيعه

 
) سياه جامگان(در عهد امامت امام ششم در اثر انقالبهای آشورهای اسالمی و خصوصا قيامی آه مسوده 

بنی اميه آرده بودند و جنگهای خونينی آه منجر به سقوط خالفت و انقراض بنی اميه  رای بر انداختن خالفتب
خود با نشر حقايق اسالمی و معارف  سال زمان امامت گرديد و در اثر آنها زمينه خوبی آه امام پنجم دربيست

 . سبتری برای نشر تعاليم دينی پيدا شداهل بيت مهيا آرده بود، برای امام ششم امكانات بيشتر و محيط منا
 

بنی عباس بود از فرصت  بنی اميه و اول خالفت خود آه مصادف با آخر خالفت آن حضرت تا اواخر زمان امامت
استفاده نموده به نشر تعاليم دينی پرداخت و شخصيتهای علمی بسياری در فنون مختلفه عقلی و نقلی 

هشام بن «و» ابان بن تغلب«و» هشام بن حكم«و» ؤمن طاقم«و» محمد بن مسلم«و» زراره«مانند
شيميدان و غير ايشان را پرورش داد، حتی » جابر بن حيان صوفی«و» هشام آلبی نسابه«و»حريز«و» سالم
قاضی «رئيس مذهب حنفيه و» ابو حنيفه«و» سفيان ثوری«ای از رجال علمی عامه نيز مانند عده
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معروف است آه از مجلس درس و ( ايشان افتخار تلمذش را پيدا آردند و غير» قاضی ابو البختری«و» سكونی
 ) . ٥٧) (حوزه تعليم امام ششم چهار هزار نفر محدث و دانشمند بيرون آمده است

 
احاديثی آه از صادقين يعنی از امام پنجم و ششم ماثور است، از مجموع احاديثی آه از پيغمبر اآرم صلی اهللا 

 . ه امام ديگر ضبط شده است، بيشتر استعليه و آله و سلم و د
 

منصور آزارها . شديد در آمد ولی در اواخر عهد خود، دچار منصور خليفه عباسی شد و تحت مراقبت و محدوديت
ای در حق سادات علويين روا ديد آه ازبنی اميه با آن همه سنگدلی و  ها و آشتارهای بيرحمانه و شكنجه

گرفتند و در قعر زندانهای تاريك با شكنجه و آزار به  ور وی آنان را دسته دسته میبه دست. باآی سر نزده بود بی
آردند و جمعی را در پی  زدند و گروهی را زنده زير خاك می دادند و جمعی را گردن می زندگيشان خاتمه می

 . ساختند ساختمانها يا ميان ديوارها گذاشته رويشان بنا می
 

امام ششم پيش از آن نيز يك بار به امر سفاح خليفه (را از مدينه صادر آرد منصور، دستور جلب امام ششم 
عباسی به عراق و پيش از آن نيز در حضور امام پنجم به امر هشام خليفه اموی به دمشق جلب شده 

جعه مدتی امام را زير نظر گرفتند و بارها عزم آشتن آن حضرت را نموده و هتكها آرد ولی باالخره اجازه مرا)بود
به مدينه را داده و امام به مدينه مراجعت فرمود و بقيه عمر را با تقيه شديد و نسبتا با عزلت و گوشه نشينی 

 ) . ٥٨) (آرد تا به دسيسه منصور مسموم و شهيد شد برگزار می
 

منصور پس از آنكه خبر شهادت امام ششم را دريافت داشت، به والی مدينه نوشت آه به عنوان تفقد 
اندگان، به خانه امام برود و وصيتنامه آن حضرت را خواسته و بخواند و آسی را آه وصی امام معرفی شده بازم

خاتمه دهد و  و البته مقصود منصور از جريان اين دستور اين بود آه به مسئله امامت. فی المجلس گردن بزند
مدينه طبق دستور، وصيتنامه را زمزمه تشيع را بكلی خاموش آند ولی بر خالف توطئه وی وقتی آه والی 

خود خليفه و والی مدينه و عبد اهللا افطح فرزند بزرگ و . فرموده خواند ديد امام پنج نفر را برای وصايت تعيين
 ) . ٥٩) (موسی فرزند آوچك آن حضرت و حميده و به اين ترتيب تدبير منصور نقش بر آب شد

 
 امام هفتم 

 هجری در زندان ١٨٣ هجری متولد شد و سال ١٢٨امام ششم در سال فرزند ) آاظم(امام موسی بن جعفر 
 ) . ٦٠(مسموما شهيد شد 

 
 . آن حضرت پس از درگذشت پدر بزرگوار خود به امر خدا و معرفی گذشتگان خود به امامت رسيد

 
ر با تقيه امام هفتم از خلفای عباسی با منصور و هادی و مهدی و هارون معاصر و در عهد بسيار تاريك و دشوا

به مدينه رفت و به امر وی امام را در حاليكه در مسجد پيغمبر  زيست تا اخيرا هارون در سفر حج سخت می
مشغول نماز بود گرفته و به زنجير بسته زندانی آردند و از مدينه به بصره و از بصره به بغداد بردند و سالها از 

و در ) ٦١(بغداد در زندان سندی ابن شاهك با سم در گذشت نمودند و باالخره در  زندانی به زندانی منتقل می
 . باشد مدفون گرديد مقابر قريش آه فعال شهر آاظميه می

 
 امام هشتم 

 ٢٠٣ هجری متولد و سال ١٤٨سال ) بنا به اشهر تواريخ(فرزند امام هفتم آه ) رضا(امام علی بن موسی 
 ) . ٦٢(هجری در گذشته است 

 
بزرگوار خود به امر خدا و معرفی گذشتگان خود به امامت رسيد و مدتی از زمان امام هشتم پس از پدر 

 . خود با هارون خليفه عباسی و پس از آن با پسرش امين و پس از آن با پسر ديگرش مامون معاصر بود امامت
 

ه آشته شدن امين مامون پس از پدر، اختالفاتی با برادر خود امين پيدا آرد آه منجر به جنگهای خونين و باالخر
به سادات علوی،  بنی عباس نسبت خالفت تا آن روز سياست) . ٦٣(گرديد و مامون به سير خالفت استيال يافت 

رفت و هر چند گاهی يكی از علويين قيام  خشونت آميز و خونينی بوده، پيوسته رو به سختی می سياست
 . گاه خالفت گرفتاری سختی بودشد و اين خود برای دست آرده جنگ خونين و آشوبی بر پا می
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ای نداشتند  آردند و مداخله و ائمه و پيشوايان شيعه از اهل بيت اگر چه با نهضت و قيام آنندگان همكاری نمی
دينی مفترض الطاعه و  ولی شيعه آه آن روز جمعيت قابل توجهی بودند، پيوسته ائمه اهل بيت را پيشوايان

دانستند و دستگاه خالفت را آه قيافه دربار آسری   عليه و آله و سلم میخلفای واقعی پيغمبر اآرم صلی اهللا
شد، دستگاهی ناپاك و دور از ساحت قدس  يك مشت مردم بی بند و بار اداره می و قيصر داشت و به دست

خطرناك بود و آن را بشدت تهديد  ديدند و دوام و پيشرفت اين وضع برای دستگاه الفت پيشوايان خود می
 . آرد می

 
مامون به فكر افتاد آه به اين گرفتاريها آه سياست آهنه و هفتاد ساله پيشينيان وی نتوانست چاره آند، با 
سياست تازه ديگری خاتمه بخشد و آن اين بود آه امام هشتم را واليت عهد بدهد و از اين راه هر گرفتاری را 

آردند  بند شد ديگر به ضرر دستگاه قيام نمی الفتخودشان به خ رفع آند، زيرا سادات علوی پس از آنكه دست
و شيعه نيز پس از آنكه آلودگی امام خود را به خالفتی آه پيوسته آن را و آارگردانان آن را پليد و نا پاك 

شمردند، مشاهده آردند، ديگر آن اعتقاد معنوی و ارادت باطنی را آه در حق امامان اهل بيت داشتند، از  می
و تشكل مذهبيشان سقوط آرده ديگر خطری از اين راه متوجه دستگاه خالفت نخواهد گرديد دهند  دست می

)٦٤ . ( 
 

بديهی است آه پس از حصول مقصود، از بين بردن امام برای مامون اشكالی نداشت، مامون برای تحقق دادن 
س از آن واليت عهد خود را به به اين تصميم، امام را از مدينه به مرو احضار آرد و پس از حضور اول خالفت و پ

امام پيشنهاد نمود و آن حضرت اعتذار جسته نپذيرفت ولی باالخره به هر ترتيب بود قبوالنيد و امام نيز به اين 
 ) . ٦٥(شرط آه در آارهای حكومتی و عزل و نصب عمال دولت مداخله نكند، واليت عهد را پذيرفت 

 
سريع شيعه و بيشتر  اد ولی چيزی نگذشت آه مامون از پيشرفتاين واقعه در سال دويست هجری اتفاق افت

به ساحت امام و اقبال عجيب عامه مردم و حتی سپاهيان و اوليای امور دولتی، به  شدن ارادت ايشان نسبت
امام هشتم پس از . جويی بر آمده آن حضرت را مسموم و شهيد ساخت اشتباه خود پی برد و به صدد چاره

 . شود مدفون گرديد س ايران آه فعال شهر مشهد ناميده میشهادت در شهر طو
 

داد و مجلس علمی منعقد آرده بود آه  بسياری به ترجمه علوم عقلی به عربی نشان می مامون، عنايت
پرداختند امام هشتم نيز در آن مجلس  دانشمندان اديان و مذاهب در آن حضور يافته به مناظره علمی می

ها در جوامع  پرداخت و بسياری از اين مناظره لمای ملل و اديان به مباحثه و مناظره میفرمود و با ع شرآت می
 ) . ٦٦(شيعه مضبوط است  حديث

 
 امام نهم 

فرزند امام هشتم آه سال ) شود تقی و گاهی به لقب امام جواد و ابن الرضا نيز ذآر می(امام محمد بن علی 
خليفه عباسی به   هجری به تحريك معتصم٢٢٠ت شيعه، سال  هجری در مدينه متولد شده و طبق روايا١٩٥

دست همسر خود آه دختر مامون خليفه عباسی بود مسموم و شهيد شده در جوار جد خود امام هفتم در 
 . آاظميه مدفون گرديد

 
امام نهم موقع در گذشت پدر . پس از پدر بزرگوار خود به امر خدا و معرفی گذشتگان خود به امامت رسيد

 احضار آرده به حسب ظاهر - بود   آه آن روز عاصمه خالفت- زرگوار خود در مدينه بود، مامون وی را به بغداد ب
بسياری نمود و دختر خود را به عقد ازدواج وی در آورد و در بغداد نگهداشت و در حقيقت  محبت و مالطفت

 . ر آوردبه اين وسيله امام را از خارج و داخل تحت مراقبت آامل د خواست می
 

امام مدتی در بغداد بود سپس از مامون استجاره آرده به مدينه رفت تا آخر عهد مامون در مدينه بود و پس از 
در گذشت مامون آه معتصم، زمان خالفت را به دست گرفت، دوباره امام را به بغداد احضار آرده تحت نظر 

ه دست همسر خود مسموم شد و درگذشت به تحريك معتصم، آن حضرت ب گرفت و باالخره چنانكه گذشت
)٦٧ . ( 
 

 امام دهم 
 در مدينه ٢١٢فرزند امام نهم در سال ) شود نقی و گاهی به لقب امام هادی ذآر می(امام علی بن محمد 

 ) . ٦٨(است  معتز، خليفه عباسی با سم شيهدش آرده) طبق روايات شيعه (٢٥٤متولد شده و در سال 
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خود با هفت نفر از خلفای عباسی، مامون و معتصم و واثق و متوآل و منتصر و امام دهم در ايام حيات 
 بود آه پدر بزرگوارش در بغداد با سم در گذشت، ٢٢٠در عهد معتصم، سال . مستعين و معتز معاصر بوده است

داخت تا پر وی در مدينه بود و به امر خدا و معرفی امامان گذشته به امامت رسيد و به نشر تعاليم دينی می
 . زمان متوآل رسيد

 
خود را ماموريت داد آه آن حضرت را از   در اثر سعايتهايی آه آرده بودند يكی از امرای دولت٢٤٣متوآل در سال 

ای مهر آميز با آمال تعظيم به آن حضرت   جلب آند و نامه- بود   آه آن روز عاصمه خالفت- مدينه به سامرا 
و البته پس از ورود آن حضرت به سامرا در ظاهر اقداماتی به عمل ) ٦٩(د نوشته تقاضای حرآت و مالقات نمو
آرد و  توانست در فراهم آوردن وسائل اذيت و هتك آن حضرت آوتاهی نمی نيامد ولی در عين حال آنچه می

 . نمودند اش را تفتيش می بارها به منظور قتل يا هتك، امام را احضار آرده و به امر وی خانه
 

 دشمنی با خاندان رسالت در ميان خلفای عباسی نظير نداشت و بويژه با علی عليه السالم دشمن متوآل در
گفت و مرد مقلدی را موظف داشت آه در بزمهای عيش، تقليد آن حضرت را  بود و آشكاراناسزا می سر سخت

ين عليه السالم را در  هجری بود آه امر آرد قبه ضريح امام حس٢٣٧و در سال !!خنديد آورد و خليفه می در می
و دستور داد !های بسياری آه در اطرافش ساخته بودند، خراب و با زمين يكسان نمودند آربال و همچنين خانه

آه آب به حرم امام بستند و دستور داد زمين قبر مطهر را شخم و زراعت آنند تا بكلی اسم و رسم مزار 
 ) . ٧٠(فراموش شود 

 
باری رسيده بود چنانكه زنهای   به مرحله رقت- آه در حجاز بودند - سادات علوی در زمان متوآل، وضع زندگی 
ای از ايشان يك چادر آهنه داشتند آه در اوقات نماز آن را به نوبه پوشيده نماز  ايشان ساتر نداشتند و عده

 . ساخت و نظير اين فشارها را به سادات علوی آه در مصر بودند نيز وارد می) ٧١(خواندند  می
 

فرمود تا وی درگذشت و پس از وی منتصر و مستعين و معتز روی  امام دهم به شكنجه و آزار متوآل صبر می
 . آار آمدند و به دسيسه معتز، آن حضرت مسموم و شهيد شد

 
 امام يازدهم 

بنا به ( هجری ٢٦٠ هجری متولد شده و در سال ٢٣٢فرزند امام دهم در سال ) عسكری(امام حسن بن علی 
 ) . ٧٢(است  به دسيسه معتمد خليفه عباسی مسموما در گذشته) بعضی از روايات شيعه

 
امام يازدهم پس از در گذشت پدر بزرگوار خود به امر خدا و حسب التعيين پيشوايان گذشته به امامت رسيد و 

شديد رفتار سالی آه امامت آرد به واسطه سختگيری بيرون از اندازه مقام خالفت، با تقيه بسيار  هفت
داد با اينحال اآثر اوقات  آرد، درب روی مردم حتی عامه شيعه بسته جز خواص شيعه آسی را بار نمی می

 ) . ٧٣(زندانی بود 
 

شيعه آثرت و قدرتشان به حد قابل توجهی رسيده  در آن ازمنه جمعيت:و سبب اين همه فشار اين بود آه اوال
شدند  ی همگان روشن و آفتابی شده بود و امامان شيعه نيز شناخته میبود و اينكه شيعه به امامت قائلند برا

هايی مرموز در  بيش از پيش ائمه را تحت مراقبت در آورده و از هر راه بود با نقشه و از اين روی مقام خالفت
 . آوشيدند محو و نابود آردن ايشان می

 
دهم فرزند معتقدند و طبق رواياتی آه از خود امام مقام خالفت پی برده بود آه خواص شيعه برای امام ياز:ثانيا

شناسند آه به موجب اخبار متواتره از  آنند فرزند او را همان مهدی موعود می يازدهم و هم از پدرانش نقل می
 . دانند و او را امام دوازدهم می) ٧٤(طرق عامه و خاصه پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم خبر داده بود 

 
 سبب امام يازدهم بيشتر از ساير ائمه تحت مراقبت مقام خالفت در آمده بود و خليفه وقت تصميم قطعی بدين

 . شيعه خاتمه بخشد و در اين خانه را برای هميشه ببندد گرفته بود آه به هر طريق باشد به داستان امامت
 

رش دادند، طبيب نزد آن حضرت فرستاد و از اين روی همينكه بيماری امام يازدهم را به معتمد، خليفه وقت گزا
و چند تن از معتمدان خود و چند نفر از قضات را به منزلش گماشت آه پيوسته مالزم وی و مراقب اوضاع 

ها آنيزان آن حضرت را معاينه  داخلی منزل بوده باشند و پس از شهادت امام نيز خانه را تفتيش و توسط قابله
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بودند تا بكلی نوميد  هی خليفه در خط پيدا آردن خلف آن حضرت مشغول فعاليتآردند و تا دو سال مامورين آگا
 ) . ٧٥(شدند 

 
امام يازدهم را پس از درگذشت در خانه خودش در شهر سامرا، پهلوی پدر بزرگوارش به خاك سپردند و بايد 

دادند آه شماره ايشان دانست آه ائمه اهل بيت در دوره زندگيشان گروه انبوهی از علما و محدثين را پرورش 
خودشان و مؤلفان و آثار  رسد و ما برای رعايت اختصار در اين آتاب متعرض فهرست اسامی به صدها تن می

 ) . ٧٦(علمی و شرح احوالشان نشديم 
 

 امام دوازدهم 
ش فرزند امام يازدهم آه اسم) شود آه غالبا به لقب امام عصر و صاحب الزمان ذآر می(حضرت مهدی موعود 

 هجری در سامرا متولد شده و تا ٢٥٥ يا ٢٥٦مطابق اسم پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم بود در سال 
زيست و از مردم پنهان و پوشيده   هجری آه پدر بزرگوارش شهيد شد تحت آفالت و تربيت پدر می٢٦٠سال 

 . شد ای از خواص شيعه آسی به شرف مالقات وی نايل نمی بود و جز عده
 

و پس از شهادت امام يازدهم آه امامت در آن حضرت مستقر شد به امر خدا غيبت اختيار آرد و جز با نواب 
 ) . ٧٧(شد جز در موارد استثنايی  خاص خود بر آسی ظاهر نمی

 
 نواب خاص 

يب آن حضرت چندی عثمان بن سعيد عمری را آه از اصحاب جد و پدرش بود و ثقه و امين ايشان قرار داشت نا
 . داد خود قرار داد و به توسط وی به عرايض و سؤاالت شيعه جواب می

 
و پس از عثمان بن سعيد، فرزندش محمد بن عثمان به نيابت امام منصوب شد و پس از وفات محمد بن عثمان 

حسين بن روح نوبختی، نائب خاص بود و پس از وفات حسين بن روح نوبختی، علی بن  عمری، ابو القاسم
 . سمری نيابت ناحيه مقدسه امام را داشتمحمد 

 
مانده بود آه از ناحيه مقدسه )  هجری اتفاق افتاد٣٢٩آه در سال (و چند روز به مرگ علی بن محمد سمری 

بدرود زندگی ) ديگر(توقيعی صادر شد آه در آن به علی بن محمد سمری ابالغ شده بود آه تا شش روز 
صه بسته، غيبت آبری واقع خواهد شد و تا روزی آه خدا در ظهور آن خا خواهد گفت و پس از آن در نيابت

و به مقتضای اين توقيع، غيبت امام زمان عليه السالم به دو ) ٧٨(حضرت اذن دهد، غيبت دوام خواهد يافت 
 . شود بخش منقسم می

 
يبا هفتاد سال يابد و تقر  خاتمه می٣٢٩ هجری شروع نموده و در سال ٢٦٠آه از سال :» غيبت صغری« اول

 . باشد مدت امتداد آن می
 

پيغمبر اآرم صلی .  شروع آرده و تا وقتی آه خدا بخواهد ادامه خواهد يافت٣٢٩آه از سال :» غيبت آبری« دوم
اگر نمانده باشد از دنيا مگر يك روز، خدا آن روز را دراز «:فرمايد اهللا عليه و آله و سلم در حديث متفق عليه می

) ٧٩(دی از فرزندان من ظهور نموده دنيا را پر از عدل و داد آند چنانكه از ظلم و جور پر شده باشد آند تا مه می
 . 
 

 از نظر عمومی ) ع(بحث در ظهور مهدی 
در بحث نبوت و امامت اشاره آرديم آه به موجب قانون هدايت عمومی آه در همه انواع آفرينش جاری است، 

مجهز است آه او را به سوی آمال انسانيت و ) نيروی وحی و نبوت(يی نوع انسان به حكم ضرورت با نيرو
آند و بديهی است آه اگر اين آمال و سعادت برای انسان آه زندگيش زندگی  سعادت نوعی راهنمايی می

 . اجتماعی است، امكان و وقوع نداشته باشد اصل تجهيز لغو و باطل خواهد بود و لغو در آفرينش وجود ندارد
 

بشر از روزی آه در بسيط زمين سكنی ورزيده پيوسته در آرزوی يك زندگی اجتماعی مقرون به :بيانی ديگرو با 
دارد و اگر اين خواسته تحقق خارجی  باشد و به اميد رسيدن چنين روزی قدم بر می می) به تمام معنا(سعادت 

ايی نبود، گرسنگی نبود و اگر آبی بست چنانكه اگر غذ نداشت هرگز چنين آرزو و اميدی در نهاد وی نقش نمی
 . گرفت و اگر تناسلی نبود، تمايل جنسی تصور نداشت نبود، تشنگی تحقق نمی
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آينده جهان روزی را در بر خواهد داشت آه در آن روز جامعه بشری پر از ) جبر(از اين روی، به حكم ضرورت 
و البته استقرار .  غرق فضيلت و آمال شوندعدل و داد شده و با صلح و صفا همزيستی نمايد و افراد انسانی

ای منجی جهان بشری و به لسان روايات،  خود انسان خواهد بود و رهبر چنين جامعه چنين وضعی به دست
 . خواهد بود» مهدی«
 

آنند، مانند وثنيت و آليميت و مسيحيت و مجوسيت و  در اديان و مذاهب گوناگون آه در جهان حكومت می
اند اگر چه در   آه نجات دهنده بشريت است، سخن به ميان آمده و عموما ظهور او را نويد دادهاسالم، از آسی

 . » المهدی من ولدی« تطبيق اختالف دارند و حديث متفق عليه پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم
 

 . ، اشاره به همين معناست»باشد می) از نسل من(مهدی موعود از فرزندان من «:يعنی
 

 از نظر خصوصی ) ع(بحث در ظهور مهدی 
شماری آه از طريق عامه و خاصه از پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم و ائمه اهل  بی عالوه بر احاديث

باشد و با ظهور خود جامعه بشری  بيت عليهم السالم در ظهور مهدی عليه السالم و اينكه از نسل پيغمبر می
 ) . ٨٠( رسانيد و حيات معنوی خواهد بخشيد را به آمال واقعی خواهد

 
و ) ٨١(باشد  می) امام يازدهم(امام حسن عسكری  شمار ديگری وارد است آه مهدی فرزند بالفصل روايات بی

پس از تولد و غيبت طوالنی، ظهور آرده جهان را پر از عدل و داد خواهد آرد، چنانكه با ظلم و جور پر شده 
 . باشد

 
 پاسخ آنها اشكالی چند و 

آنند آه طبق اعتقاد اين طايفه، امام غايب بايد تا آنون نزديك به دوازده قرن  مخالفين شيعه اعتراض می:الف
 آند؟  عمر آرده باشد درصورتی آه هرگز انسان عمر به اين درازی نمی

 
باشد ولی  عاد میبنای اعتراض به استبعاد است و البته عمر به اين درازی و بيشتر از اين قابل استب:پاسخ

آسی آه به اخباری آه در خصوص امام غايب از پيغمبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و سلم و سائر ائمه اهل 
بيت عليهم السالم وارد شده مراجعه نمايد، خواهد ديد نوع زندگی امام غايب را به طريق خرق عادت معرفی 

 . آنند می
 

توان  توان خرق عادت را نفی آرد، زيرا هرگز نمی ه علم هرگز نمیالبته خرق عادت غير از محال است و از را
ايم و  آنند تنها همانها هستند آه ما آنها را ديده اثبات آرد آه اسباب و عواملی آه در جهان آار می

جود ايم، و ايم، يا نفهميده شناسيم و ديگر اسبابی آه ما از آنها خبر نداريم، يا آثار و اعمال آنها را نديده می
از اين روی ممكن است در فردی يا افرادی از بشر اسباب و عواملی به وجود آيد آه عمری بسيار . ندارد

طوالنی هزار يا چندين هزار ساله برای ايشان تامين نمايد و از اينجاست آه جهان پزشكی تا آنون از پيدا آردن 
 . راهی برای عمرهای بسيار طوالنی، نوميد و مايوس نشده است

 
اين اعتراض از مليين مانند آليميت و مسيحيت و اسالم آه به موجب آتابهای آسمانی خودشان، خرق عادت 

 . و معجزات پيغمبران خدا را قبول دارند، بسيار شگفت آور است
 
آنند آه شيعه وجود امام را برای بيان احكام دين و حقايق آيين و راهنمائی  مخالفين شيعه اعتراض می:ب

دانند و غيبت امام ناقض اين غرض است، زيرا امامی آه به واسطه غيبتش، مردم هيچگونه   میمردم الزم
ای بر وجودش مترتب نيست و اگر خدا بخواهد امامی را برای اصالح جهان  دسترسی به وی ندارند، فايده

پيش از موقع وی  سالبشری بر انگيزد قادر است آه در موقع لزوم او را بيافريند ديگر به آفرينش چندين هزار 
 . نيازی نيست

 
اند، زيرا در بحث امامت روشن شد آه وظيفه امام تنها بيان  اينان به حقيقت معنای امامت پی نبرده:پاسخ

صوری معارف و راهنمايی ظاهری مردم نيست و امام چنانكه وظيفه راهنمائی صورت مردم را به عهده دارد 
آند و  ا به عهده دارد و اوست آه حيات معنوی مردم را تنظيم میهمچنان واليت و رهبری باطنی اعمال ر
 . دهد حقايق اعمال را به سوی خدا سوق می
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بديهی است آه حضور و غيبت جسمانی امام در اين باب تاثيری ندارد و امام از راه باطن به نفوس و ارواح 
 و وجودش پيوسته الزم است اگر مردم اشراف و اتصال دارد، اگر چه از چشم جسمانی ايشان مستور است

 . چه موقع ظهور و اصالح جهانيش تا آنون نرسيده است
 

 پيام معنوی شيعه :خاتمه
راه «:و تعبير ديگر»خدا را بشناسيد« پيام معنوی شيعه به جهانيان، يك جمله بيش نيست و آن اين است آه

ای است آه پيغمبر اآرم صلی اهللا   جملهو اين همان»خدا شناسی را پيش گيريد تا سعادتمند و رستگار شويد
خدا را به يگانگی !ای مردم«:عليه و آله و سلم برای نخستين بار دعوت جهانی خود را به آن افتتاح فرمود

 : گوييم در توضيح اين پيام به طور اجمال می»بشناسيد و اعتراف آنيد تا رستگار شويد
 

اصد زندگی و لذايذ مادی هستيم، خوردنيها و نوشيدنيهای ما افراد بشر به حسب طبع دلداده بسياری از مق
های فريبنده، همسر زيبا و دلنواز، دوستان صميمی و ثروت سنگين  گوارا و پوشيدنيهای شيك و آاخها و منظره

های ما  از راه قدرت و سياست مقام و جاه و بسطسلطه و فرمانروايی و خرد آردن هر چيزی آه با خواسته
 . خواهيم و دوست داريم  را میآند مخالفت می

 
فهميم آه اين همه لذايذ و مطالب برای انسان آفريده شده نه انسان برای آنها و  ولی با نهاد خدادادی خود می

 . آنها به دنبال انسان بايد باشند نه انسان به دنبال آنها
 

 و بريدن و بيچاره آردن ديگران، تر از شكم، منطق گاو و گوسفند است و دريدن هدف نهايی، بودن شكم و پايين
 . باشد و بس منطق ببر و گرگ و روباه است، منطق انسان، منطق فطری خرد می

 
آند نه به سوی دلخواه انواع شهوترانی و  با واقع بينی خود، ما را به سوی پيروی حق هدايت می»منطق خرد«

داند آه هيچگونه استقالل و   میانسان را جزئی از جمله آفرينش»منطق خرد«. خودبينی و خودخواهی
سرآش را به  سرخودی ندارد و بر خالف آنچه انسان خود را فرمانروای آفرينش پنداشته به گمان خود طبيعت

آورد خودش نيز آلت دست طبيعت و يكی از دستياران و  آند و به زانو در می های خود رام می خواسته
 . فرمانبرداران آن است

 
آند آه در درآی آه از هستی اين جهان گذران دارد، دقيق شود تا روشن   دعوت میانسان را»منطق خرد«

بلكه جهان و هر چه در آن است از يك  گردد آه هستی جهان و هر چه در آن است از پيش خودشان نيست
گيرد تا روشن گردد آه اين همه زشت و زيبا و موجودات زمين و آسمان آه در  منبع نامتناهی سرچشمه می

نمايند و در زير  آند، در پناه واقعيت ديگری واقعيت دار می ورت واقعيتهای مستقل در ديده انسان جلوه میص
اند نه از خود و نه از پيش خود و چنانكه واقعيتها و قدرتها و عظمتهای ديروزی، امروز  پرتو آن پيدا و هويدا شده

ای بيش   باالخره همه چيز در پيش خود افسانهای بيش نيستند واقعيتهای امروزی نيز همچنانند و افسانه
 . نيست

 
يابند و با  تنها خداست آه واقعيتی است غير قابل زوال و همه چيز در پناه هستی او رنگ هستی می

 . شوند روشنائی ذات او روشن و پيدا می
 

انند هنگامی آه انسان با چنين درآی مجهز شود، آن وقت است آه خيمه هستی او در پيش چشمش م
آند آه جهان و جهانيان به يك هستی نامحدود و حيات و  خوابد و عيانا مشاهده می حباب روی آب فرو می

های گوناگونی  اند و انسان و هر پديده ديگر جهانی مانند دريچه قدرت و علم و هرگونه آمال نامتناهی تكيه زده
 . دهند ان ابديت است نشان میخود ماورای خود را آه جه هستند آه هر آدام به اندازه ظرفيت

 
آند و دل از هر جا  آن وقت است آه انسان اصالت و استقالل را از خود و از هر چيز گرفته به صاحبش رد می

 . آورد پيوندد و در برابر عظمت و آبرای وی به چيزی جز وی سر تعظيم فرود نمی آنده به خدای يگانه می
 

گيرد، هر چه را بشناسد با خدا  پرستی پروردگار پاك قرار میآن وقت است آه انسان تحت واليت و سر
آيين اسالم و تسليم حق آه آيين فطرت (شناسد و با هدايت و رهبری خدا با اخالقی پاك و اعمالی نيك  می
 . گردد متلبس می) است
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مقام رسيده و خدايی به اين  اين است آخرين درجه آمال انسانی و مقام انسان آامل يعنی امام آه به وهبت
 . باشند حقيقی امام می آسانی آه از راه اآتساب به اين آمال نائل شوند با اختالف درجاتی آه دارند پيروان

 
شوند چنانكه خداشناسی و  شود آه خداشناسی و امام شناسی هرگز از هم جدا نمی و از اينجا روشن می

 خود را بشناسد، هستی حقيقی خدای شوند، زيرا آسی آه هستی مجازی خود شناسی از هم جدا نمی
 . نياز را شناخته است بی

 
 . پايان

 
 : نوشتها پی

 
و حكومت اسالمی به اين مدارك مراجعه ) ص( درباره مطالب مربوط به امامت و جانشينی پيغمبر اآرم - ١

، ص ١ء، ج تاريخ ابی الفدا. ٢٧١ - ٢٢٣، ص ٢سيره ابن هشام، ج . ٦١ الی ٢٦، ص ٢تاريخ يعقوبی، ج :شود
  .  از مسند احمد و غير آن٦٦٤غاية المرام، ص . ١٢٦
انما وليكم :  برای اثبات خالفت علی بن ابيطالب به آياتی از قرآن استدالل شده و از جمله آنها اين آيه است-  ٢

  اهللا و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزآوة و هم راآعون 
خوانند و در حال رآوع  ب اختيار شما فقط خدا و رسولش و مؤمنان هستند آه نماز میولی امر و صاح«:يعنی

  ) ٥٥سوره مائده، آيه (، »دهند صدقه و زآات می
مفسرين سنی و شيعی اتفاق دارند آه آيه مذآور در شان علی بن ابيطالب نازل شده است و روايات آثيری 

  . از عامه و خاصه نيز بر آن داللت دارد
روزی نماز ظهر را با پيغمبر خوانديم سائلی از مردم تقاضای آمك نمود ولی آسی به او :گويد  غفاری میابوذر

شاهد باش در مسجد پيغمبر آسی به !خدايا:چيزی نداد، سائل دستش را به جانب آسمان بلند آرده گفت
 او انگشتر را از دست آن علی بن ابيطالب در حال رآوع بود با انگشتش به سائل اشاره آرد،. من چيزی نداد

  . حضرت گرفت و رفت
برادرم !خدايا:فرمود سرش را به جانب آسمان بلند آرده عرضه داشت پيغمبر اآرم آه جريان را مشاهده می

شرح صدری به من عطا آن و آارهايم را آسان گردان و زبان گويايی به من بده تا !خدايا:موسی به تو گفت
هارون را وزير و آمك من قرار بده، پس وحی نازل شد آه ما بازوی تو را به واسطه سخنانم را بفهمند و برادرم 

من هم پيغمبر تو هستم، صدری !خدايا. گردانيم و نفوذ و تسلطی به شما عطا خواهيم نمود برادرت محكم می
  . » برايم عطا آن و آارهايم را آسان گردان و علی را وزير و پشتيبانم قرار بده

ذخائر العقبی، تاليف طبری، ط قاهره، (هنوز سخن پيغمبر تمام نشده بود آه آيه نازل گشت :يدگو ابوذر می
بحرانی در آتاب .  نيز نقل شده٢٩٣، ص ٢حديث مذآور با اندآی اختالف در در المنثور، ج ) ١٦، ص ١٣٥٦سال 

از . آيه نقل آرده است حديث از آتب خاصه در شان نزول ١٩ حديث از آتب عامه و ٢٤، ١٠٣غاية المرام، ص 
اليوم يئس الذين آفروا من دينكم فال تخشوهم و اخشون اليوم اآملت لكم دينكم و : جمله آيات اين آيه است

  . اتممت عليكم نعمتی و رضيت لكم االسالم دينا 
و . يدآفار امروز از برچيده شدن دستگاه اسالم ناميد شدند پس ديگر از آنان نهراسيد ولی از من بترس«:يعنی

سوره مائده، آيه (، » خود را بر شما تمام نمودم و اسالم را برای شما برگزيدم امروز دين شما را آامل و نعمت
٣ (  

قبل از نزول آيه آفار اميدوار بودند آه روزی خواهد آمد آه دستگاه اسالم بر چيده شود، :ظاهر آيه اين است آه
را برای هميشه از نابودی اسالم مايوس گردانيده و همان آار ولی خداوند متعال به واسطه انجام آاری آنان 

دين بوده است و البد از امور جزئی مانند جعل حكمی از احكام نبوده بلكه  سبب آمال و استحكام اساس
  . موضوع قابل توجه و مهمی بوده آه بقای اسالم مربوط به آن بوده است

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من : ه نازل گشته بی ربط نباشدای آه در اواخر اين سور ظاهرا اين آيه با آيه
  . ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و اهللا يعصمك من الناس 

خدا را انجام  موضوعی را آه به تو دستور داديم به مردم ابالغ آن آه اگر ابالغ نكنی رسالت!ای پيغمبر«:يعنی
  ) ٧٢سوره مائده، آيه (، » ی آه متوجه تو باشد در امان خواهد داشتو خدا تو را از هر گونه خطر. ای نداده

خدا موضوع قابل توجه و بسيار مهمی را آه اگر انجام نگيرد اساس اسالم و رسالت :آند آه اين آيه داللت می
 بوده پيغمبر از مخالفت و آارشكنی مردم شود به پيغمبر دستور داده ولی از بس با اهميت در خطر واقع می

انداخته است، تا اينكه از جانب خدا امر مؤآد و فوری  ترسيده و به انتظار موقعيت مناسب آن را به تاخير می می
اين موضوع هم البد از قبيل احكام . صادر شده آه بايد در انجام اين دستور تعلل نورزی و از هيچ آس نهراسی
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 آه از عدم تبليغش اساس اسالم واژگون گردد و نه نبوده، زيرا تبليغ يك يا چند قانون نه آن اهميت را دارد

  . پيغمبر اسالم از بيان قوانين ترسی داشته است
های مذآور در غدير خم درباره واليت علی بن  اين قرائن و شواهد، مؤيد اخباری هستند آه داللت دارند آه آيه

  . اند ييد نمودهو بسياری از مفسرين شيعه و سنی نيز آن را تا. ابيطالب نازل گشته است
پيغمبر در غدير خم مردم را به سوی علی دعوت نموده بازوهای او را گرفته به طوری :گويد ابو سعيد خدری می

اليوم اآملت لكم دينكم و اتممت : بلند آرد آه سفيدی زير بغل رسول خدا نمايان شد، سپس آيه نازل شد
اهللا اآبر، از آامل شدن دين و تمامی نعمت و «:ودعليكم نعمتی و رضيت لكم االسالم دينا پس پيغمبر فرم

  . » خدا و واليت علی بعد از من رضايت
با !خدايا. باشد اختيارش می هر آس من صاحب اختيار و متصدی امور او هستم، علی صاحب«:سپس فرمود

را رها هر آس او را ياری نمود، تو ياريش آن و هر آس او . باش و با دشمنش دشمنی آن دوست علی دوست
  . » آرد تو نيز او را رها آن

 حديث از طرق خاصه در شان نزول آيه نقل ١٥ حديث از طرق عامه و ٦، ٣٣٦بحرانی در آتاب غاية المرام، ص 
  . آرده است

نمودند و از همه جا مايوس  دشمنان اسالم آه در راه نابودی آن از هيچ آاری خودداری نمی:خالصه سخن
آردند آه چون حافظ و نگهبان اسالم پيغمبر است وقتی از  يدوار بودند، آنها فكر میگشتند فقط به يك جهت ام

ولی در غدير خم، انديشه . گردد و نابودی برايش حتمی خواهد بود قيم و سرپرست می دنيا رفت، اسالم بی
ز علی آنان باطل گشت و پيغمبر علی را به عنوان سرپرست و متصدی اسالم به مردم معرفی نمود و پس ا

برای . (آيند خواهد بود هم اين وظيفه سنگين و ضروری به عهده دودمان پيغمبر آه از نسل علی به وجود می
 ٥٠، ص ٦ و ج ٢١٤ - ١٧٧، ص ٥توضيح بيشتر رجوع شود به تفسير الميزان، تاليف استاد عالمه طباطبائی، ج 

 - ٦٤ (  
ع در غدير خم توقف نموده مسلمين را گرد آورده پس پيغمبر اسالم بعد از مراجعت از حجة الودا:»حديث غدير«

  . ای علی را به واليت و پيشوائی مسلمين منصوب آرد از ادای خطبه
در سفر حجة الوداع خدمت رسول خدا بودم، وقتی به غدير خم رسيديم دستور داد آن مكان را :گويد براء می

 داد و فرمود آيا من اختيار دار شما خودش قرار پاآيزه نمودند سپس دست علی را گرفته طرف راست
هر آس من موال و صاحب اختيار او هستم، «:پس فرمود. شما است اختيار ما به دست:نيستم؟پاسخ دادند

  . » با دوست علی دوستی و با دشمنش دشمنی آن!علی موالی او خواهد بود، خدايا
البداية و النهايه، (من و تمام مؤمنين شدی باد آه تو موالی  اين مقام گوارايت:پس عمر بن خطاب به علی گفت

فصول المهمه، تاليف . ٦٧، ص ١٣٥٦ذخائر العقبی، تاليف طبری، ط قاهره، سال . ٣٤٦، ص ٧ و ج ٢٠٨، ص ٥ج 
غاية  بحرانی در آتاب. ٣١ هجری ص ١٣٦٩خصائص، تاليف نسائی، ط نجف، سال . ٢٣، ص ٢ابن صباغ، ج 

  )  طريق از خاصه نقل آرده است٤٣ طريق از عامه و ٨٩ه  مانند اين حديث را ب٧٩المرام، ص 
مثل اهل بيت من مثل آشتی نوح است آه هر آس در آن «:گويد پيغمبر فرمود ابن عباس می:» سفينه حديث«

الصواعق المحرقه، تاليف . ٢٠ذخائر العقبی، ص (، » سوار شد نجات يافت و هر آس تخلف نمود غرق گشت
آتاب نور االبصار، تاليف . ٣٠٧تاريخ الخلفاء تاليف جالل الدين سيوطی، ص . ٨٤ و ١٥٠ابن حجر، ط قاهره، ص 
 حديث مذآور را به يازده طريق از عامه و هفت ٢٣٧بحرانی در غاية المرام، ص . ١١٤شبلنجی، ط مصر، ص 

  ) طريق از خاصه نقل آرده است
ا خدا مرا به سوی خويش دعوت نموده بايد گوي«:زيد بن ارقم از پيغمبر نقل آرده آه فرمود:» حديث ثقلين«

آتاب خدا و اهل بيتم، مواظب باشيد آه چگونه : گذارم اجابت آنم ولی دو چيز بزرگ و وزين را در بين شما می
البداية و (، »آنيد، آن دو امر هرگز از هم جدا نخواهند شد تا اينكه بر آوثر بر من وارد شوند با آنها رفتار می

 الصواعق المحرقه، ص ٣٠ خصائص، ص ٢٢فصول المهمه، ص . ١٦ذخائر العقبی، ص . ٢٠٩ص ، ٥النهايه، ج 
  )  حديث از خاصه نقل شده است٨٢ حديث از عامه و ٣٩در غاية المرام، . ١٤٧

شده و سنی و  حديث ثقلين از احاديث مسلم و قطعی است آه به سندهای بسيار و عبارات مختلفی روايت
  : شود از اين حديث و امثالش چند مطلب مهم استفاده می.  اتفاق دارندشيعه به صحتش اعتراف و

باقی خواهند ماند، يعنی هيچ  ماند، عترت پيغمبر نيز تا يامت  چنانچه قرآن تا قيامت در بين مردم باقی می-  ١
  . گردد زمانی از وجود امام و رهبر حقيقی خالی نمی

رگ، تمام احتياجات علمی و دينی مسلمين را تامين نموده و اهل بز  پيغمبر اسالم به وسيله اين دو امانت- ٢
  . بيتش را به عنوان مرجع علم و دانش به مسلمين معرفی آرده اقوال و اعمالشان را معتبر دانسته است

 قرآن و اهل بيت نبايد از هم جدا شوند و هيچ مسلمانی حق ندارد از علوم اهل بيت اعراض آند و خودش - ٣
  .  ارشاد و هدايت آنان بيرون نمايدرا از تحت

شوند و هميشه حق در نزد   مردم اگر از اهل بيت اطاعت آنند و به اقوال آنان تمسك جويند، گمراه نمی-  ٤
  . آنهاست
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 جميع علوم الزم و احتياجات دينی مردم در نزد اهل بيت موجود است و هر آس از آنها پيروی نمايد در -  ٥
و به . گردد، يعنی اهل بيت از خطا و اشتباه معصومند به سعادت حقيقی نايل میشود و  ضاللت واقع نمی

بلكه افراد  شود آه مراد از اهل بيت و عترت تمام خويشان و اوالد پيغمبر نيست واسطه همين قرينه معلوم می
ه باشد باشند آه از جهت علوم دين، آامل باشند و خطا و عصيان در ساحت وجودشان راه نداشت معينی می

تا صالحيت رهبری داشته باشند و آنها عبارتند از علی بن ابيطالب و يازده فرزندش آه يكی پس از ديگری به 
گويد  ابن عباس می:از باب نمونه. چنانچه در روايات نيز به همين معنا تفسير شده است. امامت منصوب شدند

علی و فاطمه و حسن و «:است آيانند؟فرمودبه پيغمبر اآرم گفتم خويشان تو آه دوست داشتن آنها واجب 
خدا ذريه هر پيغمبری را در صلب خودش قرار «:گويد پيغمبر فرمود جابر می) ٣١١ينابيع الموده، ص (، » حسين

  ) . ٣١٨ينابيع الموده، ص (، »داد ولی ذريه مرا در صلب علی قرار داد
باشد و حق و  علی با حق و قرآن می«:دفرمو گويد از رسول خدا شنيدم آه می ام سلمه می:» حق حديث«

در غاية المرام، ص (، »شوند تا اينكه بر آوثر بر من وارد شوند قرآن نيز با علی خواهند بود و از هم جدا نمی
  )  اين مضمون با چهارده حديث از عامه و ده حديث از خاصه نقل شده است٥٣٩

به من  آيا راضی نيستی آه تو نسبت«:فرمودگويد رسول خدا به علی  سعد بن وقاص می:» حديث منزلت«
، ص ٧البداية و النهايه، ج (، »به موسی باشی جز اينكه بعد از من پيغمبری نخواهد بود؟  مانند هارون نسبت

  . ٦٣ذخائر العقبی، ص . ٣٣٩
صواعق، . ٢٥ -  ١٩خصائص، ص . ١٥٤ - ١٤٨آفاية الطالب، تاليف گنجی شافعی، ص . ٢١فصول المهمه، ص 

  ) ، صد حديث از عامه و هفتاد حديث از خاصه نقل است١٠٩در غاية المرام، ص . ١٧٧ص 
نمود پس از تناول غذا به آنان  خويشانش را برای صرف غذا دعوت) ص(پيغمبر :» حديث دعوت عشيره«

دا به خ. ام برای قومش آورده باشد من آسی را سراغ ندارم آه بهتر از آنچه را آه من برای شما آورده«:فرمود
من دستور داده آه شما را به سويش دعوت آنم پس آيست آه در اين امر با من آمك آند و برادر و وصی و 

  » خليفه من در بين شما گردد؟
من وزير و يار شما :داشت تمام مردم سكوت آردند ولی علی در عين حال آه از همه آوچكتر بود عرضه

. اين برادر و وصی و خليفه من است، بايد از او اطاعت آنيد:رمودبر گردن او نهاده ف پس پيغمبر دست. شوم می
محمد به تو دستور داد آه از پسرت :گفتند خنديدند و به ابو طالب می پس آن جماعت از جاحرآت نموده می

  ) ١١٦، ص ١تاريخ ابی الفداء، ج (اطاعت آنی 
اگر علی را خليفه و جانشين من « :فرمودگويد رسول خدا  و از اينگونه احاديث زياد است از جمله حذيفه می

 او را راهنمايی با بصيرت خواهيد يافت آه شما را به -آنم چنين آاری را انجام بدهيد   و گمان نمی-قرار بدهيد 
، ص ١٣٥٦آفاية الطالب، ط نجف، سال . ٦٤، ص ١حليلة االولياء، تاليف ابو نعيم، ج (، »آند راه راست وادار می

٦٧ (  
هر آس دوست دارد حيات و مرگش مانندمن باشد و ساآن بهشت گردد، «:گويد پيغمبر فرمود ه میابن مردوي

اند و  بعد از من دوست دار علی باشد و به اهل بيت من اقتدا آند، زيرا آنها عترت من و از گل من آفريده شده
يند، شفاعتم هرگز شامل نصيب آنان گشته پس بدا به حال آسانی آه فضل آنها را تكذيب نما علم و فهم من

  ) ٩٤، ص ٥منتخب آنز العمال آه در حاشيه مسند احمد به چاپ رسيده، ج (، »حالشان نخواهد شد
. ٢١٧، ص ٢فی التاريخ، ج  الكامل. ١٣٣، ص ١شرح ابن ابی الحديد، ج . ٢٧٧، ص ٥ البداية و النهاية، ج -  ٣

  . ٤٣٦، ص ٢تاريخ الرسل و الملوك، تاليف طبری، ج 
  . ٥٤، ص ١شرح ابن ابی الحديد، ج . ٢٩٢، ص ٢الكامل، تاليف ابن اثير، ج  -  ٤
  . ١٣٤، ص ١ شرح ابن ابی الحديد، ج -  ٥
  . ١٣٧، ص ٢ تاريخ يعقوبی، ج -  ٦
  . ٣١١، ص ٦ البداية و النهايه، ج -  ٧
  . ٨٩ سوره انعام، آيه -  ٨
  . ١٢٤ سوره بقره، آيه -  ٩
  . ٧٣ سوره انبيا، آيه -  ١٠
  تعقلون و انه فی ام الكتاب لدينا لعلی حكيم  و الكتاب المبين انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم: باب نمونه از -  ١١

و اين قرآن در ام الكتاب نزد ما . ما قرآن را عربی قرار داديم شايد تعقل آنيد!قسم به اين آتاب روشن«:يعنی
  ) ٤سوره زخرف، آيه . (» عالی و حكيم است

من هذا فكشفنا عنك غطاءك  و جاءت آل نفس معها سائق و شهيد لقد آنت فی غفلة: ات مانند اين آي-  ١٢
  . فبصرك اليوم حديد 

تو از اين زندگی غافل ) شود گفته می و به آنان(گردند  تمام نفوس با گواه و مامور در قيامت مبعوث می«:يعنی
  )٢١سوره ق، آيه (، »  تيز بين شده استات برداشتيم و اآنون ديده بودی، پس ما پرده غفلت را از ديدگانت

  . من عمل صالحا من ذآر او انثی و هو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبة 
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سوره (، » آنيم، زندگی پاآيزه و خوبی هر آس عمل نيكی انجام دهد و مؤمن باشد، ما او را زنده می«:يعنی
  ) ٩٧نحل، آيه 

  . استجيبوا هللا و للرسول اذا دعاآم لما يحييكم 
سوره انفال، (، »آند اجابت آنيد تان می وقتی آه خدا و رسول شما را به چيزی دعوت آردند آه زنده«:یيعن
  ) ٢٤آيه 

  . يوم تجد آل نفس ما عملت من خير محضرا و ما عملت من سوء 
  ) ٣٠سوره آل عمران، آيه (، »روزی آه هر آس هر آار خوب و بدی انجام داده حاضر بيابد«:يعنی

  . ء احصيناه فی امام مبين  الموتی و نكتب ما قدموا و آثارهم و آل شیانا نحن نحی 
آنيم و همه چيز را در امام مبين احصا  آنيم و اعمال و آثارشان را ثبت می ما مردگان را زنده می«:يعنی
  ) ١٢سوره يس، آيه (، » ايم آرده
خصال  فمن عمل برضائی الزمه ثلث: دفرماي خداوند متعال در حديث معراج به پيغمبر می: از باب نمونه- ١٣

فاذا . النسيان و محبة ال يؤثر علی محبتی محبة المخلوقين اعرضه شكرا ال يخالطه الجهل و ذآرا ال يخالطه
احبنی، احببته و افتح عين قلبه الی جاللی و ال اخفی عليه خاصة خلقی و اناجيه فی ظلم اليل و نور النهار 

ين و مجالسته معهم و اسمعه آالمی و آالم مالئكتی و اعرفه السر الذين حتی ينقطع حديثه مع المخلوق
سترته عن خلقی و البسه الحيا حتی يستحی منه الخلق و يمشی علی االرض مغفورا له و اجعل قلبه واعيا 
، » و بصيرا و ال اخفی عليه شيئا من جنة و ال نار و اعرفه ما يمر علی الناس فی القيامة من الهول و الشدة

  ) ٩، ص ١٧بحار االنوار، چاپ آمپانی، ج (
عن ابيعبد اهللا عليه السالم قال استقبل رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله حارثه بن مالك بن النعمان االنصاری «

ء حقيقة فما  يا رسول اهللا مؤمن حقا فقال رسول اهللا لكل شيی: يا حارثه بن مالك؟ فقال آيف انت:فقال له
ال يا رسول اهللا عرفت نفسی عن الدنيا فاسهرت ليلی و اظمات هو اجری فكانی انظر الی حقيقة قولك؟ فق

عرش ربی و قد وضع للحساب و آانی انظر الی اهل الجنة يتزاورون فی الجنة و آانی اسمع عوا اهل فی النار 
  ) ٣٣وافی، تاليف فيض، جزء سوم، ص (، » عبد نوراهللا قلبه:فقال رسول اهللا

  اهم ائمة يهدون بامرنا و اوحينا اليهم فعل الخيرات  و جعلن-  ١٤
آنند و انجام آارهای نيك را به آنها وحی  ما آنها را امام قرار داديم آه به وسيله امر ما مردم را هدايت«:يعنی
  ) ٧٣سوره انبياء، آيه (، » آرديم

  و جعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا 
سوره (، »ام قرار داديم تا مردم را به وسيله امر ما هدايت آنند، زيرا آنان صبر آردندما بعضی از آنها را ام«:يعنی

  ) ٣٤سجده، آيه 
شود آه امام، عالوه بر ارشاد و هدايت ظاهری، دارای يك نوع هدايت و جذبه  از اينگونه آيات استفاده می

نورانيت و باطن ذاتش، در قلوب و به وسيله حقيقت و . باشد معنوی است آه از سنخ عالم امر و تجرد می
  ) شود دقت(آند  نمايد و آنها را به سوی مرتبه آمال و غايت ايجاد، جذب می شايسته مردم تاثير و تصرف می

ال يزال هذا الدين عزيزا الی اثنی عشر :عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول اهللا يقول«: از باب نمونه- ١٥
صحيح ابی (، » آلهم من قريش:يا ابة، ما قال؟قال:ل آلمة خفية، قلت البیفكبر الناس و ضجوا ثم قا:خليفة قال
  )  و چندين حديث ديگر قريب به همين مضمون٩٢، ص ٥مسند احمد، ج . ٢٠٧، ص ٢داوود، ج 

دخلت علی النبی صلی اهللا عليه و آله فاذاالحسين علی فخذيه و هو يقبل عينيه :عن سلمان الفارسی قال«
حجة ابن حجة و انت ابو حجج تسعة، تاسعهم  سيد ابن سيد و انت امام ابن امام و انت انت:لو يقبل فاه و يقو

  ) ٣٠٨ينابيع الموده، تاليف سليمان بن ابراهيم قندوزی، چاپ هفتم، ص (، » قائمهم
ذخائر . اثبات الهداه، محمدبن حسن حر عاملی. غاية المرام، سيد هاشم بحرانی. الغدير، امينی:ك.  ر-  ١٦
ينابيع الموده، . تذآرة الخواص، سبط ابن جوزی. مناقب، خوارزمی. لعقبی، محب الدين احمد بن عبد اهللا طبریا

النص و االجتهاد، شرف . دالئل االمامه، محمد بن جرير طبری. فصول المهمه، ابن صباغ. سليمان ابراهيم حنفی
  .  مفيداالرشاد،. ١اصول آافی، محمد بن يعقوب آلينی، ج . الدين موسوی

  . ١٧مناقب خوارزمی، ص . ١٤ص ) چاپ دوم( فصول المهمه -  ١٧
 ١٦ص )  هجری١٣٨٥چاپ نجف، سال (مناقب خوارزمی . ٥٨ص ) ١٣٥٦چاپ قاهره، سال ( ذخائر العقبی -  ١٨

  . ٧٢ -  ٦٨ص ) چاپ هفتم(ينابيع الموده . ٢٢ - 
  . ١٢٢ينابيع الموده، ص . ٤ص ) ١٣٧٧چاپ تهران، سال ( ارشاد مفيد -  ١٩
ينابيع الموده، ص . ٣٤ص )  هجری١٣٨٣چاپ نجف، سال (تذآرة الخواص . ٣٠ -  ٢٨ فصول المهمه، ص - ٢٠
  . ٧٤ و ٧٣مناقب خوارزمی، ص . ١٠٥
  . ٣٤ فصول المهمه، ص -  ٢١
  . ٦٣ - ٦٥ينابيع المودة، ص . ٤٢ - ٢٠تذآرة الخواص، ص . ٢٠ فصول المهمه، ص -  ٢٢
  . ٧٤مناقب خوارزمی، ص . ٢١ول المهمه، ص فص. ١٨ تذآرة الخواص، ص -  ٢٣
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غاية المرام، ص . ٢١٨ و ٦٢، ص ٣ج ) چاپ قم( مناقب آل ابيطالب، تاليف محمد بن علی بن شهر اشوب -  ٢٤
  . ١٠٤ينابيع الموده، ص . ٥٣٩
  . ١٨٣ -  ١٧٢تذآرة الخواص، ص . ١٢٣ -  ١١٣فصول المهمه، ص . ٣١٢، ص ٣ مناقب آل ابيطالب، ج -  ٢٥
  . ٢٧ذآرة الخواص، ص  ت-  ٢٦
  . ٧١مناقب خوارزمی، ص . ٢٧ تذآرة الخواص، ص -  ٢٧
  . ٩٢مناقب خوارزمی، ص . ٢٢١، ص ٣ مناقب آل ابيطالب، ج -  ٢٨
  . ٢٤، آتاب ٣ نهج البالغه، جزء -  ٢٩
  . ١٢١ و ٦٧ذخائر العقبی، ص . ٢٥ و ٢١، ص ٤ مناقب ابن شهر اشوب، ج -  ٣٠
 ١٣٦٩نجف، سال  چاپ(دالئل االمامه، محمد بن جرير طبری . ٢٨ ص ،٤ مناقب ابن شهر اشوب، ج -  ٣١

 ١٣١٤چاپ نجف سال (تاريخ يعقوبی . ١٩٣تذآره الخواص، ص . ١٣٣ فصول المهمه، ص - ٦٠ص ) هجری
  . ٤٦١، ص ١اصول آافی، ج . ٢٠٤، ص ٢ج ) هجری

  . ١٤٤فصول المهمه، ص . ٣٣، ص ٤مناقب ابن شهر اشوب، ج . ١٧٢ ارشاد مفيد، ص -  ٣٢
االمامة و السياسه، عبد اهللا بن مسلم بن . ٣٣، ص ٤مناقب ابن شهر اشوب، ج . ١٧٢ ارشاد مفيد، ص -  ٣٣

  . ١٩٧تذآرة الخواص، ص . ١٤٥فصول المهمه، ص . ١٦٣، ص ١قتيبه، ج 
  . ١٦٤، ص ١ االمامة و السياسة ج ٣٥ ص ٤مناقب ابن شهر اشوب، ج . ١٧٣ ارشاد مفيد، ص -  ٣٤
تذآرة الخواص، ص . ١٤٦فصول المهمه، ص . ٤٢، ص ٤مناقب ابن شهر اشوب، ج . ١٧٤مفيد، ص  ارشاد -  ٣٥
٢١١ .  
  . ١٣٤ و ١٢٩، ص ٥اثبات الهداه، ج . ١٨١ ارشاد مفيد، ص -  ٣٦
چاپ تهران، سال ( اثبات الوصيه، مسعودی . ٢١٢ -  ١٦٨، ص ٥اثبات الهداه، ج . ١٧٩ ارشاد مفيد، ص -  ٣٧

  . ١٢٥ص ) ١٣٢٠
  . ١٦٣فصول المهمه، ص . ٢٢٨ -  ٢٢٦، ص ٢تاريخ يعقوبی، ج . ١٨٢ارشاد مفيد، ص  -  ٣٨
  . ٨٨، ص ٤ مناقب ابن شهر اشوب، ج -  ٣٩
تاريخ . ٢٠٣، ص ١االمامة و السياسه، ج . ١٨٢ارشاد مفيد، ص . ٨٨، ص ٤ مناقب ابن شهر اشوب، ج - ٤٠

  . ٢٣٥تذآرة الخواص، ص . ١٦٣فصول المهمه، ص . ٢٢٩، ص ٢يعقوب، ج 
  . ٢٠١ ارشاد مفيد، ص -  ٤١
  . ٨٩، ص ٤ مناقب ابن شهر اشوب، ج -  ٤٢
  . ١٦٨فصول المهمه، ص . ٢٠١ ارشاد مفيد، ص -  ٤٣
  . ٧٣ ص) چاپ دوم(مقاتل الطالبيين . ١٧٠فصول المهمه، ص . ٢٠٤ ارشاد مفيد، ص -  ٤٤
   .٧٣مقاتل الطالبيين، ص . ١٧١فصول المهمه، ص . ٢٠٥ ارشاد مفيد، ص -  ٤٥
  . ٩٨، ص ٤ مناقب ابن شهر اشوب، ج -  ٤٦
  . ٢١٤ارشاد مفيد، ص . ٩٩، ص ٤ مناقب ابن شهر اشوب، ج -  ٤٧
  . ٢١٤ارشاد مفيد، ص . ٩٨، ص ٤ مناقب ابن شهر اشوب، ج -  ٤٨
  . ٢٠٣ و ٢٠٢، ٢٠٠، ص ١٠ج ) چاپ آمپانی( بحار االنوار -  ٤٩
  . ٥٩ و ٥٢ مقاتل الطالبيين، ص -  ٥٠
  . ٢٤٢، ص ٥اثبات الهداه، ج . ٣٢٤اص، ص  تذآرة الخو-  ٥١
  . ١٩٠ فصول المهمه، ص ٨٠دالئل االمامه، ص . ١٧٦، ص ٤ مناقب ابن شهر اشوب، ج -  ٥٢
  . ١٩٧، ص ٤مناقب ابن شهر اشوب، ج . ١٩٣فصول المهمه، ص . ٢٤٦ ارشاد مفيد، ص -  ٥٣
  . ٢٠٣ و ٢٠٢فصول المهمه، ص . ٢٤٥ارشاد مفيد، ص . ٤٦٩، ص ١ اصول آافی، ج -  ٥٤

، ص ٤مناقب ابن شهر اشوب، ج . ٩٤دالئل االمامه، ص . ٣٤٠تذآرة الخواص، ص . ٦٣، ص ٣تاريخ يعقوبی، ج 
٢١٠ .  
ورجال طوسی، . رجال آشی، محمد بن عمر بن عبد العزيز آشی:ك. ر. ٢٥٣ -  ٢٤٥ ارشاد مفيد، ص -  ٥٥

  . محمد بن حسن طوسی، فهرست طوسی و ساير آتابهای رجال
. ١١٩، ص ٣تاريخ يعقوبی، ج . ٢٥٤ارشاد مفيد، ص . ١١١دالئل االمامه، ص . ٤٧٢، ص ١صول آافی، ج  ا- ٥٦

  . ٢٨٠، ص ٤مناقب ابن شهراشوب، ج . ٣٤٦تذآرة الخواص، ص . ٢١٢فصول المهمه، ص 
  . ٢٤٧، ص ٤مناقب ابن شهر اشوب، ج . ٢٠٤فصول المهمه، ص . ٢٥٤ ارشاد مفيد، ص -  ٥٧
  . ١٤٢اثبات الوصيه، ص . ١١١دالئل االمامه، ص . ٢١٢ ص  فصول المهمه،-  ٥٨
  . ٣١٠، ص ١ اصول آافی، ج -  ٥٩
 ١٤٦دالئل االمامه، ص . ٢٢٣ -  ٢١٤فصول المهمه، ص . ٢٧٠ارشاد مفيد، ص . ٤٧٦، ص ١ اصول آافی، ج - ٦٠

  . ١٥٠، ص ٣ تاريخ يعقوبی، ج. ٣٢٤، ص ٤مناقب ابن شهر اشوب، ج . ٣٥٠ - ٣٤٨تذآرة الخواص، ص . ١٤٨ - 
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مناقب ابن شهر . ٢٢٢فصول المهمه، ص . ١٥٤ و ١٤٨دالئل االمامه، ص . ٢٨٣ - ٢٧٩ ارشاد مفيد، ص - ٦١
  . ١٥٠، ص ٣تاريخ يعقوبی، ج . ٣٢٧ و ٣٢٣، ص ٤اشوب، ج 

فصول المهمه، . ١٧٧ -  ١٧٥دالئل االمامه، ص . ٢٩٦ - ٢٨٤ارشاد مفيد، ص . ٤٨٦، ص ١ اصول آافی، ج - ٦٢
  . ١٨٨، ص ٣تاريخ يعقوبی، ج . ٢٤٦ - ٢٢٥ص 
  . ٢٣٧فصول المهمه، ص . ٤٨٨، ص ١ اصول آافی، ج -  ٦٣
  . ٣٦٣، ص ٤مناقب ابن شهر اشوب، ج . ١٩٧ دالئل االمامة، ص -  ٦٤
. ٣٥٢تذآرة الخواص، ص . ٢٣٧فصول المهمه، ص . ٢٩٠ارشاد مفيد، ص . ٤٨٩، ص ١ اصول آافی، ج -  ٦٥

  . ٣٦٣ ، ص٤مناقب ابن شهر اشوب، ج 
چاپ نجف، سال (احتجاج، احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی . ٣٥١، ص ٤ مناقب ابن شهر اشوب، ج -  ٦٦

  . ٢٣٧ -  ١٧٠، ص ٢ج )  هجری١٣٨٥
مناقب ابن شهر . ٢٠٩ -  ٢٠١دالئل االمامه، ص . ٤٩٧ - ٤٩٢، ص ١اصول آافی، ج . ٢٩٧ ارشاد مفيد، ص - ٦٧

  . ٣٥٨تذآرة الخواص، ص . ٢٥٨ -  ٢٤٧مه، ص فصول المه. ٣٩٩ - ٣٧٧، ص ٤اشوب، ج 
فصول المهمه، . ٢٢٢ -  ٢١٦دالئل االمامه، ص . ٣٠٧ارشاد مفيد، ص . ٥٠٢ -  ٤٩٧، ص ١ اصول آافی، ج - ٦٨

  . ٤٢٠ -  ٤٠١، ص ٤مناقب ابن شهر اشوب، ج . ٣٦٢تذآرة الخواص، ص . ٢٦٥ - ٢٥٩ص 
تذآرة الخواص، ص . ٢٦١فصول المهمة، ص . ٥٠١، ص ١اصول آافی، ج . ٣١٣ - ٣٠٧ ارشاد مفيد، ص - ٦٩
  . ٢١٧، ص ٣تاريخ يعقوبی، ج . ١٧٦اثبات الوصيه، ص . ٤١٧، ص ٤، مناقب ابن شهر اشوب، ج ٣٥٩
  . ٣٩٥ مقاتل الطالبيين، ص -  ٧٠
  . ٣٩٦ و ٣٩٥ مقاتل الطالبيين، ص -  ٧١
ابن شهر اشوب، ج  مناقب. ٢٧٢ - ٢٦٦فصول المهمه، ص . ٢٢٣دالئل االمامه، ص . ٣١٥ ارشاد مفيد، ص - ٧٢
  . ٥٠٣، ص ١اصول آافی، ج . ٤٢٢، ص ٤
  . ٤٣٠ و ٤٢٩، ص ٤مناقب ابن شهر اشوب، ج . ٥١٢، ص ١اصول آافی، ج . ٣٢٤ ارشاد مفيد، ص -  ٧٣
صحيح ابن ماجه، . المهدی ، آتاب٢صحيح ابی داوود، ج . ، باب ما جاء فی المهدی٩صحيح ترمذی، ج :ك.  ر-  ٧٤
نور االبصار . البيان فی اخبار صاحب الزمان، محمد بن يوسف شافعی. ينابيع الموده. روج المهدی، باب خ٢ج 

اسعاف الراغبين، محمد . الصواعق المحرقه، ابن حجر. مشكوة المصابيح، محمد بن عبد اهللا خطيب. شبلنجی
اثبات .  شيخ صدوقآمال الدين،:الغيبه، محمد بن ابراهيم نعمانی. صحيح مسلم. الصبان، فصول المهمه

  . ٥٢ و٥١بحار االنوار، مجلسی، ج . الهداه، محمد بن حسن حر عاملی
  . ٣١٩ارشاد مفيد، ص . ٥٠٥، ص ١ اصول آافی، ج -  ٧٥
  . رجال آشی، رجال طوسی، فهرست طوسی و ساير آتابهای رجال:ك.  ر-  ٧٦
. ٢٤٣ -  ٢١٤ص ) چاپ دوم(وسی الغيبه، محمد بن حسن ط. ٣٦٦ -  ٣٤٣ و ٣٤٢، ص ٥١ بحار االنوار، ج - ٧٧

  . ٧ و ٦اثبات الهداه، ج 
  . ٢٤٢الغيبه، شيخ طوسی، ص . ٣٦١ و ٣٦٠، ص ٥١ بحار االنوار، ج -  ٧٨
لو لم يبق من الدنيا اال يوم واحد : عبد اهللا بن مسعود قال قال النبی صلی اهللا عليه و آله«: از باب نمونه-  ٧٩

من امتی و من اهل بيتی يواطی اسمه اسمی يمال االرض قسطا لطول اهللا ذلك اليوم حتی يبعث فيه رجال
  ) ٢٧١فصول المهمه، ص (، »جورا و ظلما عدال آما ملئت

علی رؤوس العباد فجمع به عقولهم و  اذا قام قائمنا وضع اهللا يده:قال ابو جعفر عليه السالم«: از باب نمونه-  ٨٠
  ) ٣٣٦ و ٣٢٨ ، ص٥٢بحار االنوار، ج (، » بها احالمهم آملت

به الرسل حرفان فلم يعرف الناس  العلم سبعة و عشرون حرفا فجميع ما جاءت:قال ابو عبد اهللا عليه السالم«
فاذا قام قائمنااخرج الخمسة و العشرين حرفا فبثها فی الناس و ضم اليها الحرفين . حتی اليوم غير الحرفين

  ) ٣٣٦  ص٥٢بحار االنوار، ج (، »حتی يبثهاسبعة و عشرين حرفا
االمام بعدی محمد ابنی و ) قال الی ان(قال علی بن موسی الرضا عليه السالم فی حديث «: از باب نمونه-  ٨١

وبعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر فی غيبته المطاع فی  بعد محمد ابنه علی و بعد علی ابنه الحسن
وم حتی يخرج فيمالها عدال آماملئت جورا و اما متی من الدنيا اال يوم واحد لطول اهللا ذلك الي ظهوره لو لم يبق

يا رسول اهللا متی : قيل له) ص(ان النبی ) ع(فاخبار عن الوقت و لقد حدثنی ابی عن ابيه عن آبائه عن علی 
مثله مثل الساعة ال يجليها لوقتها اال هو ثقلت فی السموات و االرض الياتيكم اال :فقال القائم من ذريتك يخرج
  ) ١٥٤، ص ٥١بحار االنوار، ج  (،» بغتة

االمام بعدی ابنی علی، امره : سمعت ابا جعفر محمد بن الرضا عليه السالم يقول:صقر بن ابی دلف قال«
. ابنه الحسن، امره امر ابيه و قوله قول ابيه و طاعته طاعة ابيه امری و قوله قولی و طاعته طاعتی و االمام بعده

بعد الحسن ابنه  ان من:اهللا فمن االمام بعد الحسن فبكی بكاء شديدا ثم قاليا بن رسول :ثم سكت، فقلت له
  ) ١٥٨، ص ٥١بحار االنوار، ج (، »القائم بالحق المنتظر
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و قد اختلفتم بعدی فی  آانی بكم:موسی بن جعفر البغدادی قال سمعت ابا محمد الحسين بن علی يقول«
المنكر لولدی آمن اقر بجميع انبياء اهللا و رسوله ثم انكر نبوة  اهللا الخلف منی اما ان المقر باالئمة بعد رسول

اولنا و المنكر الخرنا آالمنكر  اهللا و المنكر لرسول اهللا آمن انكر جميع االنبياء الن طاعة آخرنا آطاعة محمد رسول
 ) ١٦٠، ص ٥١بحار االنوار، ج (، » اال من عصمه اهللا الولنا اما ان لولدی غيبة يرتاب فيها الناس

  
  
  

  آشنايی با علما و بزرگان شيعه در قرون اوليه
 

 : چند نكته
 ـ در اين بخش با زندگانی عالمان و بزرگان شيعه آه در ترويج معارف دينی و علوم اسالمی تالش علمی ١

به بخش عقايد احاله شده » السالم عليهم« معرفی اجمالی زندگانی ائمه . (شويم انجام داده باشند آشنا می
  ). تاس
 ـ چون شمارگان علما و بزرگان شيعه طی قرون چهارده گانه بسيار است لذا در اين جا به ذآر اجمالی ٢

عالوه اينكه همه علما . شخصيتهای شيعه در قرون اوليه يعنی تا حدود قرن پنجم هجری اآتفا شده است
  . اند عرفی شدهشيعه در اين قرون نيز مورد استقصا قرار نگرفتند و تنها بعضی از آنها م

های علميه،   ـ برای اينكه در معرفی علما، نظم و ترتيبی را لحاظ آرده باشيم بر اساس علوم متداول در حوزه٣
آنيم و بخاطر اينكه بسياری از شخصيتهای شيعه جامع علوم مختلف  شخصيتهای شيعه را دسته بندی می

  . ختلف تكرار گرددهای م اند ممكن است نام برخی از شخصيتها در دسته بوده
تأليف استاد » بحوث فی الملل و النحل« ـ اين مقاله تلخيص و ترجمه فصل دوازدهم از جلد ششم آتاب ٤

 . جعفر سبحانی است
 

 . آنيم با توجه به اين نكات اصل بحث را آغاز می
 

 . علما شيعه و علوم ادبی عرب: الف
  . ؤمنين علی عليه السالم، علم نحو را تدوين نموده است ـ ابو االسود الدوئلی آه به دستور امام اميرالم١

است آه در رآاب آن حضرت در جنگ صفين حضور داشته و ) ع(او از بزرگان تابعين و از اصحاب حضرت علی 
  . برده است سپس در بصره اقامت گزيده و بسر می
 السالم وارد شد و آن حضرت را ابواالسود روزی بر اميرالمؤمين عليه: گويد شيخ ابو الحسن سالمه شامی می

قرآن را نادرست (آنند  شنيدم بعضی از مردم اشتباه می«: علت تفكر را پرسيد، حضرت فرمود. در حال تفكر ديد
اگر چنين آنی گروههايی را از : گفتم» و اراده دارم آتابی بنويسم آه آالم عرب را در آن جمع آنم) خوانند می

آلمه، اسم و فعل و حرف «: ای را به من داد آه در آن نوشته شده بود ورقهرهانی، پس آن حضرت  هالآت می
است، اسم چيزی است آه داللت بر مسمی آند، و فعل چيزی است آه داللت بر حرآت مسمی آند، و 

فرمودند، ابواالسود  و همين طور اضافه می» حرف چيزی است آه از معنايی خبر دهد آه اسم و فعل نيست
 حضرت اجازه گرفتم آه نظير آنچه ايشان انجام داد چيزی بنگارم آه حضرت نيز اجازه دادند، پس از: گويد  می

فرمود و گاهی چيزی را حذف  آوردم، و ايشان گاهی چيزی بر آن اضافه می نوشتم نزد آن حضرت می آنچه می
مثل اين » انح نحو هذه«: ای به ابواالسود دادند و فرمودند  و در روايت ديگری است آه حضرت ورقه. نمود می

  ) ١. (برو و به همين جهت علم نحو به اين نام، معروف گرديد
بوده است، و آسی است آه علم نحو را گسترش ) ع(از اصحاب امام صادق :  ـ خليل بن احمد فراهيدی٢

  . داده و آن را منقح نموده است
. داند طی او را استاد اصمعی و ابو عبيده میبوده و سيو) ع(از اصحاب امام حسين : االسود  ـ عطاء بن ابی٣
)٢ (  
) عليهماالسالم( ساره رواسی آوفی، از اصحاب امام باقر و امام صادق   ـ ابوجعفر محمد بن الحسن بن ابی٤

  ) ٣. (و سيوطی او را استاد آسائی و فراء معرفی نموده است. است
يكی از قراء ( امام در نحو است، فراء و حمزه ،] راوی و محدث معروف[ ـ حمران بن اعين، برادر زراره ٥

حمران بن اعين از اصحاب امام سجاد و امام باقر و امام صادق . در نزد او حديث و قرائت را فرا گرفتند) گانه هفت
  . است) عليهما السالم( 
تصريف و تعليق و ادبيات را نزد اسماعيل بن ميثم آموخته و مؤلف آتاب ال:  ـ ابوعثمان، بكر بن محمد، مازنی٦

  ) ٤. (از دنيا رفت)  ه٢٤٨آتاب ما يلحن فيه العامة، در ادبيات است و در سنه 
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بوده و در ادبيات عرب و ) عليهما السالم( از ياران خاص امام جواد و امام هادی :  ـ يعقوب بن اسحاق سكيت٧
اب ما اتفق لقطه و اختلف معناه، اصالح المنطق، آتاب االلفاظ، آت: علم لغت صاحب نام است و مؤلف آتابهای

  . آتاب االضداد و غيره است
  . متوآل عباسی ابن سكيت را به جهت شيعه بودنش به قتل رساند

پرسد اين دو فرزندم را بيشتر دوست  روزی متوآل از او می. جريان از اين قرار بود آه معلم فرزندان متوآل بود
» قنبر خادم علی از تو فرزندانت بهتر و باالتر است«: پاسخ دادرا؟ ابن سكيت ) ع(و حسين ) ع(داری يا حسن 

  . به شهادت رسيد)  ه٢٤٤سنه (متوآل دستور داد زبانش را از پشت سرش بيرون آوردند و با اين وضعيت 
او از اصحاب امام حسن :  ـ احمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن داود بن حمدون، معروف به ابن حمدون٨

  . اد ابی العباس استو است) ع(عسكری 
  . است ) عليه السالم( او از اصحاب امام آاظم :  ـ ثعلبه بن ميمون معروف به ابواسحاق نحوی٩
  . است) ع(او از ا صحاب امام صادق :  ـ قتيبه نحوی جعفی آوفی١٠
  ) . ع(و امام آاظم ) ع(او از اصحاب امام صادق : بالد  ـ ابراهيم بن ابی١١
  . او استاد ابن سكيت است: شكری ـ محمد بن سلمة ١٢
سيوطی او را امام در علم لغت و ديگر علوم :  ـ حسين بن احمد بن خالويه ـ معروف به ابو عبد اهللا نحوی١٣

  .  در بغداد مدفون گرديد٣١٤نامد و در سنه  ادبی می
رگان در نحو و احكام گفت و از بز شعر می) ع(از شعرايی آه آشكارا در مدح اهل بيت :  ـ ابوالقاسم تنوخی١٤

  . و علم هيئت و عروض بوده است
و از فقها و علما لغت و ) عليهما السالم( از اصحاب امام باقر و امام صادق :  ـ ابان بن تغلب بن رباح الجريری١٥

  . قرائت بوده است
باد آن را در علم لغت است آه صاحب بن ع» الجمهرة« ـ ابوبكر محمد بن حسن بن دريد ازدی مؤلف آتاب ١٦

  . ناميده است» جوهرة الجمهرة«تلخيص نموده 
 . در علم لغت» المحيط« ـ صاحب بن عباد مؤلف آتاب ده جلدی ١٧
 

مرحوم سيد حسن . آيند  ايی از علما شيعه در علوم ادبيات عرب در قرون اوليه به شمار می اينان تنها نمونه
اند آورده  زيسته شيعه در علم نحو را آه تا قرن هفتم می نفر از علما ١٤٠نام » تأسيس الشيعة«صدر در آتاب 

آه در ميانشان آسانی مانند شريف مرتضی و شريف رضی و ابن شجری آه از شخصيتهای مهم شيعه 
باشند و خوب است در اينجا نام نجم االئمه رضی استرآبادی يعنی محمد بن حسن استرآبادی  هستند می

گويد هيچ آتاب نحوی از   در نحو، ذآر گردد سيوطی درباره شرح آافيه میغروی شارح شافيه در صرف و آافيه
 در نجف اشرف تأليف اين آتاب را به ٦٨٦ايشان در سال . رسد نظر جامعيت و تحقيق به پای اين آتاب نمی

 . پايان رسانده است 
 
 : قدماء شعراء شيعه) ب
است آه آن حضرت در ) عليه السالم( يان علی او صحابی جليل القدر و از شيع:  ـ قيس بن سعد بن عبادة١

  .  ه ـ ايشان را به واليت مصر نصب نمودند٣٦سنه 
ها و ايام عرب است او به خاطر دفاع از اهل  او شاعری آگاه به زبان و لهجه) : ١٢٦ ـ ٦٠( ـ آميت بن زيد ٢

  . قرار گرفت) عليهم السالم( بيت، اعالن حق و جهاد و تالش در راه آن مورد تقدير ائمه 
او ابوهاشم اسماعيل بن محمد ملقب به سيد شاعر معروفی است آه فانی در ) : ١٧٣ت ( ـ سيد حميری ٣

  . دوستی اهل بيت بوده است
ابو علی دعبل بن علی خزاعی، از خانواده علم و فضيلت و ادب است، وی ذوب ) : ٢٤٦ت ( ـ دعبل خزاعی ٤

  . در واليت اهل بيت بوده است
بن سعيد بن حمران تغلبی، سردار شجاع و شاعر فصيح و توانايی ) حرث(حارث ) :  ق٣٥٧ ـ ٣٢٠(راس  ـ ابوف٥
بود و با صراحت و ) ص(وی عالوه بر خصال شخصی و مقام ادبی، شيعی پاك اعتقاد و شاعر آل محمد . بود

ن و مثالب بنی عباس را شرح داده و مطاع) ع(و مناقب ائمه معصومين ) ع(شجاعت فضايل اميرالمؤمنين علی 
  ) ٥. (و ساير دشمنان ايشان را بر شمرده است

  ٣٢١. ـ ابن حجاج بغدای متوفای ٦
  ٤٠٦. ـ ٣٥٧ ـ شريف رضی ٧
  ٤٣٦. ـ ٣٥٥ ـ شريف مرتضی ٨
 ٤٤٨. ـ مهيار ديلمی متوفای ٩
 
 قدماء شيعه و علم تفسير قرآن ) ج
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  . » قرآنغريب ال«مؤلف ) ١٤١ت ( ـ ابان بن تغلب بن رباح البكری ١
  . روق، عطيه بن حارث همدانی  ـ ابی٢
  .  ـ عبدالرحمن بن محمد ازدی٣
  .  ه ـ مؤلف مجاز القرآن٢٠٧ ـ شيخ النحاة يحيی بن زياد، الفراء الكوفی متوفای سنه ٤
  . » ذآر المجاز من القرآن«: صاحب آتاب:  ـ محمد بن جعفر ابوالفتح همدانی٥
بهترين آتابی است آه در اين زمينه تأليف شده است و نيز مؤلف » نمجازات القرآ« ـ شريف رضی مؤلف ٦

  . آه اولين تفسير ترتيبی قرآن در ميان شيعه است» حقايق التأويل«آتاب 
  . » غريب القرآن« مؤلف آتاب ٣١٣ ـ شيخ ابن جعفر احمد بن محمد طبری آملی متوفای ٧
  . » درر و غرر« ـ شريف مرتضی مؤلف آتاب ٨
 . » التبيان فی تفسير القرآن«مؤلف ) ٣٦٠ ـ ٥٣٨«سی  ـ شيخ طو٩
 

 مفسر معروف شيعی را از قرون ١٢٢استاد جعفر سبحانی در مقدمه تفسير تبيان شيخ طوسی، اسامی 
 . اند برای اطالع بيشتر بدانجا رجوع شود  هجری بر شمرده١٤اوليه تا قرن 

 
 : قدماء شيعه و علم حديث) د
  . را تدوين نموده است» سنن و احكام و قضايا«آه آتاب ) ص(مبر صحابی پيا:  ـ ابو رافع١
آه پادشاه روم بعد » حديث جاثليق رومی« ه ـ مؤلف آتاب ٣٤ ـ سلمان فارسی صحابی بزرگ متوفای سنه ٢

  . به مدينه فرستاده بود) ص(از وفات پيامبر 
ای آه در آن امور بعد از وفات رسول اهللا  ايشان خطبه.  ه ـ ٣٢صحابی پرهيزگار متوفای سنه :  ـ ابوذر غفاری٣
  . دهد، روايت آرده است را شرح می) ص(
وصيت امام به فرزندش «و » عهدنامه مالك اشتر«، آه ناقل )ع( ـ اصبغ بن نباته از ياران خاص حضرت علی ٤

  . است» محمد
نامهای «و آتاب » ميرالمؤمنينقضايا ا«: بود و نويسنده آتاب) ع(رافع، آاتب حضرت علی   ـ عبيد اهللا بن ابی٥

  . باشد  می» .بودند) ع(آسانی آه در جمل و صفين و نهروان همراه حضرت علی 
  . » في زآاة النعم عن اميرالمؤمنين عليه السالم«مؤلف آتاب :  ـ ربيعة بن سميع٦
  . » سليم بن قيس« ـ سليم بن قيس هاللی مؤلف آتاب معروف ٧
  . آوری نموده است مباحث فقهی را در آتابی جمعرافع، ايشان   ـ علی بن ابی٨
  . آوری آرده است  را جمع) عليه السالم( های اميرالمؤمنين  آه خطبه:  ـ زيد بن وهب جهنی٩
  ١٢٨. ـ جابر بن يزيد بن الحارث جعفی متوفای ١٠
  ١٥٠. ـ ثابت بن دينار، معروف به ابوحمزه ثمالی ازدی متوفای ١١
  . آند روايت نقل می) ع(ی آه از امام سجاد  ـ ثابت بن هرمز فارس١٢
  . آند  حديث نقل می) ع(و امام صادق ) ع( ـ بسام بن عبد اهللا صيرفی، وی از امام باقر ١٣
  . » )ع(قضايای اميرالمؤمنين « ـ محمد بن قيس بجلی، مؤلف آتاب ١٤
  .  ـ حجر بن زائد حضرمی١٥
  .  ـ زآريا بن عبد اهللا فياض١٦
  . » ابوجهم آوفی«فاخته  بی ـ ثويی بن ا١٧
  . فاخته سعيد بن حمران  ـ حسين بن ثور بن ابی١٨
، شيخ طوسی در آتاب رجالش او را از اصحاب ١٤٧ ـ عبد المؤمن بن القاسم بن قيس انصاری متوفای سنه ١٩

 . شمارد می) ع(امام سجاد و امام باقر و امام صادق 
 

مرحوم حضرت آيت اهللا العظمی بروجردی تدوين نموده آه رجال بهترين تأليف در اين زمينه تاليفی است آه 
 . اند دسته بندی و بيان نموده) ١٣٨٠ ـ ١٢٩٢( طبقه از عصر صحابه تا زمان خودشان ٣٤شيعه را در 

 
 : قدماء شيعه و علم فقه) ه ـ 

ف فقهی دارای های مختل آسانی آه در مدرسه اهل بيت و نزد ائمه عليهم السالم فقه آموختند و در زمينه
 ٤ ـ بريد بن معاويه، ٣ ـ محمد بن مسلم طايفی، ٢ ـ زرارة بن اعين، ١: تأليف نيز هستند فراوان است از جمله

 ) . از اصحاب امام باقر و امام صادق عليهما السالم(ـ فضيل بن يسار، 
 
 ـ حماد بن عيسی، ٥ن عثمان،  ـ حماد ب٤ ـ عبد اهللا بن بكير، ٣ ـ عبد اهللا بن مسكان، ٢ ـ جميل بن دراج، ١و 
 ) . از اصحاب امام صادق عليه السالم. ( ـ ابان بن عثمان٦
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 ـ حسين ٥!  ـ حسن بن محبوب٤ ـ عبد اهللا بن مغيرة، ٣عمير،   ـ محمد بن ابی٢ ـ يونس بن عبد الرحمن، ١و 

 ) . لسالمعليهما ا( از اصحاب امام آاظم و امام رضا .  ـ فضالة بن ايوب٦بن علی بن فضال، 
 

اما اسامی برخی از فقهايی آه در زمينه جوامع فقهی دارای تأليف بودند و در قرنهای سوم و چهارم و پنجم 
 . اند بدين قرار است زيسته می

 
  
 »فقهای شيعه در قرن سوم«
  .  ـ يونس بن عبد الرحمن١
  .  ـ صفوان بن يحيی بجلی٢
  .  ـ حسن بن سعيد بن حماد اهوازی٣
  . ن سعيد بن حماد اهوازی ـ حسين ب٤
  .  و صاحب آتاب محاسن و غيره٢٧٤ ـ احمد بن محمد بن خالد برقی متوفای ٥
  .  و مؤلف آتاب نوادر الحكمه٢٩٣ ـ محمد بن احمد بن يحيی اشعری قمی متوفای حوالی ٦
 ٢٢١.نصر بزنطی متوفای   ـ احمد بن محمد ابی٧
 
 »فقهای شيعه در قرن چهارم«
  . » المستمسك بحبل آل الرسول«عقيل، مؤلف آتاب  بن ابی ـ حسن بن علی ١
  . » الشرايع« مؤلف آتاب ٣٢٩ ـ علی بن حسين بن بابويه متوفای ٢
  ٣٤٣. ـ محمد بن حسن بن وليد قمی متوفای سنه ٣
  ٣٦٩. ـ جعفر بن محمد بن قولويه، استاد شيخ صدوق و مؤلف آتاب آامل الزيارات، متوفای سنه ٤
  . » الهداية«، » المقنع«، » من ال يحضره الفقيه«مؤلف ) ٣٨١ ـ ٣٠٦(ی بن حسين  ـ محمد بن عل٥
 ٣٨٥. ـ محمد بن احمد بن جنيد، معروف به اسكافی متوفای سنه ٦
 
 »مشاهير فقهاء شيعه در قرن پنجم«
  ) . ٤١٦ ـ ٣٣٦( ـ شيخ مفيد ١
  ) . ٤٣٦ ـ ٣٥٥( ـ سيد مرتضی ٢
  ) . ٤٦٠ ـ ٣٨٥( ـ شيخ طوسی ٣
  ) . ٦(خ آراجكی  ـ شي٤
  . » المراسم« ـ سالر ديلمی مؤلف ٥
 . » مهذب«مؤلف ) ٤٨٩ ـ ٤٠١( ـ ابن براج ٦
 
 : قدماء شيعه و علم اصول فقه) و
  . » االلفاظ« مؤلف آتاب ١٩٩ ـ هشام بن حكم متوفای ١
  . » اختالف الحديث« ـ يونس بن عبد الرحمن صاحب آتاب ٢
  ) . ٣١١ ـ ٢٣٧(ی سهل بن نوبخت  ـ اسماعيل بن علی بن اسحاق بن اب٣
الخصوص و العموم، و الخبر الواحد و « ـ ابومحمد حسن بن موسی نوبختی از علماء قرن سوم صاحب آتاب ٤

  . » العمل به
  .  ـ ابومنصور صرام نيشابوری٥
  . » الحديثين المختلفين«، مؤلف آتاب ٣٦٨ ـ محمد بن احمد بن داود بن علی متوفای ٦
  . » االلتباس في ابطال القياس«، صاحب آتاب آشف التمويه، و ٣٨١حمد بن جنيد متوفای سنه  ـ محمد بن ا٧
» آنز الفوائد«ای در اين زمينه نوشت آه شاگردش عالمه آراجكی در ضمن آتاب   ـ شيخ مفيد، رساله٨

  . خودش آورده است
  . » الذريعة الی اصول الشريعة« ـ سيد مرتضی مؤلف آتاب ٩
  . » عدة االصول«ی مؤلف  ـ شيخ طوس١٠
  ٤٤٨.متوفای » المراسم« ـ سالر بن عبد العزيز ديلمی صاحب ١١
  . » غنية النزوع الی علمي االصول و الفروع« مؤلف ٥٨٥ ـ ابی المكارم حمزه بن علی بن زهره متوفای ١٢
 . » المصادر« مؤلف آتاب ٦٠٠ ـ سديد الدين حمصی متوفای سنه ١٣
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علم اصول در . ايی است آه علم اصول مراحل ابتدايی خود را پشت سرگذاشت  ط به دورهالبته اين آتابها مربو
 . مراحل بعدی خود و بخصوص در قرن چهاردهم اوج ترقی خود نائل شد

 
 : شيعه و علم تاريخ و سيره نويسی) ز
در تاريخ و هر چند متن اصلی آتاب او ) ع(، از اصحاب امام صادق )١٥١ت ( ـ محمد بن اسحاق بن يسار ١

تلخيص گرديده است موجود ) ٢١٢ت (سيره امروزه در دست نيست، و تنها بخشی از آن آه توسط ابن هشام 
پسنديد از آن حذف نموده، لذا اآثر آنچه مربوط به  است آه متأسفانه ابن هشام در تلخيص خود آن چه آه نمی

  . و اهل بيت بوده است حذف گريده است) ع(فضايل حضرت علی 
  . رافع ـ عبيد اهللا بن ابی ٢
  .  ـ جابر جعفی٣
» الردة«، » السقيفة«، » المغازی«، مؤلف آتابهای )ع( ـ ابومخنف لوط بن يحيی ازدی از اصحاب امام صادق ٤
  ... و غيره» فتوح االسالم«و 
  ) . ٧( ـ نصر بن مزاحم ٥
 ) . ٨( ـ هشام بن محمد بن السائب آلبی ٦
 
 شيعه و علم رجال ) ح
علی بن حسن بن فضال، از اصحاب امام هادی و امام عسكری عليهما السالم، مؤلف آتابهای زيادی است  ـ ١

  . اند البته او را فطحی معرفی آرده» آتاب الرجال«از جمله 
، از اصحاب امام صادق » معرفة رواة االخبار«و » المشيخة«صاحب آتاب ) ٢٢٤ ـ ١٥٠( ـ حسن بن محبوب ٢
  . است) ع(
  . » معرفة الرجال«عمرو آشی، شاگرد عياشی مؤلف آتاب معروف  ـ ابو٣
  . » رجال النجاشي«مؤلف آتاب ) ٤٥٠ ـ ٣٧٢( ـ شيخ ابوالعباس احمد بن علی نجاشی ٤
 . » الرجال«و » الفهرست« ـ شيخ طوسی، مؤلف دو آتاب مهم در رجال ٥
 

الذريعة الی تصانيف «زرگ تهرانی در آتاب هايی است از دانشمندان شيعه در علم رجال، شيخ آقاب اينها نمونه
 .نام پانصد مؤلف در زمينه علم رجال را آورده است» الشيعة
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