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سپس ) ع(برای پيشرفت آار خود دعوت به علی بن الحسين پيروان مختار بن ابو عبيده ثقفی بودند، او نخست
خواست از آن   او مبتنی بر اعتقاد وی به اهل بيت نبود بلكه میالبته آار. آرد دعوت به محمد حنفيه می

خود دعوی دريافت وحی از خداوند آرد و عباراتی  برداری سياسی آرده باشد و چون آارش باال گرفت بهره
 . راند مسجع و مقّفی به تقليد قرآن به زبان می

 
به قول عباسّيه از  عوت آرد ولی او نپذيرفتمحمد حنفيه از وی بيزاری جست چندان آه مختار وی را به آوفه د

تسلط ) مكه و مدينه(چون عبدالّله بن زبير بر حرمين . خواند قيام مختار استفاده آرد و خود را مخفيانه امام می
وقتی آه مختار بر آوفه مستولی . با او سر باز زد خود خواند، محمد از بيعت يافت و محمد حنفيه را به بيعت

خواند، عبدالّله بن زبير از بيم آن آه مبادا مردم به محمد حنفيه بگرايند او و  به محمد حنفيه میشد، مردم را 
خويش خواند و چون آنان سر باز زدند ايشان را در زمزم محصور و زندانی آرد و تهديد به قتل  يارانش را به بيعت

 مختار نامه او را برای ياران خود بخواند و .محمد حنفيه ناچار نامه به مختار نوشت و از او ياری طلبيد. نمود
خواند سپس ظبيان بن  اين مهدی شما و بازمانده اهل بيت پيغمبر است آه مرا به ياری خويش می: گفت

آنان با پرچمهايی آه در دست داشتند به . عماره را با چهارصد آس و چهارصد هزار درهم به مّكه فرستاد
. آردند تا به زمزم رسيدند بن علی را می) ع( بلند دعوی خونخواهی حسينمسجد الحرام در آمدند و با صدای

از آن طرف عبدالّله بن زبير هيزم فراوانی گردآورد تا ايشان را بسوزاند، آنان درب مسجد الحرام را شكسته بر 
اب آن، محمد ميان ما و اين دشمن خدا آه عبد الّله بن زبير باشد يكی را انتخ: محمد حنفيه درآمدند و گفتند

ايشان چون سالحی غير از چوب در . دانم آه در خانه خدا جنگ و خونريزی شود من روا نمی: حنفيه گفت
زيرا !، يعنی شگفتا از اين چوبدستان» واعجبا لهذه الخشبيه«: ابن زبير فرياد برآورده و گفت. دست نداشتند

داشتند چون در حرم همراه داشتن سالح ايشان هنگامی آه وارد حرم شدند به جای شمشير چوب به دست 
گذارم محمد حنفيه را پيش از اين آه با من  آنيد آه می گمان می: سپس عبدالّله بن زبير گفت. جايز نيست

آنگاه آسان مختار آه در بيرون مسجد الحرام بودند فرياد برآوردند آه ما خون حسين را !بيعت آند از اينجا ببريد
محمد حنفيه با چهار هزار آس به .  زبير بترسيد و از خروج محمد حنفيه جلوگيری نكردخواهيم عبدالّله بن می

چون مختار به دست مصعب بن زبير برادر عبدالّله بن زبير آشته . زيست رفت و در همان جا می) ع(دره علی
آسانش را آرد در خود خواند و قصد حمله بر وی و  يافت ديگر بار محمد حنفيه را به بيعت شد ابن زبير تقويت

يافته بود رسيد و از او خواست آه به شام رود محمد  ای از عبدالملك بن مروان آه تازه خالفت اين هنگام نامه
دانست  حنفيه و يارانش از آن دره بيرون رفته و آثير الغره شاعر اهل بيت آه محمد حنفيه را مهدی موعود می

 : در رآاب وی بود و اين اشعار را بسرود
 
  يا مهدينا ابن المهتدی  دايته

  انت الذی نرضی به و نرتجی 
  انت ابن خير الناس من بعد النبی 

  انت امام الحق لسنا نمتری 
 يا بن علی سر و من مثل علی 

 
يعنی راه يافتی ای مهدی ما پسر راه يافته، تو آسی هستی آه ما بتو خشنوديم و اميدواريم تو پسر بهترين 

برو، چه ) ع(باشی، تو امام بر حق هستی و ما در آن شكی نداريم، ای پسر علی یمردم پس از پيغمبر م
چون محمد بن حنفيه به مدين رسيد خبردار شد آه عبدالملك بن مروان به عمرو . است) ع(آسی مانند علی

ای احمر آه بندری بر آنار دري(بن سعيد آه از آسان او بود بد عهدی آرده از آمدن خود پشيمان شد و در ايله 
فرود آمد و از آنجا ديگر باره به مكه بازگشت و با آسان خود در دّره ابوطالب ) در آخر حجاز و مرز شام است

جای گرفت و از آن جا به طائف رفت ابن عباس آه از عبدالّله بن زبير رنجيده و ترسان بود به وی پيوست و در 
 . طائف درگذشت و محمد حنفيه بر وی نماز خواند

 
د حنفيه تا هنگامی آه حجاج بن يوسف ابن زبير را در مكه محاصره آرد در طائف بود سپس از طائف به محم

. حجاج از او خواست تا با عبدالملك بن مروان بيعت آند اّما وی از آن امتناع آرد. دّره ابو طالب مراجعت آرد
ان خواست و خليفه به او امان داد ای به عبدالملك نوشت و برای خود و آسانش از وی ام محمد حنفيه نامه

چون پيك محمد حنفيه با امان نامه عبدالملك بازگشت، محمد به نزد حّجاج رفت و به وی بيعت آرد و به شام 
 . حّجاج را از وی آوتاه آند رفت و از او خواست آه دست

 
ه رضوی رسيد در همانجا در نجد از بالد بنی سليم رهسپار شد و چون به آو) ُدر(محمد حنفيه بسوی : گويند

 . پس از وی پيروانش به چند دسته شدند. زندگی را به درود گفت
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، مختار را بر عراقين )ع(محمد حنفيه پس از آشته شدن برادرش حسين بن علی: آيسانيه پنداشتند آه

 . فرمانروايی داد و از او خواست آه از قاتالن آن حضرت خونخواهی آند
 

قيام آردند و قايل به امامت محمد حنفيه شدند و معتقد ) ع(ز شهادت امام حسينآيسانيه شش سال بعد ا
بعضی از . فرا گرفت) ع(و حسين) ع(بودند آه وی اسرار دين و علم تاويل و علوم باطنی را از دو برادرش حسن

 . ارآان شريعت را مانند نماز و روزه تاويل آرده و قائل به تناسخ و حلول بودند»  آيسانيه«
 

اين فرقه را مختاريه نيز . به امامت محمد حنفيه و روا بودن بداء بر خداوند همداستانند»  آيسانيه«تمام فرق 
 . خواند خوانند زيرا مختار مردم را به امامت محمد حنفيه می

 
نيه مختار را به نام آيسان نامی آه شهربان او بود و ابو عمرة آ: نويسد در وجه تسميه اين فرقه نوبختی می

وی شاگرد محمد حنفيه : برخی گويند شخصيت آيسان در تاريخ درست معلوم نيست. داشت، آيسان خوانند
 . بود

 
آورده بود و آن حضرت دستش را ) ع(چون در بچگی او را پدرش به نزد علی: نويسد مرحوم عّالمه مجلسی می

) مذار( را آيسان گفتند، وی در واقعه آيس، آيس، از آن جهت او: برای نوازش بر سر آن آودك گذاشت و فرمود
 .  هجری آشته شد٦٧در سال 

 
 . دوازده فرقه شدند آه نام ايشان در اين فرهنگ آمده است»  آيسانيه«بعد از محمد حنفيه 

 
  . ١٦٥ - ١٦٤ -  ١٦٣المقاالت و الفرق، ص 

  . ٧٨ ص ٩شرح نهج البالغه ابن ابی الحديد، ج 
  . ٣٤ و ٢٦الفرق بين الفرق، ص 

  . ٥١ -  ٣٥المختصر الفرق بين الفرق، ص 
  . ١٧١، ص ٩بحار االنوار، عالمه مجلسی، ج 

  . ٨٩مقاالت االسالميين، ص 
  . ٢٣فرق الشيعه نوبختی، ص 

  . الكيسانيه فی التاريخ
 . ٩١، ص ٣الفصول المختاره، ج 

 
  

  اسماعيليه
  

  تاريخچه اسماعيليه

 

  ٦٨١، ص ٨تلخيص از دائرة المعارف بزرگ اسالمی، ج 

  فرهاد دفتری 

ها و گروههايی چند  م پديدار گشت و سپس به شاخه٨/ق٢اسماعيليه، يكی از فرق شيعه آه در اواسط قرن 
دانستند، اما درباره سلسله امامان  اسماعيليان، همچون شيعيان امامی، امامت را به نص می. منقسم شد

اين فرقه نام خود را از اسماعيل فرزند امام . ف گشتند، با ديگر پيروان آن امام دچار اختال) ع(پس از امام صادق 
  .گرفته است) ع(جعفر صادق 
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م، پيروان آن حضرت از ٧٦٥/ق١٤٨در ) ع(با رحلت امام جعفر صادق : ای اسماعيليان و نخستين تشكلهای فرقه
تين گروههای توان به عنوان نخس ميان شيعيان امامی به گروههايی منقسم شدند آه دو گروه از آنها را می

ابتدا فرزند ارشد خود اسماعيل را به جانشينی ) ع(طبق برخی روايات، امام صادق . اسماعيلی شناخت
برگزيده، و نص امامت را بر او قرار داده بود، ولی طبق روايت اآثر منابع، اسماعيل چند سال قبل از پدر، وفات 

  .يافته بوده است

ل را انكار آردند و در انتظار رجعت او به عنوان امام قائم و مهدی يكی از دو گروه مورد بحث، مرگ اسماعي
  .اند  اين گروه را اسماعيليه خالصه يا واقفه ناميده. موعود باقی ماندند

گروه دوم از اسماعيليان نخستين، مرگ اسماعيل بن جعفر در زمان پدرش را پذيرفته بودند و پس از وفات امام 
  .معروف شدند» مبارآيه«اين گروه به . اعيل، محمد را به امامت شناختند، فرزند ارشد اسم) ع(صادق 

آردند، ولی خود  معاصران اسماعيليان نخستين، غالبا آنان را باطنيه يا مالحده يا قرامطه خطاب می
  .ناميدند می» دعوت هاديه«يا » دعوت«اسماعيليان نخستين نهضتشان را 

منابع اسماعيلی . موجود درباره اسماعيل بسيار محدود استاطالعات : اسماعيل و محمد بن اسماعيل
از سوی ديگر، منابع اثنا عشری آه به اسماعيل . آنند مطالب مشروح و دقيقی درباره شرح حال او ذآر نمی

طرف  ، نسبت به اسماعيل، منابعی بی) ع(اشاره دارند، به علت جانبداری از امامت حضرت موسی آاظم 
  .شوند شناخته نمی

 سال از برادر ناتنيش امام موسی آاظم ٢٥اريخ والدت اسماعيل نامعلوم است، ولی گفته شده آه وی حدود ت
توان گفت آه وفات او بين سالهای  تاريخ وفات اسماعيل نيز روشن نيست؛ می. بزرگتر بوده است) ع(

  .ق اتفاق افتاده است١٤٥ـ١٣٢

محمد فرزند ارشد .  نيز اطالعات چندانی در دست نيستدرباره محمد بن اسماعيل، هفتمين امام اسماعيليه،
 سال داشته است و تولد او به احتمال قوی بايد در حدود ٢٦اسماعيل بوده آه بنا بر روايات، هنگام فوت پدر 

م آه اآثر شيعيان امامی حضرت موسی ٧٦٥/ق١٤٨وی اندآی پس از . م واقع شده باشد٧٣٨/ق١٢٠سال 
اختند، از محل سكنای خانوادگی خود مدينه به عراق مهاجرت آرد و زندگی پنهانی را به امامت شن) ع(آاظم 

در تاريخ » دوره ستر«اين مهاجرت مبدأ . اشتهار يافت» مكتوم«خود را آغاز نمود و به همين سبب به 
اسماعيليان نخستين است آه تا هنگام تأسيس خالفت فاطميان و ظهور امام اسماعيلی به طول انجاميده 

  .ستا

رسد آه با وفات محمد بن اسماعيل، مبارآيه به دو  به نظر می: سلسله امامان نزد اسماعيليان نخستين
گروه . اند و تنها گروه بسيار آوچكی تداوم امامت را در اخالف محمد بن اسماعيل پذيرفتند شاخه منشعب شده

در انتظار رجعت وی به عنوان امام قائم و ديگر، شامل اآثر مبارآيه، مرگ محمد بن اسماعيل را انكار آردند و 
  .اين گروه بعدها به طور اخص به نام قرامطه شهرت يافتند. مهدی موعود باقی ماندند

مقام مهمتری به عنوان ) ع(در فهرست امامان آه بعدا مورد قبول اسماعيليان فاطمی قرار گرفت، حضرت علی 
گرديد و نام اسماعيل بن جعفر نيز  آغاز می) ع( امام حسن يافت و در نتيجه، فهرست با نام» اساس االمامه«

اين ترتيب برای شمارش نخستين امامان . همواره به عنوان ششمين امام در فهرست جای داشت
اسماعيليه، هنوز مورد قبول اسماعيليان مستعلوی است، حال آنكه اسماعيليان نزاری آه معتقد به برابری و 

آنند و سپس امام  آغاز می) ع(مان هستند، فهرست خود را با نام حضرت علی يكسان بودن مقام تمام اما
  .آنند را در فهرست خود ذآر نمی) ع(نزاريان نام امام حسن . آورند را به عنوان دومين امام خود می) ع(حسين 

 تا از تاريخ بعدی اين گروههای اسماعيلی نخستين آه مرآزشان در آوفه بود و اعضای معدودی داشتند،
م ناگهان در صحنه تاريخ اسالم ٩/ ق٣زمانی آه اسماعيليان با برپايی نهضت واحد اندآی پس از اواسط قرن 

رسد آه طی اين يك قرن، رهبرانی در  به نظر می. ای در دست نيست ظاهر گرديدند، اطالعات قابل مالحظه
. اند  اسماعيلی نخستين فعاليت داشتهخفا و به استمرار برای ايجاد يك نهضت واحد و پويا در ميان گروههای
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اند آه با مرگ محمد بن اسماعيل از مبارآيه منشعب شده، و  ای بوده اين رهبران احتماال امامان همان دسته
  .تداوم امامت را پذيرفته بودند

م به نتيجه رسيد و ٨٧٤/ق٢٦٠آوششهای پنهانی اين رهبران، عاقبت پس از نزديك به يك قرن در حدود سال 
ای از داعيان اسماعيلی ناگهان در بالد مختلف اسالمی پديدار گشتند و فعاليت  از همان موقع شبكه

در آن تاريخ دعوت اسماعيليه همچنان تحت هدايت . ای را برای بسط دعوت اسماعيليه آغاز آردند گسترده
های مختلف آتمان  ه گونهرهبری مرآزی مستقر در سلميه قرار داشته، و هويت واقعی اين رهبران نيز هنوز ب

برای جلب حمايت بيشترين شمار از اسماعيليان نخستين، رهبران مرآزی اسماعيليه تا مدتها . شده است می
ترين  آردند آه اعتقاد به امامت و مهدويت وی نظريه اصلی مبارآيه و مهم به نام محمد بن اسماعيل دعوت می

ر، نظر به اينكه اآثر اسماعيليان نخستين در انتظار رجعت محمد به عبارت ديگ. گروه منشعب از آنها بوده است
اند، رهبران مرآزی نيز بر همين نظريه تأآيد  بن اسماعيل به عنوان مهدی و گسترش حكومت عدل او بوده

  .ق بر اساس همين نظريه درباره امامت استوار آرده بودند٣داشته، و نهضت واحد اسماعيليه را در قرن 

توان  ق را می٣بر اساس منابع، نكات اصلی دعوت اسماعيليه در قرن : م٩/ق٣دعوت در سده گسترش سريع 
م، حمدان قرمط فرزند اشعث آه از اهالی سواد آوفه بوده، دعوت ٨٧٥/ق٢٦١در : بدين شرح خالصه آرد

ی نيز برای اسماعيليه را در نواحی اطراف آوفه و ساير نقاط جنوب عراق آغاز، و سازماندهی آرده، و داعيان
جمع قرمطی، (حمدان به زودی پيروان زيادی پيدا آرد آه به قرامطه . نواحی مهم آن منطقه معين آرده است

در اندك مدتی واژه قرامطه به گروههای اسماعيلی ديگر بالد نيز آه . اند اشتهار يافته) منسوب به قرمط
  .اند، اطالق شد ارتباطی با حمدان قرمط نداشته

تری در مقابل اسماعيليان اتخاذ آرد و با سرآوبی شديد  معتضد خليفه عباسی، سياست قاطعاندآی بعد، 
م از پيروزی احتمالی قيام اسماعيليه در عراق ٩٠٢ـ٩٠٠/ق٢٨٩ـ٢٨٧شورشهای بعدی آنان در طول سالهای 

  .جلوگيری آرد

رتباطات نزديكی با رهبران مرآزی دعوت در يمن آه همواره يكی از پايگاههای مهم اسماعيليه بوده، و از ابتدا ا
نهضت داشته است، توسط دو داعی به نامهای ابن حوشب، معروف به منصور اليمن و علی بن فضل بنيان 

  .ق دعوت اسماعيليه را به طور علنی در آنجا ترويج نمودند٢٧٠گذارده شد آه از 

دعوت . عربستان نيز بسط يافت دعوت به تدريج از يمن به مناطق مجاور، مانند يمامه، در شبه جزيره 
اسماعيليه در سرزمين بربرهای شمال افريقا نيز اشاعه پيدا آرد و مقدمات تأسيس خالفت فاطميان فراهم 

م دعوت اسماعيليه در منطقه بحرين در شرق عربستان آغاز گرديد و ابو ٨٩٤/ق٢٨١در حدود سال . گرديد
ابو سعيد . د تا دعوت را در آنجا سازماندهی و رهبری آندسعيد جنابی از جانب حمدان به بحرين فرستاده ش

م، قسمت اعظم بحرين را تحت نفوذ خود در آورد و دولت مستقلی را در ٨٩٩/ق٢٨٦سرانجام موفق شد آه تا 
  .آنجا بنيان نهد

ا ای آه اعراب آن ر  ق دعوت اسماعيليه در قسمتهايی از مرآز و شمال غربی ايران، منطقه٢٦٠اندآی پس از 
در ناحيه ری آه مرآز دعوت در . خواندند، آغاز گرديد و سپس به خراسان و ماوراء النهر نيز بسط يافت جبال می

پس از خلف پسرش احمد رئيس دعوت در جبال . جبال بوده، داعی خلف حالج آغازگر نهضت اسماعيليه شد
  . در جبال رسيدشد و سپس دستيار اصلی احمد به نام غياث از اهل آلين، به رياست دعوت

ق رسما توسط ٣در خراسان و نيز ماوراء النهر، پس از فعاليتهای مقدماتی غياث، دعوت در آخرين دهه قرن 
داعی بعدی در خراسان و مناطق مجاور، امير حسين بن علی مرو رودی . داعی ابو عبداهللا خادم افتتاح شد

حمد بن احمد نسفی را به جانشينی خود داعی امير حسين م. بود آه خود به طبقه اشراف تعلق داشت
نسفی همچنين نخستين مؤلف و فيلسوف اسماعيلی بود آه تفكر مذهبی اين فرقه را با نوعی . برگزيد

  .فلسفه نو افالطونی رايج در جهان اسالم در هم آميخت

  :های مذهبی و اصول عقايد اسماعيليان نخستين انديشه
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شدند و اعتقاد  های مقدس و احكام شرعی تمايز قائل می نوشتهاسماعيليان نخستين بين ظاهر و باطن 
در نتيجه، در نظام . داشتند آه هر معنای ظاهری و لفظی منعكس آننده يك معنای باطنی و حقيقی است

مذهبی اسماعيليه، معنای ظاهری و باطنی قرآن مجيد و شرع مقدس اسالم نيز از يكديگر آامال متمايز بوده 
با . مانده است يده اسماعيليان نخستين، ظاهر دين تغيير آرده ولی باطن دين تغيير ناپذير میبنا بر عق. است

  .شهرت يافتند» باطنيه«اهميت خاصی آه اسماعيليان برای باطن و حقايق مكتوم در باطن دين قائل بودند، به 

 و هر دوره را يك پيامبر شده،  دوره تشكيل می٧اسماعيليان نخستين معتقد بودند آه تاريخ مذهبی بشر از 
در اصل، شريعت هر دوره منعكس آننده . ناميدند آنها پيامبران شارع را ناطق می. آرده است شارع آغاز می

، يعنی همان پيامبران اولوالعزم عبارت » نطقا« دوره اول تاريخ، ٦در . پيام ظاهری ناطق آن دوره بوده است
هر يك از اين نطقا برای تأويل و تعبير حقايق ). ص(و محمد ) ع(ی بودند از آدم، نوح، ابراهيم، موسی، عيس

نهفته در باطن شريعت آن دوره جانشينی داشته است آه اسماعيليان وی را وصی، اساس، يا صامت 
 امام وجود داشته است و وظيفه اصلی آنان حراست از ٧در هر دوره، بعد از وصی آن دوره، . اند خوانده می

هفتمين امام هر دوره به مقام ناطق دوره بعدی ارتقا . باطنی شريعت آن دوره بوده استمعانی ظاهری و 
اين الگو تنها در دوره هفتم، . آرده است يافته آه با آوردن شريعتی نو، شريعت ناطق دوره قبل را نسخ می می

  .آرده است يعنی آخرين دوره تاريخ، تغيير می

و ) ص( هفتمين امام در ششمين دوره، يعنی دوره حضرت محمد بر پايه اعتقادات اسماعيليان نخستين،
اسالم، محمد بن اسماعيل بوده آه اسماعيليان مرگش را انكار آرده، و در انتظار ظهورش به عنوان قائم و 

وظيفه اصلی محمد بن اسماعيل به عنوان آخرين ناطق و اساس، بيان و وصف آامل معانی . اند مهدی بوده
محمد بن اسماعيل به عنوان قائم و آخرين ناطق، . مكتوم در تمام شريعتهای قبلی بوده استباطنی و حقايق 

  .حكومت عدل را در پهنه جهان خواهد گسترد و سپس دنيای جسمانی برچيده خواهد شد

تدريجا اسماعيليان فاطمی با پذيرفتن امامت اعقاب محمد بن اسماعيل شمار امامان خود را در دوره اسالم از 
 فزونی دادند در نتيجه اين اصالحات، اسماعيليان فاطمی ديگر نقش خاصی برای محمد بن اسماعيل به ٧

  .عنوان قائم متصور نشدند و او را صرفا به عنوان هفتمين امام خود شناختند

  )ق٤٨٧تا(اسماعيليان در دوره فاطمی : بخش دوم

از خود يافتند و دعوت و تفكر و ادبيات اسماعيليه در اين دوره اسماعيليان خالفت و دولت مستقل و نيرومندی 
پس . های بسياری تأليف آردند در همين دوره بود آه داعيان اسماعيلی رساله. را به اوج شكوفايی رسانيدند

از انتقال مرآز حكومت فاطميان از افريقيه به مصر، فاطميان به طور آلی در زمينه ترويج فرهنگ و هنر و علوم 
  .نقش مهمی ايفا آردند اسالمی نيز 

  :رابطه دعوت فاطمی با گروههای قرمطی

تنها در زمان چهارمين خليفه فاطمی المعز لدين اهللا فاطميان از صلح و امنيت داخلی آافی برخوردار شدند تا 
ای را برای بسط حدود قلمرو خود در سرزمينهای شرق دنيای اسالم دنبال  بتوانند سياست توسعه طلبانه

ر تعقيب اين سياست آه با تصرف مصر و سپس حجاز آغاز شد، معز اقدامات مختلفی برای جلب د. آنند
حمايت جوامع قرمطی سرزمينهای شرقی انجام داد و به ويژه برخی از نظريات آنها را رسما وارد تعاليم دعوت 

  .اسماعيليان فاطمی آرد

اش   در پيشبرد سياستهای توسعه طلبانهمعز فاطمی از يك سو اميد داشت آه بتواند از نيروی قرمطيان
استفاده آند، و از سوی ديگر از نفوذ برخی از عقايد قرمطی در ميان اسماعيليان فاطمی سرزمينهای شرقی 

اآنون روشن شده است آه معز فاطمی خود آثاری در اصول عقايد اسماعيليه تأليف . دنيای اسالم بيمناك بود
آرده، و در حقيقت   مشهورترين فقيه فاطمی، را نيز به دقت مطالعه میآرده، و همه رساالت قاضی نعمان

  .اصالحاتی در تعاليم اسماعيليان فاطمی وارد آرده بوده است

در نتيجه، اآثر قرمطيان خراسان و . آوششهای معز فاطمی برای جلب حمايت قرمطيان موفقيت آميز بود
  .دسيستان و مكران به جناح اسماعيليان فاطمی پيوستن
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  :گسترش روی به شرق دعوت فاطمی

ق ٤٠٧با انتقال مقر دولت فاطميان به مصر، اسماعيليان مغرب به عنوان يك اقليت تحت فشار قرار گرفتند و در
پس از به حكومت رسيدن معز ابن باديس زيری در افريقيه، اآثريت سنی مذهب افريقيه، اين اقليت را در 

 ق آه بنی زيری برای هميشه در خطبه نام ٤٤٠ام آردند و تا چندی پيش از قيروان و ديگر نقاط افريقيه قتل ع
حتی مصر . عباسيان را جايگزين فاطميان آردند، ديگر تقريبا هيچ گروه اسماعيلی در افريقيه باقی نمانده بود

می، پايگاه دوم فاطميان نيز مأمنی دائمی برای اسماعيليان نبود و در زمان مستنصر هشتمين خليفه فاط
صحنه بحرانهای سياسی و نظامی و اقتصادی متعددی شد آه آغازگر انحطاط دولت فاطميان بود، در حالی آه 
در همين زمان، خالفت فاطمی به موفقيتهای مهم در مناطق شرقی دست يافته، و حتی توانسته بود در آوتاه 

  .زمانی عراق را نيز تحت سيطره خود گيرد

)  ق٤١١د (آن زمان در سرزمينهای شرقی، حميد الدين احمد بن عبداهللا آرمانی ترين داعی فاطمی در  معروف
فيلسوفی برجسته بود آه با زبانها و اصول عقايد مسيحيان و يهوديان، و مكتوبات مقدس آنان آشنايی آامل 

  .داشت و در مناظرات بين اديان، متكلمی توانا بود

شاعر و فيلسوف و سياح معروف است آه به ) ق٤٨١ دح(خسرو از ديگر داعيان مهم فاطمی در اين دوره ناصر 
ناصر خسرو آه دعوت . مقام وااليی در سلسله مراتب دعوت رسيد و دعوت فاطمی را در خراسان رهبری آرد 

را از مقر اوليه فعاليتش در بلخ به نيشابور و ديگر نواحی خراسان گسترش داد، برای مدتی نيز به طبرستان 
تان و ديگر نواحی ديلم، جماعتی پر شمار را به مذهب اسماعيلی درآورد آه آنها نيز امامت رفت و در طبرس

  .مستنصر فاطمی را پذيرفتند

ق داعی علی بن ٤٢٩در . در يمن، پس از مرگ ابن حوشب، فعاليتهای دعوت، به طور محدود ادامه داشت
 در منطقه آوهستانی مسار خروج آرد و محمد صليحی آه با مرآز دعوت اسماعيليه در قاهره در تماس بود،

صليحيون آه رياست دعوت اسماعيليه را در يمن بر عهده داشتند، . سلسله اسماعيلی صليحيون را بنيان نهاد
ق، بر بخشهای مهمی از آن سرزمين به نيابت از فاطميان حكومت آردند و اقتدار خود را ٥٣٢حدود يك قرن، تا 

صليحيون نقش مؤثری در بسط . ، مانند عمان و حضر موت و بحرين نيز بسط دادندای به مناطق مجاور تا اندازه
جماعت اسماعيلی جديدی در آجرات پيدا آشت آه در قرون . اند دعوت اسماعيليه به هندوستان نيز ايفا آرده

  .گرديد آه هنوز در آنجا حائز اهميتند) ها بهره(بعدی پايگاه اصلی اسماعيليان مستعلویـطيبی 

  :فت عباسی و ستيز با اسماعيليهخال

در اثر فعاليتهای حميد الدين آرمانی و ديگر داعيان فاطمی، شماری از امرای عرب در عراق آه به تشيع 
گرايش داشتند، مانند معتمد الدوله قرواش عقيلی حاآم موصل و آوفه و مدائن، به مذهب اسماعيلی 

ديكی مقر حكومت عباسيان، خصومت خليفه عباسی قادر را اين موفقيتهای دعوت فاطمی حتی در نز. گرويدند
 ق شماری از علمای سنی و شيعی را به بغداد فراخواند و از آنان خواست ٤٠٢بيش از پيش برانگيخت؛ وی در 

افزون بر آن، به درخواست خليفه عباسی . ای رسما نسب علوی خلفای فاطمی را باطل اعالم آنند تا در بيانيه
  .لمان، از جمله علی بن سعيد اصطخری به تأليف رساالتی در رد اسماعيليه پرداختندشماری از متك

موفقيتهای دعوت اسماعيليه در زمان مستنصر موج جديدی از واآنشهای ضد اسماعيلی را از جانب عباسيان 
ر، به قلع های محلی مانند قراخانيان ماوراء النه و سلجوقيان سنی مذهب برانگيخت؛ چنانكه برخی از سلسله

ق، خليفه عباسی قائم، سندی ديگری را تنظيم آرد آه ٤٤٤در همين زمينه، در . و قمع اسماعيليان پرداختند
اساس و باطل  به امضای شماری از علما و فقهای عصر رسيد و مجددا نسب علوی فاطميان را ادعايی بی

 الملك، وزير مقتدر سلجوقی رو به رو اسماعيليان در ايران، با دشمنی سرسختانه خواجه نظام. اعالم آرد
نظام الملك آه از بسط نهضت اسماعيليه در حيطه قلمرو سالجقه آگاه و بيمناك بود، فصل مهمی از . شدند

  .نامه را به رد اسماعيليه اختصاص داد آتاب خود، سياست

ترين اثر را   نوع آثار مهمآردند و در ميان اين عباسيان نيز همچنان تأليف رساالت ضد اسماعيلی را تشويق می
  .ابوحامد غزالی به درخواست خليفه عباسی مستظهر به نام فضائح الباطنيه تنظيم آرد
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  :شناسی اسماعيليان فاطمی تعاليم مذهبی و جهان

اسماعيليان فاطمی به طور آلی چارچوب تعاليم اعتقادی اسماعيليان نخستين را حفظ آردند و همانند 
و باطن دين تمايز قائل بودند؛ ولی بر خالف اسماعيليان نخستين آه تأآيد بر باطن و اسالف خود بين ظاهر 

دانستند و مراعات تعادل  حقايق مكتوم در آن داشتند، اسماعيليان فاطمی ظاهر و باطن را مكمل يكديگر می
» شريعت«ن بدو» حقيقت«از اين رو، نزد اسماعيليان فاطمی دسترسی به . شمردند بين آن دو را واجب می

امكان پذير نبود و حقايق نيز هميشه با شرايع يا ظواهر دين مرتبط بودند در نتيجه، دعوت فاطمی رسما مواضع 
  .دانست آردند، باطل می را نفی می) شريعت(اباحی قرامطه را آه تأآيد بر باطن داشتند، و ظاهر 

نی، و علم تأويل تأليف آردند، ولی های علوم ظاهری و علوم باط علمای فاطمی آثار بسياری در زمينه
گونه توجهی نداشتند و در آن زمينه تنها به تعاليم امامان خود اآتفا  اسماعيليان فاطمی به علم تفسير هيچ

  .آردند می

فقه اسماعيليه، تشابهات بسياری با فقه اماميه دارد، ولی اختالفاتی نيز بين اين دو مذهب شيعی، خاصه در 
  .و نحوه اجرای بعضی از فرايض دينی، پديدار گشته استهای توارث  زمينه

اسماعيليان فاطمی بينش ادواری اسماعيليان نخستين را درباره تاريخ مذهبی بشر حفظ آردند، ولی به علت 
به طور . آنكه فاطميان مدعی امامت بودند، به تدريج تغييراتی در نظريه اسالف خود در زمينه امامت پديد آوردند

ا طول دوره ششم تاريخ، يعنی دوره اسالم، شمار امامان آن دوره را مورد تجديدنظر قرار دادند، به خاص، آنه
اسماعيليان فاطمی . پذير گردد  امام در دوره اسالم امكان٧طوری آه تداوم نامحدود در امامت و وجود بيش از 

بن اسماعيل و مستنصر فاطمی به معتقد بودند آه در آخرالزمان يكی از امامان اسماعيلی از اعقاب محمد 
تر ياد شد، داعی نسفی  عنوان قائم و ناطق هفتم، آغازگر آخرين دوره تاريخ بشر خواهد بود همانطور آه پيش

بود اين جهان شناسی بعدا توسط ابو يعقوب ) قرمطی(مبتكر نوعی جهان شناسی نوافالطونيـاسماعيلی 
د پذيرش تمام گروههای قرمطی سرزمينهای شرقی واقع  م مور١٠/ ق٤سجستانی تكامل يافت و از قرن 

  .شد

در اين جهان شناسی نوافالطونيـاسماعيلی، پروردگار آه هستی بخش عالم و مبدع همه چيزهاست، 
  .موضع آالمی درباره صفات الهی در اينجا ضد تشبيهی و ضد تعطيلی بوده است. متعالی و ناشناختنی است

ارتباط گروه مؤلفان موسوم به . خوان الصفا نيز به وضوح انعكاس يافته استفلسفه نوافالطونی در رسائل ا
 رساله معروف آنها با نهضت اسماعيليه اآنون ديگر قابل ترديد نيست، اگر چه ٥٢و مجموعه ) ه م(اخوان الصفا 

  .ماهيت خاص اين ارتباط هنوز مبهم مانده است

ی و ديگر داعيان قرمطی آن زمان، مبتنی بر فلسفه نو جهان شناسی اخوان الصفا نيز همانند نظامهای نسف
رسائل اخوان الصفا هيچ گونه تأثيری بر ادبيات دوره فاطمی بر جا نگذاشت و مؤلفان . افالطونی بوده است

ای به اين اثر عظيم ندارند؛ ولی از حدود دو قرن بعد از زمان تأليف، اين رسائل  اسماعيلی آن دوره نيز اشاره
  .ای در آثار اسماعيليان طيبی در يمن پيدا آرد هاهميت ويژ

پس از مرگ خليفه مستنصر، افضل پسر بدر الجمالی آه در مقام وزارت، : آغاز افتراقات و پايان خالفت فاطمی
اقتداری تمام داشت، توانست به قصد مستحكم ساختن موقعيت خود و با اعمال نفوذ، نزار فرزند ارشد 

ترين برادر او  و خالفت بر او قرار گرفته بود، از حقوق خود محروم آند و در عوض جوانمستنصر را آه نص امامت 
افضل به سرعت مقامات عالی رتبه دولت و . ابوالقاسم احمد را با لقب المستعلی باهللا جايگزين وی سازد

اين اقدام . دعوت فاطميان را وادار آرد تا با مستعلی بيعت آنند و او را به جانشينی مستنصر بشناسند
سابقه، نهضت اسماعيليه را با بحران شديدی مواجه ساخت و اسماعيليان آه تا آن زمان نهضت واحدی را  بی

 ق نزار ٤٨٨در اواخر سال . دادند، به زودی به دو شاخه اصلی مستعلويه و نزاريه منقسم شدند تشكيل می
  .دهمراه يكی از پسرانش به دستور مستعلی در زندان به قتل رسي

افتراق در جماعت اسماعيليه به دو شاخه آه از همان ابتدا رقبای متخاصم يكديگر شدند، به تضعيف آلی و 
اآثر اسماعيليان مصر و تمامی جماعت اسماعيلی يمن و گجرات و . غير قابل جبران دعوت اسماعيليه انجاميد
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رگی از اسماعيليان شام و تمامی بسياری از اسماعيليان شام امامت مستعلی را پذيرفتند، ولی گروه بز
اسماعيليان عراق و ايران و احتماال بدخشان و ماوراء النهر به نص اول مستنصر وفادار ماندند و نزار را به عنوان 

در قرون بعدی، مستعلويان و نزاريان به ترتيب در . نوزدهمين امام خود و جانشين به حق پدرش قبول آردند
ی اسالم به بسط دعوتهای مستقل خود پرداختند و مسيرهای مذهبيـسياسی قسمتهای غربی و شرقی دنيا
در اين ميان، اآثر اسماعيليان در مصر و بسياری در شام و تمامی جماعت . آامال مجزايی را طی آردند

با قتل جانشين مستعلی، اآلمر . اسماعيلی در يمن مستعلی را به جانشينی مستنصر قبول آرده بودند
 ق مستعلويان با بحران جديدی مواجه شدند آه منجر به انشعاب مستعلويه به دو شاخه ٥٢٤ در باحكام اهللا

آمر چند ماه پيش از مرگش صاحب فرزندی به نام طيب شده بود آه تنها پسر او بوده . حافظيه و طيبيه گرديد
، ابو الميمون عبدالمجيد عموزاده آمر. است، اما در وقايع پس از مرگ آمر، عمال نامی از طيب در ميان نيست

آه عضو ارشد خانواده فاطميان، و مدعی قدرت بود، پس از يك سال آشمكش با مخالفان، بر مسند حكومت 
، مدعی خالفت و ٥٢٦او آه ابتدا با عنوان وليعهد زمام امور را در دست گرفته بود، در ربيع اآلخر . قرار گرفت

  . خود برگزيدامامت شد و لقب الحافظ لدين اهللا را برای

امامت حافظ مورد تأييد رسمی مرآز دعوت مستعلويه در قاهره قرار گرفت و اآثر اسماعيليان مستعلوی در 
مصر و شام، و گروهی از مستعلويان يمن آه حافظ و جانشينانش را به عنوان امامان خود شناختند، با نامهای 

ی از مستعلويان مصر و شام، و شمار آثيری از از طرف ديگر، گروههاي. حافظيه و مجيديه اشتهار يافتند
مستعلويان يمن ادعاهای حافظ را باطل دانستند و امامت طيب را پذيرفتند آه ابتدا با نام آمريه، و پس از 

  .تأسيس دعوت مستقل طيبی در يمن، به طيبيه شهرت يافتند

  اسماعيليه پس از افتراق نزاری ـ مستعلوی: بخش سوم

 به دست صالح الدين ١١٧١سپتامبر /٥٦٧سلسله فاطميان رسما در محرم : تعلویـحافظیدعوت ناپايدار مس
درنگ مذهب اهل سنت را به مصر بازگردانيد؛ وی اسماعيليان آن ديار را  ايوبی، منقرض شد و صالح الدين بی

چند روز سخت قلع و قمع آرد و تشكيالت مرآزی دعوت حافظی برچيده شد و عاضد آخرين خليفه فاطمی نيز 
تا حدود يك قرن پس از مرگ او، شماری از اخالف وی . پس از شكست، در پی بيماری آوتاهی درگذشت

دادند؛ ولی از آن پس  مدعی امامت حافظيه بودند و هر چند گاه يك بار حرآت و شورشی را در مصر سامان می
 در همان زمان، در شام نيز اثری بساط مذهب اسماعيليه و سازمان پنهان دعوت آن آال از مصر برچيده شد و

  .شد از اسماعيليان حافظی يافت نمی

دعوت حافظيه در يمن نيز پيروانی پيدا آرده، و برای مدتی از حمايت رسمی بعضی از حكام و امرای محلی آن 
من و زريع و همدانيان برخوردار شده بود، ولی با انقراض اين حكومتها در ي گوشه از جنوب عربستان، خاصه بنی

  .با ظهور صالح الدين ايوبی، دعوت حافظيه و پيروانش در آن ديار نيز دوامی نيافت

رسد آه حافظيان هرگز توانسته بوده باشند پايگاهی به دست آورند و مستعلويان هند آه  در هند به نظر نمی
. ت مستعلويه پيوسته بودندبا صليحيون روابط نزديك خود را حفظ آرده بودند، مانند آنها، آال به جناح طيبی دعو

گونه  با توجه به از بين رفتن آامل جماعت حافظی در بالد اسالمی، از آثار اسماعيليان مستعلویـحافظی هيچ
  .ای بر جای نمانده است نمونه

دعوت مستعلویـطيبی پايگاه اصلی و هميشگی خود را در يمن و سپس : پايگيری و دوام دعوت مستعلویـطيبی
به هنگام انشعاب حافظيـطيبی در دعوت مستعلويه پس از مرگ آمر، ملكه . هندوستان پيدا آرددر شبه قاره 

سيده آه زمام امور دولت صليحی در يمن به دست داشت، اسماعيليان مستعلویـطيبی معتقدند آه امامت 
ن دوره فعلی ستر در اند، تداوم يافته است و سرانجام، در پايا آنها در اعقاب طيب آه همچنان در استتار مانده

  .تاريخ مذهبی بشر، يكی از همين امامان ظهور خواهد آرد و آغازگر دوره آشف خواهد گرديد

برای . اند در زمينه اصول عقايد و تفكر، مستعلويان طيبی ادامه دهنده تعاليم و سنن اسماعيليان فاطمی بوده
، ولی طيبيان اصالحاتی نيز در تعاليم اند ظاهر و باطن دين و احكام شرعی اهميت يكسانی قائل بوده

  .بخشيد مذهبيـفلسفی خود وارد نمودند آه به نظام حقايق آنها ويژگيهای خاصی می
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از هنگام ورود نخستين داعيان اسماعيلی به گجرات جماعت اسماعيلی در غرب شبه قاره هند به تدريج 
 نسب بومی داشتند، به زودی با نام گسترش يافت و اين جماعت از هنديان اسماعيلی آه عمدتا اصل و

  .شهرت يافتند» بهره«

ای مصون نماند و با مرگ داعی مطلق داوود بن عجب شاه، مستعلويان  جماعت طيبی خود از انشعابات فرقه
  .طيبی بر سر جانشينی وی اختالف پيدا آردند و به دو شاخه داووديه و سليمانيه منشعب شدند

  . در حدود نيم ميليون نفر است آه چهار پنجم آنها در هندوستان سكنی دارنداآنون آل جمعيت داوودی جهان

 هزار نفر است آه عمدتا در نواحی شمالی، خاصه حراز ٧٠جمعيت سليمانيان در يمن نيز، در حال حاضر حدود 
 های سليمانی نيز در هندوستان، خاصه گروههای آوچكی از بهره. و مرز عربستان سعودی، متمرآز هستند

  .شوند شهرهای بمبئی، بروده، احمدآباد و حيدرآباد يافت می

  :نزاريه در دوره الموت

 ساله الموت، اسماعيليان نزاری توانستند با رهبريهای اوليه حسن صباح، دعوت مستقل خود را ١٧١در دوره 
 آنند و در گونه ارتباطی با قاهره و حكومت فاطمی و دعوت مستعلويه نداشت، بنيان گذاری آه ديگر هيچ

در زمينه تفكر و نظام نظری، نزاريان آمتر از . نواحی مختلف، خاصه ايران و عراق و شام، بسط دهند
در واقع، اسماعيليان نزاری ايران آه از . مستعلويان ادامه دهنده سنن و تفكر اسماعيليان فاطمی بودند 

  .فته با آثار دوره فاطمی بيگانه شدندآردند، رفته ر فارسی به عنوان زبان مذهبی خود نيز استفاده می

به رغم فشارها و حمالت ممتد سلجوقيان به قالع و پايگاههای نزاريان، دعوت نزاريه با موفقيت آم و بيش در 
گرديد و دامنه نفوذ آن گاه تا اصفهان، مقر حكومت سلجوقيان  شهرها و نواحی آوهستانی ايران اشاعه می

  .يافت گسترش می

های آلی مبارزاتی نزاريان را  مؤسس دولت و دعوت مستقل نزاريه بود و سياستها و شيوهحسن صباح آه 
ای نيز بود و آثار مهمی در زمينه تعاليم اين شاخه از اسماعيليه تأليف  آرد، متفكر برجسته شخصا طراحی می

  .آرده بود

  . آه اآنون ناياب استای به زبان فارسی به نام فصول اربعه تأليف آرده بود حسن صباح خود رساله

امامت و آل جماعت اسماعيليان نزاری در ايران به دست مغوالن منهدم نگرديد؛ : نزاريه پس از سقوط الموت
ای از نزاريه همچنان در ديلم و قهستان باقی ماندند و شمار بسياری از نزاريان  بلكه گروههای پراآنده

جماعت . ز به نواحی مجاور در افغانستان و سند مهاجرت آردندخراسانی آه از تيغ مغول رهايی يافته بودند، ني
نزاريه برای حفظ بقای خود مجبور بوده است تا به شديدترين وجهی تقيه آند و به تدريج هويت واقعی خود را 

  .در پوشش ظاهری تصوف آتمان نمايد 

ق افتاد، اولين انشعاب در  ق اتفا٧١٠با مرگ شمس الدين محمد، بيست و هشتمين امام نزاری آه در حدود 
مؤمن شاه و قاسم شاه، فرزندان شمس الدين محمد بر سر جانشينی پدر . جماعت نزاريه پديدار گشت

اختالف پيدا آردند و امامت هر يك از آنها مورد پذيرش گروههايی از نزاريان قرار گرفت و در نتيجه جماعت نزاريه 
  .اسم شاهی منقسم گرديدو ق) يا محمد شاهی(به دو شاخه مؤمن شاهی 

اآنون جماعت چند ميليونی اسماعيليان نزاریـقاسم شاهی عمدتا در آشورهای آسيايی، مانند هند، 
، و ) خاصه بدخشان(، افغانستان، ايران، سوريه و تاجيكستان ) در يارآند و آاشغر(پاآستان، بنگالدش، چين 

  .ت اقليتهای آوچك مذهبی پراآنده هستنددر آشورهای افريقايی، خاصه آنيا و تانزانيا، به صور

آنند و گروههای  ، گجرات و بمبئی زندگی می) ١ (های نزاری عمدتا در نواحی سند، آاچ در شبه قاره هند خوجه
در شمال جامو و آشمير، و شمال ) ٤(و هونزا ) ٣ (، گلگيت) ٢ (ديگری از نزاريان قاسم شاهی در نواحی چيترال

افزون بر آن، از حدود سال . شوند آه در منطقه با نام محلی مواليی شهرت دارند غرب پاآستان يافت می
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های نزاری از هند و پاآستان و نيز افريقا به آشورهای غربی، خاصه آمريكای   م، شمار بسياری از خوجه١٩٧٠
ه يك جامعه بين اند در نتيجه، اسماعيليان نزاری پيرو آقاخان اآنون متعلق ب شمالی و انگلستان مهاجرت آرده

المللی و بسيار پراآنده با نژادها و زبانهای مختلفند آه تنها از لحاظ اصول عقايد مذهبی و ميراث تاريخی 
  .ای صاحب وجوه مشترآی هستند فرقه

  : ها نوشت پی

» ~١ .Cutch~ «  

» ~٢ .Chitral~ «  

» ~٣ .Gilgit~ «  

» ~٤ .Hunza~ «  

  
  
  
  
  
  

  يعقايد اسماعيل
 

  ٧٣مذاهب آالمی، ص فرق و : آتاب
 علی ربانی گلپايگانی : نويسنده

 
 : اصول عقايد اسماعيليه را محقق طوسی در قواعد العقائد به شرح زير نقل آرده است

 
 آفرينش عالم امر و عالم خلق 

شود، دو عالم را  تعبير می» آن«اند آه خدای تعالی به واسطه حقيقتی آه از آن با آلمه  آنان بر اين عقيده
 : ريدآف
 
باشد و   ـ عالم باطن آه عالم امر و عالم غيب است و مشتمل بر عقول و نفوس و ارواح و حقايق آلی می١

 . نزديكترين موجود اين عالم به خدا عقل اول است
 
 ـ عالم ظاهر آه عالم خلق و شهادت است و مشتمل بر اجزای علوی و سفلی و اجسام فلكی و عنصری ٢

اين دو .ات اين عالم، به ترتيب، عرش و پس از آن آرسی و پس از آن اجسام ديگر استاست و بزرگترين موجود
گردد تا اينكه به امر الهی آه با آلمه  عالم چنانكه از آمال به نقصان تنزل يافته، از نقصان به آمال باز می

 . شود، منتهی شود، و بدين ترتيب آغاز و انجام سلسله هستی خداست تعبير می» آن«
 
 امت و نبوت ام

است، و پيامبر مظهر نفس آل، يعنی امام ) عقل آلی(امام مظهر عالم امر است و حجت او مظهر عقل اول 
گردد، و پيامبر  آسی جز به واسطه او عالم باهللا نمی.امام حاآم بر عالم باطن و معلم ديگران است.اسم است

 . حاآم بر عالم ظاهر است و قوام شريعت به اوست
 

مان از پيامبر يا شريعت او خالی نخواهد بود، چنانكه از وجود امام و دعوت او نيز خالی نخواهد بود، و و هرگز ز
 ) ١. (گردد، ولی دعوت او ظاهر خواهد بود تا اينكه حجت از جانب خدا بر بندگان تمام گردد امام گاهی پنهان می
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 نبوت و مراتب امامت 
 پيامبری صاحب شريعت است، يعنی پيامبری آه قانون الهی را آه به وجود دارد و او» ناطق«در روی زمين يك 

ناطق، مشابه زمينی عقل اول ـ آه دعوت در آسمان را آغاز آرد .آند شود ابالغ می وسيله فرشته به او القا می
 . باشد ـ می

 
است آه موجود است و او امامی است آه وارث بال فصل پيامبر و آسی » وصی«همچنين در روی زمين يك 

وظيفه مخصوص او به عنوان امين راز نبوت، تأويل است .بنياد و اساس امامت و نخستين امام هر عصر است
 . باشد وصی، مشابه عقل دوم می.رساند آه ظاهر را به معنی مكتوم، يعنی به اصل آن می

 
ميان ظاهر و باطن، آه عالوه بر اين يك امام وجود دارد آه وارث امام اساس است و وظيفه او ايجاد تعادل 

 . باشد پيوستگی آنها ضروری است، می
 

شود و هر مرحله از دوره نبوت، يعنی هر دوره غيبت، به وسيله يك ناطق و  ادوار نبوت از هفت دور تشكيل می
و سپس آن دوره به .گردد گردد، و يك يا چند دسته هفتگانه از امامان جانشين آنان می يك وصی افتتاح می

پذيرد و او امام  دهد پايان می يا امام رستاخيز آه دوران پيشين را خاتمه می) يعنی قائم(خرين امام وسيله آ
 . انگيزد  است، يعنی پيامبر جديد را برمی» مقيم«
 

آدم آه امام دورانش شيث بود، نوح آه سام امام دورانش بود، : ادوار شش پيامبر اولوا العزم بدين قرار است
 دورانش اسماعيل بود، موسی آه امام دورانش هارون بود، عيسی آه امام دورانش شمعون ابراهيم آه امام

 . بود، محمد صلی اهللا عليه و آله آه امام دورانش علی عليه السالم بود
 

و ناطق هفتم او همان امام رستاخيز است و او شريعت جديدی نخواهد آورد، بلكه معانی مكتوم منزالت را با 
 ) ٢. ( آه مقتضی اين آار است آشكار خواهد آردانقالب و تحول

 
 : از نظر اسماعيليان امامت دارای مراتب چهارگانه زير است

 
رب «ترين درجه امامت است و آن را  انگيزد و اين عالی او آسی است آه پيامبر ناطق را برمی:  ـ امام مقيم١

  . نيز گويند» الوقت
 و امين راز و ياور او است و سلسله امامان مستقر در نسل او تداوم او وصی و جانشين پيامبر:  ـ امام اساس٢

  . يابد می
راه تعيين امام از نظر اسماعيليان دو چيز .آند او آسی است آه امام پس از خود را تعيين می:  ـ امام مستقر٣

  . يكی وراثت، و ديگری نص امام مستقر: است
آند و حق تعيين امام پس از خود را   به انجام امور امامت قيام میاو به نيابت از امام مستقر:  ـ امام مستودع٤

 ) ٣. (وی را نائب االمام نيز گويند.ندارد
 

 گری و تأويل  باطنی
به عقيده آنان شرايع .يكی از عقايد شاخص اسماعيليان در معارف و احكام دينی، باطنيگری و تأويل است

داند، و همه آنچه در شرايع آسمانی  ز امام و جانشين او نمیالهی دارای ظاهر و باطن است و باطن آن را ج
مثال طهارت را به تبری جستن از مذاهب مخالف باطنيه، و .آمده، مثالها و رموزی است برای حقايق باطنی

تميم را به فراگيری دانش از آسی آه به آموختن مأذون است، و نماز را به دعا برای امام، و زآات را به نشر 
رای مستعدان و مستحقان آن و روزه را به پنهان داشتن معرفت از ظاهر گرايان و حج را به آوچ آردن دانش ب

 ) ٤. (اند برای آسب دانش تأويل نموده
 

اين گونه تأويالت موجب شد آه علمای اسالم، اسماعيليه را خطری جدی برای عقايد اسالمی به شمار آورند 
مرحوم استاد مطهری در اين باره .های اسالمی امتناع ورزند كی از فرقهو حتی از قبول آنان به عنوان ي) ٥(

 : گفته است
 
توان  توان آه می اند آه می های اسالمی بر اساس باطنيگری دخل و تصرف آرده باطنيه آن قدر در انديشه«

ی به شمار به همين دليل مسلمين جهان حاضر نيستند آنها را جزء فرق اسالم.اند گفت اسالم را قلب آرده
در قاهره تأسيس شد و مذاهب » دار التقريب بين المذاهب االسالميه«در حدود سی سال پيش آه .آورند
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شيعه اماميه، زيدی، حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی هر آدام نماينده داشتند، اسماعيليان خيلی آوشش 
 ) ٦. (» دآردند آه نماينده بفرستند، ولی از طرف ساير مسلمين مورد قبول واقع نش

 
 : گويد هانری آوربن در بيان تفاوت ميان عرفان شيعه اثنا عشری و اسماعيلی می

 
عرفان شيعه اثنا عشری به اقتران و تعادل ظاهر و باطن شرع معتقد است، اما عرفان اسماعيلی همه احكام «

ر از معانی ظاهری پس چون اين معانی باطنی برت.داند ظاهری را دارای معانی مكتوم و حقيقت باطنی می
احكام است و ترقی روحانی پيروان به درك آن معانی وابسته است، بنابر اين ظاهر شرع به منزله قشری 

 . اين آار همان است آه تأويل اسماعيلی آن را انجام داد.است آه بايد يك بار به طور قطع آن را درهم شكست
 

 باز گرداند، يعنی به ادراك معنی حقيقی تنزيل يا به اين طريق آه احكام شريعت را به حقيقت آن احكام
بنابر عقيده آنان تكاليف و احكام شريعت برای معتقد پا بر جايی آه بر مبنای معانی روحانی و .شريعت رسانيد

 ) ٧. (» باطنی رفتار آند محذوف است
 

 : عيليه گفته استعالمه طباطبايی نيز در مقام بيان فرق آلی ميان مذاهب اماميه اثنا عشری و اسما
 

فرق آلی ميان شيعه دوازده امامی و شيعه اسماعيلی اين است آه اسماعيليه معتقدند آه امام به دور 
آند و نبوت در حضرت محمد صلی اهللا عليه و آله ختم نشده است، و تغيير و تبديل در احكام  هفت گردش می

ی ندارد، بر خالف شيعه دوازده امامی آه حضرت شريعت، بلكه ارتفاع اصل تكليف خاصه به قول باطنيه مانع
دانند و برای او دوازده وصی و جانشين قائلند، و ظاهر شريعت را  محمد صلی اهللا عليه و آله را خاتم االنبياء می

 ) ٨. (آنند دانند و برای قرآن آريم هم ظاهر و هم باطن اثبات می معتبر و غير قابل نسخ می
 
 : ها نوشت پی

 
  ١١٦. ـ ١١٤د العقائد، ص  ـ قواع١
  ١٢٥. ـ ١٢٦، ص ١ ـ تاريخ فلسفه اسالمی، ج ٢
  ١٨٦. ـ تاريخ الفرق االسالميه، ص ٣
  ١٩٣. ـ همان، ص ٤
  ٢٨٢. ـ الفرق بين الفرق، ص ٥
  ٢١. ـ آشنايی با علوم اسالمی، آالم، عرفان، ص ٦
  ١٣٥. ـ ١٣٦، ص ١ ـ تاريخ فلسفه اسالمی، ج ٧
  ٦٩. ـ شيعه در اسالم، ص ٨
  
  

  انشعابات و فرق اسماعيليه
 

  ٦٨فرق و مذاهب آالمی، ص : آتاب
 علی ربانی گلپايگانی : نويسنده

 
 : اسماعيليه خالص: الف

آنان گروهی بودند آه به امامت اسماعيل گرويده و مرگ او را انكار آرده، گفتند او زنده و غايب است و روزی 
ه السالم آه جنازه اسماعيل را تشيع و تدفين آرد، گفتند و در توجيه عمل امام صادق علي.ظهور خواهد آرد

اينها همگی جنبه ظاهری داشت و مقصود اين بود آه بدخواهان به گمان اينكه او مرده است در صدد سوء 
گفته ) ١٨٠ص (قصد به جان او برنيابند، چنانكه عارف تامر نويسنده اسماعيلی در آتاب االمامة في االسالم 

 ادعا آرد آه فرزندش اسماعيل در گذشته است و گروهی را در حضور نماينده ١٣٨ق در سال است، امام صاد
خواست امر را بر مأموران حكومت مشتبه سازد، زيرا اسماعيل  او می.رسمی منصور بر آن شاهد گرفت 
 و در سال آرد، و مورد تعقيب بود، ولی اسماعيل از مدينه به بصره رفت تعاليمی را بر ضد حكومت منتشر می

 ) ١. ( در گذشت١٤٥
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آردند آه اسماعيل فرزند بزرگ امام صادق عليه السالم بود، و  اين گروه بر مدعای خود چنين استدالل می

 . امامت نيز حق بزرگترين فرزند امام است، و از طرفی امام صادق قبال او را به جانشينی خود برگزيده بود
 

اصل ياد شده در جايی است آه فرزند بزرگ امام پس از در : ه استمرحوم مفيد در نقد اين استدالل گفت
گذشت امام زنده باشد، تا آنكه اسماعيل قبل از درگذشت پدر از دنيا رفت، و جنازه او در انظار همگان تشييع و 

ز روی تدفين گرديد، و حتی امام صادق عليه السالم دستور داد تا چند نوبت تابوت را روی زمين نهادند و آفن ا
 . نگريست، تا آسی در مرگ او دچار شك و ترديد نشود اش برگرفته به صورت او می چهره

 
و درباره نصب او به عنوان امام از طرف امام صادق عليه السالم نيز روايتی نقل نشده است و شايد منشأ اين 

ای بود آه حضرت  نيز تكريم ويژه، و ديگری )بزرگترين فرزند امام بود(توهم يكی همان بوده است آه بيان گرديد 
ای منابع، درباره انحرافات  با توجه به آالم اخير شيخ مفيد، نادرستی آنچه در پاره) ٢. (آرد درباره او ابراز می

 ) ٣. (گردد عقيدتی و اخالقی اسماعيل نقل شده است روشن می
 
ر مسئله امامت بر اين عقيده شدند آه اند آه به مرگ اسماعيل اعتراف آردند، ولی د آنان آسانی: مبارآيه: ب

منصب امامت از اسماعيل به فرزندش محمد منتقل گرديده است، زيرا مقام امامت جز در امام حسن و امام 
گردد، و در اينكه چه آسی مقام امامت را به محمد بن اسماعيل تفويض آرد،  حسين در دو برادر جمع نمی

قبل از (دق عليه السالم نسبت دادند، و برخی ديگر به اسماعيل اختالف آردند، برخی آن را به امام صا
عقيده آنان بر اين بود .، و از آنجا آه رهبر اين گروه مبارك نام داشت، اين فرقه به مبارآيه شهرت يافتند)مرگش

.  در گذشت١٩٨محمد بن اسماعيل حدود .آه خط امامت در فرزندان محمد بن اسماعيل ادامه خواهد يافت
)٤ ( 
 
ای منشعب  از مبارآيه شاخه)  هجری٢٦٠به گفته مورخان حوالی سال (پس از گذشت زمانی : قرمطيه: ج

محمد : آنان در مورد مرگ محمد بن اسماعيل با مبارآيه مخالفت نموده، گفتند.شد آه به قرمطيه شهرت يافت
وار گرديده است، و گرچه در بن اسماعيل زنده و هفتمين و آخرين امام است، و امر امامت بر عدد هفت است

آغاز اسماعيل امام بود، در مسئله امامت او بداء حاصل شد و امامت به فرزندش محمد منتقل گرديد، چنانكه از 
 : حضرت صادق عليه السالم روايت شده آه فرمود

 
  . » ء آما بدأ له فی اسماعيل ما بدأ هللا في شی«

 . چه در مورد اسماعيل رخ داددر هيچ امری بر خدا بدا حاصل نشد مانند آن
 

 . از آنجا آه رهبر اين گروه فردی به نام حمدان قرمط بود، به قرمطيه شهرت يافتند
 

 : مرحوم مفيد در رد اين استدالل گفته است
 
اين .بداء در اين روايت مربوط به منصب امامت نيست، زيرا روايت شده است آه در نبوت و امامت بداء راه ندارد«

بداء در اين روايت مربوط به مرگ اسماعيل است، چنانكه در حديث ديگر از امام .ورد اجماع اماميه استمطلب م
اجل (مرگ را بر او نوشت ) آه اسماعيل بيمار شد(خدا در دو نوبت : صادق عليه السالم روايت شده آه فرمود

وند دعای مرا پذيرفت و او را و من از خدا در خواست آردم تا وی را از مرگ نجات دهد، خدا) غير مختوم
 ) ٥. (» سالمتی بخشيد

 
 : ها نوشت پی

 
  . ، محمد خليل الزين١٨٣ ـ تاريخ الفرق االسالمية، ص ١
  . ، مجلد دوم از مصنفات شيخ مفيد٣٠٨ ـ الفصول المختاره من العيون و المجالس، ص ٢
  . كور، دآتر محمد جواد مش١٩٥های اسالم، ص  تاريخ شيعه و فرقه: ك. ـ ر٣
  ٧٩. ـ ٨٠ ـ فرق الشيعة، ص ٤
  >P.309 ـ الفصول المختارة، ص ٥
  
  



 )٣ (فرقه هاِی اسالمی           

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

 

 

 
244

  یا  فرقهياسماعيليان و نخستين تشكلها
 

  ٦٨١، ص ٨تلخيص از دائرة المعارف بزرگ اسالمی، ج 
 فرهاد دفتری 

 
از م، پيروان آن حضرت ٧٦٥/ق١٤٨در ) ع(با رحلت امام جعفر صادق : ای اسماعيليان و نخستين تشكلهای فرقه

توان به عنوان نخستين گروههای  ميان شيعيان امامی به گروههايی منقسم شدند آه دو گروه از آنها را می
ابتدا فرزند ارشد خود اسماعيل را به جانشينی ) ع(طبق برخی روايات، امام صادق . اسماعيلی شناخت

، اسماعيل چند سال قبل از پدر، وفات برگزيده، و نص امامت را بر او قرار داده بود، ولی طبق روايت اآثر منابع
 . يافته بوده است

 
يكی از دو گروه مورد بحث، مرگ اسماعيل را انكار آردند و در انتظار رجعت او به عنوان امام قائم و مهدی 

 . اند  اين گروه را اسماعيليه خالصه يا واقفه ناميده. موعود باقی ماندند
 

 اسماعيل بن جعفر در زمان پدرش را پذيرفته بودند و پس از وفات امام گروه دوم از اسماعيليان نخستين، مرگ
 . معروف شدند» مبارآيه«اين گروه به . ، فرزند ارشد اسماعيل، محمد را به امامت شناختند) ع(صادق 

 
آردند، ولی خود  معاصران اسماعيليان نخستين، غالبا آنان را باطنيه يا مالحده يا قرامطه خطاب می

  .ناميدند می» دعوت هاديه«يا » دعوت«يان نخستين نهضتشان را اسماعيل
  
  

   ديگر اسماعيليهیها فرقه
 

  ٩٣فرق و مذاهب آالمی، ص : آتاب
 علی ربانی گلپايگانی : نويسند

 
های جديدی پديد آمد آه اآنون به بررسی  در مذهب اسماعيليه يك رشته تطورات و انشعاباتی رخ داد و فرقه

  :پردازيم آنها می
 
  ـ مستعليه و بهره ١

گانه، يعنی اداره  در بحبوحه قدرت فاطميان، خليفه زمام تمام امور را شخصا در دست داشت و بر قوای سه
از زمان مرگ الحاآم امرای نظامی روز به روز بر .آرد امور مملكت، سلسله مراتب دينی و سپاه نظارت می
 ه هنگامی آه بدر الجمالی، ٤٦٧در سال .افزودند یقدرت خود در برابر امرای آشوری و شخصی خليفه م

فرمانده سپاه عكا، به دعوت خليفه با لشكريان خود به سوی مصر حرآت آرد تا زمام امور را در دست گيرد، 
پس از فرونشاندن شورشهای داخلی به تدريج بر تمام آشور سيادت يافت و خليفه عناوين رؤسای قوای سه 

و وزير ) رئيس سلسله مراتب دينی(بدر، امير الجيوش، داعی الدعاة .وی اعطا آردگانه مملكت را يكجا به 
به زودی اين مقام به صورت يك .از اين زمان به بعد فرمانروای واقعی مصر امير الجيوش بود.دولت فاطمی گشت

الجمالی  افضل پسر بدر ٤٨٧در سال .منصب موروثی در آمد، و پسر و نوه بدر الجمالی، جانشين وی گشتند
در هنگام مرگ المستنصر، آه چند ماه بعد اتفاق افتاد، امير الجيوش با مسئله انتخاب خليفه .جانشين پدر شد
قرار داشت آه جوانی بود برومند و قبال به واليتعهدی » المستنصر«پسر » نزار«در يك طرف .جديد مواجه شد

ياور و  جای داشت آه جوانی بود بی» ستعلیم«المستنصر برگزيده شده بود، و در طرف ديگر برادر نزار 
با .گشت رسيد آامال متكی به حامی نيرومند خويش امير الجيوش می پشتيبان، و در نتيجه اگر به خالفت می

دختر خود را به عقد ازدواج مستعلی در آورد و چون المستنصر مرد، داماد خود » افضل«مالحظه چنين وضعی 
 ) ١. (را به خالفت برگزيد

 
ن گروه از اسماعيليه آه پس از المستنصر، المستعلی باهللا را خليفه و جانشين او دانستند، در مصر و يمن و آ

 . شوند خوانده می» بهره«، و در هند، » مستعليه«مغرب آفريقا، 
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يعنی تجارت »~) Vohra(~ «يا از ريشه هندی»~) Bohora(~ «يا بهاره از اصل گجراتی) بوهره(آلمه بهره 
البته جمع آثيری از .ه شده است، زيرا نخستين پذيرندگان مذهب اسماعيلی در گجرات بازرگانان بودند گرفت
شود، مگر اينكه بگوييم چنانكه  های سنی هم هستند آه آشاورزند و اين نامگذاری شامل ايشان نمی بهره

 . ورز گشتندقبال اسماعيلی مذهب بودند و بعد سنی شدند، ابتدا بازرگان بودند آه بعد آشا
 

درباره نخستين داعی فاطمی آه از مصر به هند آمد و جماعت بهره را به اسالم و مذهب اسماعيلی در آورد، 
قول مشهور آن است آه وی عبد اهللا نام داشته و به امر المستنصر باهللا به .اقوال مختلفی گفته شده است

عبد اهللا همه عمر را در آامبای .ند فرود آمده است ه در بندر آامبای در جنوب ه٤٦٠هند سفر آرده و در سال 
گذراند و همانجا در گذشت، هنگام ظهور دعوت اسماعيلی در ايالت گجرات و جنوب هند، شاهان هند و از 

از .آردند آردند و ظاهرا در برابر مبلغان مسلمان سخت گيری نمی در آن نواحی حكومت می» چالوآيه«خاندان 
بردند، ولی وقتی دولت هندوان  سلمان تا حدود سيصد سال در آسودگی به سر میهای نو م اين رو بهره

منقرض شد و متعصبان سنی زمام امور منطقه را در دست گرفتند، آار را بر بهره تنگ آردند، و به طوری آه 
 مستور به عقيده بهره، ابو القاسم الطيب بعد از مرگ پدرش اآلمر بامر اهللا.جمع آثيری از بهره سنی شدند

به اعتقاد آنان امام در .شده و با غيبت او مرآزيت دعوت فاطمی به يمن و سپس هند انتقال يافته است
خادمان او بيست و شش نفرند آه بيست و پنج .باالترين مقام روحانی و صاحب واليت مطلقه در جهان است

 اشخاص نيز با او در پرده استتار به اگر امام مستور باشد، اين.تن دارای مقام حجت و يك نفر داعی بالغ است
برند و مقام بعد از ايشان آه داعی مطلق است، نايب امام و صاحب اختيار دعوت و پيشوای واليت  سر می

 . گويند يا مال صاحب نيز می) جناب مال(داعی مطلق را مالجی .خواهد بود
 
  ـ بهره داودی و سليمانی ٢

 ششمين داعی مطلق، بهره به دو گروه داودی و سليمانی تقسيم پس از وفات داود بن عجب شاه، بيست و
اين .گروه نخست داود برهان الدين را داعی مطلق دانستند، و گروه دوم سليمان بن حسن را برگزيدند.شدند

بعد از آن داعيان مطلق .هاست دو داعی در احمد آباد گجرات در گذشتند و مدفن هر دو زيارتگاه همه بهره
 . در هند اقامت دارد» منصوب«ر يمن سكونت آردند، اما نماينده ايشان به نام سليمانيه د

 
تعداد بهره اسماعيلی در سراسر جهان حدود بيست هزار نفر است آه حدود هزار نفرشان بهره سليمانی و 

عت اين جما.دو گروه مزبور جز در داعی مطلق در ساير مسايل عقيدتی و عبادی يكسانند.بقيه داودی هستند
عموما تاجر و ثروتمندند، ولی در پاآستان و سريالنكا و افريقای شرقی بعضی از آنان به خدمات دولتی و 

 . پردازند قضايی و فرهنگی می
 

بهره به حج و نماز و روزه و جهاد و ساير فروع دين آامال معتقدند و برای زيارت روضه مطهر رسول اهللا صلی اهللا 
قبور امامان و .روند معصوم عليهم السالم ـ تا امام ششم ـ به مدينه و عراق میعليه و آله و مرقد امامان 

رسوم ازدواج و والدت و فوت و اعياد مذهبی ايشان مخلوطی است از .آنند داعيان اسماعيلی را نيز زيارت می
 ) ٢. (سنن هندويی و رسوم شيعيان اثنا عشری 

 
  ـ نزاريه و آقاخانيه ٣

پس از مرگ المستنصر به حكومت رسيد، نزار به اسكندريه گريخت و به مخالفت با پس از آنكه المستعلی 
 . مستعلی قيام آرد، ولی به زودی دستگير شد و به قتل رسيد

 
سرباز زدند و هواخواهی خود را از نزار و فرزندان او ) مستعلی(هواداران او از به رسميت شناختن خليفه جديد 

 .  با اسماعيليه فاطميه در قاهره قطع آردند اعالم آردند و ارتباط خود را
 

های الموت دست به فعاليتی گسترده زد و پس از  فرقه نزاريه نخست در ايران توسط حسن صباح در قلعه
 هجری آقاخان محالتی آه از نزاريه بود در ١٢٥٥حمله مغول به ايران قلع و قمع گرديد، و پس از آن در سال 

اه قاجار قيام آرد، ولی شكست خورد و به بمبئی در هندوستان گريخت و دعوت ناحيه آرمان بر ضد محمدش
اند، و مخالفانشان در هند  نزاری را به امامت خود منتشر ساخت و از آن پس نزاريه به آقاخانيه شهرت يافته

. دهند میآقاخانيه، بر عكس بهره، به مراسم عبادی و دينی چندان اهميت ن.نامند آنان را خوجه يا خجاس می
)٣ ( 
 

 حسن صباح و دعوت جديد 
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در اين .نامند آيين مستعليه را دعوت جديد، و آيين نزاريه را آه توسط حسن صباح ترويج گرديد، دعوت جديد می
 : جا مناسب است مختصری درباره آن سخن بگوييم

 
الگی تحت تأثير برخی از حسن صباح آه ايرانی بود، در آغاز پيرو آيين شيعه اثنا عشری بود، ولی در هفده س

 به قاهره رفت و حدود يك سال و نيم در آنجا اقامت گزيد، ٤٧١مبلغان اسماعيلی به، آيين گرويد و در سال 
ولی پس از مطرح شدن حكومت مستعلی، وی آه طرفدار نزار بود، از مصر به مغرب تبعيد گرديد و در سال 

 ٢٧ به اصفهان رسيد و در آن زمان ٤٧٣ب و سر انجام در سال و از آنجا به سوريه و حل. وارد اسكندريه شد٤٧٢
بدين جهت راه زندگی .وی به قيام بر ضد سلجوقيان دست زد و تحت تعقيب آنان قرار گرفت.سال داشت

مخفيانه را برگزيد و سرانجام سرزمين آوهستانی ديلم و دژ تسخير ناپذير الموت را به عنوان پناهگاه امنی 
 .  بدانجا وارد شد٤٨٣هيانش انتخاب آرد و در سال برای خود و همرا

 
 امامت در دعوت جديد 

 : مسئله امامت در دعوت جديد با سه ويژگی همراه بود
 
  . شود  ـ ويژگی مذهبی و آن، اينكه راه شناخت خدا و در نتيجه راه نجات انسان در شناخت امام خالصه می١
به گفته مورخان، او به هنگام .فاطمی نيست، بلكه غايب است ـ جنبه اجتماعی و آن، اينكه امام، خليفه ٢

اين .» تا زمانی آه امام خود رهبری دولتش را به عهده بگيرد آن را نگاه داريد«: مرگ به جانشينان خود گفت
در حقيقت .شد آموزش از قديم برای توده مردم فهميدنی بود، زيرا از آن، برقراری عدالت اجتماعی تداعی می

اح و يارانش آوشش آردند انديشه اسماعيلی را به آموزش انقالبی قرمطيان پيشين تغيير حسن صب
  . های مردم همدردی داشت و با خلفای فاطمی پيوند نداشت آموزش حسن صباح با بدبختيهای توده.دهند

ين آموزش در ا.بود) به زعم آنان( ـ جنبه سياسی، يعنی محكوم آردن همه گمراهان و آموزگاران دروغين آنها ٣
اعتقاد به اينكه .نمود عمل پيروان حسن صباح را در مبارزه با دشمنان مذهبی، سياسی و طبقاتی مسلح می

 ٦ و ٥های  در مرز سده.آرد روند، برتری بر دشمن را به آنان تلقين می تنها اسماعيليان راه درست را می
شت، و اين يكی ديگر از موارد اختالف دعوت هجری تبليغات فاطمی در ايران چنين ويژگی مبارزه جويی ندا

 . جديد و دعوت قديم است
 

 هجری يكی از شاگردانش به نام آيا بزرگ رودباری به جای او نشست و پس ٥١٨پس از مرگ حسن صباح در 
پادشاه چهارم الموتی روش حسن صباح را آه نزاری بود » علی ذآره السالم«از او فرزندش حسن ملقب به 

 .  و به باطنيه پيوستبرگردانيد
 
 : ها نوشت پی

 
  ٢٢٢.، ٢٢٥های اسالم، ص   ـ تاريخ شيعه و فرقه١
  ٥٢٩. ـ ٥٢٦، ص ٣ ـ دائرة المعارف تشيع، ج ٢
  ١٩٥.، تاريخ الفرق االسالمية، ص ١٠٨ ص ١١، تاريخ فلسفه اسالمی، ج ٦٧ ـ شيعه در اسالم، ص ٣
  
  

  فاطميان و قرامطه
 

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

 
درباره پيدايش قرمطيه، پيش از اين بحث .فاطميان و قرمطيان دو فرقه يا انشعاب در مذهب اسماعيليه است

 . در اين درس درباره ظهور فاطميان و سرگذشت قرمطيان و رابطه اين دو با يكديگر بحث خواهيم آرد.شد
 

 نسب فاطميان 
آه حكومت فاطميان را تأسيس )  ه٣٢٢متوفای (ردی است به نام عبيد اهللا المهدی مؤسس فرقه فاطميه، ف

اند؟ زيرا اين اصطالح بيانگر آن است آه آنان  شود آه چرا آنان را فاطميان ناميده اآنون اين سؤال مطرح می.آرد
 : ستدر اين باره ديدگاههای مختلفی ابراز شده ا.منسوب به فاطمه زهرا عليها السالم هستند
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وی در .اند، از آن جمله دخويه است برخی با قاطعيت نسبت به آنان را به فاطمه زهرا عليها السالم انكار آرده

داليل بسياری بر اين نظريه آورده است، يكی از آن داليل » يادی از قرامطه بحرين و فاطميان«آتاب خود به نام 
، ٤٤٤ و بار ديگر در سال ٤٠٢ نوبت، يك بار در سال اين است آه خلفای عباسی بغداد و اموی قرطبه در دو

نسب اين سلسله را به فاطميان انكار آردند، و از طرف ديگر در آتابهای مقدس در روز صريحا آمده آه عبد اهللا 
 ) ١. (بن ميمون جد خلفای فاطمی بوده است

 
ند، چنانكه جرجی زيدان گفته ا برخی ديگر انتساب آنان را به حضرت فاطمه عليها السالم در دست دانسته

 : است
 
اين فرمانروايان شيعی .فرمانروايان فاطمی ابتدا در افريقيه حكومت داشتند و مرآز حكومت آنان مهديه بود«

دانستند، اما تاريخ نويسان آه طرفدار  خود را از فرزندان حسين عليه السالم فرزند فاطمه عليها السالم می
دهيم آه نسب آنان صحيح  آردند، ولی ما احتمال قوی می ان را تكذيب میبنی عباس بودند صحت نسب آن

 ) ٢(» .ای از تاريخ نويسان، در نتيجه هواخواهی عباسيان بوده است باشد و ترديد و تكذيب عده
 

 : گويد  استرن می.م.ای بر آنند آه اظهار نظر قطعی در اين باره ممكن نيست، چنانكه س عده
 

ك سند رسمی فاطمی، خط خلفای فاطمی از طريق يك سلسله ائمه مستوره به معروف است آه طبق ي
گردد، ليكن وجود چندين گزارش متناقض در اين زمينه، مسئله را آشفته ساخته  محمد بن اسماعيل بر می

اند، بلكه تأسيس آيين اسماعيلی  مخالفين خلفای فاطمی، ذريه آنها را از محمد بن اسماعيل ندانسته.است
اند، و ائمه مستوره و نيز فاطميان را اعقاب دروغين علی عليه السالم  ه عبد اهللا بن ميمون قداح نسبت دادهرا ب

های  البته با اين تصور آه در آنار فرقه.ای به حساب آورد توزانه توان جعل آينه اين نظريه را می.اند دانسته
 .  فراموش آردمختلف نهضت اسماعيلی، نبايستی آيين اجداد قداحيها را نيز

 
توان به واقعيت واحدی رسيد، چون اسناد و مدارك  از اين رو با سنجش و ارزيابی اين شواهد گوناگون، نمی

 ) ٣. (ای در دسترس نيست آننده قانع
 

گرچه مؤسس سلسله : اند گروهی ديگر با تفكيك ميان امام مستودع و امام مستقر مشكل را حل آرده و گفته
يد اهللا المهدی، دارای نسب فاطمی نيست، ولی نسب خلفای فاطمی پس از او حقيقتا فاطميان، يعنی عب

فاطمی است و عبيد اهللا همان سعيد بن حسين بن عبد اهللا بن القداح است و ميمون قداح و فرزندان او امامان 
دومين (القائم اش  مستودع بودند و عبيد اهللا مهدی هم امام مستودع بود و وديعه امامت را به پسر خوانده

رساند، و اين بدان جهت بود آه امامان حقيقی اسماعيليان در سلميه محصور بودند و از بيم ) خليفه فاطمی
از اين جهت حسين آه امام مستودع بود، وديعه امامت را به .پنهان شده بودند) ٢٧٩ ـ ٢٨٩(معتضد عباسی 

. برساند .اش آه القائم بامر اهللا فاطمی بود  واقعیفرزند و حجت خود سعيد سپرد تا او اين امانت را به صاحب
)٤ ( 
 

 تعداد خلفای فاطمی 
آنان در اين مدت بر آفريقا و برخی . توسط ايوبيان برچيده شد٥٦٧ آغاز و در سال ٢٩٢حكومت فاطميان در سال 
 : خلفای فاطمی از آغاز تا پايان چهارده نفر بودند آه عبارتند از.مناطق ديگر حكومت نمودند

 
  ٣٢٢. ـ عبيد اهللا المهدی، متوفای ١
  ٣٣٤. ـ القائم بامر اهللا، متوفای ٢
  ٣٤١. ـ المنصور، متوفای ٣
 بر قاهره تسلط يافت و مرآز خالفت فاطميان را از مهديه به ٣٦٢وی به سال  (٣٦٥ ـ المعز الدين اهللا، متوفای ٤

  ) . سيان در مصر خاتمه داده شدمصر انتقال داد، و بدين ترتيب به نفوذ قدرت اخشيديان و عبا
  ٣٨٦. ـ العزيز باهللا، متوفای ٥
  ٤١١. ـ الحاآم بامر اهللا، متوفای ٦
  ٤٢٧. ـ الظاهر العزاز دين اهللا، متوفای ٧
دوران حكومت وی بسيار طوالنی بود و قريب شصت سال به طول .٤٨٧ ـ المستنصر باهللا، متوفای ٨

  . انروايی را سراغ ندارم آه اين مقدار حكومت آرده باشدذهبی گفته است هيچ خليفه و فرم.انجاميد
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  ٤٩٥. ـ المستعلی باهللا، متوفای ٩
وی در پنج سالگی به حكومت رسيد و چون فرزندی نداشت، پس از وی .٥٢٤ ـ اآلمر باحكام اهللا، متوفای ١٠

  . پسر عمويش به حكومت رسيد
  ) . مد بن المستنصر پسر عموی اآلمر بودعبد المجيد بن مح (٥٤٤ ـ الحافظ لدين اهللا، متوفای ١١
  ٥٤٩. ـ الظافر باهللا، متوفای ١٢
  ٥٥٥. ـ الفائز بنصر اهللا، متوفای ١٣
 ) ٥) . (وی عبد اهللا بن يوسف بن الحافظ لدين اهللا بود (٥٦٧ ـ العاضد لدين اهللا، متوفای ١٤
 

 فاطميان و نشر آداب و شعاير شيعی 
 : گويد جرجی زيدان می

 
طمی از جمله فرمانروايانی هستند آه در همه چيز از فرمانروايان عباسی پيروی نمودند، فقط در خلفای فا«

يعقوب بن آلس، وزير العزيز .آردند  امور دينی با آنان مخالفت شديد داشتند و به فتوای ائمه شيعه رفتار می
صحيح بخاری بود و به چندين فصل و باهللا فاطمی، آتابی درباره به فقه اسماعيلی تأليف آرده آه برابر با نصف 

گرفت جايزه دريافت  آرد، و هر آس آن آتاب را فرا می گشت، و خود وزير آن را تدريس می باب تقسيم می
شدند ماهانه مقرر داشت، و اگر آسی   فقيهی آه در مجلس درس وزير حاضر می٣٥العزيز باهللا برای .نمود می

 . گرفت خواند مورد تعقيب قرار می غير از آتاب وزير آتاب فقه ديگری می
 

الظاهر خليفه شد دستور داد آه ) ٦(ساير خلفای فاطمی نيز در انتشار مذهب شيعه اهتمام داشتند و وقتی 
» .خوانده شود و به حافظان اين آتب جايزه داده شود» دعائم االسالم«و » مختصر الوزير«در مصر فقط آتاب 

)٧ ( 
 

نيز اهتمام بسيار نمودند، از آن جمله روز عاشورا را تعطيل عمومی اعالن آرده و آنان در تعظيم شعاير شيعه 
شد  به سوگواری و عزاداری پرداختند، تا آنجا آه گاهی شخص خليفه با پای برهنه در جمع عزاداران حاضر می

ومی اعالم را به عنوان عيد عم) هيجدهم ذی حجه(همچنين روز غدير خم .آرد و همه سوگواران را اطعام می
ای را آه پيامبر در  شدند و خطيب، خطبه آردند، و رجال حكومتی و مردم معمولی در مجلس خليفه حاضر می

شد و فقيران مورد انعام قرار  در آن روز مراسم عقد و عروسی برگزار می.آرد غدير خم خوانده بود، بازگو می
نظير اين مراسم .شد ه عنوان عيدی پرداخت میگرفتند و از طرف خليفه و رجال حكومتی مبالغ هنگفتی ب می

 . گشت  در مواليد پيامبر، علی، فاطمه، و امام حسن و امام حسين عليهم السالم نيز برگزار می
 

فاطميان در زمان خالفت الحافظ لدين اهللا و وزارت ابی علی االفضل به مذهب اماميه اثنا : اند برخی گفته
در هر . بار ديگر به مذهب اسماعيليه روی آوردند٥٢٦دن وزير در سال عشری گرويدند، ولی پس از آشته ش

حال مذهب اماميه در عصر آنان با هيچ مانعی مواجه نبود، و بر هر دو احتمال امامی و اسماعيلی بودن 
 ) ٨. (اند فاطميان شواهدی وجود دارد، گرچه برخی امامی بودن آنان را ارجح دانسته

 
  

 سرگذشت قرامطه 
در آغاز صرفا حكومت عباسی را :  گروهی شورشی و ماجرا بودند و شورشهای آنان دو جنبه داشتقرامطه

دادند، ولی سرانجام بر مردم معمولی نيز يورش برده و مرتكب آشتارهای  مورد حمله و يورش خود قرار می
 : اند به شرح زير است اجمالی از اين شورشها آه مورخان نقل آرده.فجيعی گرديدند

 
اعزام شده بود تا مردم آن ) ما بين آوفه و بصره(دان قرمط از طرف يكی از داعيان علوی به سرزمين واسط حم

داد آه  ای از عرب نبطی و سودانی تشكيل می مردم آن سرزمين را آميزه.منطقه را به آيين اسماعيل فرا خواند
ب دعوت قرامطه مورد قبول آنان بدين ترتي.داران بودند  همگی گرفتار فقر و مخالف حكومت و سرمايه

ناميد و از آن به عنوان مرآز » دار الهجرة«حمدان قرمط در نزديكی آوفه مرآزی را تأسيس آرد و آن را .افتاد
آرد به مبارزه با مشكل فقر پرداخت و  او از طريق وجوهی آه از پيروان خود دريافت می.آرد تبليغ استفاده می

شعار وی وحدت و برادری ميان عموم پيروان خود بود، و در اين راه .نيز مؤسسات عمومی تأسيس نمود
سرانجام دعوت او از واسط گذشت و بسياری از بالد نزديك و دور .شناخت جنسيت، طبقه، و دين را مانع نمی

 . عرب را فرا گرفت
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 را بر ضد حكومت  ه در احساء بحرين قيام آرد و مردم٢٨٦همچنين فردی به نام ابو سعيد جنابی حوالی سال 

آردند، و در زمان حكومت معتضد،  عباسی شوراند، و گروهی حتی در بغداد به طور مخفيانه او را حمايت می
آه دعوت قرامطه در بحرين اوج گرفته بود، معتضد لشكری را برای سرآوبی آنان فرستاد ولی از قرامطه 

 . شكست خوردند
 

قدرت آنان باالتر گرفت و .رهبری قرامطه را به عهده گرفت) ٣٠١ـ  ٣٣٢فرزند ابو سعيد (پس از آن ابو طاهر 
وی در يكی از يورشهای .گشت بردند و او در همه اين يورشها فاتح می گاهی به بصره و آوفه و حجاز يورش می

خود به مكه حرمت آعبه را شكست و حاجيان را به قتل رساند و به گفته مورخان تعداد آشته شدگان، به جز 
آردند و   آه از گرسنگی آشته شدند، سه هزار نفر بود، و در اثر اين آشتارها مردم احساس امنيت نمیآنان

در حمله ديگر ابو طاهر به مكه آشتار فجيعی نمود و مدت دوازده روز قرامطه .به خصوص راهها ناامن شده بود 
 . دست به آشتار و غارت زدند، و حتی حجر االسود را ربودند

 
 قرار داد صلحی ميان ابو طاهر و حكومت عباسی امضا گرديد و بر طبق آن ابو طاهر قول داد از زوار ٣٢٧در سال 

 . تهاجمات قرمطيان در اين زمان فروآش آرد.حمايت آند و در عوض از آنها خراج ساالنه و عوارضی دريافت آند
 

ای را در پيش گرفتند، و در  لبانه برادران وی به حكومت رسيدند و سياست صلح ط٣٣٢پس از مرگ او در سال 
 در قبال مبلغ گزافی آه از حكومت عباسی گرفتند و پس از درخواستهای گوناگون و از جمله ٣٣٩سال 

 ) ٩. (درخواست المنصور، خليفه فاطمی، حجر االسود را به مكه باز گرداندند 
 
 

 شكست و انقراض قرامطه 
ست به رهبری حمدان قرمط در مجاورت شهر واسط در عراق همان گونه آه يادآور شديم، جنبش قرامطه نخ

جنبش قرامطه در بحرين .ای از آن به رهبری ابو سعيد جنايی در بحرين قدرت گرفت سپس شاخه.شكل گرفت
 اصغر رئيس قبيله بنو منتفق عقيلی قرمطيان را به ٣٧٨در سال .فعال بود) ١٠(تا اواخر قرن چهارم هجری 
 را به حصار آشيد و قطيف را غارت آرد و غنايم را به بصره برد، و از آن پس سلطه شدت شكست داد و احساء
گيری به دست اصغر و ساير رؤسای قبايل افتاد، و قرامطه به صورت قدرت محلی  بر راههای زيارتی و ماليات

 . محدودی در آمدند
 

با .ن جذب شدند يا از بين رفتندپس از زوال و فروپاشی دولت، قرمطيان به سرعت در آيين اسماعيل فاطميا
اش در دست است آه در  و خانواده) ٤٤٤متوفای (ای به نام شباش  هايی درباره يك نفر رهبر فرقه اينكه گزارش

رساند آه بعضی از  سواد بصره در ميان قرامطه و قبايل پراآنده پيروان زيادی داشته و همين امر می
 اطالعات دقيقی درباره اين ٣٧٨اند، ولی پس از سال  جود داشتهاسماعيليان قرمطی در جنوب عراق هنوز و

 . جوامع موجود نيست
 

 بعد از شورش ساآنين جزيره اوال و شكست ناوگان قرمطی سلطه ٤٥٩قرمطيان بحرين پس از حدود سال 
 تمامی قلع و  حكومت قرمطيان را به٤٧٠خود را بر اين جزيره از دست دادند، و قبيله بنو عامر بن ربيعه در سال 

 ) ١١. (قمع نمود
 

در بيابان سوريه ظهور ) ١٢( هجری فردی به نام زآرويه ٢٨٨در سال .از ديگر مناطق فعاليت قرامطه سوريه بود
 در محاصره دمشق آشته شد و برادرش آه ٢٨٩وی در سال .قرامطه را در بين قبيله بنو عليهص اعالم داشت

 در بغداد دستگير شد و به قتل ٢٩١وی نيز در سال .، جانشين او گرديد به نام ابو عبد اهللا احمد معروف بود
 . رسيد

 
مرآز قرامطه در سوريه گويا شهر سليمه بوده است، ولی شواهدی جز آثار جهت دار اهل تسنن درباره به 

 نهضت قرامطه سوريه بدون اينكه. در دست نيست٢٨٨چگونگی رويدادهای آنجا پس از نهضت قرامطه در سال 
فعاليتی از خود نشان دهد و يا با دروزيها آه به هر حال رابطه دوری با يكديگر داشتند برخوردی داشته باشد 

 . متوقف گرديد
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های راشد  گروههای آوچك محلی آه در ميان آنها نسخ خطی قرامطه تا به امروز باقی مانده، به جز نوشته
و متون ) موبد شاه قرن يازدهم هجری(فانی هندی ، دبستان محمود )قرن هشتم هجری(الدين سنان سوری 

 . آند چيزی از فعاليتهای آيينی فرقه قرامطه را عرضه نمی) قرون نهم و دهم هجری(ترآی و فارسی حروفيه 
 

ای نزديك عون العة   هجری در دار الهجره٢٦٦در سال ) ابن حوشب(دعوت قرامطه در يمن توسط منصور اليمن 
های  قابل ايستادگی رؤسای زيدی محل ناآام ماند و فقط توانست بعضی از امارت نشينادامه يافت، ولی در م
 . های صنعا و مكرميهای نجران را ايجاد نمايد آوچك نظير صيلحی

 
دامنه اين نهضت بعدها به مرو الرود و . توسط خلف در شهر ری آغاز شد٢٦٠نهضت قرامطه در ايران در سال 

ديلمستان آه بعدها پايگاهی برای دولت .و امير آن به قرمطيان گرويد، آشيده شدطالقان در جوزجان آه حاآم 
در آمد و او حكام سامانی )  ه٣٣١متوفای (اسماعيليان نزاری گرديد، سرانجام تحت نفوذ محمد نسفی برذعی 

 ) ١٣. (قتل او اميدهای سياسی قرامطه را خنثی آرد.را به نهضت قرامطه فراخواند
 

 ن و قرمطيان رابطه فاطميا
ابن رزام .از جمله مسائل مورد بحث ميان محققان و نحله شناسان، بررسی رابطه فاطميان و قرامطه است 

اند، و تاريخ  اند، هر دو جنبش را يكی دانسته و آسانی آه از او پيروی آرده) آه گرايش ضد اسماعيلی دارد(
اند، اما اسماعيليان  موضوع نظريه روشنی ابراز نداشتهنگاران مسلمان هم روزگار او، مانند طبری، درباره اين 

 . شمارند جديد هر گونه پيوستگی ميان خودشان را با قرمطيان نادرست می
 

آند، يا دست آم از تعاون ميان آنها سخن  ترين مأخذی آه يكی بودن فاطميان و قرمطيان را تأييد می آهن
آوشد  توان متهم آرد آه متعصب است يا می ا به ندرت میثابت ر.گويد، آتاب ثابت بن سنان صابئی است می

های بدعتگذاری مانند قرمطيان منسوب و ايشان را بدنام آند، زيرا وی هيچگونه خصومتی  تا فاطميان را به فرقه
آند، هيچ  دهد و در حق شرعی عبيد اهللا آه پيوسته به او علوی فاطمی اطالق می با فاطميان نشان نمی

آند، بلكه گواهی او ضمنی و غير  ثابت بر يكی بودن اين دو جماعت تأآيد نمی.دارد از نمیگونه شكی ابر
 ) ١٤. (مستقيم است

 
شود آه يكی دانستن اين دو  های تاريخی و آرای محققان روشن می بهرحال با مراجعه به مجموع گزارش
داشتند، زيرا قرامطه بر اين باور آنان در مسئله امامت با يكديگر اختالف .جنبش دينی ـ سياسی صحيح نيست

بودند آه محمد بن اسماعيل آخرين امام و زنده و غايب است و روزی ظهور خواهد آرد، ولی فاطميان اين 
 . عقيده را مردود دانسته، به استمرار خط امامت در فرزندان اسماعيل قائل شدند

 
فاطميان پس از تسلط .قالبی آنها نهفته استاختالف ديگر ميان اين دو جناح مذهبی، در برداشت و گرايش ان

بر سرزمينهای شمال آفريقا و مخصوصا مصر و تشكيل خالفت فاطمی به تدريج از حالت نهضت در آمده و با 
دشمنان ديرينه خود، يعنی عباسيان، راه مماشات پيش گرفته و گاه رابطه نزديك برقرار نمودند و تا حدی از 

دند، و حال آنكه قرامطه به دليل قرار گرفتن در متن سرزمينهای خالفت عباسی و اصول مبارزاتی خود عدول آر
 ) ١٥. (مبارزه پيگير با آنها همچنان آرمانها و اهداف نخستين خود را حفظ آرده و در واقع حالت انقالبی داشتند

 
 ولی هجوم آنان به از طرفی هر چند فاطميان از مخاصمات و درگيريهای قرامطه با عباسيان ناراضی نبودند،

ای را  مردم و غارت و چپاولگريهای قرمطيان به هيچ وجه مورد قبول فاطميان نبود و آنان چنين اعمال وحشيانه
اند، چنانكه در ذی حجه  مورخان از درگيريهای نظامی ميان قرامطه و فاطميان گزارشی داده.آردند محكوم می

يروهای فاطمی، لشكری از قرامطه تحت فرماندهی پسر  هجری، سه ماه پس از تسخير مصر به دست ن٣٥٨
عموهای اعصم، به نام آسری و صخر، به رمله حمله آرده، اخشيديان را شكست دادند و با قرار داد صلحی 

 ٣٥٩های آنان با اخشيديان در سال  آه ميان آنان منعقد شد، نيروهای قرامطه عقب نشينی آردند، و باقيمانده
 به آمك عز الدوله بويهی و ابو تغلب حمدانی شتافت و ٣٦٠اعصم در سال .كست خوردنداز قشون فاطميان ش

وی .دمشق و رمله را بار ديگر تصرف آرد و قشون فاطميان را از آنجا راند، و در همه جا از عباسيان حمايت آرد
نشينی آرد و به  هجری پس از به وجود آمدن مانعی عقب ٣٦١حتی قاهره را محاصره، ولی در ربيع االل سا 

 ) ١٦... ( رمله را از فاطميان باز پس گرفت٣٦١بار ديگر در رمضان .احساء بازگشت
 

آيد آه قرامطه و فاطميان در عين اينكه هر دو به امامت اسماعيل و  از مجموع آنچه بيان گرديد، به دست می
 بن اسماعيل توافق نداشتند، محمد بن اسماعيل معتقد بودند، در مسئله استمرار امامت در فرزندان محمد



 )٣ (فرقه هاِی اسالمی           

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

 

 

 
251

های  چنانكه از نظر استراتژی سياسی و انقالبی نيز هماهنگ نبودند و مجموع اين اختالفات موجب درگيری
نظامی ميان آنان گرديد، گرچه اين اختالفات مستمر نبوده و در مواردی روابط آنان عادی و احيانا دوستانه نيز 

 ) ١٧. (بوده است
 
 : ها نوشت پی

 
  ٢١٣.ـ تاريخ شيعه، ص  ١
  ٨٤٦. ـ تاريخ تمدن اسالمی، ص ٢
  . ، مقاله قرامطه و اسماعيليان از استرن٢٨ ـ ٢٩ ـ نهضت قرامطه، ص ٣
 به نقل از عبيد اهللا المهدی، تأليف حسن ابراهيم حسن و ٢١٣ ـ ٢١٤های اسالم، ص   ـ تاريخ شيعه و فرقه٤

  ٧٧. ـ ١٦٩طه احمد شرف، ط مصر، ص 
  ٢١٤. ـ ٢١٥های اسالم، ص  ، تاريخ شيعه و فرقه١٦٣، ١٧٣، الشيعة و التشيع، ص ٥٢٤لخلفاء، ص  ـ تاريخ ا٥
  ٨٤٥.، ٨٤٨ ـ جرجی زيدان، تاريخ تمدن اسالمی، ص ٦
  ١٨٨.، ١٩١ ـ تاريخ الشيعة، شيخ محمد حسين مظفر، ص ٧
های  يخ شيعه و فرقه، تار٤٤، ٤٧ و ص ٨١ ـ ٨٢، نهضت قرامطه، ص ١٣٢ ـ ١٣٤، ص ٤ ـ ظهر االسالم، ج ٨

  ٥٨٢.، ٥٨٥، ص ١، به نقل از براون، تاريخ ادبيات ايران، ج ٢١٦ ـ ٢١٧اسالم، ص 
الزم به ذآر است آه دخويه تاريخ فروپاشی آنان را به .، مقاله ويلفرد مادلونگ٥١، ٥٢ ـ نهضت قرامطه، ص ٩

  ٧١.همان، ص . ذآر آرده است٤٧٤سال 
سوريه به دعوت به آيين قرمطی دست زد، حسين فرزند زآرويه معروف به  ـ به گفته مادلونگ فردی آه در ١٠

صاحب الشامه بود و آسی آه در محاصره دمشق به قتل رسيد، يحيی برادر حسين بود آه به صاحب الناقه 
  .  صورت گرفت٢٩٠/معروف بود و رهبريت نهضت قرمطی را در سوريه به عهده گرفته بود و قتل او در شعبان

 به قتل ٢٩١ل او صاحب الشامه رهبريت جنبش را به عهده گرفت و او نيز در ربيع االول سال پس از قت
او نيز در رمضان سال .پس از وی زآرويه فردی به نام ابو نمام نصر را به رهبری قرامطه سوريه برگزيد .رسيد
قشونهای عباسی را  از مخفيگاه خود بيرون آمد و يكی از ٢٩٣ به قتل رسيد، و زآرويه در ذی حجه ٢٩٣

شكست داده، و آاروان زائران خراسانی و غرب ايران را در برگشتشان از زيارت مكه غارت آردند و اآثر حجاج را 
اآثر . زخم برداشت و در جنگی دستگير شد و پس از چند روز بمرد٢٩٤/زآرويه در ربيع االول.به قتل رساندند

  ) . ٣٩ ـ ٤٠امطه، ص نهضت قر. (هواداران او دستگير و اعدام شدند
  . ، مقاله لويی ماسينيون٨١، ٨٣ ـ نهضت قرامطه، ص ١١
  . ، مقدمه دآتر يعقوب آژند١٠ ـ نهضت قرامطه، ص ١٢
  .  مقاله ويلفرد مادلونگ٤٩ ـ ٥٠ ـ همان، ص ١٣
  . ، مقاله ويلفرد مادلونگ٤٩ ـ ٥٠ ـ نهضت قرامطه، ص ١٤
  ١٢٩.، ١٢١دهای آيش اسماعيليان، ص برنارد لويس، بنيا:  ـ در اين باره بنگريد١٥
  
  

  یدانشمندان اسماعيل
 

  ٧٧فرق و مذاهب آالمی، ص : آتاب
 علی ربانی گپايگانی : نويسنده

 
باطنيه علی رغم انحرافات اعتقادی زيادشان، از يك مكتب فلسفی و آالمی نسبتا قابل توجهی برخوردارند و 

در .ه و آتابهای قابل توجهی از آنها به يادگار مانده استشخصيتهای فكری با اهميتی در ميان آنها ظهور آرد
 : شويم اينجا نام برخی از دانشمندان و مؤلفان اسماعيلی و آثار علمی آنان را يادآور می

 
 ه قاضی القضاة المعز خليفه ٣٦٣ ـ ابو حنيفه نعمان بن ثابت معروف به ابو حنيفه شيعی متوفای ١

افتتاح «و » المجالس و المؤامرات«از مؤلفات ديگر او .ائم االسالم نام داردآتاب معروف او در فقه دع.فاطمی
  . است» الدعوة و ابتداء الدولة

  .  ه صاحب آتاب اعالم النبوة٣٣٢ ـ ابو حاتم رازی متوفای ٢
وی متفكری عميق بود و حدود بيست تصنيف . ـ ابو يعقوب سجستانی متوفای نيمه دوم قرن چهارم هجری٣

  . ثار او آشف المحجوب استاز آ.دارد



 )٣ (فرقه هاِی اسالمی           

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

 

 

 
252

وی .مؤلف آثاری فراوان با مطالبی عميق و قابل مالحظه)  ه٤٠٨متوفای حدود سال ( ـ حميد الدين آرمانی ٤
  . خليفه فاطمی بود، چندين آتاب نيز در مجادله با دروزيان نوشت» الحكيم«چون يكی از داعيان 

در مراتب تعليمات باطنی به زبانهای عربی و فارسی وی نيز آثاری متعدد . ه٤٧٠ ـ مؤيد شيرازی متوفای ٥
  . آتاب مجالس و ديوان از جمله آثار او است.تأليف آرده است

آتاب .های برجسته اسماعيليه است  از شخصيت. ه٤٨١ ـ ناصر خسرو شاعر فارسی زبان معروف متوفای ۶
 . او معروف است» خوان اخوان«و » وجه دين«جامع الحكمتين، و آتاب 

 
ای آه دوره يمنی  در دوره.ر شاخه مستعلی پس از دوره فاطميان، چند نويسنده آثير التأليف نمايان گشتد

هايی از الهيات و  شود، چند داعی يمنی بزرگ ظهور آرد آه آار اساسی آنان تحرير مجموعه جديد ناميده می
 : آنيم ده میدر اين جا به ذآر نام برخی از آنان بسن.امام شناسی اسماعيلی بوده است

 
  .  ه٥٥٧ ـ ابراهيم بن الحسن الحامدی داعی دوم متوفای ١
های غزالی در بيست تصنيف   ه آه جوابهای ارزشمند او به حمله٦١٢ ـ حاتم بن ابراهيم داعی سوم متوفای ٢

  . مهم از آثار او منعكس است
ديگر، آتاب دامغ الباطل را در جواب اثر  ه آه عالوه بر آثار ٦١٢ ـ علی بن محمد بن الوليد داعی پنجم متوفای ٣

  . بزرگ ضد اسماعيلی غزالی با عنوان المستظهری نوشته است
  . ای در الهيات و معاد شناسی چاپ شده است از او خالصه. ه٦٥٧ ـ حسين بن علی داعی هشتم متوفای ٤
فيلسوف اسماعيلی آثار از وی به عنوان مورخ و . ه٨٧٢ ـ ادريس عماد الدين يمنی داعی نوزدهم متوفای ٥

  . مهمی برجای مانده است
  

 ق را ٩٣٩رسيم و از اين دوره، اثر عظيم حسن بن نوح هندی بهروشی متوفای  در اينجا به دوره هندی می
 . شود شويم آه هفت مجلد بزرگ را شامل می يادآور می

 
در اينجا نيز دهها .شود میدر جريان اين دوره شاخه مستعلی به دو شاخه فرعی داودی و سليمانی تقسيم 

  . اند، اما با آمال تأسف برای محققان عنوانهايی بيش نيستند  عنوان آتاب شناخته شده
  
 
 

  ی الموتیآثار اسماعيل
 

بر جای مانده، به طور عمده از مؤلفان ) اسماعيليه نزاری در ايران(آثاری آه در زمينه مذهب اسماعيلی الموت 
باشد آه مهمترين آنها  از آن جمله دو رساله از خواجه نصير الدين طوسی میشيعی دوازده امامی است آه 

مذهب اسماعيلی پس از سقوط الموت در آسوت تصوف به حيات خود ادامه داد و از آن .روضة التسليم نام دارد
)  ق٧٢٠متوفای حدود (رسد قهستانی  به نظر می.پس در ادبيات صوفيان نوعی ابهام وجود داشته است

از سيد سهراب ولی .تين آسی بود آه از اصطالحات صوفيانه برای بيان مضامين اسماعيلی استفاده آردنخس
نيمه دوم قرن پانزده (و ابو اسحاق قهستانی )  ق به نوشتن مشغول بود٨٥٦آه در حدود سال (بدخشانی 

)  ق٦٦٠ی پس از سال متوفا(خير خواه هروی .اثری مهم در فلسفه اسماعيلی به يادگار مانده است) ميالدی
ترين اثر او آالم پير است و بسط هفت فصل ابو اسحاق قهستانی به شمار  ای پرآار بود آه اساسی نويسنده

ترين طرح فلسفه اسماعيلی سنت الموتی موجود  رود، و همراه روضة التسليم نصير الدين طوسی آامل می
چند رساله به )  ميالدی١٨٥٠متولد سال (دوم از پير شهاب الدين شاه حسينی، فرزند ارشد آقاخان .است

 ) ١. (های بسيار خوبی از عرفان اسماعيلی است يادگار مانده آه دست آم خالصه
 
 : نوشت پی

 
آشنايی با علوم : ك.، نيز ر١٢٢ ـ ١٢٥، ص ٢، ج ١٠٧، ١٠٩، ص ١ ـ تاريخ فلسفه اسالمی، هانری آوربن، ج ١

  .ی االعالم، بنيادهای آيش اسماعيليان ، المنجد ف٢٢اسالمی، آالم، عرفان، ص 
  
  
  



 )٣ (فرقه هاِی اسالمی           

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

 

 

 
253

  فطحيه
 

  ٢٥٣فرهنگ فرق اسالمی، ص : آتاب
  دآتر محمد جواد مشكور : نويسنده

 
 . بود) ١٤٨در گذشته در (پيروان عبد اهللا بن جعفر االفطح 

 
و بود ولی منزلت و احترامی پيش پدرش نداشت ) ع(وی پس از اسماعيل بزرگترين فرزند امام جعفر صادق 

 . بود»  مرجئه«و »  حشويه«متمايل به 
 

نشست دعوی امامت و  چون او در هنگام رحلت پدرش مهمترين فرزند بود و در مجلس آن حضرت می
امامت در مهمترين فرزندان امام «: جانشينی پدر آرد و پيروان او حديثی از آن حضرت روايت آردند آه فرمود

قايل بودند به پسرش ) ص(پيش از اين به امامت جعفر بن محمد بسياری از آسانی آه  از اين جهت»  است
 . شناختند عبد اهللا گرائيدند جز شماری اندك آه امام راستين را می

 
عبد اهللا را به پرسشهايی درباره حالل و حرام و ديگر چيزها بيازمودند چون در نزد او دانشی نيافتند از پذيرفتن 

 . امامت او سرباز زدند
 

نامند و چون عبد اهللا را سری پهن بود و به »  فطحيه«دسته را آه به امامت عبد اهللا بن جعفر گرائيدند باری آن 
اين گروه به نام عبد اهللا بن : برخی گويند. قول بعضی پاهای پهن داشت از اين رو او را عبد اهللا افطح خواندند

 . ناميده شدند»  فطحيه«آوفه بوده فطيح يا عبد اهللا بن افطح نامی آه از پيشوايان ايشان و اهل 
 

پسر : باری بيشترين بزرگان شيعه و فقيهان ايشان به اين مذهب گرويدند و در امامت وی شك نكردند و گفتند
جز اندآی از گفتار »  فطحيه«او نيز پس از وی امام است ولی چون عبد اهللا بمرد و او را پسری نيافتند همگی 

 . بگرائيدند) ع( حضرت موسی بن جعفر به امامت وی بازگشتند و به
 

  .زندگانی عبد اهللا پس از پدرش هفتاد روز يا بيشتر بود: گويند
  
  

  واقفيه
 

  ۴۵۴فرهنگ فرق اسالمی ص : آتاب
 دآتر محمدجواد مشكور : نويسنده

 
اسم عام برای هر گروهی است آه بر خالف جمهور در يكی از مسائل امامت در قبول رای اآثريت توقف 

را بر ) ع(مانند ابو علی جبائی و پسرش ابو هاشم آه نه حضرت علی»  معتزله«مثال جماعتی از . اند آرده یم
همچنين آسانی را آه بعد از . خواندند می»  واقفی«دانستند  ساير صحابه و نه ديگر صحابه را بر او افضل می

برادر او را و نه امامت فرزند غايب منتظرش ) بآّذا(آه نه امامت جعفر »  اماميه«در ميان ) ع(رحلت امام يازدهم
اين لقب نام عمومی فرقی است از شيعه آه در مقابل . خوانند»  واقفه«را پذيرفتند، اصطالحا ) ع(امام دوازدهم

شدند و امامت را به آن حضرت قطع آردند و منكر امامت فرزندش ) ع(منكر رحلت امام موسی آاظم»  قطعيه«
 . ممطوريه و موسويه. اند نيز خوانده»  ممطوره «اين فرقه را. شدند

 
آه بعضی آن را قديم و برخی ديگر حادث »  قدم قرآن«و »  حدوث«همچنين در فرق آالمی و گفتگو درباره 

در اين معنی اگر توقف آنی بين اقرار و انكار گرد آن سخن نگردی : شدند و گفتند»  واقفه«خوانند، گروهی از 
در صورت اطالق »  واقفه«بهر حال . به طريق سالمت و راه استقامت نزديكتر باشد»  حادث«ا ي است»  قديم«آه 

 . شود اطالق می»  موسويه«به عدم قرينه در اصطالح رجالی شيعه به همان فرقه 
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دو وآيل او در آوفه ) ع(در هنگام محبوس بودن حضرت امام موسی آاظم: نويسد خود می»  رجال«آشی در 

آوری آردند و چون امام در زندان بود با آن پول برای  سهم امام از شيعيان آن حضرت جمع ينار بابتهزار د سی
ها و چيزهای ديگر خريدند و چون خبر مرگ امام را بشنيدند برای اين آه پولها را پس ندهند با آمال  خود خانه

آردند از آن جهت پيروان ايشان را شدند و درباره او درنگ و توقف ) ع(شرمی منكر مرگ امام موسی آاظم بی
 . خواندند»  واقفه«
 

 . ٢٣۶المقاالت و الفرق، ص 
 . ١٠٠، ص ١مقاالت االسالميين، ج 

 . ١٧۵الحور العين، ص 
 . ١۴٧الملل و النحل شهرستانی، ص 

  . ٢٧٢ريحانة االدب، ص 
  

  
 
 
 

  زيديه
  

  یتاريخ پيدايش زيديه و عقايد زيد بن عل
 

   ٩٩می، ص فرق و مذاهب آال: آتاب
 علی ربانی گلپايگانی : نويسنده

 
آنان پس از شهادت امام حسين، زيد شهيد، فرزند امام . گردد تاريخ پيدايش زيديه، به قرن دوم هجری باز می

شمارند، نه امام به معنی  و امام زين العابدين را تنها پيشوای علم و معرفت می. دانند زين العابدين را امام می
زيرا چنان آه شرح آن خواهد آمد، يكی از شرايط امام از نظر آنان، قيام . و زمامدار اسالمیرهبر سياسی 

اآثر نويسندگان زيدی، امام زين العابدين را در شمار امامان خود ندانسته و . مسلحانه بر ضد ستمگران است
 - درس با نگرشی تاريخیما در چند . دانند به جای او حسن مثنی، فرزند امام حسن مجتبی را امام خود می

های زيديه، پيشوايان  تحليلی و با رويكرد آالمی، درباره شخصيت و قيام و عقايد آالمی زيد شهيد، فرقه
 . خواهيم آرد هايی از عقايد دينی زيديه بحث سياسی، رجال علمی، حكومتهای زيديه، روش آالمی و نمونه

 
 تاريخ زندگی و شخصيت زيد بن علی 

 هجری به عنوان تاريخ ٨٠ و ٧٨، ٧٥اند، از سالهای  ريخ والدت و شهادت زيد بن علی اختالف آردهمورخان، در تا
ولی مشهور اين است آه .  به عنوان سالهای شهادت او ياد شده است١٢٢ و ١٢١، ١٢٠والدت، و از سالهای 

: ادت او هماهنگ استاين مدت با دو قول در تاريخ والدت و شه.  سال بوده است٤٢مجموع دوران زندگی او 
 ) ١. (تر است و قول اخير معروف) ٨٠ -١٢٢(و ديگری با ) ٧٨ - ١٢٠(يكی با 

 
دانشمندان اماميه شخصيت زيد را ستوده و او را به علم و دانش، تهجد و تقوا، زهد و پرهيزگاری، شجاعت و 

 : مرحوم شيخ مفيد درباره او گفته است. اند ظلم ستيزی وصف آرده
 
فردی عابد، . السالم شخصيت ممتاز در ميان برادران خود بود ی بن الحسين پس از حضرت باقر عليهزيد بن عل«

رفت و به انگيزه امر به معروف و نهی از منكر و خونخواهی  پرهيزگار، فقيه، سخاوتمند و شجاع به شمار می
»  حليف القرآن« او به آثرت انس او با قرآن سبب توصيف) ٢. (السالم قيام آرد جدش حسين بن علی عليه

 ) ٣. (» شده بود) هم پيمان با قرآن(
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اين نگرش ستايش آميز شيعه درباره به زيد از موضع و ديدگاه تكريم آميز ائمه اهل بيت عليهم السالم در مورد 
 : چنانكه شيخ بهائی گفته است. گيرد او سرچشمه می

 
ا در تمجيد و تكريم وی روايات بسياری وارد شده است، و از پيشوايان م. آنيم ما از زيد جز به نيكی ياد نمی«

 ) ٤. (» خدا عمويم را رحمت آند«: گفت السالم بسيار می امام صادق عليه
 

بابی را به نقل روايات ائمه معصوم عليهم السالم در »  السالم عيون اخبار الرضا عليه«شيخ صدوق در آتاب 
 : فاد يكی از روايات چنين استم) ٥. (مدح و منقبت زيد اختصاص داده است

 
را بر ضد عباسيان يادآور شد و آن را ) برادر امام رضا(السالم قيام زيد النار  روزی مامون در حضور امام رضا عليه«

. آشتم اگر به خاطر رعايت احترام شما نبود او را می: با قيام زيد بن علی بر ضد بنی اميه مقايسه آرد و افزود
زيد بن علی از دانشمندان آل . برادرم زيد را با زيد بن علی مقايسه مكن«: خ مامون فرمودامام رضا در پاس

. محمد بود، وی برای خشنودی خدا خشمگين شد، و با دشمنان خدا جهاد آرد، و در راه خدا به شهادت رسيد
 « 
 

 : جارود نقل آرده آه گفته استآرد، چنانكه شيخ صدوق از ابی ال السالم زيد را تكريم فراوان می امام باقر عليه
 
او «: السالم به او افتاد، فرمود وقتی چشم امام باقر عليه. السالم بودم آه زيد وارد شد من نزد امام باقر عليه«

البته برگزيده است مادری آه تو «: آنگاه خطاب به زيد فرمود. »  بزرگ خاندان خود و انتقام گيرنده خون آنهاست
 ) ٦. (» . . . است ای زيدرا به دنيا آورده 

 
السالم را ديدم آه وقتی به برادرش زيد نگاه  امام باقر عليه: شده است آه گفت از جابر بن يزيد جعفی روايت

 : آرد اين آيه را تالوت آرد می
 

نات فالذين هاجروا و اخرجوا من ديارهم و اوذوا فی سبيلی و قاتلوا و قتلوا الآفرن عنهم سيئاتهم و الدخلنهم ج
 ) ٧. (تجری من تحتها االنهار ثوابا من عند اهللا، و اهللا عنده حسن الثواب

 
اند و جهاد آرده و به شهادت  شده آسانی آه هجرت آرده و از ديار خود رانده شده و در راه من اذيت

آنم، اين   میاند، لغزشهايشان را پوشيده، و آنان را به باغهايی آه نهرها از پايين آنها جاری است وارد رسيده
 . پاداشی از خداوند است، و بهترين پاداش نزد خداست

 
 ) ٨. (سوگند به خدا او از مصاديق اين آيه است«: السالم اشاره به زيد آرد و گفت آنگاه امام باقر عليه

 
فت و گر ابو الفرج اصفهانی از عبد اهللا بن جرير نقل آرده آه وی ديده است آه جعفر بن محمد رآاب زيد را می

 ) ٩. (آراست نشست، لباس وی را می آنگاه آه بر مرآب می
 

داشت، و  السالم عموی خود را گرامی می باشد، بيانگر اين است آه امام صادق عليه اگر اين گفته درست
 ) ١٠. (داشت حرمت او را آه در سن، بزرگتر از وی بود، به سان پدر نگه می

 
السالم بوده است، چنانكه  م زيد مورد رضايت و تاييد امام صادق عليهآيد آه قيا از برخی روايات به دست می

ای عمو، اگر «: السالم به او فرمود السالم درباره قيام خود مشورت آرد، امام عليه وقتی با امام صادق عليه
رفت،   میو آن گاه آه زيد از نزد او. »  خشنودی آه آشته شوی و بدنت را بردار بياويزند، پس اين آار را بكن

 ) ١١. (» وای بر آسی آه فرياد ياری خواهی او را بشنود و او را ياری نكند«: السالم فرمود امام صادق عليه
 

شود، ولی اين روايات از نظر سند قابل اطمينان  شيعه رواياتی نيز دال بر نكوهش زيد يافت می گرچه در احاديث
از اين رو، محققان روايات ذم را مردود .  از روايات ذم استنيستند، و از نظر عدد نيز تعداد روايات مدح بيش

 . اند دانسته
 

 استادان و شاگردان زيد 
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السالم علم دين را  همان گونه آه قبال يادآور شديم، زيد قبل از هر فرد ديگر، از پدرش امام زين العابدين عليه
نمود، ولی عالوه بر آنان از افرادی چون ابان السالم آسب دانش  آموخت، و پس از آن از برادرش امام باقر عليه

بن عثمان، عبيد اهللا بن ابی رافع و عروة بن زبير نيز آسب دانش آرده است، اما فرضيه علم اندوزی او از واصل 
رسد، زيرا  اند، ثابت نشده و بعيد به نظر می بن عطا، آه برخی چون احمد امين مصری و ديگران مطرح آرده

 .  آوچكتر و يا با او هم سن بوده استواصل از نظر سن،
 

 : توان افراد زير را نام برد از مشاهير شاگردان وی می
 
 ) .  ه١٣٢متوفای ( منصور بن معتمر بن عبد اهللا سلمی آوفی -١
 .  هارون بن سعد عجلی يا جعفی آوفی از مشايخ مسلم صاحب صحيح معروف بوده است-٢
 . ه انصاری آه همراه با زيد به شهادت رسيد معاوية بن اسحاق بن زيد بن حارث-٣
 . های زيديه  ابو الجارود زياد بن منذر همدانی، رئيس فرقه جاروديه از فرقه-٤
 .  حسن بن صالح-٥
 .  علی بن صالح و برادرش حسن صالح-٦
 . السالم بوده است وی از اصحاب امام صادق عليه.  محمد بن عبد الرحمان بن ابی ليلی-٧
 . بن خالد واسطی، راوی مسند زيد عمرو -٨
 ) .  ه١٢٧متوفای سال ( اسماعيل بن عبد الرحمان سدی از بزرگان علمای آوفه -٩
 ) ١٢) . ( ه١٤٨متوفای سال ( سليمان بن مهران اعمش از بزرگان علمای آوفه -١٠
 

 آثار علمی زيد شهيد 
 : ارتند ازباشد، عب آثار علمی آه از زيد بر جای مانده و به او منسوب می

 
 . به تفسير آيات مشكل قرآن پرداخته است چنانكه از نام آن معلوم است:  تفسير غريب القرآن-١
اين آتاب با استناد به آيات قرآن آريم به بيان فضايل پيامبر صلی اهللا عليه و آله و اهل بيت عليهم :  الصفوة-٢

 . السالم و برتری آنان بر ديگران پرداخته است
در اين رساله خطاب به علمای امت اسالمی اهداف دعوت و قيام خود را شرح داده :  الی علماء االمة رسالة-٣

 . است
 . چنانكه از نام آن روشن است، درباره مناسك حج است:  مناسك الحج-٤
دانشمندان زيدی نسبت اين آتاب را به زيد .  مجموعه فقهی و حديثی آه به مسند امام زيد معروف است-٥
رفته و بر آنند آه اين نخستين آتابی است آه در فقه و حديث نگارش يافته است، و برخی از آنان آن را پذي

)  ه١٢٢١متوفای (ترين آنها شرح قاضی شرف الدين، حسين بن احمد سياغی يمنی  اند آه مفصل شرح آرده
 . نام دارد» الروض النظير في شرح مجموع الفقه الكبير«است، و 

حور آار خود را مسند امام زيد قرار داده است، ولی بر اثبات مطالب آن به شيوه مورد قبول در گرچه شارح، م
فقه اهل سنت استدالل آرده است، يعنی به مراسيل و موقوفات صحابه، و نيز قياس و مانند آن استناد نموده 

مطيعی حنفی مصری در شيخ محمد بخيت  بسيار دارد، بدين جهت شباهت از اين رو، به فقه اهل سنت. است
 ) ١٣. (»  اين آتاب در معظم احكام با مذهب امام ابو حنيفه موافق است«: تفريظ خود بر آتاب نوشته است

 
 زيد و معتزله

 
همان گونه آه قبال يادآور شديم، برخی از نويسندگان برآنند آه زيد در عقايد آالمی خود از واصل بن عطا 

اين . و از اين روی، آرای آالمی زيديه با عقايد معتزله هماهنگ استمؤسس مذهب معتزله بهره گرفته، 
گردد، چنانكه گفته است، زيد در اصول، نزد واصل بن عطا،  فرضيه از نظر تاريخی به شهرستانی باز می

پس از وی برخی از نويسندگان اهل سنت و زيديه نيز آن را پذيرفته و نقل ) ١٤. (پيشوای معتزله تلمذ آرد
 . اند آرده

 
در اين جا سخن برخی از دانشمندان .  دليل معتبری ندارد-  همان گونه آه قبال يادآور شديم-ولی اين فرضيه

 . گذرانيم معاصر زيديه را در نقد اين فرضيه از نظر می
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يكی از اشتباهات شايع، نسبت دادن زيديه در اصول عقايد به معتزله است و اين آه امام زيد شاگرد واصل بن 
ای است آه اين سخن اشتباه را نقل آرده و ديگران از او  شايد شهرستانی اولين نويسنده. طا بوده استع

البته شهرستانی دليلی بر رای خود اقامه نكرده است، و شايد منشا اعتقاد او هماهنگی عقايد . اند گرفته
ای را به فرقه ديگر   نيست تا فرقهزيديه و معتزله در بسياری از مسايل آالمی بوده است، ولی اين دليل آافی

 . منسوب آنيم
 

از نظر همه مورخان روشن است آه در آن زمان، مدينه مرآز علم و دانش بود، چنانكه وقتی از ابو حنيفه سؤال 
من در معدن و مرآز علم بودم و از يكی از فقهای آن : شد آه علوم خود را از چه آسی گرفته است، پاسخ داد

السالم است آه دو سال در محضر او آسب علم آرده است،   مقصود او امام جعفر صادق عليهعلم آموختم، و
 ) ١٥. (» شد اگر آن دو سال نبود، نعمان هالك می«: چنانكه گفته است

 
با اين حال آيا معقول است آه زيد از مرآز و سرچشمه علم و دانش، يعنی مدينه، به بصره رود تا علم اصول و 

يگران بياموزد و به زيور دانش آراسته گردد، چنانكه گذشته از اين، از نظر مورخان ثابت است آه فروع را از د
واصل بن عطا علم و دانش را از معدن و سرچشمه دانش، يعنی اهل بيت پيامبر صلی اهللا عليه و آله آموخته 

 و دانش را از فرزند محمد، يعنی السالم بود، و علم است، زيرا او از موالی محمد فرزند علی بن ابی طالب عليه
 هجری به بصره رفت و با عمرو بن عبيد ١٠١ سالگی و در سال ٢١ابو هاشم، عبد اهللا بن حنفيه آموخت، و در 
آرد تا اين آه در  شد، و با او در جلسه درس حسن بصری شرآت می آه از شاگردان حسن بصری بود دوست
و آن دو از : د و از وی جدا شد، و عمر بن عبيد نيز با او موافقت نمودمسئله مرتكب آبيره با او اختالف پيدا آر

 . روند پيشوايان معتزله به شمار می
 

اگر بخواهيم زيد را به يكی از فرق آالمی منسوب آنيم، بهتر است او را از فرقه عدليه بناميم، چنانكه اين نام 
 و از اين جاست آه قاضی عبد الجبار معتزلی، و شود، بر همه آسانی آه قائل به عدل و توحيدند، اطالق می

احمد بن يحيی المرتضی، خلفای راشدين و ديگر صحابه قائالن به عدل و منكران جبر را در زمره نخستين طبقه 
عدليه، و امام زيد بن علی و ابو هاشم عبد اهللا بن محمد حنفيه استاد واصل بن عطا را از سومين طبقه عدليه 

 . اند واصل بن عطا و عمرو بن عبيد را از چهارمين طبقه عدليه شناختهاند، و  دانسته
 

با اين شواهد، ترديدی نيست آه پرورده بيت نبوی به هيچ وجه نزد واصل تلمذ نكرده است، و آخرين مطلبی 
نكر در توان در مورد رابطه زيد با واصل گفت اين است آه آن دو، در اجرای اصل امر به معروف و نهی از م آه می

 . اند دنيای اسالم تبادل نظر آرده
 

 آرای آالمی زيد شهيد 
آيد آه زيد از مخزن علوم خاندان رسالت، يعنی پدر و برادر بزرگوار خود  از مطالب قبل، اين نكته به دست می

بايد در علی القاعده . آسب علم و دانش نمود) السالم السالم و امام محمد باقر عليه امام زين العابدين عليه(
مسايل مربوط به مبدا و معاد با عقايد اماميه هماهنگ بوده باشد، و اين مطلبی است آه از مطالعه آثار 

بنابر اين عقايد مخصوص زيديه در اين زمينه، در حقيقت، از ديگر پيشوايان . آيد منسوب به وی به دست می
رخان ملل و نحل، اين عقايد را به زيد نسبت زيديه است، و نه از زيد شهيد دانشمندان زيديه، و برخی از مو

حتی اگر رهبران زيديه نيز عقايد خاص خود را به زيد . اند اند، ولی دليلی بر درستی اين نسبت اقامه نكرده داده
توان آن را دليل معتبری بر درستی نسبت اين عقايد به زيد دانست، زيرا آنان خود صاحب  نسبت دهند، نمی
 .  و احتمال دارد آه بر اساس اجتهاد خود نسبتی را به زيد داده باشندنظر و مجتهد بوده

 
بنابر اين دليلی در دست نيست آه زيد در مسايل صفات خداوند، قضا و قدر، حكم مرتكبان آباير، بداء، رجعت، 

رند، برگرفته مهدويت و نظاير آن، مخالف عقيده ائمه اهل بيت عليهم السالم بوده، و آنچه زيديه به آن عقيده دا
 . از زيد است

 
اصوال مطالعه تاريخ زندگی زيد گويای اين حقيقت است آه وی بيش از آن آه امام در عقايد و احكام باشد، 
امام در جهاد و مبارزه مسلحانه بر ضد دستگاه جائر اموی بوده و آثار منسوب به او نيز بيشتر و تفسير و حديث 

به من ملحق  هر آس آماده جهاد است«: شده آه گفته است و از او روايت. مربوط است تا به عقايد و احكام
 ) ١٦. (» ام جعفر روی آورد جويد به برادرزاده شود، و هر آس علم و دانش می

 
 ائمه اهل بيت و قيام زيد 
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تاريخ زندگی ائمه اهل بيت عليهم السالم گويای اين حقيقت است آه آنان هرگز با ستمكاران سر سازش 
ديدند، به  از اين رو زمامداران جائر اموی و عباسی آه وجود آنها را مخالف اميال و مطامع خود می. تندنداش
ولی شيوه مخالفت آنان با . رساندند های مختلف آنان را شكنجه و آزار داده و سرانجام به شهادت می گونه

از اين رو، در عصری . اجتماعی آنان بودستمگران متفاوت بود، و اين تفاوت نيز به خاطر تفاوت اوضاع و شرايط 
آه زيد قيام آرد، موضع ائمه اهل بيت عليهم السالم اين بود آه آنان قيام مسلحانه خود را به مصلحت اسالم 

آرد، آن  دانستند، ولی اگر فرد يا گروهی بر ضد دستگاه حكومت فاسد و ظالم اموی قيام می و مسلمين نمی
 . آردند های مختلف آن را حمايت می يافتند، به گونه را به جا و خدا پسندانه میرا تخطئه نكرده و هرگاه آن

 
السالم بود، چنانكه وقتی خبر شهادت وی به امام  بدين جهت، قيام زيد مورد تاييد و رضايت ائمه اهل بيت عليه

 : ، گفت) ونانا هللا و انا اليه راجع(السالم رسيد، آن حضرت پس از ادای آلمه استرجاع  صادق عليه
 
سوگند . آرد او عموی خوبی بود، فردی بود آه از دين و دنيای ما دفاع می. خواهم پاداش عمويم را از خدا می«

. » به خدا او به شهادت رسيد، چنانكه ياران رسول خدا و علی و حسين عليهم السالم به شهادت رسيدند
)١٧ ( 
 

 : و نيز فرمود
 
خواهد بود، و آسی آه او را سرزنش نمايد، شريك خون او خواهد   در بهشتآسی آه بر زيد گريه آند با او«
 ) ١٨. (» بود

 
 ) ١٩. (و روايات بسيار ديگر آه در اين باره وارد شده است

 
مرحوم شهيد اول پس از بيان اين آه اگر نهی از منكر به آشتن مرتكب آبيره منجر گردد، از طرف غير امام 

 به نقل و نقد داليل مخالفان - آن اين است آه مستلزم ارتكاب منكری شديدتر نگردد زيرا از شرايط- جايز نيست
با جمع آثيری از تابعين با حجاج يوسف به نبرد  اند محمد بن اشعث داليل آنان اين است آه گفته. پرداخته است

 : ستدالل گفته استآنگاه در رد اين ا. ها را رد نكرده است پرداختند، و هيچ يك از علمای اسالمی عمل آن
 
 ) ٢٠. (»  ممكن است قيام آنان با اذن امام واجب االطاعة بوده است، همانند قيام زيد بن علی و ديگر علويان«
 
 : ها نوشت پی

 
 . ٦٥، دآتر احمد محمود صبحی، الزيدية، ص ١٠٧، ص ٧ عالمه سيد محسن امين، اعيان الشيعه، ج -١
 . نفات شيخ مفيد از مص١١، مجلد ١٧١ االرشاد، ص -٢
 . ٢٥٥عمدة المطالب، ص )  ه٢٨٨/ م ( احمد بن علی بن الحسين، -٣
 . ١٠٨، ص ٧ اعيان الشيعة، ج -٤
 . ٢٤٨، ص ٢٥، باب ١ عيون اخبار الرضا، ج -٥
 . ١١، حديث ٣٣٥٤ امالی شيخ صدوق، ص -٦
 . ١٩٥/  آل عمران -٧
 . ٧١، ص ٧ بحوث فی الملل و النحل، ج -٨
 .٨٧لبيين، ابو الفرج اصفهانی، ص  مقاتل الطا-٩
 . ٧٣، ص ٧ بحوث فی الملل و النحل، ج -١٠
 . ٢٤٨، ص ١السالم، ج   عيون اخبار الرضا عليه-١١
 .  رجوع شود١١٠ -١٠٧، ص ٧ به آتاب بحوث فی الملل و النحل، ج -١٢
 . ١٢٥ -١١٩، ص ٧ بحوث فی الملل و النحل، ج -١٣
 . ١٣٨٩، ص ١ ملل و نحل شهرستانی، ج -١٤
 . ٢٨السالم، ابو زهرة، ص   االمام الصادق عليه-١٥
 . ٣٠٢ آفاية االثر، خزاز قمی، ص -١٦
 . ٦، حديث ٢٥، باب ٢٥٢ / ١السالم،   عيون اخبار الرضا عليه-١٧
 . ١٩٣ / ٤٦ بحار االنوار، -١٨
 . ، رجوع شود١٠، فصل ٧ به آتاب بحوث فی الملل و النحل، ج -١٩
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  .٢٠٥ -٢٠٧، ص ٢ائد، ج  القواعد و الفو-٢٠

  
  حكومتهای زيديه

 
  ١٣٢فرق و مذاهب آالمی، ص : آتاب

 علی ربانی گلپايگانی : نويسنده
 

برخی از مجاهدان زيديه توانستند در برخی از مناطق سرزمين اسالمی حكومتهايی را تشكيل دهند، اين 
 : حكومتها عبارتند از

 
  حكومت زيديه در مغرب -١

محمد . محمد، ابراهيم، عيسی، يحيی، ادريس، و سليمان: ثنی شش فرزند پسر داشتعبد اهللا بن حسن م
يحيی به ديلم . ابراهيم نيز در بصره قيام آرد و آشته شد. در حجاز قيام آرد و به شهادت رسيد) نفس زآيه(

 . پيوستادريس به مغرب گريخت و برادرش سليمان نيز به او . گريخت و سرانجام در زندان هارون در گذشت
 

ای وی را به مغرب  هنگامی آه ادريس رهسپار مغرب بود، واضح بن منصور، والی مصر، او را پناه داد و با عده
 ) .  ه١٧٢. (اسحاق بن عبد اهللا، والی مغرب، وی را اآرام آرد. اقامت گزيد»  ولبله«فرستاد و در شهر 

 
 . تسلط يافت) مراآش( آردند و او بر مغرب دور ادريس دعوت خود را اعالن آرد، بربرها دعوت او را اجابت

 
هنگامی آه اين خبر به هارون رسيد، چون دوری مسافت مانع از اين بود آه با او بجنگد، فردی را به نام شماخ 

وی چنين آرد . به سوی مغرب فرستاد تا خود را از اصحاب او معرفی آرده و با ادريس رابطه دوستی برقرار آند
پس از او تاج حكومت را بر سر يكی از آنيزان ادريس آه باردار ) .  ه١٧۵(ريس را مسموم ساخت و سرانجام اد
در دوران آودآی وی، راشد آه از مواليان ادريس . او پسری به دنيا آورد آه او را ادريس ناميدند. بود گذاشتند

آنگاه آه ادريس ثانی . بربر در مراآش بودآرد، و فوق العاده مورد احترام قبايل  اول بود، امور حكومت را اداره می
 هجری به وسيله زهر مسموم ٢١٣تا اين آه به سال . به حد بلوغ رسيد، زمام حكومت زيديه را عهده دار شد

 . شد
 

بزرگترين آنها آه محمد نام داشت، جانشين پدر شد، و منطقه . وی دوازده فرزند پسر بر جای گذاشت
طولی نكشيد آه ميان آنها اختالف بروز آرد، و سبب فروپاشی . ن تقسيم آردخود را بين برادرا حكومت تحت

هجری توسط خوارج به رهبری عبد الرزاق خارجی صفری منقرض ٣٢٣و سرانجام در سال . دولت ادريسيان شد
 ) ١. (گرديد

 
  دولت زيديه در يمن -٢

.  هجری تاسيس شد٢٨٨در سال »  الهادی الی الحق«دولت زيديه در يمن توسط يحيی بن الحسين ملقب به 
شد،  نخست در حجاز به عنوان يكی از رهبران زيديه با وی بيعت.  هجری در مدينه متولد شد٢۴۵وی در سال 

 وارد صنعا گرديد، ولی مردم صنعا از ياری او -  آه از طرف عباسيان واليت داشت- و به آوشش فرماندار صنعا
وی بار ديگر به . كرات سخت مخالفت ورزيد، و آنان را به پرداخت زآات ملزم آردامتناع ورزيدند، زيرا او با انجام من

 با همكاری قبايل يمنی وارد صنعا شد، و به عنوان رهبر زيديه برای او ٢٨٨حجاز بازگشت، تا اينكه در سال 
بر ضد او آرد، ولی برخی از قبايل يمنی  او عامالن خود را به نواحی مختلف اعزام می. خطبه خوانده شد

شوريدند و از طرف ديگر ميان او و فرزندانش و اقوام يمن درگيريهای سختی رخ داد، و او در يكی از اين جنگها 
 .  با زهر مسموم گرديد٢٩٨مجروح شد، و در سال 

 
او نه تنها مرد جهاد و مبارزه بود، . شود  ياد می- پس از زيد بن علی-از وی به عنوان بزرگترين شخصيت زيدی

از اين روی مذهب زيدی در يمن به نام وی معروف شده و . ر علم و دانش نيز موقعيتی ممتاز داشتد
وی در عين اينكه امامت علم و جهاد در مذهب زيدی، را دارا، و از نظر سياسی . شود خوانده می»  هادويه«
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گی زاهدانه و دور از تجمل و آرد و زند قدرتمند بود، با مساآين و بيچارگان با مهربانی و فروتنی برخورد می
 . دنياگرايی داشت

 
فدك را پيامبر صلی اهللا : گفت آرد و می دانست، و درباره فدك او را تخطئه می او خالفت ابو بكر را مردود می

السالم وصی و جانشين پيامبر اآرم صلی  از نظر او علی عليه. عليه و آله به فاطمه عليها السالم بخشيده بود
 ) ٢. (و آله بوداهللا عليه 

 
يحيی بن الحسين مكنی به ابو الحسن، از ائمه زيديه، فردی جليل «: مؤلف عمدة الطالب درباره او گفته است

خود . ملقب گرديد»  الهادی الی الحق«در يمن ظهور آرد و به . القدر، شجاع، پرهيزگار، مصنف و شاعر بود
در فقه آتابهای بزرگی تصنيف آرده و به . پوشيد  میگرفت و لباس پشمينه فرماندهی جهاد را بر عهده می

 بود، و در سال ٢٨٠ظهور وی در يمن در زمان حكومت معتضد عباسی در سال . فقه ابو حنيفه نزديك است
 ) ٣. (» فرزندان او ائمه زيديه و فرمانروايان يمن بودند.  در هشتاد سالگی در گذشت٢٩٨

 
، آه نهضت جمهوری خواهی عربی در يمن بر پا گرديد، در ١٣٨٢سال بر زيديه در يمن، تا  امامت و حكومت
 . ادامه داشت»  الهادی الی الحق«فرزندان و نوادگان 

 
  دولت زيديه در طبرستان -٣

او . السالم است مؤسس دولت زيديه در طبرستان، ابو محمد، حسن بن علی از نوادگان امام زين العابدين عليه
»  الناصر للحق« قيام آرد و به الناصر الدين اهللا ملقب گرديد و به ٢٨۴ در سال  متولد شد، و٢٣٠در سال 

. اند وی را ناصر اطروش نيز ناميده. ناميده شدند»  ناصريه«از اين روی دعوت زيديه در طبرستان، . شهرت يافت
)۴ ( 
 

الطروش، امام زيديه است و ابو محمد الحسن، الناصر الكبير ا«: مؤلف عمدة الطالب درباره او چنين گفته است
آرد و در سال  وی چهارده سال در سرزمين ديلم مردم را به اسالم دعوت می. زيديه ناصريه به او منسوبند

) ۵( سالگی در آمل وفات آرد ٩٩ و در ٣٠۴ وارد طبرستان شد، و سه سال بر آن حكومت آرد، و در سال ٣٠١
 به شهادت رسيد، و ٣١۶شد، تا اينكه در سال  امر حكومتدار  پس از وی دامادش حسن بن قاسم علوی عهده

 ) ۶. ( سال، در سرزمين ديلم پايان يافت۶٧به اين صورت دولت علويين پس از 
 

ولی مردم آنجا همچنان بر ديانت مجوس . شايان ذآر است آه سرزمين ديلم در عهد خليفه دوم فتح شد
ح گرديد، ولی اآثريت مردم آن ديار بر آيين مجوس باقی ماندند، و در عهد منصور و مامون نيز بار ديگر فت. بودند

آنان تنها به گرفتن خراج از مردم . ای نبود آه مردم را به اسالم تشويق آند زيرا روش بنی عباس به گونه
اهتمام داشتند، ولی توسط ناصر اطروش به آيين اسالم گرويدند و خود از داعيان به عدل و توحيد گرديدند، و 

 . س از آن دانشمندان و متفكران بزرگی از اين سرزمين در جهان اسالم ظهور آردپ
 

معاصر بود، و با يكديگر مكاتباتی نيز »  الهادی الی الحق«نكته قابل ذآر ديگر اين است آه ناصر اطروش با 
مام در يك زمان، در شود، ولی از نظر زيديه وجود دو ا در اينجا مشكل دو امام در يك زمان مطرح می. اند داشته

 . دو منطقه دور از هم، جايز است، و سرزمين ديلم و يمن نيز آامال از هم دور بودند
 
 : ها نوشت پی

 
 . ١٣٧ -١۴٣، الشيعة و التشيع، ص ١١٠ - ١١٣ الزيديه، ص -١
 . ١٨٠ -١٨١، ١٣٩ - ١۴٠ الزيديه، ص -٢
 . ١٧٧ عمدة الطالب، ص -٣
 . ١٩٠ الزيديه، ص -۴
 . ٣٠٨الب، ص  عمدة الط-۵
  .١۴٧ الشيعة و التشيع، ص -۶
  
  

  زيديه و امامت
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   ١٠٩فرق و مذاهب آالمی، ص : آتاب

 علی ربانی گلپايگانی : نويسنده
 

 : اند به زيد نسبت داده عقايد زير را در مسئله امامت
 
جد شرايط السالم اختصاص ندارد، بلكه برای هر فرد فاطمی آه وا به فرزندان امام حسين عليه  امامت-١

  .  جايز و ثابت است-  حسنی باشد يا حسينی- باشد امامت
  .  وجود دو امام در يك زمان و در دو منطقه جايز است-٢
  .  امامت مفضول با وجود افضل جايز است-٣
 ) ١. ( از شرايط امام، قيام مسلحانه بر ضد ظالمان است-٤
 

حوم آلينی در آافی روايت آرده آه روزی زيد بر مورد اخير در منابع شيعه نيز وارد شده است، چنانكه مر
ای از مردم آوفه همراه داشت آه او را دعوت آرده و وعده  السالم وارد شد، در حالی آه نامه حضرت باقر عليه
اند، يا خود  ها را در پاسخ درخواست تو نوشته آيا اين نامه«: السالم به او گفت امام باقر عليه. ياری داده بودند

شناسند،  ها از طرف خود آنان است، زيرا آنان حق ما را می نامه: اند؟زيد گفت ئا به نوشتن آنها اقدام آردهابتدا
 . و بر حكم خدا درباره وجوب مودت و اطاعت ما آگاهند

 
حكم خداوند به وجوب اطاعت از ما خاندان نبوی به برخی «: السالم خطاب به زيد فرمود امام باقر عليه
 ولی حكم به وجوب مودت ما همگانی است، و امر خدا درباره اوليايش بنا بر قضا و قدر حتمی اختصاص دارد،

. آنند نياز نمی آنان تو را از خدا بی. پس مبادا ناآگاهان امر را بر تو مشتبه سازند. شود در وقت معين جاری می
آند، پس بر امر خدا  ب نمیشتاب مكن، زيرا خداوند به واسطه شتاب بندگانش، در اجرای اوامر خود شتا

 » . پيشی مگير
 

جهاد نكند امام ) با دشمنان خدا(آن آس از ما آه در خانه بنشيند و «: در اين هنگام زيد به خشم آمد و گفت
 » . نيست، بلكه امام آسی است آه در راه خدا جهاد نموده و از حريم خود و حقوق رعيت دفاع آند

 
ای برادر، آيا برای اثبات مدعای خود شاهدی از آتاب خدا يا دليلی از «: فرمودالسالم به او  امام باقر عليه

رسول خدا داری، زيرا خداوند اموری را حالل و اموری را حرام آرده و فرائضی را مقرر داشته، و امر را بر امامی 
ده قيام نمايد، چنان آه آه قائم به امر اوست مشتبه نكرده، تا اينكه به انجام آاری آه هنوز وقت آن فرا نرسي

ای وقتی را مقرر داشته است، پس اگر تو بر مدعای خود از جانب خدا برهان و يقين داری  برای انجام هر فريضه
برم از امامی آه وقت  به تصميم خود عمل آن، و گرنه در آاری آه شك داری وارد مشو، و من به خدا پناه می

 . صورت، تابع، داناتر از متبوع خواهد بودانجام وظيفه خود را نشناسد، و در اين 
 

خواهی قومی را هدايت آنی آه به آيات خدا آفر ورزيده و پيرو هوای نفس خود گرديده، و  ای برادر، آيا می
اند، ای برادر، پناه به خدا از اينكه بدن تو را در  بدون برهان خود را خليفه پيامبر صلی اهللا عليه و آله خوانده

 . » ر آويزندآناسه به دا
 

خدا ميان ما و آنان آه حرمت ما را حفظ نكردند و حق ما «: در اين هنگام چشمان امام پر از اشك گرديد و گفت
 ) ٢. (» را انكار نمودند داوری خواهد آرد

 
آشی نيز در رجال خود رد ابو بكر حضرمی بر ضد زيد در را مورد ادعای او آه قيام مسلحانه را از شرايط امامت 

آيا آنگاه آه علی بن ابی طالب در خانه نشسته : ابو بكر از وی پرسيد«:  چنين نقل آرده است-دانست می
بود، امام بود، يا فقط هنگامی آه قيام به سيف آرد امام بود؟وی اين سؤال را سه مرتبه از زيد پرسيد، و او 

 ) ٣. (»  پاسخی نگفت
 

 بررسی و تحقيق 
آيد، اين است آه زيد در مسئله امامت اين نظريه را مطرح آرده است آه امام  میآنچه از اين روايات به دست 

به قيام مسلحانه با ظالمان بزند، ولی اينكه او تا پايان عمر بر اين عقيده باقی مانده استفاده  بايد دست
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 دليل بر اين است السالم شود، البته سكوت او در مقابل استدالل ابو بكر حضرمی و احتجاج امام باقر عليه نمی
 . آه وی از اين عقيده روی برتافته است

 
در اين روايات از قيام زيد . آيد آند به دست می اين مطلب از مجموع رواياتی آه بر مدح و منقبت زيد داللت می

ر به عنوان جهاد در راه خدا، و از مرگ او به عنوان شهادت در راه خدا ياد شده است، و اين در حالی است آه د
احاديث ديگر، دعوی امامت از سوی آسی آه چنين حق و مقامی ندارد، گناهی بزرگ و در حد شرك و آفر 

 ) ٤. (شناخته شده است
 

خود فرا خوانده صريحا انكار  در برخی از روايات چنين نسبتی به زيد و اينكه او به هنگام قيام، مردم را به امامت
: السالم شنيد با شگفتی پرسيد بت زيد را از زبان امام رضا عليهشده است، چنانكه وقتی مامون مدح و منق

السالم پاسخ  امام رضا عليه» آيا در مذمت آسی آه به ناحق دعوی امامت آند رواياتی وارد نشده است؟«
وی مردم را به . زيد چيزی را آه حق وی نبود مدعی نشد، او پرهيزگارتر از اين بود آه چنين ادعايی آند: داد
سوگند به خدا آه زيد از مخاطبان اين آيه است آه : يت آل محمد صلی اهللا عليه و اله فرا خواند، آنگاه افزودرضا
 ) ٥. (»  و جاهدوا فی اهللا حق جهاده هو اجتباآم«: فرمايد می

 
همچنين آشی از فضيل بن رسان روايت آرده آه گفت پس از آشته شدن زيد بن علی بر امام صادق 

خدا : فرمود. آری، فدايت گردم: ای فضيل، عمويم آشته شد؟ گفتم: وارد شدم، آن حضرت فرمودالسالم  عليه
آرد، اگر قدرت را به  شد به عهد خود وفا می او را رحمت آند، او مؤمنی دانا، و دانايی راستگو بود، اگر پيروز می

 ) ٦) . (دو به چه آسی بسپار(دانست آه آن را چگونه به آار ببندد  آورد می دست می
 

اند، و علت اين  گروهی از شيعه اماميه به امامت زيد بن علی گرويده«: شيخ مفيد در اين باره گفته است
آردند آه  آرد، آنان گمان می اعتقاد اين است آه زيد قيام به سيف آرد و مردم را به رضای آل محمد دعوت می

دانست آه برادرش امام باقر  اشت، زيرا او میخواند، ولی او چنين هدفی ند او آنان را به سوی خود می
 ) ٧. (» السالم سفارش آرد حضرت صادق عليه بود و به هنگام وفات به امامت السالم شايسته امامت عليه

 
در پايان آتاب خود نصوصی را از زيد ) علی بن محمد بن علی خزار قمی، قرن چهارم ه(مؤلف آتاب آفاية االثر، 
گانه شيعه اماميه نقل آرده است، آنگاه در پاسخ اين سؤال آه با وجود چنين  ه دوازدهبن علی بر امامت ائم

قيام زيد به انگيزه امر به معروف و نهی از : خود دعوت آرد، گفته است نصوصی چگونه زيد مردم را به امامت
 آه زيد قيام آرد و السالم در امر امامت مخالفت نكرد، ليكن از آنجا منكر بود و هرگز با حضرت صادق عليه

السالم  با امام صادق عليه السالم قيام نكرد، گروهی گمان آردند آه زيد در مساله امامت حضرت صادق عليه
مخالفت آرده است، با آنكه اختالف روش آنان در قيام نوعی تدبير در رهبری بود، ولی اسالف زيديه قيام 

ولی در ميان حضرت . موجب بروز اختالف ميان شيعه شدبه شمار آوردند، آه  مسلحانه را از شرايط امامت
 . صادق و زيد هيچ گونه اختالفی نبود

 
وی سپس روايتی را از متوآل بن هارون نقل آرده آه او پس از شهادت زيد، فرزندش يحيی را مالقات آرد، 

شب قائم و در روز خدا پدرم را رحمت آند، به خدا سوگند او يكی از عبادت پيشگان بود آه در : يحيی گفت
. ای فرزند رسول خدا، اينها از ويژگيهای امام است«: متوآل گفت. صائم بود و در راه خدا جهاد راستين آرد

تر از آن بود  پدرم امام نبود، بلكه از سادات آرام و زهاد و مجاهدان در راه خدا بود، پدرم عاقل: يحيی پاسخ داد
آنم، و مقصود  من شما را به رضای آل محمد دعوت می: او به مردم گفتآه چيزی را ادعا آند آه حق او نبود، 

 ) ٨. (آری، او داناترين بنی هاشم است: آيا امروز او صاحب االمر است؟گفت: او حضرت صادق بود، گفتم
 

 به زيد شهيد داده شده ثابت نيست، بلكه داليل و براهين هايی آه در مسئله امامت بنابر اين هيچ يك از نسبت
های تاريخی، برخورد گزينشی، شيوه مقبولی نيست، و  آند، و بديهی است آه در بحث خالف آن را اثبات می

 فاقد -  در مقابل نصوص بسيار آه بر خالف آن داللت دارند- استناد به يك يا دو روايت آه سند معتبری هم ندارد
ل زيديه نيز در انتساب چنين آرايی به زيد ارزش تحقيقی در تحليل مسائل تاريخی است، چنانكه استناد به اقوا

واقع بينانه نيست، زيرا آنان مستند تاريخی معتبری در اين دعاوی ندارند، و چون دعاوی مزبور، خود، مستند 
اين در حالی است آه اقوال علمای اماميه همگی مستند بوده و اثبات يا . مذهب آنان است فاقد ارزش است

زيد در اعتقاد آنان در مسئله امامت تاثيری ندارد، زيرا درباره اعتقاد آنان به امامت نفی دعوی امامت از جانب 
گانه، نصوص متضافر، بلكه متواتر، وارد شده است، و به فرض اثبات دعوی امامت از طرف زيد،  امامان دوازده
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فصيال بيان شد، ولی همان گونه آه ت. چنين ادعايی مايه منقصت زيد خواهد بود، نه ضعف عقيده اماميه
 . اساس است به زيد بی نسبت دعوی امامت

 
 امامت از ديدگاه زيديه 

ای بر خالف شيعه اثنا عشريه نداشت، ولی فرقه زيديه در مساله امامت عقيده  زيد در مساله امامت عقيده
 : اند شرايط زير را الزم دانسته ای دارند، آنان برای امامت ويژه

 
 زيرا پيامبر اآرم صلی اهللا عليه و اله - خواه حسنی و خواه حسينی- عليها السالم باشد از اوالد فاطمه زهرا-١

  . »  المهدی من ولد فاطمه«: فرموده است
  . باشد تا بتواند مردم را به احكام دينی هدايت نمايد و موجب گمراهی آنان نشود  عالم به شريعت-٢
  . زد زاهد باشد تا به اموال مسلمانان چشم طمع ندو-٣
  .  شجاع باشد تا از جهاد با دشمنان نگريزد و سبب پيروزی آنان بر حق نگردد-٤
 .  آشكارا به دين خدا دعوت آند و برای ياری دين خدا قيام مسلحانه آند-٥
 

اند آه هر آسی دارای صفات ياد  به عقيده آنان پيامبر اآرم صلی اهللا عليه و آله و ائمه بعد از او تصريح آرده
 . اند ناميده»  نص خفی«اشد، امام خواهد بود و اطاعت او بر مسلمانان واجب است، و آن را شده ب

 
دانند، زيرا پيامبر صلی  با اين حال درباره امام حسن و امام حسين عليهما السالم قيام مسلحانه را الزم نمی

 . » هما امامان قاما او قعدا«: اهللا عليه و اله درباره آنان فرموده است
 

 . از نظر آنان خالی بودن زمان از امام، و وجود دو امام در يك زمان، در دو منطقه دور از هم، جايز است
 

با توجه به شرايط ياد شده، به امامت امام زين العابدين عقيده ندارند، زيرا او قيام مسلحانه نكرد، ولی فرزندش 
 ) ٩. (ا دارا بوده استدانند، چون از ديدگاه آنان شرايط امام ر زيد را امام می

 
 ) جلی و خفی(نص آشكار و پنهان 

به نص آشكار و پنهان معتقد بودند، يعنی درباره امامت علی و حسن  گفته شده است زيديه در مسئله امامت
و حسين عليهم السالم قائل به نص آشكار بودند، زيرا در باره امامت آنان از پيامبر صلی اهللا عليه و آله نص وارد 

ه است، يا به وصف يا به اسم، ولی درباره ديگر امامان نص خاص وارد نشده است، بلكه نص عام وارد شد
شده، و آن اينكه هر آس از اوالد فاطمه عليها السالم باشد و عالم و شجاع و زاهد باشد، و در راه خدا قيام 

 ) ١٠. (نمايد، امام خواهد بود، و اين نص پنهان است
 

ولی برخی نص آشكار .  نص آشكار به معنای نص خاص، و نص پنهان به معنای نص عام استبنابر اين تفسير،
در اين صورت، نص، فقط به سه امام نخست . اند را به نص به اسم، و نص پنهان را به نص به وصف تفسير آرده

نص آشكار ) محسن و حسين عليهما السال(السالم نص پنهان، و درباره  اختصاص دارد، آه درباره علی عليه
خواهد بود، چنانكه آقای صبحی فرق ميان شيعه اماميه و زيديه را در اعتقاد به نص آشكار و پنهان درباره 

 ) ١١. (السالم دانسته است امامت علی عليه
 

گاهی نيز نص آشكار به آنچه قابل تاويل نيست تفسير شده است، مانند اين حديث آه پيامبر صلی اهللا عليه و 
 ) ١٢. (»  انت اخی و وزيری و وصيی و خليفتی من بعدی«: السالم فرمود لی عليهاله به ع

 
حضرت علی  در نتيجه نص پنهان آن است آه قابل تاويل است، اگر چه با مالحظه قرائن داللت آن بر امامت

 ) ١٣. (گردد، مانند حديث غدير و مانند آن السالم روشن می عليه
 
 : ها نوشت پی

 
  . ١٥٥، ص ١ شهرستانی، ج  ملل و نحل،-١
  . ١٦، باب ما يفصل به بين دعوی المحق و المبطل فی امر االمامة، روايت ٢٩٠، ص ١ اصول آافی، ج -٢
  . ٧٨٨ رجال آشی، ترجمه ابی بكر حضرمی، شماره -٣
  . ، باب من ادعی االمامة و ليس لها باهل١اصول آافی، ج : ك.  ر-٤
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  . ٢٤٩، ص ٢٥، باب ١ عيون اخبار الرضا، ج -٥
  . ٥٠٥ رجال آشی، ترجمه سيد حميری، شماره -٦
  . ١٧٢ االرشاد، ص -٧
  . ٣٠٠ -٣٠٤ آفاية االثر، ص -٨
  . ١٥٤ - ١٥٥، ص ١، ملل و نحل، شهرستانی، ج ١٢٥ - ١٢٦ قواعد العقائد، ص -٩
  . ١٢٦ قواعد العقائد، ص -١٠
  . تسمية يوافق عليه معظم الزيديه، القول بالنص الخفی او النص بالوصف ال بال١٠٤ الزيديه، ص -١١
  .  نقل آرده است٢٨١ - ٢٧٩، ص ٢ مصادر حديث را مرحوم عالمه امينی در آتاب الغدير، ج -١٢
 درباره نص جلی و خفی در درس ششم توضيحاتی داده شده ٣٣٤ و ٣١٠، ص ٢ المنقذ من التقليد، ج -١٣

  .رجوع شود
  

  عقايد آالمي زيديه
 

  ١٢٣ی، ص فرق و مذاهب آالم: آتاب
 علی ربانی گلپايگانی : نويسنده

 
داند و با استفاده از داليل عقلی به بحث و  آالم زيديه از نظر روش عقل گراست، يعنی عقل را معتبر می

دهد، چنانكه از نظر اصول و مبادی آالمی نيز با  پردازد و به شبهات پاسخ می بررسی مسايل اعتقادی می
 آه همان حسن و قبح عقلی - هماهنگ است و مهمترين اصل در آالم عدليه را) هاماميه و معتزل(آالم عدليه 

 .  قبول دارد-است
 
  عقايد آالمی -١

تاليف امير »  العقد الثمين«در اينجا با استناد به رساله . قبل از اين با عقيده زيديه در مسئله امامت آشنا شديم
رای آالمی آنان را درباره مسايل اعتقادی ديگر يادآور هايی از آ نمونه)  ه۵٨٢ -۶۶٢(حسين بن بدر الدين 

 : شويم می
 

را به نعمت و قدرت، » يد«چنانكه . اند درباره صفات خبريه از روش تاويل استفاده آرده: صفات خبريه: الف
 . اند را به قدرت تفسير آرده» استوا«را به ذات، »  وجه«
 
: عدل و حكمت: ج. اند  مستلزم حدوث و جسمانيت دانستهبصری خداوند را محال و رؤيت: خداوند رؤيت: ب

دهد، و آنچه را به مقتضای حكمت واجب  خداوند فعل قبيح انجام نمی: اند درباره عدل و حكمت الهی گفته
يا نياز، و خداوند عالم و  همه افعال او نيكو است، زيرا سبب انجام فعل قبيح، يا جهل است. آند است، ترك نمی

 . تنياز اس بی
 
امر (هماهنگ است نه با نظريه اماميه ) تفويض(تعابير وی در اين باره با نظريه معتزله : خلق افعال و اختيار: د

خداوند خالق افعال بندگان نيست، چگونه خداوند آنان را به آاری آه خود «: ، چنانكه گفته است) بين االمرين
آند؟عالوه بر اين، افعال  تحقق آن تعلق گرفته است نهی میآفريند، امر آرده، و از آاری آه قضای الهی به  می

 . »  انسانها تابع قصد و اراده آنهاست، و قرآن آريم نيز آارهای انسان را به وی نسبت داده است
 
 . دهد تكليف ما ال يطاق قبيح است، و خداوند فعل قبيح انجام نمی: ه
 
 . راده فعل قبيح، ناروا استافعال ناروا متعلق اراده خداوند نيست، زيرا ا: و
 
ناميم، نه آافر و نه مؤمن، و اگر بدون توبه از دنيا بروند مخلد در عذاب خواهند  مرتكبان آبائر را فاسق می: ز

 . از اين روی شفاعت نيز مخصوص مؤمنان است، و نتيجه آن افزايش نعمت است، نه آمرزش گناه. بود
 

و حاصل گفتار اين آه آالم زيديه . تكبان آبائر و شفاعت هماهنگ استاين عقيده با نظريه معتزله درباره مر
توان آن را مذهب آالمی مستقل بشمار آورد، با اين  ای از عقايد اماميه و معتزله است، و بدين جهت نمی آميزه
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اند،  حال متقدمين از علمای زيديه، بيشتر از متاخرين از احاديث ائمه اهل بيت عليهم السالم بهره گرفته
از امام باقر و صادق عليهما السالم و ساير ائمه اهل »  االمالی«چنانكه احمد بن عيسی بن زيد مؤلف آتاب 

در آتاب )  ه٧۶۴ -٨۴٠(بيت عليهم السالم بسيار روايت آرده است، ولی دانشمندان چون ابن المرتضی 
، و شوآانی »  سبل السالم«آتاب در )  ه١٠۵٩ - ١١٨٢(و امير محمد بن اسماعيل صنعانی » البحر الزخار«
. اند ، جز مطالب اندآی از ائمه اهل بيت عليهم السالم نقل نكرده» نيل االوطار«در آتاب )  ه١١٧٣ - ١٢۵٠(

به قياس و استحسان  منابع روايی آنان صحاح و مسانيد اهل سنت است، و در اجتهاد نيز پس از آتاب و سنت
خ اسالم احاديثی درباره فقه از ائمه اهل بيت عليهم السالم نقل نشده اند، چنانكه گويی در تاري عمل آرده

 ) ١. (است
 
 : نوشت پی

 
  .۴۶٨، ص ٧بحوث فی الملل و النحل، ج  -١

  

  هاي زيديه فرقه
 

 ١١٧فرق و مذاهب آالمی، ص : آتاب
 علی ربانی گلپايگانی : نويسنده

 
 : های زيديه عبارتند از مشهورترين فرقه

 
  ـ جاروديه ١
هستند، وی در آغاز از اصحاب امام محمد )  ه١۶٠ يا ١۵٠متوفای (ن پيروان ابی جارود، زياد بن منذر همدانی آنا

 . سپس به زيديه پيوست.باقر و امام جعفر صادق عليهما السالم بود
» سرحوبيه«ابو جارود از طرف امام محمد باقر عليه السالم به سرحوب ملقب گرديد، بدين جهت اين فرقه را 

 . نامند نيز می
 ) ١. (حضرت باقر عليه السالم سرحوب را به شيطان نابينا آه در دريا ساآن است تفسير آرد

 . ابو خالد واسطی و فضيل بن يزيد رسان و منصور بن ابی االسود نيز با ابو جارود هم عقيده بودند
 

 : عقايد جاروديه درباره امام به شرح زير است
 
دارد و ديگر فرزندان  سين عليه السالم به فرزندان امام حسن و امام حسين اختصاص ـ امامت پس از امام ح١

علی عليه السالم از آن نصيبی ندارند، و فرزندان فاطمه عليها السالم در اين امر شريكند و هر يك از آنان آه 
ن حق مخالفت با او را قيام آند و مردم را به بيعت با خود دعوت آند، امام خواهد بود، و در اين صورت ديگرا

 . ندارند
 
اند، و همه آنان به آنچه پيامبر   ـ امامان همگی از علم لدنی برخوردارند، لذا آوچك و بزرگ آنها دارای يك مرتبه٢

 . از جانب خدا آورده است آگاهند
 
ه به اسم، بلكه  ـ علی عليه السالم از جانب پيامبر صلی اهللا عليه و آله به امامت منصوب شده بود، البته ن٣

به وصف، و مسلمانان در شناخت وصف او آوتاهی آرده و با انتخاب ابو بكر به جانشينی پيامبر صلی اهللا عليه 
 ) ٢. (و آله آافر گرديدند

 
را ) نفس زآيه(گروهی از آنان محمد بن عبد اهللا بن الحسن :  ـ جاروديه درباره آخرين امام سه دسته شدند۴

 و گفتند او نمرده است و قيام خواهد آرد، و گروهی ديگر محمد بن قاسم صاحب طالقان آخرين امام دانستند
 ) ٣. (را، و گروه سوم يحيی بن عمر فرزند حسين بن زيد بن علی را

 
  ـ سليمانيه يا جريريه ٢

 : عقايد وی در مسأله امامت به شرح زير است.پيروان سليمان بن جرير را گويند
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 ) . امامت انتخابی است، نه انتصاب از جانب خدا و پيامبر( شوراست راه تعيين امام: الف
 . شود با رأی دو نفر نيز امام تعيين می: ب
 . امامت مفضول با وجود افضل جايز است: ج
اگر چه امت با وجود علی : گفت امامت ابو بكر و عمر آه به انتخاب امت انجام گرفت صحيح بود، و گاهی می: د

 . رسد اجتهادی بود به درجه فسق نمی  مرتكب خطا گرديد، ولی چون خطایدر انتخاب آنان
 

وی عثمان را به دليل بدعتهايی آه در دين انجام داد، و عايشه و طلحه و زبير را به سبب جنگ با حضرت علی 
 . آرد همچنين عقيده ائمه شيعه را در مسئله تقيه و بدا به شدت رد می.آرد تكفير می

 
ره جواز امامت مفضول مورد قبول گروهی از متكلمان معتزلی مانند جعفر بن حرب و جعفر بن نظريه وی دربا

آنان گفتند در مسأله توحيد و خداشناسی به امام نيازی نيست، ولی برای اقامه حدود و .مبشر قرار گرفت
اج است تا قضاوت در مرافعات و سرپرستی ايتام و جنگ با دشمنان و حفظ جامعه اسالمی به امام احتي

مسلمانان پراآنده نگردند، و در اين جهت افضليت حاآم شرط نيست، بلكه اين هدف با حكومت مفضول نيز ـ 
 . گردد  هر چند فاضل و افضل موجود باشند ـ تأمين می

 
گروهی از اهل سنت نيز اين عقيده را پذيرفتند، و حتی امامت غير مجتهد در احكام دينی را جايز دانستند، 

 ) ۴. (شرط آردند آه فردی مجتهد پيوسته با او باشد و در احكام الهی وی را راهنمايی آندولی 
 
  ـ صالحيه و ابتريه ٣

 : عقيده آنان در مسئله امامت اين بود) ۵(پيروان حسن بن صالح بن حی و آثير النواء ملقب به ابتر بودند 
 
مر امامت سزاوارتر بود، ليكن خود اواز روی ميل و رغبت علی عليه السالم پس از پيامبر بر ديگران برتر، و به ا*

 . دهيم و ما به آنچه علی به آن راضی گرديد رضايت می.امامت را به ديگران تفويض آرد
 
 . امامت مفضول در صورتی آه فاضل و افضل به آن راضی باشند جايز است*
 
ا از يك طرف در زمره ده فردی است آه به درباره عثمان بايد توقف آرد و سخن در مدح و ذم او نگفت، زير*

اند، و از طرف ديگر بدعتهايی را در دنيای اسالم انجام داد و روشی را برگزيد آه مورد  بهشت بشارت داده شده
 . رضايت صحابه نبود

 
 ) ۶. (هر يك از فرزندان فاطمه عليها السالم آه عالم و زاهد و شجاع باشد و قيام نمايد امام خواهد بود*
 

اند، و الزمه شيعی بودن اين  های شيعه شود اين است آه زيديه يكی از فرقه سؤالی آه در اين جا مطرح می
است آه در مسئله امامت قائل به نص باشد، اما دو فرقه سليمانيه و صالحيه را تعيين امام را شورا و انتخاب 

رت اين دو فرقه از فرق شيعه به شمار در اين صو.دانستند و اين مطابق با عقيده اهل سنت است مردم می
در پاسخ اين سؤال ) ٧. (آيند، چنانكه شيخ طوسی در تلخيص الشافی آنان را جزو شيعه ندانسته است نمی

طرح اين نظريه از سوی سليمان بن جرير و ديگران صرفا برای توجيه خالفت دو خليفه نخست : اند برخی گفته
 ) ٨. (تر بود اند آه علی عليه السالم از ديگران به خالفت شايسته دهبوده است، بدين جهت آنان تصريح آر

 
ولی اين توجيه قانع آننده نيست، زيرا اعتقاد به نص در امامت با اعتقاد به شورا و انتخاب مردم قابل جمع 

ان اين تو نيست تا بتوان از يكی برای برخی مصالح صرف نظر آرد و ديگری را پذيرفت، آری سخن صالحيه را می
گونه توجيه آرد، زيرا به گمان آنان علی عليه السالم خود حق خالفت را به ديگران تفويض آرد و به خالفت آنان 

وجه ديگر اين است آه ) .گرچه حق خالفت از حقوقی نيست آه قابل تفويض به ديگری باشد(رضايت داد 
قائل به نص بودند، بلكه بدين جهت است شيعه ناميدن اين گروه بدين جهت نيست آه آنان در مسئله امامت 

آه آنان زمامداران اموی و عباسی را غاصب، و خالفت را حق خاندان علی عليه السالم از اوالد فاطمه عليها 
 ) ٩. (دانستند السالم می
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باشند  میاند،  گانه ياد شده درباره اينكه مرتكبان آباير مخلد در دوزخ های سه به گفته عبد القاهر بغدادی، فرقه
 ) ١٠. (اتفاق نظر داشتند، و در اين باره با خوارج هم عقيده بودند

 
های مزبور در تاريخ زيديه دوام نيافتند و در ميان متأخران زيديه خبری از آنان نيست، شايد به اين دليل آه  فرقه

 ) ١١. (ها از امامان و پيشوايان زيديه نبودند  هيچ يك از مؤسسان اين فرقه
 
 : ها شتنو پی

 
 .  ـ زيرا چنانكه نوبختی نقل آرده است، ابو جارود از نظر چشم دل و چشم سر نابينا بود ١
 ٧٠. ـ ۶٧ ـ فرق الشيعه، ص ٢
 ٢٨.، اسفرائينی، التبصير فی الدين، ص ۴١ ـ مقاالت االسالميين، ترجمه دآتر محسن مؤيدی، ص ٣
 ۴١.، ص ١۵٩ ـ ١۶٠، ص ١، ملل و نحل، ج ٢٨ ـ التبصير فی الدين، ص ۴
يكی اينكه وی بر خالف ديگر زيديه آه به جهر به بسم اهللا قبل از :  ـ در وجه تسميه او به ابتر دو قول است۵

گفت، بدين جهت به ابتر ملقب گرديد، زيرا ابتر به  قرائت سوره فاتحة الكتاب معتقد بودند، او آن را آهسته می
برآت بود، دآتر احمد محمود  خواند آارش بی نمی) بلند( را معنی آار بی برآت است، و چون او بسم اهللا

جستند، پس  ، وجه ديگر اين است آه او و يارانش از دشمنان ابو بكر و عمر تبری می٩٨صبحی، الزيديه، ص 
بترتم «: جوييد؟ سپس به آنان گفت آيا شما از فاطمه زهرا عليها السالم تبری می: زيد بن علی به آنان گفت 

) ۴٢٩، شماره ترجمه ٢٣۶رجال آشی، ص . (» ترآم اهللا، امر ما را قطع آرديد، خدا امر شما را قطع آندامرنا ب
 . 
 ١۶١.، ص ١ ـ شهرستانی، ملل و نحل، ج ۶
 ۵۶. ـ ۵٧، ص ٢ ـ تلخيص الشافی، ج ٧
 ١٠١. ـ دآتر احمد محمود صبحی، الزيديه، ص ٨
 ) . پاورقی (٢١ ـ عالمه طباطبايی، شيعه در اسالم، ص ٩
 ٣۴. ـ بغدادی، الفرق بين الفرق، ص ١٠
  ١٠۶. ـ الزيديه، ص ١١
  
  

  دانشمندان زيديه
 

   ١٢٤فرق و مذاهب آالمی، ص : آتاب
 علی ربانی گلپايگانی : نويسند

 
 : شويم نام تنی چند از مشاهير و دانشمندان زيديه را يادآور می

 
 )  ه١٥٧ -٢٤٧( احمد بن عيسی بن زيد -١
 

در سه جزء به تحقيق عالمه علی بن اسماعيل بن عبد اهللا »  راب الصدع«است آه به نام آتاب وی امالی 
 حديث از رسول اآرم صلی ٢٧٩٠چاپ شده است، و مشتمل بر )  ه١٤١٠(صنعانی و توسط دار النفائس بيروت 

 . اهللا عليه و آله و ائمه اهل بيت عليهم السالم است
 
 ).  ه١٦٩ - ٢٤٦( القاسم الرسی -٢
 

 .  جد يحيی بن الحسين مؤسس حكومت زيديه در يمن است، و تاليفات بسياری درباره عقايد و فقه داردوی
 
 :  االمام الهادی-٣
 

وی نيز تاليفات بسياری در اصول و فروع . مؤسس حكومت زيديه يمن است) .  ه٢٤٥ -٢٩٨(يحيی بن الحسين 
 . دارد

 



 )٣ (فرقه هاِی اسالمی           

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

 

 

 
268

 . يه در طبرستانمؤسس دولت زيد) .  ه٢٣٠ - ٣٠٤( الناصر للحق -٤
 
 )  ه٢٧٨ - ٣١١٣( ابو القاسم محمد بن يحيی -٥
 

 . درباره تفسير و فقه تاليفاتی داشته است. است»  االمام المرتضی«و معروف به »  االمام الهادی«وی فرزند 
 
 ) ٣٣٣ - ٤١١( ابو الحسين احمد بن الحسين بن هارون -٦
 

شيخ طوسی علت اعراض او از مذهب .  زيديه گراييدبر مذهب اماميه بود، ولی بعدا به مذهب وی نخست
اماميه را اين دانسته است آه وی درك و تصوير درستی از روايات مختلف درباره فروع دين نداشت، ولی بايد 

. شده است رها آند شود آه انسان آنچه را درباره اصول با دليل ثابت دانست آه اختالف در فروع باعث نمی
)١ ( 
 
 ).  ه٤١٣ -٤٩٤(»  الحاآم الحبشی«حمد بن آرامه معروف به  محسن بن م-٧
 

 . اند  آتاب شمرده٤٢فهرست آثار او را . از اساتيد زمشخری است
 
 )  ه٥٧٣متوفای ( ابو سعيد نشوان حميدی-٨
 

الحور «از آن جمله است رساله . از وی آثاری به طبع رسيده است. از نوادر عصر خود در لغت و نحو و تاريخ بود
 . »  العين و تنبيه السامحين

 
  عبد اهللا بن حمزة بن سليمان -٩
 

 . در اصول فقه، فقه، آالم، حديث و ادب تاليفات بسياری داشته است)  ه٥٦١ - ٦١٤(از نوادگان حسن مثنی 
 
  المؤيد باهللا، يحيی بن حمزة بن علی -١٠
 

از آثار .  بالغت از معاريف عصر خود بوده استدر علم آالم و)  ه٦٦٩ - ٧٤٩(السالم  از نوادگان امام جواد عليه
او در فقه نيز از » االنتصار«آتاب . در فن فصاحت و بالغت و اعجاز قرآن آريم است» الطراز«مطبوع او آتاب 

 . است» البحر الزخار«مهمترين منابع ابن المرتضی در آتاب 
 
 
 . » الزخارالبحر«مؤلف آتاب )  ه٧٦٤ -٨٤٠( احمد بن يحيی بن المرتضی -١١
 

 اعم از - های مختلف علوم اسالمی ترين دانشمندان زيدی در فقه و اصول است و در زمينه وی از برجسته
 : توان آتابهای زير را نام برد  دارای تاليف است، از آثار معروف او می-عقلی و نقلی

 
  . البحر الزخار الجامع لمذاهب اهل االمصار: الف
اين آتاب نزد علمای زيديه مانند آتاب عروة الوثقی نزد علمای اماميه . ئمة االطهارآتاب االزهار فی فقه اال: ب

  . است
دهد آه مؤلف، جز در مساله امامت، آامال با عقايد معتزله  مطالعه اين آتاب نشان می. طبقات المعتزلة: ج

 . هماهنگ است
 
 )  ه١٠٢٩متوفای ( المنصور باهللا قاسم بن محمد-١٢
 

  : فات او عبارتند ازبرخی از تالي
  

  . االعتصام بحبل اهللا المتين، در فقه: الف
  . المرقاة در اصول فقه: ب
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 ) ٢. (بر آتاب اخير شروحی نوشته شده است. االساس لعقايد االآياس، در اصول دين: ج
 
 : ها نوشت پی

 
  . ٢ - ٣ / ١التهذيب، شيخ طوسی،  -١
نشمندان فوق به آتاب بحوث فی الملل و النحل، برای آگاهی بيشتر درباره شرح حال و آثار علمی دا -٢

  .، رجوع شود٦، فصل ٧ج 
  
  

  
  

  رهبران قيام و شهادت
 

   ١٢٧فرق و مذاهب آالمی، ص : آتاب
 علی ربانی گلپايگانی : نويسنده

 
يكی گزارشی آوتاه از رهبران قيام و شهادت، آه همگی در : خواهيم آرد در اين درس درباره دو مطلب بحث

جری رخ داده است، و چنانكه گذشت، اين رهبران، پيشوايان فكری و عقيدتی زيديه نيستند، و قرن دوم ه
 . ديگری حكومتهای زيديه در طول تاريخ

 
  قيام و شهادت زيد -١

 به دليل - زيد بر ضد هشام بن عبد الملك، حاآم جائر اموی، قيام آرد و پس از نبردی حماسی و قهرمانانه
 به دستور هشام به دست فرماندار شهر آوفه، يوسف بن -اش دريغ آردند ا وی از ياریاينكه بيعت آنندگان ب

ستايش خدای را آه دينم «: ديد گفت عمر ثقفی، به شهادت رسيد، و آنگاه آه مرگ را در برابر ديدگان خود می
م و به فريضه امر به هر آيينه من از پيامبر شرم دارم آه روز قيامت در آنار حوض بر او وارد شو. را آامل آرد

ای بود آه بر پيشانی او وارد  شهادت وی به وسيله گلوله. »  معروف و نهی از منكر جامه عمل نپوشانده باشم
ای پدر تو را بشارت «: شد و به مغزش اصابت آرد، و در آن لحظه، فرزندش يحيی او را مخاطب ساخت و گفت

شوی، زيد در  و فاطمه و حسن و حسين عليهم السالم وارد میباد آه بر پيامبر صلی اهللا عليه و آله و علی 
سوگند به خدا آه با آنان خواهم جنگيد، حتی : آری پسرم، ولی تو چه خواهی آرد؟يحيی گفت: جواب گفت

زيد فرزند را تحسين و بر جنگ با امويان تشويق آرده آنگاه گلوله را از پيشانی بيرون . اگر آسی مرا ياری ندهد
 . وحش به ملكوت اعلی پيوستآورد و ر

 
جنازه او را در مزرعه يا بوستانی به خاك سپردند و بر آن آب جاری ساختند تا مبادا جنايتكاران اموی به آن 

يابند، ولی برخی از جاسوسان يوسف بن عمر بر اين آار مطلع گرديدند و بدن زيد را از خاك بيرون آوردند  دست
 . دو در آناسه آوفه به دار آويختن

 
پس از مرگ هشام، وليد از يوسف بن عمر خواست تا بدن او را . مدت چهار سال بدن او بر باالی دار بود

 ) ١. (بسوزاند و خاآسترش را بر باد دهد
 
  قيام و شهادت يحيی بن زيد -٢

چون يوسف بن عمر در صدد دستگيری او بود، به ری رفت و سپس . يحيی پس از شهادت پدر به مداين رفت
عازم نيشابور شد و سرانجام رهسپار سرخس گرديد و شش ماه در آنجا اقامت گزيد تا اينكه هشام بن عبد 

ماموران وی يحيی را در . پس از او وليد بن يزيد، نصر بن سيار را مامور دستگيری يحيی آرد. الملك از دنيا رفت
در آنجا . يحيی به جوزجان رفت.  را آزاد ساختای بر پا گردد او بلخ دستگير آردند، ولی وليد از بيم آنكه فتنه

پس از سه روز . نصر بن سيار، سالم بن احوز را به نبرد با او گسيل داشت. حدود پانصد نفر با او بيعت آردند
 ١٢٥جنگ، ياران يحيی همگی آشته شدند، و سرانجام يحيی نيز آه هيجده سال بيش نداشت در سال 

 ) ٢. (هجری به شهادت رسيد
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 او را از بدنش جدا آردند و برای مادرش فرستادند، و بدنش را بر دار آويختند، و تا قيام ابو مسلم خراسانی سر
مردم خراسان پس از شهادت يحيی هفت روز به عزاداری . وی بدن يحيی را آفن آرد و به خاك سپرد. بردار بود

دند و به رسم عزاداری لباس سياه بر تن نامي پرداختند و از آن پس فرزندان پسر خود را زيد يا يحيی می
 ) ٣. (پوشيدند، و بدين صورت خراسان به صورت مرآز نهضت علويان بر ضد امويان درآمد

 
  قيام نفس زآيه -٣

السالم معروف به نفس زآيه در سال صد هجری متولد  محمد بن عبد اهللا بن حسن بن حسن بن علی عليه
وی از وجوه و معاريف بنی هاشم بود و . اسی به شهادت رسيد به دستور منصور عب١٤٥شد و در سال 

جمعی از علويان و عباسيان برای مبارزه با بنی اميه با وی بيعت آردند، آه در راس آنان منصور و سفاح قرار 
علمای مذاهب و متكلمان نيز رهبری محمد را در مبارزه با امويان پذيرفته بودند، چنانكه گروهی از . داشتند

السالم آمده و پس از  زله آه واصل بن عطا، و عمرو بن عبيد در راس آنان بودند، نزد امام صادق عليهمعت
ای آه حكومت اموی را فرا گرفته بود، محمد فرزند عبد اهللا بن حسن را برای رهبری  يادآوری وضعيت آشفته

 ) ٤. (قيام عليه امويان پيشنهاد آردند
 

ای شديدتر ادامه دادند،  بگونه ان افتاد، آنان روش بنی اميه را در ظلم و يانتبه دست عباسي پس از آنكه خالفت
اين امر موجب شد آه محمد نفس زآيه مبارزه با عباسيان . با محمد شكستند و عهد و ميثاق خود را در بيعت

بيعت آردند، ابو محمد مردم را به قيام عليه منصور فرا خواند، جمع بسياری با او . خود قرار دهد را وجهه همت
دو تن از فقيهان بزرگ اهل سنت نيز قيام محمد را تاييد آردند، و بيعت ) در مدينه(و مالك ) در عراق(حنيفه 

 . مردم با منصور را به دليل اينكه از روی اآراه بود، بی ارزش شمردند
 

ه زندان افكند، و برای مردم محمد شهر مدينه را از دست عباسيان خارج ساخت، فرماندار مدينه را عزل آرد و ب
منصور برای محمد و برادران و . ای خواند و مردم را به مبارزه با حكومت ظالمانه عباسيان تشويق آرد خطبه

فرزندان و هوادارانش امان نامه فرستاد، ولی محمد آه از پيمان شكنی عباسيان آگاه بود، از قبول آن سرباز 
وی اطراف مدينه خندقی آنده . ن قحطبه را به جنگ با محمد فرستادمنصور، عيسی بن موسی و حميد ب. زد

شد آه او و مردم مدينه محاصره گردند، و از  بود تا مانع از هجوم لشكر منصور به شهر گردد، ولی اين آار باعث
، و جز خود را از مردم برداشت نظر مواد غذايی در تنگنا واقع شوند، و محمد آه وضعيت را اين گونه ديد، بيعت

آرد، بی درنگ به خانه خود رفت و  عده اندآی وی را ترك آردند، او آه شهادت را در برابر خود مشاهده می
صندوقی را آه حاوی دفاتر بسياری مشتمل برنامه و خصوصيات هوادارانش بود در آتش سوزاند و پيشنهاد 

از اين رو، به نفس زآيه لقب .  رد آرد- بماند  مبنی بر اينكه در ازای تحويل آن دفاتر خود به سالمت- عباسيان را
 ) ٥. (يافت

 
  قيام ابراهيم بن عبد اهللا -٤

آنگاه آه . هاشم در علم و عمل بود های ممتاز بنی ابراهيم بن عبد اهللا، مانند برادرش محمد، از شخصيت
.  مصادف بود١٤٥مضان سال آغاز قيام او با اول ر. محمد در حجاز بر ضد منصور قيام آرد، او در بصره قيام آرد

های معروف و دانشمندان بودند با او بيعت آردند، از آن جمله ابو حنيفه  افراد بسياری آه در ميان آنان شخصيت
قيام او را تاييد آرد و مبلغ چهار هزار درهم برای ابراهيم فرستاد و او را بر جهاد با حكومت عباسی تشويق 

 . آرد
 

آند، عيسی بن موسی را از مدينه به   و اطمينان از اينكه او در مدينه قيام نمیمنصور پس از شهادت محمد،
با «ای نزديك آوفه به نام  ابراهيم از بصره بيرون رفت و دو سپاه در قريه. نبرد با ابراهيم در بصره فرا خواند

سپاه وی تعقيب خورد، ولی به دستور ابراهيم  سپاه عيسی شكست نخست. با يكديگر برخورد آردند»  خمری
اند، به آنان يورش آوردند و  سپاه عيسی به تصور اينكه لشكريان ابراهيم گريخته. آنان را رها آرده، و بازگشتند
سر او را .  سالگی به شهادت رسيد٤٢ای نيز بر پيشانی ابراهيم وارد شد و او در  گروه زيادی را آشتند و گلوله

و برخی ديگر ذی ) بيست و پنجم(تاريخ شهادت او را اواخر ذی قعده برخی . جدا آرده و نزد منصور فرستادند
 ) ٦. (اند حجه نوشته

 
  شهيد فخ -٥

بود آه عليه ) السالم حسن بن حسن بن حسن بن علی عليه(وی حسين فرزند علی فرزند حسن مثلث 
د، ولی در مكانی به نام پس از استيال بر مدينه، عازم مكه ش. مبدا قيام او مدينه بود. هادی عباسی قيام آرد

تاريخ شهادت او را روز . فخ با سپاه بزرگی از عباسيان مواجه شد، و حسين به دست آنان به شهادت رسيد
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السالم نقل شده  از امام جواد عليه. اند  هجری گفته١٧٠برخی نيز سال . اند  نوشته١٦٩هشتم ذی حجه سال 
 ) ٧. (از حادثه فخ نبودتر  ای فجيع است آه پس از حادثه آربال، حادثه

 
 ) ٨. (اند آه هادی دستور داد همه اسيران را بكشند و بدنهايشان را در دروازه بغداد به دار آويزند مورخان نوشته

 
  يحيی بن عبد اهللا -٦

السالم پس از شهادت حسين فخی از مكه به ديلم  يحيی بن عبد اهللا بن حسن بن حسن بن علی عليه
هارون . مردم آن خطه با او بيعت آردند.  در آنجا پرچم مبارزه با هارون الرشيد را بر افراشتگريخت و) مازندران(

سرانجام فضل بن يحيی را با لشكری بسيار ماموريت داد تا با هر . از اين جريان نگران شد و به فكر چاره افتاد
 هارون وی را به بغداد آورد، و هارون از فضل با خدعه و فريب و دادن امان از طرف. ای، غائله را پايان دهد وسيله

بود، هارون وی را در مجالس  وی استقبال آرد و او را به زندان افكند، و چون يحيی از مردان علم و فضيلت
 هجری در ١٧٥گرداند، و سرانجام پس از دو ماه، در سال  آرد و سپس به زندان باز می دانشمندان حاضر می

 ) ٩. (زندان در گذشت
 
 يام ابن طباطبا  ق-٧

او در زمان حكومت مامون در آوفه . وی محمد بن ابراهيم فرزند اسماعيل بن ابراهيم فرزند حسن مثنی است
آنان بر آوفه استيال يافتند و پس از آن واسط و بصره را نيز فتح . ابو السرايا نيز به ياری او برخاست. قيام آرد
 . آردند

 
وی پس از چهار . در آن مناطق نيز علويان به حمايت از او قيام آردند. من رسيدخبر قيام او به مكه و مدينه و ي

 ) .  ه١٩٩(ماه از قيامش به طور ناگهانی آشته شد 
 
  محمد بن محمد بن زيد -٨

از اين روی فرماندهی ارتش را ابو السرايا بر عهده داشت، و . دار شد وی در سن آودآی امامت زيديه را عهده
موفق شدند آه لشكريان بنی عباس را شكست دهند، ولی در سال دويست هجری در چند نوبت 

ابو السرايا آشته شد، و محمد را نزد مامون بردند، و . خوردند و به خراسان گريختند و دستگير شدند شكست
 ) ١٠. (سالگی با زهر مسموم شد  هجری در بيست٢٠٢مدت چهل روز در بند بود، و سرانجام در 

 
 : اه نوشت پی

 
  . ٢٥٥ - ٢٥٨ عمدة الطالب، ص -١
  . ٢٥٩ -٢٦٠ همان، ص -٢
  . ٨٤ الزيديه، ص -٣
  . ٢٣٢، ص ١السالم، ج  ، به نقل از االمام الصادق عليه٨٥ همان ص -٤
  . ١٠٣ -١٠٥، عمدة الطالب، ص ٤٦، مقاالت االسالميين، ترجمه مؤيدی، ص ٨٨ - ٩١ همان، ص -٥
  . ١٠٨ - ١١٠ عمدة الطالب، ص -٦
  . ١٨٣ان، ص  هم-٧
  . ٩٤ الزيديه، ص -٨
  . ٩٥، الزيديه، ص ١٥١ عمدة الطالب، ص -٩
  .٣٦٦، ص ٧، بحوث فی الملل و النحل، و النحل، ج ٩٦، الزيديه، ص ٣٠٠ عمدة الطالب، ص -١٠
  
  

  فرقه شيخيه
 

  ٢۶۶فرهنگ فرق اسالمی ص : آتاب
 دآتر محمدجواد مشكور : نويسنده
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.  پيروان شيخ احمد احسايی از علمای بزرگ شيعه در قرن سيزدهم هستندو از»  اماميه«گروهی از شيعه 
. است) ص(اساس اين مذهب، مبنی بر امتزاج تعبيرات فلسفی قديم متاثر از آثار سهروردی با اخبار آل محمد

پس از شيخ احمد احسائی مؤسس اين مذهب، . اند فرق بابی و ازلی تحت تاثير شديد اين مذهب واقع شده
و پس از وی حاج محمد آريم خان قاجار آرمانی . )  ه١٢۵٩درگذشته در ( او سيد آاظم رشتی شاگرد

 . خوانند»  شيخ جليل«در اصطالح شيخيه، شيخ احمد احسائی را . جانشين او شدند
 

ای در جزيرة العرب در  از اهالی احسا يا لحساء ناحيه. )  ه١٢۴١ - ١١۶۶(شيخ احمد آه زين الدين نام داشت 
به ايران .  ه١٢٢١وی در سال . غرب خليج فارس بود و اجدادش تا پشت دهم همه از نژاد خالص عرب بودندم

آمد و به حضور فتحعليشاه قاجار رفت و مورد احترام قرار گرفت و او سه سال در آرمانشاهان، در نزد شاهزاده 
ز رفت و هنگام سفر حج در بين راه محمد علی ميرزا دولتشاه بزيست و سپس از ايران به شام و عراق و حجا

 . درگذشت و در مدينه منوره دفن شد
 

شيخ احمد احسايی آتابهائی بسيار در فلسفه و آالم و فقه و تفسير و ادب به زبان عربی آه بالغ بر نود جلد 
او سيد آاظم بن قاسم حسينی رشتی گيالنی . جانشين وی سيد آاظم رشتی بود. شود، نگاشت می

اجدادش از اشراف سادات حسينی مدينه بودند و دو نسل . ).  ه١٢۵٩ -  ١٢١٢(ی آرباليی است حائری يعن
وی در . شيوع طاعون از مدينه گريخت و به رشت رفت جّدش سيد احمد بعّلت. بود آه ايرانی شده بودند
 پيوست و سيد در جوانی به يزد رفت، و به شيخ احمد احسائی. است»  سيد نبيل«اصطالح شيخيه ملقب به 

سپس به آربال رهسپار شد و تا پايان عمر در آن شهر به تدريس و ترويج مكتب شيخيه مشغول بود، و بالغ بر 
 . يكصد و پنجاه جلد آتاب و رساله نوشت آه غالبا رمزآسا و غير مفهوم است

 
درباره »  لوسيهمقامات آ«او در آربال مورد توجه علمای عصر خود گرديد، محمود آلوسی مفتی بغداد صاحب 

زيست آه ممكن بود نبی مرسل و پيغمبری باشد من اول من آمن  اگر سيد در زمانی می: سيد آاظم گويد
از جمله . بودم، زيرا شرايط الزم به اخالق و علم آثير و عمل به سجايای معنوی در شخص او موجود است

 .  معروف به باب استشاگردان سيد، حاج محمد آريمخان آرمانی و سيد علی محمد شيرازی
 

نحيب پاشا حاآم عثمانی آه در زمان سيد، مسئول قتل و غارت آربال بود، سيد را دعوت : اند بعضی نوشته
ای مسموم خوراند و سيد در  آرد تا از وی ديدن نمايد و ظاهرا مراتب احترام را به جای آورد ولی به او قهوه

 . مدفون شد) ع(ام حسيندرگذشت و در جوار قبر ام.  ه١٢۵٩ذيحجه سال 
 

است آه در شرح قصيده الميه پاشا عبدالباقی افندی عمری »  شرح القصيده«مهمترين آتاب سيد آاظم 
سبب سرودن آن قصيده به مناسبت ارسال روپوش برای . موصلی والی عراق در دوره عثمانی نوشته است

اين روپوش . باشد ی پادشاه عثمانی میاز طرف سلطان محمودخان ثان) ع(مرقد امام همام موسی بن جعفر
بود آه سلطان مذآور بعنوان تحفه برای ضريح ) ص(قطعه پوشی از پوششهای ضريح مطهر حضرت رسول

اين قصيده را پاشا عبدالباقی در مدح آن حضرت سروده و مطلع آن چنين . فرستاد) ع(حضرت موسی بن جعفر
 : است

 
 و افتك يا موسی بن جعفر تحفة 

 وح لنا الطراز االول منها يل
 

وی برای مدينه . سيد آاظم رشتی در شرح اين قصيده از غرايب علم بخصوص جغرافيای آسمان سخن گفته
علم آه به قول او در آسمان قرار دارد و حديث انا مدينة العلم و علی بابها اشاره به آنست و برای آسمان 

وم صد و شصت آوچه را نام برده و نام و نشان هر بيست و دو محله قايل شده آه در وسط محله بيست و د
ابو العالی معری و آمدی »  رسالة الغفران«به  آوچه را با اسامی غريب و عجيب ياد آرده آه بيشتر شباهت

داند آه آنچه را سيد گفته خارج از  خدا می«: چون اين شرح را بر پاشای مذآور خواندند گفت. الهی دانته دارد
بعد از سيد . در تهران به طبع رسيده است.  ه١٢٧٠اين آتاب در سال ».  شعری من استمنظور و خياالت

فرزند حاج ابراهيم خان ظهير الدوله . )  ه١٢٨٨ -  ١٢٢۵(آاظم رشتی شاگرد او حاج محمد آريم خان قاجار 
و و پسر مهديقلی خان پسر محمد حسن خان پسر فتحعلی خان قاجار است آه پدرش ابراهيم خان پسر عم

وی از . حاج محمد آريمخان مؤسس فرقه شيخيه آرمانيه است. داماد فتحعليشاه بود، جانشين سيد شد
پدرش ظهير الدوله چند سالی . علمای بزرگ زمان خود بود و بالغ بر دويست و شصت آتاب و رساله تاليف آرد

شاه را به مالقات با شيخ والی خراسان و آرمان بود و به شيخ احمد احسايی دست ارادت داد و فتحعلی 
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رئيس فرقه شيخيه آرمان شد و . )  ه١٣٢۴ -  ١٢۶٣(پس از وی فرزندش حاج محمد خان قاجار . تشويق نمود
. رسد او را از علمای بزرگ آن طايفه دانند و عدد آتب و رساالتی آه نوشته به دويست و پنجاه جلد آتاب می

ود آه پس از پدرش دعوی جانشينی او آرد و طرفدارانی هم خان، حاج رحيم خان ب پسر بزرگ حاج محمد آريم
داشت و با دو برادرش آه آوچكتر از او بودند به نام حاج محمد خان و حاج زين العابدين خان آه يكی پس از 

حاج محمد رحيم خان برای پدر جز علم فقاهت و . ديگری جانشين حاج محمد آريمخان شدند منافسه داشت
قايل نبود و شخصا با متصوفه و باالسريهای آرمان سازش داشت، از اين جهت مورد توجه تقوی مسندی ديگر 
و سپس ابو . )  ه١٢٧۶ -  ١٢۶٠(پس از حاج محمد آريم خان پسرش حاج زين العابدين . شيخيه قرار نگرفت

سال اول و پس از او حاج عبدالرضا خان جانشين پدر شد آه در . )  ه١٣٩٠ - ١٣١۴(القاسم خان ابراهيمی 
 ).  شمسی١٣۵٨(انقالب ايران ترور شد و درگذشت 

 
شيخيه آرمان را بنا به انتساب به مؤسس آن حاج محمد آريم خان، آريمخانيه گفتند و رئيس اين فرقه را 

پيروان »  باقريه«يكی : پس از حاج محمد آريم خان شيخيه بر چند فرقه شدند. آنند سرآار آقا خطاب می
بادی آه نخست نماينده حاج محمد آريم خان در همدان بود سپس دعوی استقالل آرد، اين آ محمد باقر خندق

شخص بعدها معروف به ميرزا محمد همدانی شد و او همانست آه جنگ بين شيخی و باالسری را در همدان 
جتهدان شيخيه از وی از آرمان با ميرزا ابوتراب از م. ميرزا محمد باقر دارای تاليفات بسياری است. براه انداخت

ای ديگر مهاجرت آردند و در نائين و اصفهان و جندق و بيابانك و همدان  طايفه نفيسيهای آرمان و عده
 . را در همدان تشكيل دادند»  باقريه«طرفدارانی يافتند و سرانجام فرقه شيخيه 

 
اين شيخيه را . هستند. ) ه ١٣٠١درگذشته در (شيخيه آذربايجان پيرو حاج ميرزا شفيع ثقة االسالم تبريزی 

پس از حاج ميرزا شفيع، پسرش ميرزا موسی و بعد از وی ميرزا علی معروف به . نيز گويند»  ثقة االسالميه«
 قمری به جرم مشروطه خواهی به دست روسهای تزاری به دار ١٣٣٠ثقة االسالم دوم يا شهيد آه در سال 

 . ياست اين طايفه رسيدآويخته شد و پس از وی برادرش ميرزا محمد به ر
 

هستند آه از ميرزا محمد مامقانی تكفير آننده سيد علی محمد باب و »  حجة االسالمی«طايفه ديگر شيخيه 
وی حجة االسالم لقب داشت و از شاگردان سيد آاظم . آند محكوم آننده او به مرگ در شهر تبريز پيروی می

هستند آه جمله ايشان با اختالف مشرب از »  میعميد االسال«ديگر شيخيه . رفت رشتی به شمار می
هستند آه پيرو آخوند مالباقر اسكوئی »  احقاقيه«طايفه ديگر از شيخيه، . روند شيخيه تبريز به شمار می

خواندند و پس از  وی از فضالی شيخيه در آربال بود و پسران سيد آاظم رشتی نزد او درس می. باشند می
در رّد حاج محمد »  احقاق الحق و ابطال الباطل« او را آرد و چون آتابی به نام سيد دعوی جانشينی درگذشت

اين طايفه غالبا در . آريم خان آرمانی نوشت، از اين جهت فرزندان او نام خانوادگی خود را احقاقی گرفتند
 . آنند و پيشوای ايشان اآنون آقا شيخ رسول احقاقی است آذربايجان و آربال و آويت زندگی می

 
خوانند زيرا باالسريه متشرعه هستند آه نماز خواندن در باالی  می»  باالسريه«شيخيه، شيعيان مخالف خود را 

و ائمه ) ص(سريها يا شيخيه در هنگام نماز در حرم پيغمبر حال آن آه پشت. سر امام را جايز دانند
مخالفان متشرع . ان و قبله واقع شودايستند آه قبر ميان ايش از لحاظ ادب و احترام طوری می) ع(معصومين

دهند و  شيخيه در حقيقت قبر امام را قبله قرار می: ايشان يعنی باالسريها در اين آار نوعی غلو ديده گفتند
به  عمدا در هنگام نماز باالی سر مرقد رو به قبله و پشت» باالسريها«به همين جهت . اين نوعی شرك است

 . ايستند امام می
 

سر قبر امام نماز  حرمت امام پشت به جهت زيست  زمانی آه شيخ احمد احسائی در آربال میدر: گويند
ال يجوز «: اند آه فرموده در آتب خود آورده) عج(شيخيه روايتی هم در اين باب از حضرت صاحب الزمان. آرد می

يعنی جايز نيست آه . » يساویان يصلی بين يده و ال عن يمينه و ال عن شماله الّن االمام ال يتقدم عليه و ال 
در جلوی امام و نه در طرف دست راستش و دست چپش نماز گزارند زيرا آسی بر امام مقدم نتواند بود و 

به عقيده . دانند توحيد، نبوت، امامت و رآن رابع می: شيخيه اصول دين را منحصر در چهار اصل. برابرهم نيست
است آه همان مبّلغ و ناطق اّول باشد و او واسطه در بين ايشان رآن چهارم دين شناختن شيعه آامل 

ولی مشايخ شيخيه . رساند گيرد و به ديگران می شيعيان و امام غايب است و احكام را بال واسطه از امام می
) ع(يعنی دوست داشتن ائمه معصومين مقصود از رآن رابع توّلی و تبّری است: گويند با غير اهل اين طايفه می

 .  جستن از دشمنان ايشان استو دوری
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اعتقاد به اين دو اصل لغو و غير محتاج اليه است، چه اعتقاد به خدا و رسول ضرورتا : درباره معاد و عدل گويند
عدل يكی از صفات ثبوتی خداوند . مستلزم اعتقاد به قرآن و مافی الكتاب است و از جمله عدل و معاد است

. علم، قدرت، حكمت و غيره از اصول دين نباشد: از قبيل»  ثبوتيه« ساير صفات است، اگر ما آن را بپذيريم چرا
اصل رآن رابع را حاج محمد آريم خان آرمانی بنا نهاده است و شيخيه آذربايجان به اين اصل اعتقاد ندارند 

معاد : ند آهشيخيه گوي. نيز خوانند»  رآنيه«شيخيه آرمان را آه پيرو حاج محمد آريم خان هستند  بدان جهت
ماند جسم لطيفی است آه به اصطالح  جسمانی وجود ندارد و بعد از انحالل جسم، عنصری آه باقی می

باشد آه  هورقليا آه ظاهرا آلمه سريانی است، همان قالب مثالی می. ايشان جسم هورقليايی است
ی مرآب از عناصر آدمی را دو جسم است، يك: گويد وی می. اصطالحات فلسفی شيخ احمد احسايی است

پوشد و از تن  ای است آه انسان آن را می زمانی آه به منزله اعراض جسم حقيقی است و آن مانند جامه
ديگر سرشتی است آه . پوسد و از ميان می رود همين جسم است آورد و آنچه پس از مرگ می بيرون می

ر گور او باقی خواهد ماند و آنچه آدمی در آدمی از آن آفريده شده و زمانی نيست و از عالم هورقليا است و د
روز رستاخيز به هيات آن زنده خواهد شد همين جسم مثالی است و ثواب و عقاب اخروی مربوط به همين 

. آتب و رساالت مشايخ شيخيه. مكتب شيخی از حكمت الهی شيعی. هفتاد و دو ملت. باشد جسم می
 . نقطه الكاف

 
Shorter Encyclopedia of Islam, p . 512 – 515  

  
  

  فرقه نصيريه
 

  ۴۴٢فرهنگ فرق اسالمی ص : آتاب
 دآتر محمدجواد مشكور : نويسنده

 
نيز گويند و منسوب به ابن نصير نامی هستند آه در قرن پنجم از شيعه اماميه »  علويه«و »  انصاريه«آنان را 

 . منشعب شدند و در شمال غربی سوريه جای گرفتند
 

 . ارت است از التقاط عناصر شيعه و مسيحيت و معتقدات ايران پيش از اسالمتعاليم نصيريه عب
 : ای است مرآب از سه اصل ال يتجزی بنامهای به عقيده ايشان خدا، ذات يگانه

 
به نوبت در وجود انبياء مجسم و متجلی گشته است و آخرين تجسم با  ، اين تثليث» باب«، » اسم«، » معنی«

و سلمان فارسی ) ص(و محمد) ع( و آن ذات يگانه در تثليث ال يتجزايی در وجود علیظهور اسالم مصادف شد
نمودند آه اشاره به حروف  معرفی می)  س-  م - ع (تجسم يافت، بدين سبب تثليث مزبور را با حروف عمس 

 . و سلمان است) ص(و محمد) ع(اول سه اسم علی
 
و ديگری »  عامه«شوند يكی  دسته روحانی تقسيم میمعتقد به تناسخند و مانند دروز به دو »  نصيريه«
 . » خاصه«

 . سازند آنند ولی برای عامه مكشوف نمی طبقه خاصه از خود آتب مقدسی دارند و مضمون آنها را تاويل می
 . آنند شود برگذار می ناميده می) قبه(مراسم مذهبی را روحانيان ايشان بر بلنديها در بقاعی آه 

 
 . بر مقابر اوليای آن طايفه قرار داردها معموال  قبه

 
ای از شهدای مسيحی را محترم  آنند و حواريون و عده افراط می) ع(در بزرگداشت عيسی»  نصيريه«

 . شمرند و به تعميد و اعياد مسيح نيز توجه دارند می
 

نيست زيرا تنها چيزی اند و اين نظر صحيح  را يكی دانسته»  نصيريه«و »  علی اللهی«برخی از دانشمندان فرق 
های غالة  است آه اختصاص به همه فرقه) ع(سازد همان الوهيت علی آه اهل حق و نصيريه را متحد می

 . شيعه دارد ولی در ديگر عقايد و تشريفات مذهبی به هيچ وجه با يكديگر يكسان نيستند
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: شهرستانی گويد. مسكن دارندامروزه، در جند االردن در شام و بخصوص در شهر طبريه »  نصيريه«طايفه 
چنين استدالل آنند آه ظهور روحانی در جسد جسمانی امری است آه هيچ ) ع(در الوهيت علی»  نصيريه«

 . خردمندی منكر آن نيست
 

اما در جانب خير در ظهور روحانی در جسم مانند ظهور جبرئيل در بعضی اشخاص است گاه جبرئيل به صورت 
حتی  شد اما از جانب شرع ظهور شيطان به صورت انسان جايز است پيغمبر ظاهر میاعرابی يا بشر ديگر بر 

گويد و چون جايزست آه خداوند به صورت  گردد و به زبان آدمی سخن می جن به صورت بشر ظاهر می
آی است آه به صورت او ظاهر نگردد؟ و بعد از او در جسم فرزندان او ) ع(اشخاص ظاهر شود باالتر از علی

انا : فرمود) ص(اهل باطن و اسرار بود پيغمبر) ع(علی. يد آه بهترين مردم بودند و به زبان ايشان سخن نگويدنيا
آرد جنگ با مشرآين بر او  چون به ظاهر حكم می) ص(احكم بالظاهر و اهللا يتولی السرائر از اين جهت پيغمبر

 . قتال منافقان شدبر سراير و بواطن مردم علم داشت مامور ) ع(واجب شد و چون علی
 

) ع(اگر مردم آنچه را آه درباره عيسی) ع(ای علی: تشبيه آرد و گفت) ع(را به عيسی) ع(، علی)ص(پيغمبر
راندم، از اين جهت  گفتند هر آينه من درباره تو سخنها و گفتارهايی را می اند درباره تو نمی بن مريم گفته

 . دانستند) ص(را در رسالت تشريك نبوت حضرت محمد) ع(علی
 

آند در حالی آه من برای تنزيل  در ميان شما آسی است آه برای تاويل قرآن جنگ می: گفت) ص(پيغمبر
 . جنگيدم می

 
با منافقان بجنگد و با مار سخن گويد و در خيبر را بكند به قوت جسدانی نبود بلكه به  توانست) ع(اين آه علی

ه صورت او مجسم گشت و به دست او جهان را آفريد و بزبان وی نيروی الهی و قوه ربانی بود، زيرا خداوند ب
 . پيش از خلق آسمانها و زمين موجود بود) ع(سخن گفت و علی

 
معتقد بودند يك نوع امتياز قايل ) ع(آه هر دو فرقه به الوهيت علی»  اسحاقيه«و »  نصريه«شهرستانی بين 

مايلند »  اسحاقيه«دارند و حال آن آه ) ع(ء الهی در علینصيريه تمايل بيشتری به قرار دادن جز: شده و گفته
 . آه علی را در نبوت با پيغمبر شريك بدانند

 
از اعياد مهم . دانند می) نصير) (ع(سبب وجه تسميه خود را نسبت آن قوم به غالم حضرت علی»  نصيريه«

 : توان اين عيدها را نام برد نصيريه می
 
 . جه عيد غدير در هجدهم ذی الح-  ١
 .  عيد فطر-  ٢
 .  عيد قربان يا اضحی-  ٣
 . در فراش او خفت) ع(از مكه به مدينه هجرت آرد و علی) ص( عيد فراش يعنی شبی آه پيغمبر-  ۴
و ) ص( عيد غدير دوم آه آن را يوم الكسا گويند آه حديث مذآور در آن روز نازل شد و پنج تن يعنی محمد-  ۵

 . در زير آساء قرار گرفتند) ع(حسينو ) ع(و حسن) س(و فاطمه) ع(علی
 .  عيد ايرانی نوروز و مهرگان-  ۶
 

آه مخطوط است و در آتابخانه ملی پاريس تحت عنوان »  التعليم الديانة النصرية«آتاب آوچكی به عنوان آتاب 
 شده باشد در عقايد آن فرقه تاليف يافته است و در آن صد و يك سؤال و جواب مطرح  مضبوط می۶١٨٢شماره 

 . پرسد آيست آه ما را آفريده؟ علی بن ابيطالب است، چنان آه می
 

 : خداوند است؟ از آنجايی آه خود بر سر منبر گفت) ع(از آجا بدانيم آه علی
 انا سر االسرار انا شجرة االنوار انا دليل السماوات، الخ آيست آه ما را به شناختن پروردگارمان خوانده است؟ 

 . » علی ربی و ربكم«:  خطبه فرمودآه در) ص(او محمد
پنهان شده ) ص(خداوند است و در محمد) ع(يعنی علی است) ع(حجاب علی) ص(محمد: سپس گويند آه

 . است
 
اند  را به نام احد و صمد و لم يلد و لم يولد و قديم لم يزل توصيف آرده) ع(، علی» المجموع«در آتاب »  نصيريه«

 : و شهادت مذهب ايشان چنين است



 )٣ (فرقه هاِی اسالمی           

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

 

 

 
276

 
اشهد ان ال اله اال علی بن ابيطالب و علی هو الذی خلق محمدا و سماه االسم و محمد هو حجاب علی و 
مسكنه و محمد خلق سلمان الفارسی من نور نوره و جعله الباب و المكلف بنشر دعوته و محمد خلق االيتام 

 . الخمسة
 

د اهللا بن رواحه و عثمان بن مظعون و قنبر بن آدان مقداد و ابوذر غفاری و عب: يتيمان پنجگانه عبارت بودند از
 . دوسی

 
 : شوند نصيريه به چهار طايفه تقسيم می

 . است) ع( حيدريه منسوب به حيدر آه لقب حضرت علی-  ١
 
است از اين ) ص(آسمان است و در آفتاب جای دارد و شمس همان محمد) ع( شماليه آه گويند علی- ٢

 . يدندنام»  شمسيه«جهت ايشان را 
 
در ماه ساآن است و هرگاه آدمی شرابی صاف بنوشد به ماه ) ع( آالزيه يا قمريه آه معتقد بودند علی-  ٣

 . شود و پيشوای اين طايفه محمد بن آالزی بود نزديك می
 
است و ) ع(خداوند تجلی آرد و سپس پنهان شد و اآنون زمان غيبت است و آن غايب علی:  غيبيه گفتند-  ۴

 . علويه: نند اسماعيليه خداوند را مجرد از صفات دانندايشان ما
 

 . ١۶٩ - ١۵۴ملل و نحل، شهرستانی، ص 
 . ۴٩۵ -  ۴٧۴ -  ۴۶٠ -  ۴۵٩ -  ۴٢۵ -  ۶٢، ص ٢مذاهب االسالميين، ج 

 . ٣٢۶ -  ٣٢١اسالم در ايران، ص 
  .٢۴۶ -  ٢٣١سوسن السليمان، ص 

  

  فرقه قدريه

 
   ٢٤٧فرق و مذاهب آالمی، ص : آتاب

  علی ربانی گلپايگانی : دهنويسن

آردند آه اعتقاد به  آنان فكر می.  بود-  خصوصا آارهای ناروای او- محور بحث نزد اين فرقه افعال اختياری انسان
قدر پيشين الهی در افعال اختياری انسان، با مختار و مريد بودن او در انجام اين آارها سازگار نيست، و در اين 

و از طرف ديگر هر گاه افعال انسان متعلق قدر و . د خطا آار عادالنه نخواهد بودصورت تكليف و مجازات افرا
قضای الهی باشد، آارهای ناروای او به خدا نسبت داده خواهد شد، و اين امر با تنزه و پيراستگی خداوند از 

  . ها منافات دارد قبايح و ناروايی

  : آيد از آنچه گفته شد، سه نكته به دست می

  . له مورد بحث نزد قدريه، افعال اختياری انسان، و قدر پيشين خداوند بودمسئ: الف

به معنی »  قدريه«عقيده آنان اين بود آه افعال اختياری انسان از دايره قدر پيشين الهی بيرون است، لذا : ب
  . نافيان قدر الهی در آارهای اختياری بشر است

  . اختيار انسان و عدل الهی بودانگيزه آنان از ابراز اين عقيده دفاع از : ج
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  تاريخ پيدايش و رهبران

تاريخ دقيق ظهور آنان روشن نيست، . ترين فرق آالمی است آه در جهان اسالم پديد آمد قدريه يكی از آهن
) ١(ولی قدر مسلم اين است آه در نيمه دوم قرن نخست هجری اين فرقه مطرح بوده و فعاليت داشته است، 

و تاريخ وفات او را . آنند لل و نحل از معبد جهنی به عنوان يكی از پيشتازان قدريه ياد میزيرا نويسندگان م
  . اند، وی به دست عبد الملك مروان يا حجاج به قتل رسيد هشتاد هجری نگاشته

ه به دست هشام بن عبد ١١٢وی در سال . از ديگر رهبران و مروجان انديشه قدری غيالن دمشقی است
خالد بن عبد اهللا  ه به دست١٢٤، و سومين پيشوای قدريه جعد بن درهم است آه در سال الملك آشته شد

  . قسری به قتل رسيد

  : بغدادی در اين باره گفته است

ثم حدث فی زمان المتاخرين من الصحابة خالف القدرية فی القدر و االستطاعة من معبد الجهنی و غيالن «
  ) ٢(. » . . . الدمشقی و الجعد بن درهم

شهرستانی نيز تاريخ پيدايش قدريه را عصر متاخرين صحابه دانسته، و از معبد جهنی و غيالن دمشقی و 
از روايتی آه طبرسی در آتاب احتجاج نقل آرده به ) ٣(. يونس اسواری به عنوان پيشوايان قدريه ياد آرده است

قدر بوده است، زيرا در آن روايت آمده نيز از طرفداران انديشه )  ه١١٠متوفای (آيد آه حسن بصری  دست می
ای  ام تو بر اين عقيده شنيده«: السالم رفت، امام به او فرمود است آه حسن بصری به مالقات امام باقر عليه

: ای بر حذر داشت و فرمود آنگاه او را از چنين عقيده. »  آه خداوند افعال بندگان را به آنان واگذار آرده است
سكوت وی در چنين . و حسن بصری سكوت اختيار آرد و چيزی نگفت) ٤(» . . . لتفويضاياك ان تقول با«

  . موقعيتی گواه اين است آه وی آن عقيده را قبول داشته است

ء بقضاء اهللا و قدره اال  آل شی«: گفت سيد مرتضی نيز از داود بن ابی هند روايت آرده آه حسن بصری می
  ) ٥(. »  المعاصی

   قدريه و امويان

بود آه امويان معموال قضا و قدر  ای قهرآميز و خصمانه بود، و اين بدان جهت رابطه قدريه با حاآمان اموی رابطه
آنان با چنين تفسير جبر . آردند آه مستلزم مجبور بودن انسان در افعال خود بود ای تفسير می الهی را به گونه

. آردند های استبدادی خود را توجيه می  سياست-يز بود آه متاسفانه عوام پسند ن-آميزی از قضا و قدر الهی
با  هنگامی آه معاويه، با تطميع و تهديد، گروهی از مهاجران و انصار را به بيعت) ٢٧٦متوفای (به نقل ابن قتيبه 

ديگر ) ٦(. » ان امر يزيد قضاء من القضاء«: يزيد وادار آرد، و مورد اعتراض عايشه واقع شد، در پاسخ گفت
از (اولين آسی «: بردند، چنانكه ابو علی جبايی گفته است مان اموی نيز اين روش معاويه را به آار میحاآ

وی همه آارهای خود را به قضاء و قدر الهی مستند . آه از عقيده جبر طرفداری آرد معاويه بود) حكام اموی
نديشه در ميان زمامداران اموی رواج پس از وی اين ا. خواست آرد و بدين وسيله در برابر مخالفان عذر می می
  ) ٧(. يافت

  صواب و خطای قدريه 

با عقيده جبر و دفاع از اختيار انسان و عدل الهی بر صواب بودند، ولی در روشی آه انتخاب  قدريه در مخالفت
ان در انجام اش اين است آه انس آرده بودند، يعنی انكار قدر الهی در افعال انسان، بر خطا بودند، چرا آه الزمه

و به . آارهای خود مستقل از مشيت و قدر خداوند عمل آند، آه با اصل توحيد در خالقيت و تدبير منافات دارد
سازد، و به نوعی ثنويت و شرك در مقام خلق و تدبير  عبارت ديگر دايره سلطنت و قدرت الهی را محدود می

 عليهم السالم وارد شده است آه برخی را يادآور اين نقد بر قدريه در روايات ائمه اهل بيت. انجامد می
  : شويم می
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  : السالم روايت آرده آه فرمود  شيخ صدوق در آتاب ثواب االعمال از امام علی عليه-١

  ) ٨(. » لكل امة مجوس، و مجوس هذه االمة الذين يقولون ال قدر«

  : السالم به حسن بصری فرمود  امام باقر عليه-٢

  ) ٩(. » . . . تفويض، فان اهللا عز و جل لم يفوض االمر الی خلقه وهنا منه و ضعفااياك ان تقول بال«

  : شده آه فرمود السالم روايت  از امام رضا عليه-٣

  ) ١٠(. »  مساآين القدرية ارادوا ان يصفوا اهللا عز و جل بعد له فاخرجوه من قدرته و سلطانه«

  : شويم در پايان اين بحث چند نكته را يادآور می

 در مكتب اهل بيت عليهم السالم عقيده جبر و تفويض هر دو باطل است، و عقيده صحيح همان اختيار -١
  . است آه از طريق امر بين االمرين تفسير شده است

خداوند مستلزم استناد قبايح افعال انسانها به   از ديدگاه اهل بيت عليهم السالم عموميت قدرت و خالقيت-٢
  . يرا در اين جا بايد ميان قدر و مشيت تكوينی، و قدر و مشيت تشريعی فرق گذاشتخدا نيست، ز

 در مكتب اهل بيت عليهم السالم هم عقيده نافيان قدر به عقيده مجوس تشبيه شده است، و هم عقيده -٣
اعتقاد به دانستند و الزمه آن  معتقدان به جبر، نافيان از آن جهت آه انسان را فاعل مستقل آارهای خود می

و جبرگرايان از آن . عقيده داشتند) يزدان و اهريمن(مجوس به دو مبدا ) خدا و انسان(دو آفريدگار است مانند 
دادند، و افعال  دانستند، و آن را به خدا نسبت می جهت آه به سان مجوس نكاح با مادران و دختران را جايز می

  . دادند ناروای بشر را به خداوند نسبت می

دريه، چون با بنی اميه روشی سازش ناپذير و ماجراجويانه داشتند، چندان دوام نياوردند، ولی نظريه آنان  ق-٤
  . درباره قدر مورد قبول معتزله قرار گرفت و ادامه يافت

  : ها نوشت پی

ست  مقصود اين نيست آه قبل از آن انديشه قدريه در بين مسلمانان وجود نداشته است، بلكه مقصود اين ا-١
  . آه اين عقيده به صورت يك فرقه خاص قبل از اين وجود نداشت

  . ١٩ -١٨ الفرق بين الفرق، ص -٢

  . ٣٠، ص ١ الملل و النحل، ج -٣

  . ٣٢٦ االحتجاج، ص -٤

  . ١٠٦، ص ١ امالی السيد المرتضی، ج -٥

  . ١٦١، ١٥٨، ص ١ االمامة و السياسة، ج -٦

   .٤، ص ٨ المغنی، قاضی عبد الجبار، ج -٧

  . ، به نقل از ثواب االعمال٥٨، روايت ١٢٠، ص ٥ بحار االنوار، ج -٨

  . ٣٢٦ االحتجاج، ص -٩
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  . ٥٤، ص ٥ بحار االنوار، ج -١٠

  تاريخچه فرقه مرجئه 

 
   ٤٠١فرهنگ فرق اسالمی ص : آتاب

  دآتر محمدجواد مشكور : نويسنده

آه معروف به سواد اعظم شدند، در برابر و روی آارآمدن بنی اميه، توده مردم ) ع(پس از شهادت حضرت علی
آه ) ع(و نه خالفت معاويه را قبول داشتند و نيز در مقابل شيعيان علی) ع(حضرت علی خوارج آه نه امامت

  . شوند خوانده می»  مرجئه«معتقد به امامت وی بودند، فرقه جديدی را تشكيل دادند آه 

سن بن محمد بن حنفيه است، متن اين نامه با شرحی ای از ح نخستين ماخذ موجود از فرقه مرجئه نامه
  . آورده شده است» االرجاء«مفصل در مقاله محققانه ژوزف فان اس ذيل آتاب 

ترين سندی است  آهن» االرجاء«فی الرد علی القدريه و آتاب : رساله حسن بن محمد بن حنفيه تحت عنوان
  . آه به دست ما رسيده است

  . آورند  منسوب به امام ابو حنيفه است از منابع عقايد اين فرقه به شمار میرا آه» فقه االآبر«آتاب 

، اطالعات گرانبهايی درباره » االيضاح فی الرد علی سائر الفرق«فضل بن شاذان از علمای قديم شيعه در آتاب 
  . دهد به دست می»  مرجئه«

معتقد است آه منشا » االرجاء« در آتاب حسن بن محمد بن حنفيه اختالف است»  مرجئه«درباره اشتقاق واژه 
به ) ع(گردد، آن جا در پاسخ سؤال از نسلهای گذشته حضرت موسی باز می) ع(ارجاء به عصر حضرت موسی

علم آن به نزد خدا در آتاب او آه لوح محفوظ باشد قرار دارد و چيزی از پروردگار من پنهان «: فرعون گفت
  » .آند نيست و او هيچ چيز را فراموش نمی

  : در آن آتاب به نقل از قرآن مجيد چنين آمده است

و هو ينزل عليه : ؟ قال» ما بال القرون االولی... «: آان االرجاء علی عهد موسی نبی اهللا اذ قال له فرعون
  . ٥٣ -  ٥٢، ٢٠/طه» .علمها عند ربی فی آتاب ال يضل ربی و ال ينسی... «: الوحی حتی قال

اين گروه : گويد آه می»  حشويه«االرجاء را به معنی تاخير آورده و از قول » التوحيد« آتاب ابو منصور ماتريدی در
  . نامند ناميده شدند آه همه آارهای خوب را ايمان نمی»  مرجئه«از آن جهت 

يكی انجام دادن آاری پس از آار ديگر و معنی دوم آن : به دو معنی آمده بايد دانست آه آلمه ارجاء در لغت
  . يد داشتن به آينده استام

نخست آن آه، اين فرقه نيت و عقيده را اصل شمردند و گفتار و : اند برای تسميه اين فرقه چند وجه ذآر آرده
  . اهميت دانستند آردار را بی

 معتقد بودند همانگونه آه عبادت آردن با آفر سودی ندارد، گناه آردن هم چيزی از ايمان - دوم آن آه 
  . آاهد نمی
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اند، زيرا اين فرقه اهل  را به معنی اميدوار آردن گرفته» ارجاء« بعضی از دانشمندان مانند نوبختی -وم آن آه س
شمردند و برای همه اميد آمرزش  ساختند و آنان را آافر نمی آباير را با ادای شهادتين از مزيت ايمان نوميد نمی

مسلمان با ارتكاب گناه آبيره آافر : گفتند ا خوارج میخوارج بودند زير از مخالفان سرسخت»  مرجئه«. داشتند
شود و  بر خالف آنان عقيده داشتند آه مسلمانان با ارتكاب آبيره از اسالم خارج نمی»  مرجئه«اما . شود می

اگر امام يا خليفه مرتكب آبيره شود از : خود را بر سكوت بنا نهند و بگويند شد آه سياست همين عقيده باعث
»  مجمع البحرين«طريحی در . توان در نماز به او اقتدا آرد ارج نيست و واجب االطاعه است و میايمان خ

و آخرون مرجون المر «: به معنی تاخير است چنان آه خدای تعالی فرموده در لغت» ارجاء«: نويسد آه می
  .  يعنی تاخير اندازان امر خداوندند١٠٧/ سوره توبه » ...اهللا

  . دانستند) مرجعی(به آن را مرجئی مانند   و نسبت» مرجئه«آنان را 

رجل معط يعنی مرد بخشاينده و نيز آنان را به : رجل مرج يعنی شخص تاخير اندازنده مانند: در لغت آمده آه
دانستند و  ايمان قول بال عمل است زيرا ايشان قول را مقدم می: آنان گفتند آه. اند تخفيف مرجيه نيز گفته

به  ناميدند برای اين آه حكم اهل گناهان آبيره را تا روز قيامت»  مرجئه«و نيز آنان را از اين جهت عمل را مؤخر 
  . تاخير اندازند

الشيعة سمت العامة، المرجئة، يعنی شيعه، سنيان را مرجئه ناميد، زيرا سنيان : در حديث آمده است آه
  . باشد بر اختيار امت) ص(صب او پس از پيغمبرگمان آردند آه خداوند نصب امام را به تاخير انداخت تا ن

  . را معتزلی دانستند»  قدريه«را مرجی و »  اشاعره«در حديث ديگر 

 است van - vlotenخرلوف فان فلوتن  نخستين آسی آه ويژگيهای سياسی مرجئه آغازين را بيان آرده است
  . بن قطنه نهاده است آه اطالعات خود را بر شعری از ثابت

زيست و از ياران يزيد بن مهلب سردار بزرگ اموی به  اميه می بود و در عصر بنی»  مرجئه«از شعرای ثابت 
  . رفت شمار می

نقل نموده است و اين »  االغانی«ای سرود آه ابو الفرج اصفهانی آن را در آتاب  ثابت در عقايد مرجئه قصيده
  : ابيات از آن چكامه است

  يا هند فستمعی لی ان سيرتنا 

  ان نعبد اهللا لم نشرك به احدا 

  نرجو االمور اذا آانت مشبهة 

  و نصدق القول فی من جار او عندا 

  ال نسفك الدم اال ان يراد بنا 

  سفك الدماء طريق واحد جددا 

  من يتق اهللا فی الدنيا فان له 

  اجرا التقی اذا وفی الحساب غدا 

  و ما قضی اهللا من امر فليس له رد 

  ء يكن رشدا  و ما يقض من شي
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  آل الخوارج مخط فی مقالته 

  و لو تعبد فيما قال و اجتهدا 

  اما علی و عثمان فانهما 

  شقا العصا و بعين اهللا ما شهدا 

  يجزی علی و عثمان بسعيها 

  و لست ادری بحق ايه وردا 

  . انبازست یای هند از من بشنو آه روش ما آن است آه بندگی خداوند را آنيم، خدايی آه يكتا و ب: يعنی

اندازيم و سخن هر آس را آه ستم آند و يا عناد ورزد تصديق  ما آارها را اگر مورد اشتباه باشد به تاخير می
  . آنيم می

هر آس در دار دنيا از . ريزيم مگر اين آه بخواهد در طريق پراآنده خود خون ما را بريزد ما خون آسی را نمی
  . برسند اران است زمانی آه به حساب هر آس در روز قيامتخدا بترسد برايش اجر و پاداش پرهيزآ

  . تواند آن را بازگرداند آنچه را قضای خداوند باشد انجام خواهد گرفت و هيچ آس نمی

  . باشد و هر چه را آه خداوند اراده آند چيزی است آه در آن خير می

  . يستندو عثمان، شق عصای مسلمانان آردند و به ديد الهی ننگر) ع(اما علی

  . دانم آه آدام از آن دو بهترند و عثمان به آوشش خودشان و من براستی نمی) ع(شوند علی پاداش داده می

توان معين آرد و بايد آن را به  سرنوشت آن جهانی مردم را پيشاپيش نمی: را اعتقاد بر اين بود آه»  مرجئه«
  . حكم خدا واگذاشت

ی مسلمان ايمان قلبی بسنده نيست و مرتكب آبيره جزء مؤمنان به برا: گفتند در مقابل ايشان خوارج می
  . آيد شمار نمی

و از آن جمله واصل بن عطا بر آن بودند آه مرتكب گناه آبيره نه مؤمن و نه آافر بلكه در ميان آفر و »  معتزله«
»  مرجئه«حكومت امويان درباره . ايمان قرار دارد و اگر طاعت آند مؤمن و اگر آفر ورزد به آفر نزديكتر شود

حتی اگر  حكومت آنان مشروع است خدا بوده و به همين جهت معتقد بودند آه فرمانروايی ايشان به خواست
آشند آه در  فقط بايد با آسانی مبارزه آرد آه بر روی مسلمانان شمشير می. گناهانی مرتكب شده باشند

  . اين عبارت مقصود آنان خوارج است

عبدالملك . شد»  قدريه«و »  معتزله«اميه، موجب انتقاد   قدرت از طرف مرجئه برای بنیيكی دانستن حق و
  . بنی اميه جلوگيری آند مروان آوشيد تا با منع گفتگو درباره قدر از انتقاد مردم در مورد حكومت

 سياه آرد و به سعيد بن جبير آوفی سردار پشتيبانی می»  مرجئه«حجاج بن يوسف حاآم عراق از مجامع 
خود آه مرجی بود مقامی حساس واگذار آرد اما رفتار حجاج با ددمنشی آه داشت مرجئه را ناراضی  پوست
موضوعی آه بيش از همه مرجئه را برانگيخت اين بود آه حجاج مردم را به دشنام دادن حضرت . ساخت
  . دانست آرد و آن را شرط وفاداری به امويان می در همه جا امر می) ع(علی

  . به شمار آورند دينی و رفض اشخاص را، بدعت متفق الرای شدند آه به بی»  مرجئه«ز اين جهت علمای ا
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  . آردند آه حجاج عليه ابن اشعث آرد، مرجئه در صف ابن اشعث مبارزه می)  هجری٨٢(در جنگ دير الجماجم 

  . ختندبه تقويت دستگاه خود پردا»  مرجئه«هنگامی آه عمر بن عبدالعزيز خليفه شد 

  . را در مالء عام پايان بخشيد و قريه فدك را به اوالد فاطمه بازگردانيد) ع(عمر بن عبدالعزيز سب و دشنام علی

مسجد  بودند و روستاهای ايشان را بی»  مرجی«مردم دماوند : نويسد می»  احسن التقاسيم«مقدسی، در 
  . دهند يچ عمل ظاهری انجام نمیاز مسلمانی به توحيد بسنده نموده جز زآات ه: ديده و گويد

شمر و محمد بن  ای از ايشان مانند غيالن و ابی دسته: گويد را بر شمرده می»  مرجئه«بغدادی سه گروه از 
  . شبيب بر آيش قدريان معتزلی رفته و قايل به قدر و ارجاء و تاخير در ايمان شدند

  . ارجاء در ايمان بودند بر آيش جهم بن صفوان رفته و قايل به جبر و - گروه دوم 

  .  از جبر و قدر بيرون رفتند- گروه سوم 

هدف نخستين مرجئه بويژه آنان آه در آوفه و بصره پراآنده گشتند آن بود آه جامعه مسلمانان را با مخالفت و 
يا محكوم ساختن هر يك از خلفای راشدين آه از سوی شيعه و خارجيان و نيز هواخواهان تندروی عثمان 

  . شد، يكپارچه سازند ن میعنوا

  : يكی از شاعران شيعه در نكوهش مرجئه گفته است

  اذا المرجی سرك ان تراه 

  يموت بدائه من قبل موته 

  ) ع(فجدد عنده ذآری علی

  و اهل بيته ) ص(و صل علی النبی

را ) ع(لیخواهی شادمان شوی از اين آه يك مرجی بدرد خود پيش از مرگ بميرد، ذآر نام ع يعنی هرگاه می
بعضی از غالة شيعه مانند مغيرة بن سعيد به نقل . در پيش او تجديد آن و به پيغمبر و اهل بيت او درود فرست

يعنی مرجئه يهوديان اين »  المرجئه يهود هذه االمة«: روايت آردند آه فرمود) ص(از سعيد بن جبير از پيغمبر
  . امتند

  : از اين قرارندهای مرجئه  فرقه

  يروان يونس نميری يونسيه پ

  عبيديه پيروان عبيد مكتب 

  . غسانيه پيروان غسان آوفی

  بوثوبانيه پيروان ابوثوبان آوفی 

  تومنيه پيروان ابو معاذ تومنی 

  . صالحيه پيروان صالح بن عمرو صالحی
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بايد هر »  اجماع«خدا، اين بود آه پس از انتخاب امام به ) ص(درباره امام يعنی جانشين رسول»  مرجئه«عقيده 
  . چه او گويد اطاعت آرد و فرمان او را واجب شمرد

دانستند و پيدايش اين فكر بر اثر تسلط بنی اميه بود چون آن  عصمت امام را از خطا الزم نمی»  مرجئه«
به صورت ظاهر نظم و امنيت را در بالد اسالمی برقرار آرده بود و سواد اعظم مردم آه بيشتر آنان  حكومت
دادند و هرج و مرج و جنگ را موجب اتالف نفوس و ضرر و  ور و زارع و اهل شهرها را تشكيل می يشهطبقات پ

بيشتر مطلوب ايشان بود و اين عقيده آامال به  دانستند از اين جهت نظم و امنيت از هر وقت زيان اموال خود می
  . نفع معاويه و اعقاب او تمام شد

ميه شدند و تا اين خاندان روی آار بودند آن فرقه نيز اعتباری داشت وسيله تقويت دستگاه بنی ا»  مرجئه«
  . هم از اهميت و اعتبار افتادند»  مرجئه«ولی همين آه بساط دولت اموی برچيده شد 

به چهار صنف تقسيم »  مرجئه«به قول شهرستانی  بعضی از فرق اسالم عقيده ارجاء را پذيرفتند و از اين جهت
  .  مرجئه خالص- مرجئه جبريه -  مرجئه قدريه - ارج مرجئه خو: شوند می

  . العوام، نافع بن ازرق خارجی بود نخستين آسی آه اهل سنت را مرجئه ناميد به روايت ابن ابی

  . خواند مقريزی مرجئه را غالة فی اثبات الوعد و الرجاء و نفی الوحيد می

  . خوانده است»  وعديه«شهرستانی آنان را 

ای آه به يكی از پيروان خود  او در نامه: اسالم ابو حنيفه را نيز مرجی دانستند و گفتند آهبرخی از علمای 
  . آند دفاع می»  مرجئه«نوشته از 

  . در خراسان با پيشروی و رواج مذهب ابو حنيفه در آن سامان توام بوده است»  مرجئه«گسترش افكار 

بعضی از : سخن رفته است و در آن جا آمده است آه» رجاءا«از نقش ابو حنيفه در امر »  فضائل بلخ«در آتاب 
به سبب آن آه ابو حنيفه «: گفتند و در اين آتاب چنين آمده است مشايخ و علمای آوفه، بلخ را مرجی آباد می

گفتند و همه اهل بلخ پيرو مذهب او بودند، اهل خراسان چون به سوی عراق هجرت آردندی به  را مرجی می
  . » ای ديگر رفتندی مگر علمای بلخ آه هميشه ايشان به حضرت ابو حنيفه تحصيل آردندیبرخی علم خدمت

به  آه متضمن جوابی از ابو حنيفه است»  فقه االبسط«مؤلف آتاب .)  ه١٨٣در گذشته در (ابو مطيع بلخی 
  . جديد االسالم اگر قرآن نداند باز مؤمن است: گويد آه»  مرجئه«تبعيت از 

را آه احكام ارجائی ابو مقاتل سمرقندی است و شخص اخير آن را به »  العالم و المتعلم«ب ابو مطيع، آتا
اساس آالم »  العالم و المتعلم«و »  فقه االبسط«ابوحنيفه نسبت داده است گردآورده است، اين دو اثر يعنی 

  . دهد را تشكيل می»  مرجئه«

  . داد و به آنان مناصبی میآرد  امير اسماعيل سامانی از علمای حنفی حمايت می

دانشمندان سمرقند و بخارا و ديگر شهرهای ماوراء النهر را فراخواند و از آنان ) ٢٩٥ - ٢٧٩(امير اسماعيل 
خواست آه مذهب سنت و جماعت را بيان آنند، آنان حكيم سمرقندی را بر آن داشتند تا شرحی بر آن مذهب 

  . بنويسد

شد و مورد تاييد علما قرار »  السواد االعظم«فه نوشته شده بود معروف به آتاب او آه بر اساس فقه ابوحني
  . گرفت

ياد شده است، آه مؤمنان را به اطاعت از سلطان، حتی سلطان ظالم، »  مرجئه«در اين آتاب از معتقدات 
  . دانند آنند و اين اطاعت را مايه وحدت جامعه اسالمی می سفارش می
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  . ٧٤االنتصار، ابن خياط، ص 

  . ٥٣٩، ص ١٤تاريخ طبری، ج 

  . ٥١٠، ص ١الفصول المختارة، ج 

  . ١٩٧ -  ١٢٧مقاالت االسالميين، ص 

  . ١٣٩، ٤٧التنبيه و الرد، ص 

  . ٢٠٣، ١٥٣، ١٥٠الحور العين، ص 

  . ١٢٣، ١٢١الفرق بين الفرق، ص 

  . ١٣٢ -  ١٣١المقاالت و الفرق، ص 

  . ٦فرق الشيعه نوبختی، ص 

  . ٣٩٨، ٣٩، ٣٧احسن التقاسيم، ص 

  . ملل و نحل شهرستانی

  . ١٨٣العقيدة و الشريعة، ص 

  . ١٥٩، ١٣٥مقاله مرجئه در آتاب توس رضا زاده لنگرودی، دفتر اول، ص 

Shorter Encyclopedia of Islam p.412 .  

  
  
  

   بر مرجئهي ديگر مرجئه و نقدياصطالح
 

   ٢٧٦فرق و مذاهب آالمی، ص : آتاب
 پايگانی علی ربانی گل: نويسنده

 
درباره مرجئه اصطالح ديگری نيز گفته شده است، آه زمان آن مقدم بر اصطالح پيشين است، و آن مربوط به 

گروهی به . السالم ميان مسلمانان رخ داده بود اختالفی است آه درباره خليفه سوم و امام علی عليه
السالم  ه هوا خواهی علی عليهگفتند، و گروهی ب السالم سخن می هواخواهی عثمان بر ضد علی عليه
)  ه٩٩ يا ٩٥حنفيه متوفای (در اين زمان حسن فرزند محمد بن . دادند عثمان را مورد انتقاد و مالمت قرار می

برای حل اين اختالف پيشنهاد آرد مسلمانان از دو خليفه اول و دوم به نيكی ياد آنند، ولی درباره دو خليفه 
و آسانی چون طلحه و زبير آه با آنان مخالفت آردند، سخنی نگويند، و ) مالسال عثمان و علی عليه(ديگر 

 ) ١. (حكم درباره آنان را به خدا و روز قيامت واگذارند
 

 مذهبی مرجئه در پی دومين جنگ داخلی و قيام - جنبش سياسی«: گويد در اين باره می) ٢(ويلفرد مادلونگ 
بحث اصلی بر سر آن بود آه انتخاب . د بن حنفيه به وجود آمدشيعيان آوفه به رهبری مختار به طرفداری محم

 آه به خصوص در آوفه و -دو خليفه اول، ابو بكر و عمر، بی چون و چرا شايسته تاييد است، اما داوری مرجئه
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 آن بود آه با امتناع از سب هر يك از خلفای راشدين، در بين امت مسلمان وحدت ايجاد - بصره پراآنده شدند
 ) ٣ . (»آنند

 
 خطای مرجئه 

يكی از نظر احكام و آثار دنيوی آن، آه در اين صورت اقرار به : توان بحث آرد درباره ايمان از دو جهت می
شهادتين آافی است، و ديگری از نظر احكام اخروی و سعادت و رستگاری انسان، آه بايد گفت، اعتقاد قلبی 

از اين رو در آيات قرآن، پيوسته ايمان با عمل صالح همراه . م استو اقرار زبانی آافی نبوده، عمل صالح نيز الز
 : فرمايد آمده است، چنانكه می

 
  . » و العصر ان االنسان لفی خسر اال الذين آمنوا و عملوا الصالحات«

  : فرمايد باالتر از اين، قرآن آريم بر عمل تاآيد بسيار آرده، می
 ) ٤. (»  ه سوف يریو ان ليس لالنسان اال ما سعی و ان سعي«
 

اين . دانستند گذشته از اين، آنان به تفاضل در ايمان نيز معتقد نبودند، و ايمان همه افراد را در يك سطح می
 : فرمايد چنانكه می. عقيده نيز بر خالف صريح آيات قرآن آريم است

 
  ) ٥. (»  هو الذی انزل السكينة فی قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم«

  : فرمايد و نيز می
  ) ٦. (»  انهم فتية آمنوا بربهم و زدناهم هدی و ربطنا علی قلوبهم«

 ارجاء، اخالق و سياست
بند و باری، چنانكه  برای ترويج فساد و بی نظريه ارجاء خطر بزرگی برای اخالق بشری است، و عاملی است

به همين دليل، هيچ يك از زمامداران اموی با .  بودابزار مناسبی در دست زمامداران مستبد و تبهكار نيز خواهد
 به ويژه ائمه اهل بيت - همچنين مصلحان جامعه اسالمی. اند مرجئه به خاطر عقيده ارجاء مخالفت نكرده

 . اند  با نظريه ارجاء شديدا مخالفت آرده- عليهم السالم
 

  :  برای فرزندانشان هشدار داد و فرمودشده آه به مسلمانان درباره خطر انديشه مرجئه از امام صادق روايت
  ) ٧. (»  بادروا اوالدآم بالحديث قبل ان يسبقكم اليهم المرجئة«

 ) ٨. (گفتنی است آه نكوهش مرجئه در احاديث نبوی نيز وارد شده است
 

 صادق فردی به امام. دهيم السالم در ابطال عقيده مرجئه پايان می اين بحث را با روايتی از امام صادق عليه
همان گونه آه هر آس نزد ما آافر است نزد خدا نيز : گويند مرجئه در مقام احتجاج با ما می: السالم گفت عليه

 . نزد خداوند نيز مؤمن خواهد بود) آند اظهار ايمان می(آافر است، آسی آه نزد ما مؤمن است 
 

با آنكه آفر، اقرار عبد است عليه خود، و چگونه اين دو يكسان است، »  سبحان اهللا«: السالم فرمود امام عليه
با وجود اقرار، بينه و شاهد الزم نيست، ولی ايمان، يك ادعاست، و اثبات آن نياز به شاهد دارد، و آن عبارت 

خواهد بود و احكام ظاهری بر آن  پس هر گاه اين دو هماهنگ باشد، مدعای او ثابت. است از عقيده و عمل
 ) ٩. (آنند، ولی نزد خداوند مؤمن نخواهند بود ه بسا افرادی آه اظهار ايمان میالبته چ. گردد مترتب می

 
 : ها نوشت پی

 
  . ٦٨، ص ٣ بحوث فی الملل و النحل، ج -١
٢- PWiferd madalung   
  . ٨٩های ميانه، ويلفرد مادلونگ، ترجمه جواد قاسمی، ص  های اسالمی در سده  مكتبها و فرقه-٣
  . ٤٠ - ٣٩/  نجم -٤
  . ٤/  فتح -٥
  . ١٣/  آهف -٦
  . ٥، روايت ٤٧، ص ٤ فروع آافی، ج -٧
  . ٤٦ االيضاح، ص -٨
  .٢١٦، ص ٢١، باب الكبائر، روايت ٢ اصول آافی، ج -٩
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  عقايد مرجئه
 

 ايمان و عمل 
اما درباره ماهيت ايمان اختالفهايی . نقطه اشتراك تمامی طرفداران مرجئه جدا آردن حوزه ايمان از عمل است

ای ديگر عالوه بر معرفت خضوع قلبی را اضافه  اند عده بعضی ايمان را همان معرفت دانسته. ين آنان وجود داردب
گيری ايمان همان تصديق است و  در نظريه افراطی. اند  را الزم دانسته) اقرار زبانی(اند و بعضی تصديق  آرده

 . داقرار زبانی و اصوال معرفت خدا ربطی به تعريف ايمان ندار
 

مسأله ديگری آه وجود دارد در مورد داخل شدن اعتراف به حقانيت رسوالن در مفهوم ايمان است آه اين 
 . مسأله نيز مورد اختالف است

 
به تبع . يكی ديگر از مسائل اختالفی در مورد همين مسأله ايمان، ارتباط درونی اجزاء ايمان و مرز آفر است

ز آفر هم اختالفهايی به وجود آمده است مثال اگر ما ايمان را فقط معرفت اختالف نظر در مفهوم ايمان در مر
البته بايد توجه داشت آه با توجه به فلسفه پيدايش مرجئه، آشش . بدانيم طبيعتا جهالت مرز آفر است

تر و برای  اصلی به سمت اثبات ايمان و دور شدن از تكفير و آفر است در اين صورت شرايط برای ايمان سهل
مرجئه جز آسانی را آه همه امت بر تكفير آنها اجماع دارند آافر : گويد  تكفير دشوارتر است، اشعری می

جمهور فقها و متكلمين : نويسد در آنار اين مطلب توجه به اين مسأله آه عضد الدين ريجی می) ١. (دانند نمی
 . جالب و تأمل برانگيز است) ٢(آنند  احدی از اهل قبله را تكفير نمی

 
 مفهوم فسق نزد مرجئه 

اند، بر خالف خوارج آه  مرجئه با اصرار بر استقالل ايمان از عمل، مرتكب آبيره را داخل در حوزه ايمان آرده
معتزله نيز حد وسط را اختيار آرده و مفهوم فسق را برای حل اين مسأله . اصرار بر آفر مرتكب آبيره دارند

مرجئه نيز اين تعبير را در مورد . خوانند نه مؤمن و نه آافر  تنها فاسق میبه طوری آه او را. اند عنوان آرده
های مختلف خوارج  البته اين اطالق فسق، بين فرقه. دانند برند اما او را مؤمن می مرتكب آبيره به آار می

 . شدت و ضعف دارد 
 

 مسأله وعيد و نظريه مرجئه 
رتكب آبيره را از خلود در جهنم معاف سازند تمايل دارند تا درباره مرجئه، جدای از آنكه اصرار بر آن دارند آه م

ای آه مهمترين آنها ظواهر برخی از آيات  ورود موقت او نيز مفری بيابند آه البته در اين راه با مشكالت عديده
 يا خير، برای فساق در قرآن آمده است) عذاب(در اين باره آه آيا اصوال وعيد . اند قرآن است رو به رو شده

 . ديدگاههای مختلفی از ناحيه مرجئه مطرح شده است، آه بعضا با قدری يا جبری بودن قائل مرتبط است
 

 . اختالفاتی آه تا اينجا مطرح شد در مباحثی بود آه اساسا ارجاء در آن ديدگاههای محوری داشت
 

تالف نظرهايی در ميان رهبران آنها ها، در عقايد جاری جامعه خود درگير شده و اخ بايد توجه داشت آه فرقه
 . آمده است پديد می

 
اما مرجئه به دليل هضم شدن در اهل سنت و جماعت، نتوانستند آن قدر پايدار بمانند آه در مسايل ديگر 

برای آشنايی بيشتر با اختالف نظرهای مرجئه درباره . ديدگاههای مهمی را آه مختص آنها باشد، عرضه آنند
» اسماء و صفات«، » ماهية الباری«، »خلق قرآن«، »رؤيت«، »توحيد«، »حبط اعمال«، »معاصی انبياء«

 . توان به مقاالت االسالميين اشعری مراجعه آرد می
 

 خالفت و استفاده از سيف 
درباره خالفت، بسياری از مرجيان، همانند اهل حديث، در خالفت خلفای نخست ترديد داشتند در عين حال 

 . ن همچون غيالن، اعتقادی به لزوم خالفت در قريش نداشتندبرخی از مرجيا
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درباره آراء مرجيان در خروج بر سلطان و استفاده از زور برای اقامه حق، بايد به شرآت آنان در شورشهای ضد 
 ) ٣. (اشعری هم عقيده بيشتر آنان را در جواز خروج بر سلطان نقل آرده است. اموی توجه داشت

 
 با تلخيص )  جعفريانرسول» مرجئه«(
 

 ) ٤(تقسيمات و فرق مرجئه 
 : توان مرجئه را به دو گروه تقسيم آرد در يك تقسيم آلی می

 
مرجئه در . (آسانی آه در مورد حضرت علی و عثمان قضاوتی نكردند و امر آنانرا به خدا واگذار آردند ) الف

 ) رابطه با مسائل اجتماعی
 
مرجئه در رابطه با مسائل اعتقادی و . ( گفتار است و عمل در آن نقشی نداردگروهی آه قائلند ايمان تنها) ب

 ) آالمی
 

تر چنين گفت، مرجئه گروهی بودند آه در رابطه با امور مشتبه،  توان به صورت آلی در مورد گروه اول می
تقاد در صور مختلفی اين اع. آنند تا خداوند درباره آن امور تصميم بگيرد قضاوتش را به روز قيامت واگذار می

 . ظهور آرد آه يك نمونه آنرا ما ذآر آرديم
 

 : اند آه عبارتند از گروه دوم خود به چند فرقه تقسيم شده
 
پذيرد، به اين  ـ قائلين به تأخير و جدايی عمل از ايمان و اينكه ايمان قابل نقص و زيادت نيست و استثنا نمی١

ی از اهل آالم مثل اشاعره و ماتريديه و ابو حنيفه و بعضی فقها داخل ا گويند، عده می» مرحبة الفقهاء«گروه 
 . اند  هجری قمری دانسته٨٣ تا ٧٣در اين جرگه شدند پيدايش اين نظريه را بين سالهای 

 
جهميه و غيالنيه و شمريه از . رساند ـ قائلين به اينكه ايمان مجرد معرفت بوده و معصيت به ايمان ضرری نمی٢

 . گويند می» مرجئه غالی«د، به اين عده اين گروهن
 
ـ قائلين به اينكه ايمان فقط قول زبانی است و حتی معرفت در آن نقشی ندارد، اين نظريه را به آراميه ٣

 . اند نسبت داده
 

اند مثل يونسيه، عبيديه، عنسانيه، بوثوبانيه، توفيه و صالحيه آه به  برای مرجئه تقسيمات ديگری هم ذآر آرده
 ) ٥. (اند ها نامگذاری شده تبار مشايخ اين فرقهاع
 

 ) ٦) (ع(ايمان، اسالم و عمل در لسان اهل بيت 
در پايان اين مقاله شايسته است تأملی در ديدگاه اهل بيت نسبت به عمل و نقش آن در ايمان داشته باشيم 

 . آه طبيعتا اين تأمل، خود نقدی بر نظريه ارجاء خواهد بود
 

شود آه محدوده اسالم جدای از محدوده ايمان است، ايمان   و همچنين روايات ائمه استفاده میاز آيات قرآن
در حاليكه اسالم تنها شهادتين لسانی و عمل به . ای باالتر از اسالم قرار دارد تصديق قلبی است و در مرحله

 . شرع است
 

با اين بيان ممكن ) ٧(كام دانسته شده ايمان معرفت نسبت به اعتقادات و اح) ع(در روايتی از امام صادق 
انسان گناهكارـطبق بيان اين . است مسلمان بدون ايمان داشته باشيم اما مؤمن بدون اسالم ممكن نيست 

تواند مجددا به  رود و با توبه و استغفار می شود اما از حوزه اسالم بيرون نمی رواياتـ از حوزه ايمان خارج می
شود آه حالل خدا حرام شمرده شود يا بالعكس، و يا اينكه  آفر وقتی حاصل می. محدوده ايمان داخل شود
دانند آه در اينجا تا حدی با بيانات ائمه اختالف و  مرجئه مرتكب آبيره را مؤمن می. ضروريی از دين انكار شود

در اين روايات از ) ٨(، اند آه ايمان حد ثابتی داشته باشد و آم و زياد نشود در ضمن ائمه نپذيرفته. تعارض دارند
 ايمان داری 

 
 . اند  نكته ديگر اينكه در روايات، نقش عمل را در ايمان منتفی ندانسته. درجات و مراتب مختلفی است
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ملعون است آسی آه ايمان را صرف گفتار و بدون : اند فرموده) ع(و در برابر موضع افراطی ارجاء، امام صادق 

 . اند گری امام عمل را تنبيه وجود ايمان دانستهدر روايت دي) ٩. (عمل بداند
 

اند آه االيمان قول و عمل اخوان  حتی در بعضی از روايات عمل جزو ايمان دانسته شده و در تعريف ايمان آورده
 ) ١٠. (شريكان

 
را از در مجموع بايد گفت در لسان اهل بيت ايمان و عمل هر دو اهميت دارند و ايمان بدون عمل اساسا انسان 

 . برد البته نه به سوی آفر آه به سوی اسالم صرف آه عبارت از ظواهر است حوزه ايمان بيرون می
 

و الذخيره سيد ) ٧١ـ٧٠ص (توان به اوائل المقاالت شيخ مفيد  برای آشنايی با ديدگاههای متكلمين شيعه می
) ٤٥٤ص (اد عالمه حلی و آشف المر) ١٥٥، ص ١ج (و همچنين رسائل المرتضی ) ٥٣٧ـ٥٣٦ص (مرتضی 

 . باشد  مراجعه آرد، آه ديدگاه آنها نيز همان ديدگاه، اهل بيت و روايات می
 
 : نوشتها پی

 
  ٢٠٧، ص ١مقاالت االسالميين، ج ) ١
  ٣٩٢المواقف، ص ) ٢
  . مطالب ابن قسمت، از آتاب القدريه و المرحبه، ناصر بن عبدالكريم، تهيه شده است) ٣
  . ی، محمد جواد مشكورفرهنگ فرق اسالم) ٤
   به بعد ١٠٢مرحبه تاريخ و انديشه، رسول جعفريان ص ) ٥
  ١٢٥، ص ٢مقاالت االسالميين، اشعری، ج ) ٦
  ٢٤، ص ٢الكافی، ج ) ٧
  ٣٤.، ص ٢الكافی، ج ) ٨
  ١٩.، ص ٦٦بحار االنوار، ج ) ٩
  ٣٥.، ص ٢الكافی، ج ) ١٠
  
  

  
  مرجئه

 
 : حسن بن محمد بن حنفيه بنيانگذار ارجاء

های شرح حال نويسان، حسن فرزند محمد بن حنفيه نخستين آسی است آه درباره ارجاء  بر اساس نوشته
شود،  او بر آن بود آه صاحب گناه آبيره تكفير نمی: گويد شهرستانی می. سخن گفته و مطلب نوشته است

 ) ١ (.دانست  زيرا طاعات و معاصی از اصل ايمان نيست، ولی عمل را مؤخر از ايمان نمی
 

وارد شدند نبايد ابراز عقيده ) جنگ صفين(در مورد آسانی آه در فتنه : به گفته حسن: نويسد ابن حجر می
 ) ٢. (اين حرف آمی با حرف شهرستانی منافات دارد. اما در مورد ارجاء مربوط به ايمان سخنی نگفته. آرد

 
خطی يا مصيب بودن آسانی است آه در فتنه بنابر اين اولين انديشه ارجاء تنها به معنای عدم شهادت بر م

حسن اولين آسی است ) ٣. (نيز مؤيد همين معناست » مرجئه االولی«اصطالح ابن سعد درباره . اند افتاده
در مورد تأثير آثار او، نكته مهمی آه وجود دارد، اينست آه . آه در ارجاء تأليفی از خود به يادگار گذاشته است

 ) ۴. (اء را از حسن بن محمد بن حنفيه گرفته استغيالن دمشقی مذهب ارج
 

 . اند  طبق اين شواهد اولين اصل مرجئه عدم قضاوت در مورد افرادی است آه در فتنه گرفتار آمده
 

 دومين سند رسمی ارجاء شعر ثابت بن قطنه 
 بايعت ربی بيعا ان وفيت به 
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 جاورت قتلی آراما جاوروا احدا 

 نا يا هند فاسمعی ان مسيرت
 ان نعبد اهللا لم نشرك به احدا 
 نرجی االمور اذا آانت مشبهة 

 و نصدق القول فيمن جار او عندا 
 المسلمون علی االسالم آلهم 
 و المشرآون اشتوا دينهم قددا 

 و ال اری ان ذنبا بالغ احدا 
 من الناس شرآا اذا ما وحدوا الصمد 

 من يتق اهللا فی الدنيا فان له 
 فی الحساب غدا اجر التقی اذا و

 و ما قضی اهللا من امر فليس له 
 ء يكن رشدا  رد و ما يقض من شی

 آل الخوارج مخط فی مقالته 
 و لو تعبد فيما قال و اجتهدا 

 
در اين شعر به صراحت عمل از ايمان جدا نشده، همچنين در مورد عدم زيادت و نقصان ايمان مطلبی وجود 

يد شده است آه مسلمان بعد از مسلمان شدن و با ادعای اسالم، لفظ ندارد، بلكه فقط بر اين مسأله تأآ
روشن است آه اين . آند شود، همچنين، گناه يك مسلمان را داخل حوزه شرك نمی شرك بر او اطالق نمی

توانسته نگرش آالمی جدايی عمل از تعريف ايمان را به وجود آورد، طبق اين شعر مرجئه در برابر  مطلب می
بر اساس اين شعر، بايد اين نظر را پذيرفت آه مرجئه نخستين در مسلمان . آنند موضع گيری میستمكاران 

آند و نه از ارزش  اين نگرش نه علم را توجيه می. اند برخالف خوارج ورزيده دانستن همه مسلمانان اصرار می
 . آاهد عمل می

 
 : اند تا اينجا مرجئه دو مطلب را پذيرفته

 
 . درگير مسلمان هستندهمه طرفهای ) الف
 . شود قضاوت در مورد آنها به خدا و روز قيامت واگذار می) ب
 

 : پرداز ارجاء ابو حنيفه تئوری
از جمله مباحث جنجال بر انگيز درباره مرجئه، بحث ارتباط ابو حنيفه با اين فرقه است، زمانی اتهام مرجئی 

دان و شاگردان وی بوده است، اما بعدها آوشش فراوانی بودن برای ابو حنيفه از مهمترين اتهامات او و استا
صورت گرفته تا در اين باره از وی دفاع شود، البته اين دفاع، بدين معنی نيست آه ارجاء او چيز ديگری بوده و با 

آرده، چرا آه بسياری ديگر، اعتقادشان در مورد ارجاء شبيه معتقد او بوده و مورد مدح  ارجاء ديگران فرق می
 . اند  رار گرفتهق
 

اين . مهمترين استاد ابو حنيفه سخنی بيان آنيم) ١٢٠م (شايسته است ابتدا در مورد حماد بن ابی سليمان 
اند آه رياست مرجئه را داشته و اولين آسی بوده آه  گفته. حماد از محدثان آوفی و مرجی مذهب بوده است

 ) ۵. (در آوفه ندای ارجاء داده است
 

ترين شاگردان او بوده است، پس از درگذشت او اهل حديث به دليل مرجئی بودنش، بر   برجستهابو حنيفه از
وی طعنه زدند، شاگردان حماد ابتدا فرزندش را جانشين او آردند اما از عهده آارها برنيامد، سپس ابو حنيفه 

محارب بن دثار است آه به از ديگر استادان ابو حنيفه ) ۶. (پذيرفت و پس از آن بود آه مقبوليت عام يافت
 ) ٧. (نوشته ابن سعد از مرجئه االولی بوده است

 
آيد موسی بن ابی آثير است آه از متكلمان  يكی ديگر از شاگردان حماد نيز آه از سران مرجئه به شمار می

 . مرجئه بوده است
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ی در مورد مرجئی بودن ابو نقلهای فراوان. بنابر اين محفل درس حماد بن ابی سليمان مرجئی پرور بوده است
اند، شهرستانی يكی  ای هم مرجئی بودن او را انكار آرده حنيفه در دست است البته در مقابل اين نقلها عده

داند اما در ميانه سخنش اشاره آرده آه ابو حنيفه  از آنهاست آه اتهام مرجئی بودن ابو حنيفه را دروغ می
 ) ٨. (اند مرجئه قائل بودهای آورده آه  تعريف ايمان را به گونه

 
آرده است، نظريه جدايی ايمان و  توان ترديد آرد آه ابو حنيفه ارزش عمل را در تئوری آم نمی در اين باره نمی

اين نظريه برای . عمل، اصوال فلسفه وجوديش، دفاع از آسانی بود آه مؤمن بودند و گرفتار فتنه شده بودند
متفاوت داشتند، ايجاد شده بود، هر چند بعدها به اباحی گری منجر شد، اما اثبات ايمان هر دو گروه آه عمل 

 . اند رؤوس مرجئه خود از عباد و فقها بودند و در عمل وفادار به شرع و هيچگاه اباحی گری را تأييد نكرده
 

 : ابو حنيفه، تئوريسين نظريه جدايی ايمان و عمل
دهد  ان جز عمل، بسياری از اوقات مؤمن اعمالی را انجام نمیعمل جز ايمان است و ايم: گويد ابو حنيفه می

در . توان گفت ايمان هم در آن دوره از وی مرتفع شده است مثل زن حايض آه تكليف نماز و روزه ندارد، اما نمی
 ايمان همان اقرار و تصديق است، ايمان اهل آسمان و زمين از آنجهت آه ايمان بدان دارند: گويد فقه اآبر می

همه مؤمنان در . دارد گرچه از جهت يقين و تصديق زيادت و نقصان در آن وجود دارد زيادت و نقصان برنمی
 ) ٩. (معرفت، يقين، توآل، محبت، رضا، خوف، رجاء و ايمان مساوی با يكديگرند

 
 رساله العالم و المتعلم آينه ارجاء 

ر اين رساله ابو حنيفه عقايد خود را پيرامون ايمان اين رساله در رديف تأليفات ابو حنيفه شمرده شده است، د
توان عقايد ابو حنيفه را چنين خالصه  با توجه به مطالب اين رساله می. و محدوده آن بخوبی بيان آرده است

 . آرد
 
 . ـ ايمان جدای از عمل است و شدت و ضعف ندارد١
ای آه مقاتله  اوت نكردن در مورد دو دستهـ ارجاء به معنی توقف در مقابل امور مبهم و مشتبه است و قض٢

 . آنند می
 . ـ دو گروه مقاتل هر دو بر صواب نيستند، يا هر دو بر خطا يا يكی بر خطاست٣
روند، آافران به جهنم، در مورد  ـ انبياء و بعضی آه شهادت به بهشتی بودن آنها داده شده به بهشت می۴

 . ديگران بايد توقف آرد
 . شود  گناه حتی آبيره از دايره ايمان خارج نمیـ مؤمن با انجام۵
 

 غلو در ارجاء و سير انحطاط آن 
ای آه ايمان را  دسته: اند  گويد آنان بر دو دسته برد و می ای را به عنوان غالة المرجئية نام می ابن خرم طايفه

محمد بن آرام (دانند  میاند و حتی اگر شخص در قلب خود آفر بورزد او را مؤمن  همان قول و آالم دانسته
دانند، حتی اگر شخص آفر بورزد يا بت بپرستد يا در  طايفه دوم ايمان را يك اعتقاد قلبی می) سجستانی

 ) جهم بن صفوان) ١٠. (ظاهر بر مرام يهود و نصرانيت باشد، باز همچنان مؤمن است
 

 . اند   آن وارد آردهاند مرجئه را بكوبند، همين نحو اتهامها را بر همه آسانی آه خواسته
 

 . مراتب باالی آن همان ارجاء غالی است. ارجاء مقول به تشكيك است و در آن مراتب گوناگونی وجود دارد
 

حتی اگر اين امر درست باشد ) ١١(بنا به اظهار برخی صاحب نظران ارجاء به تدريج رو به اباحه گری گذاشت، 
در دوره مأمون ارجاء با اباحی گری تا حدود زيادی مرادف گشته . ندا مسلما سران اوليه ارجاء خواهان آن نبوده

 . بود، نهايت مرجئه در اهل سنت و جماعت محو شدند
 

 : مرجئه و سياست
ظاهر امر آن است آه گريز مرجئه از بحثهای مذهبيـسياسی درباره علی و عثمان برای جدا آردن مسير خود 

آند، گريز آنان از بحث فوق به علت  واقعيات تاريخی بيان میاما همان گونه آه . از سياست بوده است
 . اند سودمند ندانستن آن بوده است و آنان مشارآتی فعال در سياست و فعاليت بر ضد بنی اميه داشته
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شرآت مرجئه در قيام عبدالرحمن بن اشعث بر ضد امويان، حمايت از شورش يزيد بن مهلب درگيری شديد 
هايی از حرآتهای سياسی مرجئه بر عليه  ويان و نهايتا قتل او به دست هشام، نمونهغيالن دمشقی با ام

 . امويان است
 

در دوره بنی عباس برخی بر ضد حكومت و . اند مرجيان خراسان نيز در قيامهای عليه بنی اميه شرآت آرده
 . اند برخی در آنار هارون و وزير وی بوده

 
 : نوشتها پی

 
 ١٢٨، ص ١ج الملل و النحل، ) ١
 ٣٢١، ص ٢تهذيب التهذيب، ابن حجر، ج ) ٢
 ٣٠٧، ص ۶طبقات الكبری، ابن سعد، ج ) ٣
 ١٣٧المنيه و االمل فی شرح الملل و النحل، ص ) ۴
 ٣٠٧، ص ١الضعفاء الكبير، ج ) ۵
 ١٢٨عقود الجمان فی مناقب االمام االعظم النعمان، ص ) ۶
 ٣٠٧، ص ۶طبقات الكبری، ابن سعد، ج ) ٧
 ١٢۶، ١٢٧، ص ١لملل و النحل، شهرستانی، ج ا) ٨
 ۶٣ـ ۵٧شرح الفقه االآبر، ص ) ٩
 ٢٠۴، ص ۴الفصل فی الملل و االهواء و النحل، ج ) ١٠
 ١٧۵االمام ابو حنيفه، ص ) ١١
 
  
  

  
  

  خوارج
  

  با ايشان) ع (يعلل پيدايش خوارج و برخورد امام عل
 

   ٢٨٠، ص يفرق و مذاهب آالم: آتاب
  ي گلپايگانين ربايعل: نويسنده

 
ای از سپاهيان  آنان عده.  هجری در جريان جنگ صفين و مسئله حكميت پديد آمدند٣٧فرقه خوارج در سال 
السالم بودند آه در آغاز از معاويه و عمرو عاص فريب خورده و با پيشنهاد حكميت از طرف  حضرت علی عليه

ولی پس از آنكه قرار داد آتش بس و آيين . ن وادار آردندالسالم را به قبول آ معاويه موافقت آردند، و امام عليه
به امضای طرفين رسيد، آنان آه تازه به اشتباه خود پی برده بودند، به جای آنكه خود را نكوهش  نامه حكميت

السالم عذر بخواهند، مرتكب اشتباه بزرگتری شده و حكميت را از اساسا مردود دانسته و  آنند و از امام عليه
السالم  از اين رو از امام عليه. ا مخالف با حكم خدا انگاشته، ارتكاب آن را مايه شرك و آفر اعالن آردندآن ر

 . خواستند آه از آرده خود توبه آند و عهد نامه آتش بس را نقض آرده، جنگ با معاويه را از سر گيرد
 

شت آنان از حكميت نادرست است، زيرا آنچه بردا: السالم در برابر آنان ايستاد و يادآور شد آه اوال امام عليه
حكم قرار داده شده افراد نيستند، بلكه قرآن آريم است، و خداوند دستور داده است آه در منازعات به قرآن و 

و رجوع به پيامبر صلی اهللا عليه و . رجوع به قرآن به اين است آه به حكم آن گردن نهيم) ١(پيامبر رجوع شود، 
. هر گاه طبق قرآن و سنت پيامبر داوری شود، حق با ما خواهد بود. آه به سنت او عمل آنيماله به اين است 

)٢ ( 
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اشتباهی آه رخ داده اين بوده است آه در شرايطی آه . با قرآن نيست حكميت از اساس مخالفت: ثانيا
واقع بينانه نبود، و آن السالم در چند قدمی فتح و پيروزی بودند، طرح آتش بس و حكميت،  سپاهيان امام عليه
السالم تحميل  و اين خوارج بودند آه قبول آن را به امام عليه) ٣(خود را با آن اعالن آرد،  حضرت نيز مخالفت

 ) ٤. (آردند
 

شكستن عهد و ميثاق با نص قرآن آريم و تعاليم اسالمی مخالف است، و تا طرف مقابل آن را نقض : ثالثا
 ) ٥. (يستنكرده است، شكستن آن روا ن

 
لكن آنان همچنان بر در خواست و رای خود پافشاری آردند و امر تحكيم را بر خالف حكم خداوند، و قبول آن را 

السالم با سپاهيان خود از صفين رهسپار آوفه  دانستند، و آنگاه آه امام عليه گناهی بزرگ و مايه شرك می
بن ربعی را به عنوان فرمانده جنگ  وارد آوفه نشدند، و شبثگرديد، آنان در مكانی به نام حروراء اقامت گزيده، 

و عبد اهللا بن آواء را به عنوان امام جماعت انتخاب نموده، توافق آردند آه آارها به صورت شورايی انجام شود، 
 . و امر به معروف و نهی از منكر را شعار خود ساختند

 
آيه : ده انديشی و آج فهمی آنان بود آه موجب شد اوالمهمترين عامل پيدايش فرقه خوارج، آوتاه فكری و سا

را نادرست تفسير آرده، حكم به معنای قانون و برنامه حكومت را با حكم به معنای »  ان الحكم اال هللا«قرآن 
 . فرمانروايی و داوری اشتباه آنند، و در نتيجه حكميت را مخالف قرآن بدانند

 
آفر دانسته، آسانی را آه به حكميت رضايت داده بودند، مشرك و آافر ارتكاب گناه را موجب شرك و : ثانيا

 . بشمارند
 

  : دادند، فرمود را سر می»  ان الحكم اال هللا«السالم آنگاه آه خوارج شعار  امام علی عليه
 امير بر و آلمة حق يراد بها الباطل، نعم ال حكم اال هللا، و لكن هؤالء يقولون ال امرة اال هللا و ال بد للناس من«

 ) ٦(» فاجر
 

مخصوص خداوند است، ولی ) قانون(آری، حكم . سخن حقی است آه معنی باطلی از آن اراده شده است
امارت و رهبری جز برای خدا نيست، در حالی آه مردم به امير و رهبر نياز دارند، : گويند می) خوارج(اين گروه 

مانروای نيكوآار وجود نداشته باشد، وجود فرمانروای ناصالح از يعنی حتی اگر فر. (خواه نيكوآار باشد يا بد آار
 ) . هرج و مرج بهتر است

 
و در جای ديگر پس از اشاره به ماجرای حكميت و اينكه او در آغاز با آن موافق نبود، و خوارج آن را تحميل 

  : آردند، خطاب به آنان فرمود
   )٧(»  و انتم معاشر اخفاء الهام، سفهاء االحالم«

 . شما جميعتی سبك عقل و نابخرديد
 
 : ها نوشت پی

 
  ) . ٥٩/ نساء (ء فردوه الی اهللا و الرسول   فان تنازعتم فی شی-١
  . ١٢٥ نهج البالغة، خطبه -٢
  . ٤٠، ص ٣تاريخ طبری، ج . . .  ما هو ذنب و لكنه عجز من الرای و ضعف من الفعل-٣
نهج البالغة، . علی اباء المنابذين حتی صرفت رايی الی هواآم و قد آنت نهيتكم عن هذه الحكومة فابيتم -٤

  . ٣٦خطبه 
اوفوا بعهد اهللا اذا عاهدتم و ال تنفضوا «:  ويحكم ا بعد الرضا و الميثاق و العهد نرجع، اليس اهللا تعالی قد قال-٥

  . ٤١، ص ٣تاريخ طبری، ج . » االيمان بعد توآيدها و قد جعلتم اهللا عليكم وآيال
  . ٤٠ج البالغة، خطبه  نه-٦
  .٣٦ همان، خطبه -٧

  تاريخچه فرقه خوارج
 

  ١٨٦فرهنگ فرق اسالمی، ص : آتاب
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  دآتر محمد جواد مشكور : نويسنده
 

 . و معاويه به وجود آمدند) ع(خوارج گروهی بودند پس از داوری حكمين بين حضرت علی 
 

ريانش بر او شوريدند و حكميت را بر خالف ای از لشك از صفين به آوفه عده) ع(حضرت علی  هنگام مراجعت
»  محكمه اولی«يعنی فرمانی جز فرمان خدا نيست از اين جهت آنان را . ال حكم اال هللا: اسالم دانستند و گفتند

 . خواندند يعنی داوری خواهان نخست
 

فتند و با وی جدا شده و به حروراء نزديك آوفه ر) ع(سپس دوازده هزار تن از ايشان از لشكر حضرت علی 
خواندند و خارجی آه جمع آن  می»  شراة«ناميدند خوارج خود را »  حروريه«مخالفت آردند بدين سبب آنان را 

 . اند باشد لقبی است آه دشمنان ايشان به آنان داده خوارج می
 
 آه باشد، اين عنوان را بدين علت انتخاب آردند به معنی فروشندگان است و مفردش شاری می»  شراة«

 . آنيم ما جان خويش را برای پاداش اخروی فدا می: گفتند می
 

از مردم :  يعنی٢٠٧/بقره» ..و من الناس من يشری نفسه ابتغاء مرضات اهللا«: اين نام ماخوذ است از آيات
 . آنند فروشند و در راه او فدا می خشنودی خداوند می آسانی هستند آه نفس خود را به جهت

 
» ...من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فی سبيل اهللا فيقتلون و يقتلونان اهللا اشتری «

همانا خداوند از مؤمنان نفسها و اموالشان را بخريد و به جای آن به ايشان بهشت را داد تا در : يعنی. ١١١/توبه
 . راه او بجنگند و بكشند و آشته شوند

 
اند  اين آه گفته: نويسد  خاورشناسان است در رساله خود درباره خوارج می آه از معاريفBrunnowاما برونو 

اند درست نيست زيرا اين عنوان به معنی تمرد و عصيان در مورد ايشان  لقب خوارج را دشمنان به آن گروه داده
 دور از مراد آسانی هستند آه در راه خدا جالی وطن آرده و) مهاجرين(نيامده است و اين آلمه مانند لفظ 

و من يخرج من بيته مهاجرا الی اهللا و رسوله ثم ... «: اند و آن ماخوذ از آيه است اوطان خويش زندگی آرده
هر آه از خانه خود برای خدا و رسولش بيرون رود و : يعنی. ١٠١/نساء» ...يدرآه الموت فقد وقع اجره علی اهللا

  . دادمرگ او فرا رسد به تحقيق خداوند او را پاداش خواهد
  
  

  عقايد خوارج
 

  ١٨٧فرهنگ فرق اسالمی، ص : آتاب
  دآتر مجمد جواد مشكور : نويسنده

 
آنان . را آافر شمرند) ابو موسی اشعری و عمرو بن العاص(و عثمان و معاويه و حكمين ) ع(خوارج علی 

تی غالمان رانيز جانشين پيغمبر الزم نيست عرب و از قبيله قريش باشد، خالفت غير عرب و ح: گفتند آه می
 . دانستند به شرط آن آه او شخصی با تقوا و شمشير زن و عادل باشد جايز می

 
گذاشتند و امامت زنان را جايز  حتی بعضی از فرق ايشان مانند شبيبيه در خالفت فرقی ميان زن و مرد نمی

 . شمردند می
 

اينان نكاح با زنان و . دانستند ن را مباح میشمردند و ريختن خونشا را آافر می»  گناهان آبيره«خوارج، مرتكب 
جستند را جايز شمرند و خروج با امامان خود را بر ضد آافران و  هايی آه از ايشان تبری می دختران و فرقه

  .دانند»  واجب«منافقان 
  
  

  فرقه ها
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  فرقه اباضيه 

 
   ٦فرهنگ فرق اسالمی ص : آتاب

 دآتر محمدجواد مشكور : نويسنده
 

. اند آه مردی خارجی بوده، و از ديگر خوارج انشعاب پذيرفت مزه پيروان عبداهللا بن اباض تميمیبه آسر ه
پيدايش اين فرقه هنگامی صورت گرفت آه عبداهللا بن اباض از خوارج افراطی آناره گرفت، و مانند فرقه 

 . راه اعتدال برگزيد»  صفريه«
 

پس از او عبد . آشته شد.  ه٦٢ين اين فرق بوده و در سال ابو بالل مرداس بن اديه تميمی از پيشوايان نخست
بكلی از خوارج ازرقی جدا شد و در بصره بر .  ه٦٥وی در سال . اهللا بن اباض رياست آن فرقه را به دست گرفت

ضد زبيريان خروج آرده و چون مردی فقيه بود و در منابع اباضيه او را امام اهل التحقيق و امام القوم و امام 
سبب قعود و اعتدال عبد اهللا بن اباض ظاهرا سازش او با عبدالملك بن مروان خليفه اموی . مسلمين خواندندال

سياستی را آه عبداهللا بن اباض در برابر خلفای اموی پيش گرفت، . و همراهی با وی بر ضد عبداهللا بن زبير بود
 . جانشين وی ابو الشعثاء جابر بن زيد ازدی همچنان ادامه داد

 
ابو الشعثاء . اصل وی از عمان بود، و در حدود يكصد هجری چند سال پس از مرگ عبداهللا بن اباض درگذشت

جابر با حجاج بن يوسف ثقفی روابطی دوستانه داشت، ولی اين حسن رابطه ديری نپاييد و حجاج به آشتن 
 . ان تبعيد شدنداباضيه مانند ديگر خوارج پرداخت، و در زمان او بيشتر بزرگان اباضی به عم

 
جابر را شاگردی ايرانی االصل بود آه ابو عبيده مسلم بن آريمه تميمی نام داشت و از فقها و دانشمندان آن 

رفت و پس از مرگ وی جانشين او گشت و اباضيه از سراسر عالم اسالم برای تحصيل علم در  فرقه بشمار می
 . آمدند بصره به نزد او می

 
ی به عمر بن عبدالعزيز رسيد، اميد بزرگان اباضی به جلب تاييد آن خليفه پرهيزآار هنگامی آه خالفت امو

 . افزايش يافت
 

شايد در نتيجه همين سفارت بود آه عمر بن . ابو عبيده مسلم بن آريمه، سفارتی نزد اين خليفه فرستاد
 مرآز تعليمی تاسيس شد، آه عبدالعزيز اجازه داد آه اياس بن معاويه اباضی قاضی بصره شود، و در بصره يك

 . آمدند طالب خوارج برای تحصيل بدانجا می
 

پس بصره مرآز . فرستاد ابو عبيده پس از فارغ التحصيل شدند ايشان، آنان را برای تبليغ به بالد اسالمی می
 . پنهانی تبليغات اباضی هم گرديد

 
. به اباضيان نظر مساعد داشت مدتی نسبتپس از سقوط بنی اميه و روی آار آمدن عباسيان، منصور دوانقی 

بعد از مرگ ابوعبيده انحطاط طايفه اباضيه در بصره آغاز شد، و مراآزی از جماعات آن قوم در آوفه، حجاز، 
 . حضرموت، يمن و عمان ايجاد گشت

 
 و تاثير ديگر »جابر بن زيد«از پايان قرن اول هجری خوارج عمان رنگ اباضی پيدا آردند، عامل مؤثر در اين امر 

پس از آن شورشی در آنجا رخ . فقهای اباضی بصره بود، آه حجاج بن يوسف آنان را به عمان تبعيد آرده بود
اين شورش تا به حضرموت و يمن آشيده شد، ولی سرانجام . داد، آه پيشوای ايشان جلندی بن مسعود بود

درباره نقش مهم عمان . زم بن خزيمه برافتادبر اثر رسيدن سپاهيان عباسی به فرماندهی خا.  ه١٣٤در سال 
 : در تاريخ اباضيه اين ضرب المثل رايج گشت

 
يعنی علم در مدينه تخم گذاری آرد و در بصره جوجه برآورد . باض العلم بالمدينه و فرخ بالبصره و طار الی عمان

 . و به سوی عمان پرواز آرد
 

 . داشتند) پيشوا(بعضی از رؤسای اباضی عمان لقب والی يا متقدم 
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زيستند، و بيشتر در ناحيه باطنه و حوالی  مهمترين جماعتهای اباضی در ميان شهرهای صحار و توام می

در عصر حاضر مذهب اباضی آيش قبايل . بود»  نزوی«سابق ايشان شهر  آردند، و پايتخت رستاق زندگی می
 . عمانی غافری و هناست

 
. و خليج فارس از جمله قشم و سواحل آرمان و ايران گسترش يافتسپس فرقه اباضی به افريقای شرقی 

 از دعاة ابو - »  هالل بن عطيه خراسانی«شدند و يكی از آنان  ناميده می»  حملة العلم«داعيان ايشان آه 
از بزرگان اباضی در .  بود آه با تبليغات خود آن مذهب را در بعضی از نقاط آن استان رواج داد- عبيده مذآور 
نام برد، آه از دانشمندان آن »  المدونه«توان از ابو غانم بشر بن غانم خراسانی صاحب آتاب  خراسان می

 . طايفه در قرن سوم هجری است
 

» سالمة بن سعيد«نخستين داعی آه به دعوت مذهب خوارج اباضی در مغرب پرداخت : اباضيه در مغرب
. آرد رن دوم هجری اين مذهب را در شمال آفريقا تبليغ میسلمة بن سعد از مشايخ بصره بود، آه در اوايل ق

خوريم، آه در ليبی و طرابلس غرب آن  پس از آن به نام شخصی به اسم عبداهللا بن مسعود تجيبی برمی
 . آرد را به اين مذهب تبليغ می) هواره(داد، و قبيله بربر  مذهب را رواج می

 
برگزيده شد و »  امام الدفاع«بايل بربر اباضی طرابلس با عنوان پس از آن اسماعيل بن زياد نفوسی به توسط ق

 .  به قتل رسيد، و با مرگ او حكومت زيادی طرابلس منقرض گشت١٣٢در حدود سال 
 

پس از آن عبدالرحمن بن رستم آه اصل ايرانی داشت، در قيروان حكومت اباضی تشكيل داد، سپس شهر 
 .  به امامت اباضيه در شمال افريقا برگزيده شد. ه١٦٠تاهرت را تسخير آرد، و در سال 

 
در زمان دو جانشين ابن رستم، عبدالوهاب بن عبدالرحمن و افلح بن عبدالوهاب اباضيت در مغرب به اوج خود 
رسيد، و از قرن ششم هجری پس از غلبه فاطميان بر شمال افريقا انحطاط دولت اباضيه در آن ناحيه آغاز شد، 

ها بر جای  گيری اختيار آردند و تا زمان حاضر در آن ناحيه ای شمالی در چند ناحيه دور گوشهو اباضيان افريق
 . اند مانده

 
اهل «مغرب است، آه خود را »  وهبيه«های مذهبی اباضی معروف به اباضيه  مهمترين شاخه: فرق اباضی
 . خوانند می»  اهل الدعوة«و نيز »  المذهب

 
شد، »  معتزله«پيرو عقايد » قدر« مؤسس آن مذهب حمزه آوفی بود، و در مساله فرقه ديگر حارثيه هستند آه

 . و آن فرقه منسوب به عالمی اباضی موسوم به حارث بن مزيد هستند
 

باشند، آه در حدود  هستند آه از ياران عبداهللا بن طريف از اصحاب امام طالب الحق می»  طريفيه«فرقه ديگر 
 . جنوبی تاسيس شد هجری در عربستان ١٢٩سال 

 
نكار، نفاثيه، خلفيه، عمريه، حسنيه، سكاآيه، حفصيه و يزيديه هستند آه ذآر غالب : ديگر از فرق اباضی

 . ايشان در اين فرهنگ خواهد آمد
 

دادند، آنان بر خالف ازارقه آه از خوارج  شاخه معتدل خوارج را تشكيل می»  صفريه«ايشان مانند : عقايد اباضيه
، حتی ازدواج با ايشان و ميراث بردن ) ١(دانستند نه مشرك  دند، مخالفان خود را از اهل قبله آافر میتندرو بو

گفتند مرتكبان آبائر موحدند نه مؤمن، استطاعت را عرضی از اعراض  شمردند، و می از آنان را روا می
 را اميرالمؤمنين و خودشان را بر خالف ديگر خوارج، امامشان. يابد دانستند آه با افعال عباد تحقق می می

 . گفتند آه هرگاه تكليف ساقط شد عالم نيز فانی خواهد شد خواندند، و می نمی»  مهاجرين«
 

شود آافر »  گناه آبيره«گفتند هر آه مرتكب  دانستند، و می شهادت مخالفانشان را بر دوستانشان جايز می
 . نعمت است نه آافر ملت
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موحد بودند، و آافر به گناه آبيره شدند نه آافر به ) ص(ايشان در زمان رسول خدا:  آهگفتند درباره منافقان می
خداوند رسولی را بدون  ، و گفتند آه جايز است» خاص«است نه »  عام«اوامر خداوند در قرآن : شرك و گفتند

 . شود مكلف فرمايد دليل و معجزه برانگيزد، و بندگان را به آنچه را آه بر وی وحی می
 

گفتند ممكن است امامی مدتها در حال  ايشان در مورد ائمه خود به دو حالت آتمان و ظهور قايل بودند، و می
 . و امام الظهور خوانند»  امام البيعه«آتمان باشد، و در موقع مناسب علنا اظهار امامت آند، در آن هنگام او را 

 
ايشان مانند آنان معترف به . است»  اهل سنت و جماعت«جز در بعضی از موارد غالبا موافق »  اباضيه«عقايد 

گويند خداوند از گناهان صغيره در . هستند»  رای«قايل به »  اجماع«باشند، و ليكن به جای  قرآن و سنت
 . گذرد، و بهشت و دوزخ فانی نگردند گذرد، ولی از صاحبان گناهان آبيره جز به توبه در نمی می

 
  . ٦١الفرق بين الفرق، ص 

  . ١٧٠، ١٢٦، ص ٢مقاالت االسالميين، ج 
  . ١٤٥، ص ٣، ج ١٢٦، ص ٢، ج ٨٩، ص ١مذاهب االسالميين، ج 
  . مختصر تاريخ االباضيه

  . ١٩٤٦االباضيه فی موآب التاريخ، دو جلد، قاهره، 
  . ١٢١، ص ١ملل و نحل، شهرستانی، ج 

E-I (N.E) vol III p 648 Al - Ibadiyya .  
Al - Ibadiyya . 

 
 : نوشت پی

 
آافر (دانند، نه آافر ملت  را آافر نعمت می»  مرتكب آبيره«مراد از آفر، آفر نعمت است آه خوارج  )١(

يعنی مسكن و ديار . دار مخالفينا من اهل االسالم دار توحيد: ، زيرا از اعتقاد آنان است آه)مطلق
اجازوا شهادة مخالفيهم : آمدهنيز در عقايد آنان . مخالفين ما از ساير فرق مسلمين ديار اسالمی است

  .علی اوليائهم، شهادت مخالفين خود را عليه اهل مذهب خويش روا دانند
  
  

  چند نكته در مورد اباضيه 
 

   ٢٨٥فرق و مذاهب آالمی، ص : آتاب
 علی ربانی گلپايگانی : نويسنده

 
 مؤسس مذهب اباضيه 

 مؤسس مذهب اباضيه عبد اهللا بن اباض قول مشهور ميان مورخان و نويسندگان ملل و نحل اين است آه
تاريخ دقيق والدت و وفات او روشن نيست، مشهور است آه وی عصر معاوية بن ابی سفيان را . تميمی است

درباره والدت او . زنده بوده، و در اواخر اين دوره وفات آرده است) ٨٦ - ٦٥(درك آرده و تا زمان عبد اهللا مروان 
و ) ١(اند آه در بخش اول حكومت معاويه به دنيا آمده است  ، برخی احتمال دادهاقوال مختلفی نقل شده است

 . اند برخی ديگر تاريخ والدت او را قبل از آن دانسته
 

آنند، ولی انتساب آن را  ای از محققان مذهب اباضی نسبت مذهب خود را به عبد اهللا بن اباض نفی نمی عده
دهند، و بر آنند آه عبد اهللا در آرا و اعمال خود طبق فتاوای جابر تصميم  میترجيح ) ابو الشعثاء(به جابر بن زيد 

وی در سال هجده هجری در نزديكی شهر نزوی، مرآز حكومت عمان، به دنيا آمد و در ) ٢. (گرفته است می
م جابر از بسياری از صحابه آسب دانش آرد و در فقه تاليف بزرگی به نا. هجری در بصره وفات آرد٩٣سال 

و در حديث، مسندی دارد آه از علی بن ابی طالب، ابن عباس، ابو . ديوان جابر داشت آه از بين رفته است
بيشترين روايات . سعيد خدری، عايشه، عبد اهللا بن عمر، ابو هريره، انس بن مالك، و ديگران روايت آرده است

 ) ٣. (او از ابن عباس و عايشه است
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يكی، رهبری سياسی آن : د آه مذهب اباضی در حقيقت دو مؤسس داشته استبرخی ديگر از محققان بر آنن
. را بر عهده داشته، آه عبد اهللا بن اباض است، و ديگری رهبری علمی و فقهی آن را، آه جابر بن زيد است

ز پس از بيان اين مطلب يادآور شده است آه حكومت اباضيه در آغا»  دراسة فی الفكر االباضی«نويسنده آتاب 
 مذهبی بود آه پس از ماجرای -سياسی نبود، بلكه يك حرآت) آالمی يا فقهی(يك حرآت علمی 

شكل گرفت و با حكومت اموی موضعی خصمانه داشت و رهبری اين حرآت را عبد اهللا بن اباض بر  حكميت
 نظر علمی جابر بن زيد، فقط از.  مذهبی شاخص در آن زمان بود- های سياسی عهده داشت، زيرا وی از چهره

آنگاه آه حرآت اباضيه شكل يك مذهب را به خود گرفت، جابر بن . برجسته و معروف بود، نه از نظر سياسی
 ) ٤. (زيد روش سياسی عبد اهللا را تاييد آرد و به عنوان رهبری دينی مذهب اباضيه شناخته شد

 
  
  

 تطورات تاريخی 
ز منتشر گرديد، و عنصر فعال در نشر اين مذهب مذهب اباضيه در قرن دوم هجری در يمن، حضرموت و حجا

انقالب او در زمان مروان بن محمد، آخرين خليفه . بود»  طالب الحق«فردی به نام عبد اهللا بن يحيی ملقب به 
 . اموی، اوج گرفت

 
، خود در آنجا نصب آرد ، معن بن زائده وارد حضرموت شد و فردی را به يابت)  ه١٤٠(در عصر منصور عباسی، 

اباضيه در ليبی و الجزاير نيز تشكيل حكومت دادند و ) ٥. (ولی مردم حضرموت به رهبری اباضيه او را آشتند
بنی رستم را در  عبد اهللا بن رستم نيز دولت. دوام يافت)  ه١٤٤ - ١٤١(دولت آنان در ليبی بيش از سه سال 

مرآز آن شهر تاهرت در الجزاير يكی . فتدوام يا)  ه٢٩٦ - ١٤٤( سال ١٥٠شمال آفريقا تاسيس آرد، آه حدود 
قلمرو حكومت آنان غالب نواحی الجزاير، و هران، جبال اوراس، نصف تونس . از مراآز مهم مذهب اباضی بود
 ) ٦. (شد جنوبی و اآثر ليبی را شامل می

 
عقايد . ستاباضيه هم اآنون در مناطق مختلف دنيای اسالم سكونت دارند، آه مرآز عمده آنان آشور عمان ا

 . اباضيه به عنوان مذهب رسمی اين آشور پذيرفته شده است
 

و صحرای بزرگ آفريقا، به ويژه سرزمين ميزاب در الجزاير، آوه ) بخشی از تانزانيا(گروههايی از اباضيه در زنگبار 
 ) ٧. (نفوسه در ليبی، و جزيره جربه در تونس، سكونت دارند

 
  عقايد آالمی اباضيه 

 
اند آه فرقه اباضيه فقط در دو مسئله، يعنی تخطئه حكميت و  ويسندگان معاصر اباضی بر اين عقيدهبرخی از ن

شرط ندانستن قرشی بودن امام، با ساير فرق اسالمی اختالف نظر دارند، ولی در ساير مسايل با يكی از 
يل و حدوث قرآن با معتزله اند، چنانكه در مسئله صفات خدا، رؤيت، تنزيه، تاو مذاهب مشهور آالمی هم عقيده

اند، و در مسئله قدر و خلق افعال با اشاعره هم  با معتزله هم عقيده و شيعه توافق دارند، و در مسئله شفاعت
 ) ٨. (رايند

 
ديدگاه ) ٩) (از علمای سرشناس اباضيه در قرن يازدهم و دوازدهم(»  الكشف و البيان«قلهاتی مؤلف آتاب 

و شيعه بيان ) اهل حديث، صفاتيه، اشاعره(های قدريه، معتزله، اهل سنت   عقايد فرقهاباضيه را در مقايسه با
 . آرده است

 
 : با قدريه و معتزله در عقايد زير مخالفند

 
  .  نفی قدر الهی در افعال انسان-١
  .  انكار عموميت اراده خداوند در افعال ناروا-٢
  . ان آباير اثبات منزلتی ميان ايمان و آفر درباره مرتكب-٣
  

 : و در موارد زير با آنان موافقند
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  .  عينيت صفات ذاتی خدا با ذات-١
  . بصری خداوند در دنيا و آخرت  نفی رؤيت-٢
  .  اثبات استحقاق ثواب برای مؤمن، هرگاه مرتكب گناه نشود يا توبه آند-٣
  . روند  اثبات خلود عذاب برای مرتكبان گناهان آبيره آه بدون توبه از دنيا می-٤
 .  انكار نص در مسئله امامت-٥
 

 : و با اهل سنت و اشاعره در عقايد زير مخالفند
 

  . اثبات صفات خبريه بدون تاويل: الف
  . برای مؤمنان بصری خدا در قيامت اثبات رؤيت: ب
  . اعتقاد به زيادت صفات ذاتی خداوند بر ذات: ج
  . اعتقاد به شفاعت در حق مرتكبان آباير: د
  . م خلود مرتكبان آباير در دوزخعد: ه
  . شرط قرشی بودن امام: ز
  . وجوب اطاعت از امام، هر چند جائر و ستمكار باشد: ح
  

 . و در موارد زير با آنان موافقند
 

  . اثبات قدر الهی در افعال انسان: الف
  . عموميت اراده خداوند در افعال بشر: ب
 . خلق افعال و نظريه آسب: ج
 

برد، آنان در مسايل زير با  توان به موارد موافقت و مخالفت اباضيه با شيعه اماميه نيز پی  شد میاز آنچه گفته
 : اند شيعه هم عقيده

 
  .  عينيت صفات ذاتی خداوند با ذات-١
  .  تاويل و تفسير صفات خبريه-٢
  . بصری خداوند  امتناع رؤيت-٣
  

 : و در مسايل زير با عقايد شيعه مخالفند
 
  .  امامت نص در-١
  .  اعتقاد به شفاعت در حق گنهكاران-٢
  .  عدم خلود مرتكبان آباير در دوزخ-٣
 .  ارتكاب گناه آبيره مايه آفر و شرك نخواهد بود-٤
 
 : ها نوشت پی

 
  . ٤٩ الحرآة االباضية فی المشرق العربی، ص -١
  . ٢٨ مختصر تاريخ االباضية، ص -٢
  . ١٠٣ -٩٣ ، العقود الفضية، ص٢٨ - ٢٧ همان، ص -٣
  . ٤٦ - ٤٤، ٣٢ - ٢٦، ٢٢ دراسة فی الفكر االباضی، ص -٤
  . ٣٥٦ -٣٥٥ االصول االيمانية، ص -٥
  .  المنجد فی االعالم، الرستميون-٦
  . ٣٥٧ االصول االيمانية، ص -٧
  . ٣٠٣ -٣٠٢، ص ٥ بحوث فی الملل و النحل، ج -٨
  )االصول االيمانية(اند   برخی وی را از دانشمندان قرن چهارم هجری دانسته-٩
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  فرقه ازارقه 
 

   ٦فرهنگ فرق اسالمی ص : آتاب
 دآتر محمدجواد مشكور : نويسنده

 
ای از خوارج هستند آه نام خود را از پيشوای خويش نافع بن ازرق آه ابو راشد آنيه داشت گرفتند و  فرقه
ايد ريختن خون او و زن و فرزندش مخالفان ايشان از اهل قبله مشرآند و هر آه به مذهب ايشان در ني: گويند

 . جايز است
 

آه در سلبری .  ه٦٦پس از آشته شدن نافع، پيروان او با عبيداهللا بن ماحوز بيعت آردند و تا شوال سال 
 . آشته شد پيشوای ايشان بود

 
بعد از . ندپس از آشته شدن زبير بن ماحوز، ازارقه با قطری بن الفجاه آه از دليران زمان خويش بود بيعت آرد

 ) ١. (قتل قطری، ازارقه پراآنده شدند
 

آردن را منكر شدند و خيانت در امانت را روا دانستند و گفتند مخالفان ما مشرآند و ) رجم(ازارقه سنگسار 
آرد روا ندانستند، ولی  ادای امانت ايشان جايز نيست و حد شرعی را درباره آسی آه قذف مرد زن دار می

 . آردند نمودند جاری می انی آه قذف زنان شوهردار میحد شرعی را بر آس
 

 . گرفتند ای در مال دزدی در نظر نمی بريدند و اندازه دست دزد را در بيش و آم می
 

ازارقه چون با نافع بن ازرق بيعت آردند او را اميرالمؤمنين خواندند و خوارج عمان و يمامه نيز به ايشان 
 . پيوستند

 
 . صفره را به جنگ ايشان فرستاد و از آنان آشتار بسيار آرد ب بن ابیحجاج بن يوسف، مهل

 
 . دانستند را آافر شمردند و عبدالرحمن ملجم را در شهيد آردن آن حضرت بر حق می) ع(ازارقه علی

 
آردند آافر شمردند و ريختن خون اطفال و زنان مخالفان  ايشان خوارجی را آه از جنگ با مخالفان خودداری می

خداوند پيامبری  گفتند آه جايز است گفتند آه اطفال مشرآان در دوزخند و نيز می دانستند و می ا جايز میر
داند پس از نبوتش آافر خواهد شد و جايز است آه پيغمبری بفرستد آه پيش از  بفرستد در حالی آه می

مرتكبان آبيره جملگی آافرند : ند آهنبوتش آافر بوده و از وی گناهان آبيره و صغيره صادر شده باشد و نيز گوي
 . و با ديگر آفار به دوزخ اندر افتند

 
  . ٥٢ -  ٥٠الفرق بين الفرق، ص 

  . ١١٠ - ١٠٩ملل و نحل، شهرستانی، ص 
  . ١٣٧ و ١٢٦، ص ٢مقاالت االسالميين، ج 

  . ١٣٦، ص ٢شرح نهج البالغه، ابن ابی الحديد، ج 
٤ .E. I (new) vol.1, p. 833 - 834 . 
 
 : نوشت پی

 
 هجری ميان خوارج ازرقی، به رهبری زبير بن ماحوزی، و قطری بن الفجاة، و سپاهيان ٦٨در سال  )١(

سردار فعال و آزموده خراسان بودند، ) از قبيله ازد(حجاج بن يوسف آه اغلب تحت فرماندهی مهلب 
 النهرين و همچنين جنگهايی طوالنی و دشواری در جريان بود آه از فارس پيوسته به خوزستان و بين

اشپولر، تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمی، ترجمه . آرد به اصفهان و سيستان و آرمان سرايت می
  .٣٢جواد فالطوری، ص 
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  فرقه عجارده 
 

  ٣٣٢فرهنگ فرق اسالمی ص : آتاب
 دآتر محمدجواد مشكور : نويسنده

 
عجارده بر ده گروه . در آغاز پيرو عطيه بن اسود حنفی بوداز فرق خوارج و پيروان عبدالكريم بن عجرد بودند و او 

شدند و همه اين سخن را متفقند آه آودآان هرگاه بالغ گرديدند و به مردی رسيدند بايد به اسالم خوانده 
 . شوند و يا اسالم را توصيف نمايند و پيش از اين بايد از آن بيزاری جست

 
ازارقه بردن اموال مخالفان را روادانند ولی : ف دارند و آن اين است آهدر يك مورد اختال»  ازارقه«عجارده با 

 . بردن مال هيچ يك از آنان روا نيست مگر اين آه او را آشته و مالشان را به يغما بريم: عجارده گويند
 

م به بيهس بود و سپس با وی مخالفت آرد و سرانجا عبدالكريم بن عجرد نخست از ياران ابی: اند برخی نوشته
اختالف » خداوند مشيت«حبس افتاد و در زندان بود آه دو تن از يارانش ميمون و شعيب آه با يكديگر در باب 

 ). شعيبيه. (به او نامه نوشتند آرده بودند برای حكميت
 

آن داستان است و نشايد آه چنين داستانی : سوره يوسف به قرآن شدند، و گفتند عجارده منكر نسبت: گويند
 . آن باشددر قر

 
 : دهد از اين قرار نسبت می»  عجارده«شهرستانی ده فرقه از خوارج را به 

 
 . خلفيه، صلتيه، حمزيه، شعيبيه، ميمونيه، اطرافيه، جازميه، ثعالبه، شيبانيه

 
 . ۵۶الفرق بين الفرق، ص 

 . ١١۵ملل و نحل شهرستانی، ص 
 . ٣٢التبصير فی الدين، ص 

  .١٧٣العقيدة و الشريعة، ص 
  
  
  
  
  
  
  

  ساير فرق
  

  بهائيه و بابيه
  

  

  مسلك بابيه و بهائيه به طور اجمال 
 

   ٣٣٧فرق و مذاهب آالمی، ص : آتاب
 علی ربانی گلپايگانی : نويسنده
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 تاريخ پيدايش و پديد آورنده بابيه 
ی و. توسط فردی به نام سيد علی محمد پديد آمد) نوزدهم ميالدی(مسلك بابيگری در قرن سيزدهم قمری 

 ١٢٦٦در شيراز متولد شد و در بيست و هفتم شعبان سال )  ميالدی١٨٢٠ (١٢٣٦ يا ١٢٣٥در اول محرم سال 
 . در تبريز به جرم ارتداد به دار آويخته شد

 
وی تحصيل ابتدايی و آموزش اندآی عربی را در شيراز . اند لقب داده»  نقطه اولی«و »  حضرت اعلی«بابيه او را 

در همان ايام .  اشتغال داشت-  آه پيشه پدری او بود- سال در بوشهر اقامت گزيد و به تجارت سپس پنج. گذراند
زد و به اوراد و طلسمات آه حرفه رماالن و افسونگران  به آارهای غير متعارف می آه نوجوانی بيش نبود، دست

ايستاد و   بر باالی بام میدر هوای بسيار گرم تابستان بوشهر هنگام بلندی آفتاب،. مند بود سخت عالقه. بود
 . آرد خواند و حرآات مرتاضان هندی را تقليد می برای تسخير آفتاب اوراد می

 
پس از بازگشت از بوشهر به شيراز، آار و آسب را رها آرد و برای آسب علم و سير و سياحت رهسپار عراق 

سيد آاظم . در آمد)  ق١٢٥٩ -١٢٠٣(و حجاز گرديد و در آربال در سلك شاگردان سيد محمد آاظم رشتی 
رشتی آه از شاگردان شيخ احمد احسايی بود درباره ائمه طاهرين عليهم السالم افكار و عقايد غلو آميزی 

بايد در هر زمانی يك نفر  گفت انگاشت و می داشت و آنان را مظاهر تجسم يافته خدا يا خدايان مجسم می
اين گونه عقايد توجه سيد علی محمد را به . ض روحانی باشدو مردم باب و واسطه في) عج(ميان امام زمان 

 . خود جلب آرد، و از مريدان خاص وی گرديد، و از همانجا بود آه فكر دعوی با بيت در ذهن او راه يافت
 

 ق سيد علی محمد نخست ادعای ذآريت و بعد ادعای بابيت ١٢٦٠پس از فوت سيد آاظم رشتی، در سال 
و سپس ادعای مهدويت نمود و به تدريج ) »  عج«ارف خدا و راه اتصال به مهدی موعود يعنی باب علوم و مع(

ادعای ثبوت و شارعيت آرد و مدعی وحی و دين جديد گرديد، و باالخره اين ادعا را به ادعای نهايی ربوبيت و 
 . حلول الوهيت در خود پايان داد

 
 سيد باب پس از دعوی بابيت سرگذشت

مشهورند به ) ١٠، ی ٨ح (ه تن از شاگردان سيد آاظم رشتی آه نزد بابيان به حروف حی در آغاز امر هيجد
خود . ای به تبليغ مسلك بابيگری پرداخته، جمعی را به آيين او در آوردند باب ايمان آوردند، و هر آدام در نقطه

 بوشهر بازگشت و در سپس به. خود را آشكار ساخت باب نيز از عراق به مكه رفت و در آنجا دعوی مهدويت
از اين رو به دستور حكمران . بابيان، علمای شيعه و نيز حكومت قاجار را نگران ساخت فعاليت. آنجا اقامت گزيد

فارس، باب را از بوشهر به شيراز منتقل آردند، ولی او دست از فعاليتهای تبليغی خود برنداشت، لذا به دستور 
وی .  علمای شيعه ترتيب داده شد، و او از عقايد خود اظهار ندامت آردای بين او و حاآم شيراز مجلس مناظره

 . را به مسجد بردند و او در جمع مردم دعاوی خود را تكذيب و استغفار آرد
 

از اين رو، او را دستگير و زندانی آردند، و پس از . آرد اما پس از چندی بار ديگر همان ادعا را تكرار و تبليغ می
 -  نزديك ماآو-به اصفهان منتقل گرديد و از آنجا وی را به آذربايجان بردند و در قلعه چهريقمدتی از شيراز 

وليعهد ناصر الدين (سپس از آنجا وی را به تبريز بردند و در حضور ناصر الدين ميرزا ) .  ق١٢٦٣(زندانی آردند 
اد در ميان مؤمنين به دار آويخته در مجلس علما محاآمه آردند و سرانجام به جرم ارتداد از دين و افس) شاه
 ) .  ق١٢٦٦(شد 

 
 تاليفات باب 

از ديگر . خوانند می» قيوم االسماء«نخستين تاليف وی آتابی است در تفسير سوره يوسف آه بابيان آن را 
آتابهای مشهور او مجموعه الواح وی خطاب به علما و سالطين و آتاب صحيفه بين الحرمين است آه بين مكه 

سبك تاليف او مخلوطی از . ، مشهورترين آتاب او به عربی و فارسی است»  بيان«. نه نوشته شده استو مدي
نزد . عربی و فارسی است، و عربی نويسی او غالبا نويسی او غالبا با موازين نحو و دستور زبان مطابقت ندارد

 . ودش با بيان اين آتاب به صورت آتاب وحی و شريعت و احكام آسمانی تلقی می
 

: در چهار منطقه نبايد آسی جز بابی وجود داشته باشد: در باب چهارم از واحد ششم آتاب بيان آمده است
 . در فارس، خراسان، آذربايجان و مازندران
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اگر آسی ديگری را محزون سازد، واجب است آه نوزده مثقال طال : در باب هيجدهم از واحد هفتم آمده است
 . نوزده مثقال نقره بدهد. ردو اگر ندا. به او بدهد

 
بر هر آس از پيروان باب واجب است آه برای طلب اوالد ازدواج : در باب پانزدهم از واحد هشتم آمده است

برای حامله شدن او از يكی از برادران بابی خود ياری بگيرد، نه  آند، اما اگر زن آسی باردار نشد، حالل است
 . از غير بابی

 
و متوسط آن ) يعنی خود باب(هر چيزی بهترين آن متعلق به نقطه : واحد هشتم آمده استدر باب چهارم از 

 . ترين آن برای بقيه مردم است بوده و پست) هيجده تن ياران باب(متعلق به حروف حی 
 

 ميرزا حسينعلی بهاء و مسلك بهائيه 
 ق در ١٣١٠لد شد و در حوالی سال ای از توابع نور مازندران متو  ق در دهكده١٢٣٣ميرزا حسينعلی در سال 

 . عكا در اثر بيماری درگذشت و در همانجا به خاك سپرده شد
 

سپس به خدمت .  آموخت- طبق سنت رايج زمان- تحصيالت مقدماتی و خواندن و نوشتن و مقداری عربی را
آنها زلف و دولت در سمت منشيگری و ديوان در آمد، و پس از چندی به حلقات درويشان پيوست و مانند 

 . گيسوی بلند گذاشت و لباس قلندری بر تن آرد
 

اش يحيی صبح ازل و تنی چند از خاندانش به باب پيوستند،  با ظهور غوغای باب، ميرزا حسينعلی و برادر ناتنی
اما پس . ميرزا حسينعلی در آغاز تسليم او شد. و پس از اعدام باب، يحيی صبح ازل دعوی جانشينی او را آرد

 آه در سخنان باب آمده بود آرد و به -»  من يظهره اللهی«با برادر را آغاز آرد و نخست ادعای  مدتی، رقابتاز 
بر ادعاهای خود افزود تا به ادعای رسالت و شارعيت و حلول خدا در او رسيد و خود را الهيكل االعلی  تدريج
 . ساز و مبشر ظهور وی بوده است مينهو مدعی شد آه سيد علی محمد باب ز) انا الهيكل االعلی(ناميد 

 
آردند و دولت را از تصميم شديد عليه   با صراحت از برادرش حمايت می- خصوص روس-های خارجی سفارتخانه

 . آردند آنها تهديد می
 

 ق آن دو را با جمعی ١٢٦٩سرانجام با فشار علمای اسالمی و مسلمانان، حكومت وقت مجبور شد در سال 
حكومت مرآزی   تحت- به سان بسياری از مناطق اسالمی- عراق در آن زمان. ها به بغداد تبعيد آنداز پيروان آن

پس از مدتی آه آشمكش ميان دو برادر بر سر رهبری با بيان و درگيری طرفداران آنان . شد عثمانی اداره می
 آن دو را دو نقطه دور دست و جدا باال گرفته بود، دولت عثمانی هر دو را به دادگاه آشاند، و دادگاه حكم تبعيد

از هم صادر آرد، از اين رو، يحيی صبح ازل با خاندان و پيروانش به قبرس و حسينعلی بهاء و طرفدارانش به 
 . عكا در سرزمين فلسطين اسكان داده شدند، ولی تكفير و تبليغ عليه يكديگر را هرگز رها نكردند

 
ناميده شدند و »  بهائيه«و پيروان ميرزا حسينعلی به فرقه »  ازليه«به فرقه در اين ايام بود آه اطرافيان صبح ازل 

 . باقی ماندند»  بابی«آنهايی آه به اين دو برادر ملحق نشدند، به نام قبلی 
 

سرانجام در اين آشمكش ميرزا حسينعلی آه بيشتر مورد حمايت ايادی استعمار بود غلبه يافت و ازليه به 
 .  شدنددست فراموشی سپرده

  
 

 عباس افندی و شوقی افندی 
ها آم آم محو و فراموش  بابی. پس از مرگ ميرزا حسينعلی همه چيز راه فراموشی و سكوت پيش گرفت

بردند، تا اينكه پسر ارشد ميرزا حسينعلی به نام عباس  ها در حالت صبر و انتظار به سر می شدند، و بهايی می
در .  م١٩٢١متولد و در سال .  م١٨٤٤وی در سال .  تجديد آن پرداختافندی آه عبد البهاء لقب گرفت، به

 . گذشت
 

بدين جهت در سال . يافت خود نمی عباس افندی در محيط حكومت عثمانی و داخل ايران مجالی برای فعاليت
 و در ای برقرار آرد، به اروپا مسافرت آرد و به جای روسيه با انگلستان و سپس آمريكا رابطه ويژه.  م١٩١١
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خدمات زيادی برای انگلستان انجام داد، و پس از پايان يافتن جنگ، به پاس ) ١٩١٤(جريان جنگ جهانی اول 
آه بزرگترين نشان خدمتگزاری به ) Knight Hood(و نشان نايت هود ) Sir(اين خدمات، طی مراسمی لقب سر 
پنجم و يكی از ابزار سياست بدين صورت بهائيگری به عنوان ستون . انگليس است، به وی اعطا شد

 .  مبدل شد- و نيز آمريكا- استعماری انگليس
 

 . شود تعبير می»  بابيه بهائيه عباسيه«از پيروان عباس افندی به 
 

 افتاد آه تا سال - نوه دختری ميرزا حسينعلی-شوقی افندی پس از مرگ عبد البهاء، رهبری بهائيان به دست
 -  آه مرآز آن در حيفای اسراييل قرار دارد-  او، گروه نه نفری بيت العدلپس از مرگ. ادامه يافت.  م١٩٥٧

 . اند آند، هر چند در واقع دستهای مرموز استعمار دست اندرآاران بهائيت بهائيان و بهائيگری را اداره می
 

 های ميرزا حسينعلی  نوشته
ع آوری شده، دو اثر از ديدگاه بهاييان به های ميرزا حسينعلی بهاء جم گويی هايی آه از پراآنده در ميان نوشته

به زبان فارسی است آه به گمان »  ايقان«يكی آتاب : شود ای به عنوان آتاب شريعت و وحی تلقی می گونه
به زبان عربی مخلوط و دست و پا شكسته آه »  اقدس«آنان در بغداد بر او وحی شده است، و ديگری آتاب 

 !) . و يا خود آه تجسمی از خداوند بود بر خود نازل نمود(ده است پندارند در عكابر او نازل ش می
 

های ديگر بی محتوا به نامهای آلمات مكنونه، هفت وادی، آتاب مبين، سؤال و جواب و امثال  مكاتيب يا نوشته
 . آن نيز به او نسبت داده شده است

 
 دعوی الوهيت ميرزا حسينعلی 

شود آه خداوند خلقت و تدبير  ی و تجلی خدا معرفی آرده، مدعی میخود را منبع وح) ١ص (در آتاب اقدس 
و در آتاب ايام !ال اله اال انا المسجون الفريد: گويد می) ٢٢٩ص (و در آتاب مبين . جهان را به او سپرده است

و در  !»فيا حبذا هذا الفجر الذی فيه ولد من لم يلد و لم يولد«: گويد درباره روز تولد خود می) ٥٠ص (تسعه 
الهی تو را به حق ريش جنبانت قسم : خوانند بهائيان در دعای سحر می) ١٢٣ص (آتاب ادعيه محبوب 

 . . . ! دهم می
 

 : در يكی از قصايد ميرزا حسينعلی آمده است
 

  آل االلوه من رشح امری تالهت
  و آل الربوب من طفح حكمی تربت

  
 ادعای نسخ شريعت اسالم 

ن است آه با ظهور باب و بهاء شريعت اسالم الغا گرديد و دوره رسالت محمد عقيده عمومی بهائيان اي
مصطفی صلی اهللا عليه و اله سپری شده است، و اين دوره، دوران زمامداری جمال اقدس الهی و آيين 
 اوست، ولی بعد از او نيز خداوند بارها بر زمين هبوط و تجلی خواهد آرد، به اعتقاد آنان پس از حضرت محمد

باب و پس از او حسينعلی بهاء به عنوان ظهور الهی به عالم آمدند و ال اقل تا هزار  صلی اهللا عليه و آله نخست
 . سال ديگر ظهور الهی در عالم نخواهد بود

 
 عبادت و احكام در مسلك بهائيه 

و . غی واجب است نماز در آيين بهايی نه رآعت است آه به صورت انفرادی در صبح و ظهر و شام بر هر بال-١
برای نماز وضو نيز الزم است، ولی . قبله آنها شهر عكاست آه قبر ميرزا حسينعلی بهاء در آن واقع شده است

و جز در نماز . » بسم اهللا االطهر االطهر«: گويد بار می اگر آسی آب برای وضو نداشته باشد، به جای وضو پنج
  . ميت، نماز جماعت ندارند

اه به مقدار نوزده روز است، زيرا در اصطالح آنان هر ماه نوزده روز و هر سال نوزده ماه دارد و  روزه آنان يك م-٢
  . آخرين روز ماه روزه آنها مصادف با عيد نوروز است.  روز است٣٦١مجموع ايام سال 

آه ميرزا ای  ای است آه در شيراز آه سيد علی محمد باب در آن متولد شده، يا خانه  حج آنها زيارت خانه-٣
خاصی مقرر نشده  آرد، و برای آن وقت خود در عراق در آن زندگی می حسين علی بهاء اهللا در مدت اقامت

  . است
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تواند يك زن داشته باشد، در آتاب اقدس ازدواج با دو زن با رعايت عدالت جايز دانسته   هر مرد فقط می-٤
يابد، پس در واقع  ط عدالت هيچ گاه تحقق نمیولی عبد البهاء در تفسير آن گفته است چون شر. شده است

  . و ازدواج با زن پدر حرام است و با دختر و خواهر و ساير اقربا جايز است. در ازدواج تعدد راه ندارد
  . . .  تمام اشيا پاك است، حتی امثال بول و غائط و سگ و خوك و-٥
يعنی پانزده (ن بلوغ آنها هم يكسان است سهم ارث پسر و دختر مساوی است، چنانكه س  در آيين بهائيت-٦

  ) . سالگی
در » مشرق االذآار«و ديگری ) در عشق آباد(»  حظيرة القدس« مراآز مهم اجتماعات رسمی آنها يكی -٧

 ) ١. (است) آمريكا(نزديك شيكاگو 
 
 : نوشت پی

 
 :  در تنظيم اين درس از آتابهای زير استفاده شده است-١
 

، ذيل الملل و ٨٥ - ٤٠گری، قاديانيگری، ص  ، ابطال تحليلی بابيگری، بهايی٥ -٤، ص ٣ ج دايرة المعارف تشيع،
  .، شيخيگری، بابيگری٢٢٢ - ٢١٧، تاريخ الفرق االسالمية، ص ٥٦ - ٤١النحل، ص 

  
  

  بهائيت
  

  ٧٣٣، ص ٤دانشنامه جهان اسالم، ج : آتاب
  محمود صدری : نويسنده

 

اين مكتب تفسيری فلسفی، .  آه خود برخاسته از مكتب شيخی استای منشعب از آيين بابی، بهائيت، فرقه
 . توان دين مستقل خواند عرفانی و باطنی از تشيع است، بنابراين بهائيت را ـ به رغم منابع بهائی ـ نمی

 
ب بنيانگذار آيين بهائی، ميرزا حسينعلی نوری معروف به بهاء اهللا است، و اين آيين نيز نام خود را از همين لق

پدرش، ميرزا عباس نوری معروف به ميرزا بزرگ، از مستوفيان و منشيان عهد محمدشاه قاجار و . برگرفته است
بويژه مورد توجه خاص قائم مقام فراهانی بود و بعد از قتل قائم مقام از مناصب خود بر آنار شد و به نور رفت 

 ) . ٨٩ ـ ٨٨، نبيل زرندی، ص ٣٧٦، ص ١ ش، بخش ١٣٥٧، همو، ٢٥ ـ ١٩ ش، ص ١٣٥٦قائم مقام، (
 

، در تهران به دنيا آمد و مانند برادرانش آموزشهای مقدماتی ادب فارسی و عربی را ١٢٣٣ميرزا حسينعلی در 
در زمان ادعای بابيت سيد علی محمد شيرازی، در جمادی االولی . زير نظر پدر و معلمان و مربيان گذراند

ای معروف  ان بود آه در پی تبليغ نخستين پيرو باب، مال حسين بشرويه ساله و ساآن تهر٢٨، او جوانی ١٢٦٠
، در شمار نخستين گروندگان به باب درآمد و از آن پس يكی از فعالترين افراد بابی شد و به » باب الباب«به 

» صبح ازل«ه برخی از برادرانش، از جمله ميرزا يحيی معروف ب. ترويج بابيگری، بويژه در نور و مازندران، پرداخت
نبيل زرندی، ص (ميرزا يحيی سيزده سال از حسينعلی آوچكتر بود . ، نيز بر اثر تبليغ او به اين مرام پيوستند

 ) . ، حاجی ميرزاجانی آاشانی، مقدمه براون، ص لج٩١، ٨٨، ٨٥
 

 ـ ٢٥٩دی، ص از جمله نبيل زرن(از مشهورترين اقدامات ميرزا حسينعلی در آن زمان، به نوشته منابع بهائی 
، طراحی نقشه آزادی قرة العين ـ آه در قزوين به اتهام همكاری در به شهادت رساندن مال محمد تقی )٢٦٠

اين . زندانی بود ـ و نقش جدی و مؤثرش در اجتماع شماری از بابيان در واقعه بدشت بود) برغانی، آل(برغانی 
ر ماآو و به انگيزه تالش برای رهايی وی از زندان برپا اجتماع بعد از دستگيری و تبعيد باب به قلعه چهريق د

حاجی (ميرزا حسينعلی با توجه به توانايی مالی و فراهم آردن امكانات اقامت طرفداران باب در بدشت . شد
در همين اجتماع بود آه . ، جايگاهی معتبر نزد اجتماع آنندگان يافت)٢٤١ ـ ٢٤٠ميرزاجانی آاشانی، ص 

به مجلس وارد شد و حاضران » بدون حجاب، با آرايش و زينت«ت اسالم رفت و قرة العين سخن از نسخ شريع
) . ٢٧٣ ـ ٢٧١نبيل زرندی، ص (» روزی است آه قيود تقاليد سابقه شكسته شد«را مخاطب ساخت آه امروز 

ا پيشه خويش اين طور تصور آردند آه حريت مضره ر«شماری از افراد آن اجتماع، به تعبير برخی منابع بهائی 
عالوه بر آن، هر يك از گردانندگان لقبی جديد و ) . ٢٧٥ ـ ٢٧٤همان، ص (» سازند و از حدود آداب تجاوز آنند

دارای جنبه معنوی پيدا آرد، محمد علی بارفروشی به قدوس، قرة العين به طاهره و ميرزا حسينعلی به بهاء 
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، روستاييانی آه ١٢٦٤بابيان از بدشت، در شعبان در بازگشت ) . ٢٧٠ ـ ٢٦٩همان، ص (اهللا ملقب شدند 
برخی از گزارشهای آن اجتماع را شنيده بودند، در قريه نياال به آنان حمله آردند و ميرزا حسينعلی به سختی 

در نتيجه رفتار غير اخالقی بابيها » غضب الهی«برخی منابع بهائی، اين برخورد را به . از اين غائله نجات يافت
 ) . ٢٧٥همان، ص (اند  تعبير آردهدر بدشت 

 
، شورش بابيها در قلعه شيخ طبرسی مازندران روی داد و ميرزا حسينعلی همراه )١٢٦٥سال (در همان اوان 

با برادرش، يحيی، و جمعی ديگر قصد پيوستن به بابيهای قلعه طبرسی را داشت، ولی در آمل دستگير و 
) . ٣٥٣ ـ ٣٤٥، نبيل زرندی، ص ٢٤٣ ـ ٢٤٢اجانی آاشانی، ص حاجی ميرز(زندانی و سپس روانه تهران شد 

به فاصله اندآی، شورش بابيها در نيريز پيش آمد و با آشته شدن سيد يحيی دارابی، ملقب به وحيد، در 
اين شورشها و چند حادثه ديگر مقارن با نخستين سالهای سلطنت ناصرالدين شاه .  خاتمه يافت١٢٦٦شعبان 
 . قاجار بود

 
ائن تاريخی حاآی است آه برخی از اين شورشها ريشه اعتقادی و زمينه اجتماعی و تاريخی داشته و بويژه قر

شود آه سردمداران آنها غالبا در جهت  از اعتقاد شيعی ظهور امام زمان متأثر بوده است، هر چند گفته می
تاب بيان فارسی پنج استان ايران را او در آ. جامه عمل پوشاندن به دستورهای باب به اين اقدامها دست زدند 

در هر حال، ميرزا . مختص پيروان خويش اعالم آرده و حضور آافران به بيان را در اين مناطق حرام خوانده بود
، ١٢٦٦ شعبان ٢٧تقی خان امير آبير، صدر اعظم وقت، تصميم به سرآوب قطعی اين قيامها گرفت، از اينرو در 

به نوشته منابع بابی و بهائی، باب بعد از شنيدن . باب در تبريز اعدام شدبه دستور او سيد علی محمد 
ای و محمد  اش، از جمله مال حسين بشرويه سرانجام قيام قلعه شيخ طبرسی، آه بر اثر آن بيشتر پيروان اوليه

از » از شدت حزن برای مدت شش ماه«اندازه محزون بود و حتی  علی بارفروشی، آشته شده بودند، بی
، حاجی ميرزاجانی ٤٢٠ ـ ٤١٨، ٣٩٣نبيل زرندی، ص (ـ بازماند » نزول وحی«: نوشتن ـ و به تعبير منابع بهائی

حاجی ميرزاجانی . ، اما گزارش منابع بابی و بهائی نسبت به جانشينی او يكسان نيست)٢٠٨آاشانی، ص 
برادر (ميرزا يحيی » وشتجاتن«بعد از شرح اندوه باب در آشته شدن يارانش، به ) ٢٤٤، ٢٣٨ص (آاشانی 

ـ آه در همان ايام به باب رسيده بود ـ اشاره آرده و نوشته است آه باب بعد از خواندن اين ) ميرزا حسينعلی
برای (» نص به وصايت و واليت فرمود«ای برای يحيی فرستاد و در آن  نامه ها مسرور شد و سپس وصيت نامه

آنت دوگوبينو، وزير مختار فرانسه ) . ١٠ ـ ١باب، ص ب ـ پ، :  آنيد بهتصوير اين وصيت نامه و توضيح آن رجوع
در ايران، نيز آه در آن سالها در ايران بوده و جزئيات وقايع بابيان را ثبت آرده، ميرزا يحيی را جانشين باب 

 پذيرفتند دانسته و تأآيد آرده است آه اين جانشينی، بدون سابقه و مقدمه صورت گرفت و بابيها نيز آن را
خواهر ميرزا حسينعلی، عزيه خانم، نيز آه خود از بابيها ) . حاجی ميرزاجانی آاشانی، مقدمه براون، ص له(

در برابر، نبيل زرندی . همين نظر را تأييد آرده است) ٣٢ ـ ٢٨، ٤ ـ ٣ص (بود، در آتابی به نام تنبيه النائمين 
ر باب برای ادای احترام به آشته شدگان قلعه طبرسی، به از يك سياح ياد آرده آه به دستو) ٤٢٢ ـ ٤١٩ص (

ای به نام برادرش  مازندران و از آنجا به تهران نزد ميرزا حسينعلی رفت و هنگام مراجعت، ميرزاحسينعلی نامه
در اين پاسخ، به ميرزا يحيی توصيه شده بود آه در . درنگ پاسخ داد ميرزا يحيی برای باب فرستاد، و او بی

ای به مقام موهومی آه ميرزا يحيی و اتباعش قائل  آوچكترين اشاره«برادر بزرگتر قرار گيرد و در آن سايه 
از زبان ) ٦٨ ـ ٦٧ص (عبدالبهاء، فرزند ميرزا حسينعلی، در مقاله شخصی سياح . » بودند، وجود نداشت

حسينعلی بوده است سياحی موهوم گزارش داده آه گزينش يحيی به جانشينی باب، از طراحيهای ميرزا 
درباره منشأ (» آه افكار متوجه شخص غايبی شود و به اين وسيله بهاء اهللا محفوظ از تعرض ناس ماند«

حاجی ميرزاجانی : اختالف اين گزارشها و ميزان اعتبار متون تاريخی بابی و بهائی در اين زمينه رجوع شود به
 ـ ٤٢٦، ص ٦، ش ٣٤٨ ـ ٣٤٣، ص ٥، ش ٣گوهر، سال آاشانی، مقدمه براون، ص لج ـ لز، محيط طباطبايی، 

) . ٢٩١ ـ ٢٨٢، ص ٤، ش ٢٠٨ ـ ٢٠٠، ص ٣، ش ١٢٠ ـ ١١٣، ص ٢، ش ٤، سال ٧٠٦ ـ ٧٠٠، ص ٩، ش ٤٣١
» وصايت«محيط طباطبايی به استناد گزارشهای تاريخی و برخی قرائن ديگر اظهار آرده آه اساسا موضوع 

 بعد از او به شيخ علی ترشيزی معروف به عظيم رسيد و همو بود آه برای باب مطرح نبوده و رهبری بابيها
 ـ ١٧٨، ص ٣، ش ٦گوهر، سال (بابيها را به منظور اجرای نقشه قتل ناصر الدين شاه قاجار به تهران فراخواند 

 ) . ٢٧٧ ـ ٢٧١، ص ٤، ش ١٨٣
 

من يعدل «ی ميرزا يحيی ـ آه باب او را در هر حال، بنابر بيشتر منابع، بعد از اعدام باب، عموم بابيه به جانشين
خطاب آرده بود ـ معتقد شدند و چون در آن زمان يحيی بيش از نوزده سال نداشت، ميرزا » اسمه اسم الوحيد

نقش فعال ميرزا حسينعلی در اقدامات بابيان و تصميم جدی امير . حسينعلی زمام آارها را در دست گرفت
ورشهای آنها موجب شد آه وی از ميرزا حسينعلی بخواهد ايران را به قصد آبير برای فرونشاندن قيامها و ش

، اما چند ماه بعد، پس از )٥٨٥ ـ ٥٨٤، ٥٨٠نبيل زرندی، ص ( به آربال رفت ١٢٦٧آربال ترك آند، و او در شعبان 
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توصيه شخص اخير ، و صدارت يافتن ميرزا آقاخان نوری، به دعوت و ١٢٦٨برآناری و قتل امير آبير، در ربيع االول 
 . به تهران بازگشت

 
، حادثه تيراندازی دو تن از بابيان به ناصرالدين شاه پيش آمد و بار ديگر به دستگيری و اعدام ١٢٦٨در شوال 

از نظر حكومت مرآزی، قرائن و شواهدی برای نقش ميرزا حسينعلی ) . ٥٩٢ ـ ٥٩٠همان، ص (بابيها انجاميد 
) . ١٩٥زعيم الدوله تبريزی، ص (وجود داشت و به دستگيری او اقدام شد نوری در طراحی اين سوء قصد 

. اند آنند، اما منابع بهائی عموما منكر آن اين نسبت را تأييد می) ٦ ـ ٥عزيه خانم نوری، ص (برخی منابع بابی 
عا آرده آه در از مداخله در اين آار تبری جسته و حتی اد) ١٦ ـ ١٥ص (خود او نيز در نامه معروف به لوح شيخ 
با اينهمه، بهاء . انديشيده و قصد اصالح و تهذيب آنان را داشته است  زندان به احوال و حرآات حزب بابی می

انجاميد، مدتی در مقر  اهللا احتماال به منظور مصون ماندن از تعقيب و دستگيری، آه چه بسا به اعدامش می
و بنابر منابع بهائی، به رغم اصرار سفير روس بر ادامه تابستانی سفارت روس در زرگنده شميران به سربرد 

اقامت وی در آنجا و امتناع از تسليم او به نمايندگان شاه، سرانجام سفير از وی خواست آه به خانه صدر 
به طور صريح و رسمی خواستار گرديد ]  ميرزا آقاخان نوری، صدر اعظم[ضمنا از مشار اليه «اعظم برود و 
، ص ١شوقی افندی، قرن بديع، ج (» سپارد در حفظ و حراست او بكوشد دولت روس به وی میامانتی را آه 

، شخص صدر اعظم مسئول سفارت روس خواهد » ای رخ دهد و اگر آسيبی به بهاء اهللا برسد و حادثه«، )٣١٨
د از توجه خاص سفير روس به سرنوشت باب و بابيان، موجب شد آه وی بع) . ٥٩٣نبيل زرندی، ص (بود 

، » پيغام شديد«تسليم ميرزا حسينعلی به صدر اعظم، همچنان مراقب آار باشد و با پيگيری موضوع و 
ميرزا حسينعلی به دستور حكومت ايران، بايد تهران را به مقصد بغداد . موجبات رهايی او را از زندان فراهم آورد

، اما او »  روس از او پذيرايی خواهد نمودآه به روسيه برود و دولت«سفير روس از وی خواست . گفت ترك می
، ٦١٢ ـ ٦١١همان، ص (ای از سوی سفارت روس همراه آاروان بود  نپذيرفت، هنگام سفر تبعيد نيز نماينده

بابيان ديگر نيز ) . ٦٣١ ـ ٦٢٢، نيز نجفی، آتاب دوم، ص ٤٨، ص ٢، شوقی افندی، قرن بديع، ج ٦١٨ ـ ٦١٧
 . به بغداد شدندناگزير از ترك تهران و رفتن 

 
منابع بهائی توجه دولت روس به سرنوشت ميرزاحسينعلی نوری را با عالقه خاص دختر سفير روس به مشار 

اين ادعا با سير تاريخی وقايع سازگار نيست، چرا آه پس از ) . ٥٩٤نبيل زرندی، ص (دهند  اليه پيوند می
گاشت و از وی و دولت روس جهت اين حمايت ای به سفير روس ن رسيدن به بغداد، ميرزا حسينعلی نامه

سالها بعد نيز در لوحی خطاب به نيكالويچ الكساندر دوم به اين آمك سفير روس اشاره و از . قدردانی آرد
 ) . ٤٩، ص ٢، شوقی افندی، قرن بديع، ج ٧٦، ص ١آثار قلم اعلی، ج (دولت روس سپاسگزاری آرد 

 
های ميرزا حسينعلی و اخالف او سبب شده است آه موضوع ارتباط دول  وجود چنين مواردی در مكتوبات و نامه

علی رغم ادعای . استعماری با آيينهای بابی و بهائی يكی از مسائل جدی و پر مناقشه تاريخ بهائيت شود
های موجود، سند متقنی در مورد اينكه دولتهای استعماری پديدآورنده آيينهای بابی و بهائی باشند  برخی رديه

ای در درون مكتب شيخی و  تاريخ تكوين اين دو مذهب، بيش از هر چيز، دگرانديشی فرقه. ر دست نيستد
آند، ولی در  تنشهای اعتقادی، سياسی و تاريخی را به عنوان موجد و مسبب اصلی آنها به ذهن متبادر می

ت اين آيينها ـ از جمله فشار عالقه دول استعماری به پيگيری حوادث آنها، و گاهی دخالت آشكار در سير تحوال
موارد ديگری از . سياسی دولت روس برای حفظ جان ميرزا حسينعلی نوری ـ نيز هيچگونه شكی وجود ندارد

، سر آرنولد باروز ١٢٧٨اين عالقه دول استعماری، در منابع بهائی و غير بهائی گزارش شده است، از جمله در 
ن، با ميرزا حسينعلی در بغداد مالقات و قبول حمايت و تابعيت دولت ، جنرال قنسولی دولت انگلستا) ١(آمبال 

، ٢شوقی افندی، قرن بديع، ج (انگليس و مهاجرت به هند استعماری يا هر نقطه ديگری را به او پيشنهاد آرد 
 وی نظير همين تقاضا را نايب آنسول فرانسه در ايامی آه وی در ادرنه بود از او داشت و از) . ١٢٦ ـ ١٢٥ص 

) . ٣٨١ ـ ٣٨٠، ص ١، ج ١٣٤٢آيتی، (خواست آه تابعيت فرانسه را بپذيرد تا مورد حمايت و تقويت قرار گيرد 
ميل نبود، با ميرزا حسينعلی به غايت  نامق پاشا، والی بغداد، نيز آه گاه به جذب ايرانيان مخالف دولت بی

) . ١٢٧ ـ ١٢٦، ص ٢شوقی افندی، قرن بديع، ج (ت آرد و به تذآرات دولت ايران اعتنايی نداش احترام رفتار می
در ايام اقامت او و بابيها در عراق و استانبول، برای ايشان مقرری نيز تعيين شده بود آه بعدها ميرزا حسينعلی 

، درباره ١٥٩نوری، مجموعه الواح مبارآه، ص (آرد  از اينكه قبول شهريه از دولت نموده بود، اظهار پشيمانی می
 ) . ٣٨٤ ـ ٣٨٣مامقانی، ص :  ميرزا حسينعلی و برادرش در عثمانی رجوع شود بهمقرری

 
پس از تبعيد ميرزا حسينعلی به بغداد، اين شهر و شهرهای آربال و نجف مرآز ثقل فعاليتهای بابيان شد و روز 

منازع باب ميرزا يحيی نيز آه عموم بابيان او را جانشين بال . شد به روز بر جمعيت ايشان افزوده می
برد، توانسته بود با لباس درويشی و عصا و آشكول،  دانستند و در هنگام تيراندازی به شاه در نور بسر می می
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، حاجی ميرزاجانی آاشانی، مقدمه براون، ص ٣٠١ميرزا آقا خان آرمانی و روحی، ص (مخفيانه به بغداد برود 
قس نوری، لوح شيخ، ص (ر از بهاء اهللا به بغداد رسيد او چهار ماه زودت) . ٦١٣لح ـ لط، قس نبيل زرندی، ص 

گذراند و ميرزا حسينعلی عمال رهبری بابيان را در دست  اما بنابر روش سابق، اآثر اوقات را در خفا می) ١٢٣
اين موقعيت از يك سو و بروز برخی ادعاها در ميان بابيها از سوی ديگر، سبب شد آه ميرزا حسينعلی . داشت

هايی را مطرح آند و به تصرف مسند رياست بابيان بينديشد، اما بعضی از   خاصان خويش داعيهگهگاه نزد
طلبانه و تمهيدات او را برای آنار زدن برادرش دريافتند و موضوع را به ميرزا يحيی  قدمای بابيه رفتار رياست

به مدت دو » درويش محمد«عار گوشزد آردند و در نتيجه آن، ميرزا حسينعلی بغداد را ترك گفت و با نام مست
ميرزا آقا خان آرمانی و روحی، ص (سال، در جبال سليمانيه عراق، در ميان دراويش نقشبنديه و قادريه زيست 

، شوقی افندی، قرن بديع، ٧١ ـ ٦٨، عبد البهاء، مقاله شخصی سياح، ص ١٢ ـ ١١، عزيه خانم نوری، ص ٣٠٢
انگيز برادر را بر سر مهر آورد ـ و به تعبير  ای ترحم» عريضه«شتن نامه سرانجام نيز با نو) . ١١٧ ـ ١١٦، ص ٢ج 

ميرزا ( به بغداد بازگشت ١٢٧٤ـ و در حدود ) ١٩٥نوری، ايقان، ص (» از مصدر امر حكم رجوع صادر شد«خودش 
 ) . ١٣ ـ ١١، عزيه خانم نوری، ص ٦٩آقا خان آرمانی و روحی، همانجا، عبد البهاء، مقاله شخصی سياح، ص 

 
 آتاب ايقان را ١٢٧٨دانست و در  بعد از بازگشت به بغداد، ميرزا حسينعلی همچنان خود را مطيع برادرش می

نوری، (تأآيد آرد ) يحيی، آلمه مستور(در اثبات دعاوی باب نوشت و بر انقياد خود نسبت به جانشين او 
 ) . تغيير يافته است» آلمه عليا«به » آلمه مستور«ايقان، همانجا، در چاپهای بعدی، 

 
چند » من يظهره اللهی«روی داد، دعوی ) ١٢٧٩ ـ ١٢٦٩(موضوع ديگری آه در سالهای اقامت با بيان در بغداد 

عنوانی است آه باب، بعد از ادعای ) آند آسی آه خدا او را آشكار می(» من يظهره اهللا«. تن از آنان بود
او در آتاب بيان فارسی، خود را مبشر اين . انتخاب آرد » بيانموعود «شريعت جديد و تأليف آتاب بيان، برای 

موعود خوانده و پيروانش را به ايمان آوردن به اين مظهر جديد، آه به مراتب اعظم و اشرف از ظهور خود 
حاجی (» وقت ظهور من يظهره اهللا را جز خداوند آسی عالم نيست«اوست، سفارش و تأآيد آرده بود آه 

با اينهمه، از تعبيرات وی ) . انی، مقدمه براون، ص ل ـ لج، به نقل از جاهای متعدد بيان فارسیميرزاجانی آاش
آيد آه زمان تقريبی دو هزار سال را در نظر داشته است، بويژه آنكه ظهور آن موعود را به منزله نسخ  بر می

د و چه بسا با توجه به سستی و اما شماری از سران بابيه به اين موضوع اهميت ندادن. دانسته است بيان می
به نوشته ميرزا آقا خان . خواندند» موعود بيان«های ديگر، خود را  ناتوانی ميرزا يحيی در اداره امور، و به انگيزه

آار به جايی رسيد آه هر آس بامدادان از خواب پيشين بر «) ٣٠٣ص (آرمانی و شيخ احمد روحی 
و به نوشته شوقی افندی، سومين رهبر بهائيان، فقط در » آراست خاست، تن را به لباس اين دعوی می می

بيشتر اين ) . ٤٣ ـ ٤٢عزيه خانم نوری، ص : نيز رجوع شود به(بغداد بيست و پنج نفر اين مقام را ادعا آردند 
 . مدعيان با طراحی ميرزا حسينعلی و همكاری ميرزا يحيی يا آشته شدند يا از ادعای خود دست برداشتند 

 
شوقی (به نوشته برخی منابع بهائی . ور بابيان در عراق بويژه در آربال و نجف، مشكالت ديگری نيز آفريدحض

در عراق شيوه بابيان اين بود آه شبهای تار، به دزديدن ملبوس و ) ١٠٧ ـ ١٠٦، ص ٢افندی، قرن بديع، ج 
در اموال ناس من غير اذن «سينعلی نقدينه و آفش و آاله زوار اماآن مقدسه بپردازند، و به تعبير ميرزا ح

 ش، ج ١٣٢٧اشراق خاوری، (» شمردند نمودند و نهب و غارت و سفك دماء را از اعمال حسنه می تصرف می
عالوه بر آن، در ميان خود بابيها نيز بازار آشوبگری و آدمكشی رونق داشت و برخی منابع بابی از ) . ١٣٠، ص ٧

، برای فهرست آتابهای )١٦ ـ ١٥عزيه خانم نوری، ص (اند  ع خبر دادهدخالت ميرزا حسينعلی در اين فجاي
 ـ ٢عزيه خانم نوری، مقدمه ناشر، ص : پيروان باب از گزارش آارهای ميرزا حسينعلی در عراق رجوع شود به

 بر اثر آثرت جنگ و جدال آه هر روزه) حاجی ميرزاجانی آاشانی، مقدمه، ص ما(به نوشته ادوارد براون ) . ٤
داد، از دست ايشان بنای شكايت گذاردند، دولت ايران نيز نگران آشوبگری  ما بين بابيان و مسلمانان دست می

بابيها بود، از اينرو از دولت عثمانی خواست آه بابيها را از بغداد انتقال دهد و دولت عثمانی برای خاتمه دادن 
 آنان را از بغداد به استانبول و بعد از چهار ١٢٨٠در اوايل داد،  به اين نزاعها، آه ال ينقطع در عراق عرب روی می

گفتنی است آه بابيها در دوره اقامت بغداد، با قبول تابعيت دولت عثمانی و قرار گرفتن در . ماه به ادرنه آوچ داد
ناگون سخن پروايی و اوصاف گو حمايت آنان، اين امكان را يافته بودند آه نسبت به مقامات ايرانی با آزادی و بی

 ) . ٣٤٥، ص ٥، ش ٣محيط طباطبايی، سال (بگويند و بنويسند 
 

همزمان با خروج بابيها از بغداد، ميرزا حسينعلی نخست در باغ نجيب پاشا، در بيرون بغداد و سپس در ادرنه، 
، ١٢٧٥ درباره ادعای پنهانی او در(ساز آرد و از همانجا نزاع و جدايی آغاز شد » من يظهره اللهی«زمزمه 

بابيهايی آه ) . ٨٣١ ـ ٨٣٠، ص ١٢ و ١١، ش ٥محيط طباطبايی، سال : پيش از تأليف ايقان رجوع شود به
باقی ماندند، ازلی نام گرفتند و پذيرندگان ادعای ) صبح ازل(ادعای او را نپذيرفتند و بر جانشينی ميرزا يحيی 
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ع بهائی، شروع امر ميرزا حسينعلی را به دوران برخی مناب(بهايی خوانده شدند ) بهاء اهللا(ميرزا حسينعلی 
ميرزا ) . ٢١٨، ص ١شوقی افندی، قرن بديع، ج : دهند رجوع شود به زندانی بودن او در تهران نيز نسبت می

های خود به اطراف و اآناف، رسما بابيان را به پذيرش آيين جديد فراخواند و ديری  حسينعلی با ارسال نوشته
ان به آيين جديد ايمان آوردند و به ظن قوی از ميان رفتن قدمای بابيه، در طول اين مدت، از نگذشت آه بيشتر آن

 ) . حاجی ميرزاجانی آاشانی، مقدمه براون، ص ما، مج(مهمترين عوامل موفقيت او بود 
 

ی ناصر ای مفصل برا ميرزا حسينعلی، با آنكه در ادرنه رسما ادعاهای خود را آشكار آرد، در همين شهر نامه
محتوای اصلی نامه ـ گذشته از درخواست از شاه برای تجديد نظر نسبت به . نوشت) لوح سلطان(الدين شاه 

بابيها و احتراز از اعتماد به اخبار اطرافيان و ديگران ـ گزارشی است از وضع خود او و پيروان باب در مدت دوازده 
ابدا خالف دولت و ملت و مغاير اصول و «ن آه در اين مدت سال اقامت در بغداد و سه سال اقامت در ادرنه، و اي

» اند ابدا مرضی نبوده آنچه از قبل، بعضی از جهال ارتكاب نموده«و » آداب اهل مملكت از اين عباد ظاهر نشده
گويا مقصود ) . ١٦٥ ـ ١١٤عبد البهاء، مقاله شخصی سياح، ص : برای متن آامل اين نامه رجوع شود به(است 
محيط (نگارش اين نامه جلب توجه شاه برای بازگشت آنان به ايران و اعالم تبعيت از شاه بوده است او از 

اين نكته آه ميرزا حسينعلی در نامه خود به هيچ روی به مقامات ) . ٣٤٧، ص ٥، ش ٣طباطبايی، سال 
، در خور تأمل است، موضوع ادعاييش اشاره نكرده و بر عدم ارتباط با نمايندگان دولتهای بيگانه تأآيد ورزيده

انتقال شخص ميرزا حسينعلی و چند نفر از خواص او از بغداد به جايی بسيار دور آه دسترس به حدود ايران 
نداشته باشند، يا دستگيری و تسليم آنها به مأموران ايرانی در سرحدات، را وزير خارجه وقت، از طرف ناصر 

در بغداد نوشته بود تا وی با مقامات عثمانی در ميان بگذارد و عامل الدين شاه، طی دو نامه به آنسول ايران 
ذآر آرده بود آه از نظر دولت ايران ميرزا » و فتنه و تحريك قتل... فساد و اضالل سفهاء، «اصلی آن را 

، ٦٤٧ ـ ٦٤٤نجفی، آتاب دوم، ص : برای متن دو نامه مورد اشاره رجوع شود به(حسينعلی سردمدار آن بود 
: آورده است رجوع شود به) ٢(» موادی برای مطالعه در آيين بابی«وير اين دو نامه را ادوارد براون در آتابش تص

آنچه مخصوصا در بررسی نامه ميرزا حسينعلی به ناصر الدين شاه و برخی ) . ١٣٠١، ص ٥محمود، ج 
امت ميرزا حسينعلی و اطرافيانش های ديگر او نبايد ناديده گرفته شود اين است آه سالهای پايانی اق نوشته

در بغداد با حضور اجباری برخی از رجال عصر قاجار، مثل ميرزا ملكم خان، بعد از بسته شدن فراموشخانه 
، مصادف بود، همچنانكه توقفشان در استانبول و ادرنه با حضور ميرزا فتحعلی آخوندزاده در ١٢٧٥تهران در 

ها و مكتوبات اين افراد، در تحوالت فكری او و تغيير  حسينعلی با انديشهاستانبول همزمان شد و آشنايی ميرزا 
، ص ٦، ش ٣٤٨ ـ ٣٤٥، ص ٥، ش ٣محيط طباطبايی، سال (روش نسبت به حكومت ايران تأثير جدی گذاشت 

٤٢٧ . ( 
 

و هر يك از در هر حال، منازعات ازلی و بهائی در ادرنه شدت گرفت و اهانت و تهمت و افترا و آشتار رواج يافت 
دو طرف بسياری از اسرار يكديگر را باز گفتند، ميرزا حسينعلی در آتابی به نام بديع، وصايت ميرزا يحيی را 

نوری، : نيز رجوع شود به(اشاره آرد » آشيد از ذآرش آه خجالت می«انكار و به برخی از رفتارها و اعمال او 
از اين قماش مطالب را درباره ميرزا حسينعلی بر شمردند و در برابر، طرفداران ازل نيز ) . ٣١٩اقتدارات، ص 

برای تفصيل بيشتر رجوع (بويژه، خواهرش، عزيه خانم، آتاب تنبيه النائمين را در افشای آارهای برادر نوشت 
در اين . يكبار نيز ميرزا حسينعلی برادرش را به مباهله فراخواند) . ٣٥٣ ـ ٣٢٨نجفی، آتاب اول، ص : شود به

ميرزا يحيی ) ٢٢٩، ص ٢شوقی افندی، قرن بديع، ج : رجوع شود به(وحه، به ادعای برخی منابع بهائی بحب
. برادر خويش را مسموم آرد و بر اثر همين مسموميت ميرزا حسينعلی تا پايان عمر به رعشه دست مبتال شد

: رجوع شود به(خبر داد » روجفتنه و خ«ای به سلطان عثمانی از قصد برادرش بر  ميرزا حسينعلی نيز در نامه
 ) . ١١٠ ـ ١٠٢موحد، ص 

 
رجوع شود (سرانجام، حكومت عثمانی برای پايان دادن به اين درگيريها آه گاهی منشأ آن منازعات مالی بود 

ای آه قناسل خارجه مقيم ادرنه  احترامات فائقه«و نيز به سبب نگرانی از ) ٣٨٤ ـ ٣٨٣مامقانی، ص : به
، ميرزا ١٢٨٥، در )٢٧١، ص ٢شوقی افندی، قرن بديع، ج (» داشتند ارك مرعی مینسبت به وجود مب

در قبرس ) ٣) (فاما گوستا(حسينعلی و پيروانش را به عكا در فلسطين، و ميرزا يحيی و يارانش را به ماغوسه 
ت و قتل ، لكن دشمنی در ميان دو گروه ادامه ياف)حاجی ميرزاجانی آاشانی، مقدمه براون، ص مب(فرستاد 

درباره حكم . (دوتن از پيروان ميرزا يحيی به دست پيروان ميرزا حسينعلی موجب مشكالتی برای او شد
رسمی دولت عثمانی به انتقال ميرزا حسينعلی به عكا و گزارش استنطاقات چند تن از نزديكان وی در دادگاه 

) . موحد، مامقانی، همانجاها:  شود بهعثمانی و نيز پيشنهاد سفير انگليس برای فرستادن وی به عكا رجوع
ای در عكا تحت نظر بود و پانزده سال بقيه عمر خويش را نيز در همان  ميرزا حسينعلی مدت نه سال در قلعه

 . شهر گذراند و در هفتاد و پنج سالگی در شهر حيفا از دنيا رفت
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برای سالطين و رهبران دينی و ) واحال(به فرستادن نامه » من يظهره اللهی«ميرزا حسينعلی پس از اعالم 

سياسی جهان اقدام آرد و ادعاهای گوناگون خود را مطرح ساخت، همچنانكه برای اثبات مقاماتی آه ادعا 
. نمود» صدور احكام«آرده بود، و نيز دفاع از خود در برابر ازليها، به نگارش آتب پرداخت و به اصرار پيروانش 

او در الواحی آه صادر آرد و در منشآتی آه نوشت و در . بيت و الوهيت بود بارزترين مقام ادعايی او ربو
» لم يلد و لم يولد«اشعاری آه سرود، بارها درباره خود تعبيراتی چون خدای خدايان، آفريدگار جهان، آسی آه 

فش درباره وی همين ادعا را اخال. است، خدای تنهای زندانی، معبود حقيقی، رب ما يری و ما ال يری به آار برد
احديت ذات هويت «عبد البهاء، مقام پدرش را (ترويج آردند، و در نتيجه پيروانش نيز خدايی او را باور آردند 

از تعبيرات ) . ١٨ ش، ص ١٣٣١، اشراق خاوری، ٩٦يزدانی، ص (و قبر او قبله آنان شد ) خوانده است» وجودی
 آه وی بر اثر آشنايی اندك با آرا و آثار عرفانی، تقليدی آيد مختلف ميرزا حسينعلی در ادعای خدايی، بر می

ذآر ربوبيت و «های خود به علما نسبت به  ناقص و نارسا از برخی تعبيرات عرفا داشته و گاهی در نوشته
 ) . ١٠٥، ٣١لوح شيخ، ص (توجيهاتی را پيش آشيده است » الوهيت

 
مهيمن بر جميع « اقدس را نگاشت آه بهائيان آن را گذشته از ادعای ربوبيت، او شريعت جديد آورد و آتاب

، ١عبد البهاء، مكاتيب، ج (شمارند  می» مرجع تمام احكام و اوامر و نواهی«و » ناسخ جميع صحائف«و » آتب
بابيهايی آه از قبول ادعای او امتناع آردند، يكی از انتقاداتشان ) . ١٦١، ص ١، فاضل مازندرانی، ج ٣٤٣ص 

توانست در فاصله زمانی بسيار آوتاه روی  ری او بود، ازينرو آه به اعتقاد آنان، نسخ بيان نمیهمين شريعت آو
، بويژه آنكه در برخی آثار بهائی گفته شده آه تفاوت بيان با اقدس، )٤٧ ـ ٤٦عزيه خانم نوری، ص (دهد 

 آيين هيچ مشابهتی با و احكام اين دو) ١٦٦، ص ١٣٣٤گلپايگانی، (است » آعبه با سومنات«همانند تفاوت 
ضرب اعناق و حرق «يكديگر ندارند، در عصر بيان، يعنی چند سال قبل از ادعای ميرزا حسينعلی، بابيها بايد به 

يازيدند و در عصر بهاء اهللا اساس دين جديد  دست می» آتب و اوراق و هدم بقاع و قتل عام اال من آمن و صدق
با اينهمه، ) . ٢٦٦، ص ٢عبد البهاء، مكاتيب، ج (بود » ...يع ملل ورأفت آبری و رحمت عظمی و الفت با جم«

اند آه  نسبت داده«شد و بر برخی مخالفانش آه به او » نسخ بيان«ميرزا حسينعلی در برخی جاها منكر 
 ) . ١٠٣نوری، اقتدارات، ص (نفرين آرد » احكام بيان را نسخ نموده

 
نند سيد باب، سرعت نگارش و زيبايی خط بود و به نوشته شوقی ترين برهان او بر حقانيت ادعايش، ما جدی

در طی دو سال اول مراجعت مبارك در هر شبانه روز معادل تمام قرآن از لسان قدم، آيات و الواح نازل «افندی 
 ـ ١٤٥، ص ٢قرن بديع، ج (ها، بعدها به دستور ميرزا حسينعلی نابود شد  ، بسياری از اين نوشته» گرديد می
و ) ١١٧ ـ ١١٦عبد البهاء، مقاله شخصی سياح، ص (ميرزا حسينعلی داعيه درس ناخواندگی نيز داشت ) .١٤٦

و با پيونددادن ) ٣٤٧، ص ٣همو، مكاتيب، ج (ورزيدند  به تبع او، جانشينان و پيروانش نيز بر اين داعيه اصرار می
ای اهل  گذشته از پرورش وی در خانوادهآوشيدند، اما  اين ادعا به سرعت نگارش، در تثبيت حقانيت او می

ادب، در بيشتر منابع بهائی و در آثار ميرزا حسينعلی تصريحات فراوان بر درس خواندگی و مطالعه آتابهای 
، ١٩٣، ص ١فاضل مازندرانی، ج : برای نمونه رجوع شود به (مختلف از تفسير و حديث و عرفان، وجود دارد 

 ـ ٢٥٦، ص ١، ج ١٣٤٢، آيتی، ٢٨٤ ـ ١٠٥، همو، اقتدارات، ص ١٤٢ ـ ١٣٩ نوری، مجموعه الواح مبارآه، ص
دوست ندارم آه اذآار قبل بسيار اظهار شود، زيرا آه اقوال غير را ذآر نمودن دليل «و اين جمله وی آه ) ٢٥٧

ظاهرا از سبب محو آثار ) ١١٨، ص ٣نوری، آثار قلم اعلی، ج (» است بر علوم آسبی نه بر موهبت الهی
پيشين ـ آه در آنها به مطالب آتب مختلف اشاراتی وجود دارد ـ و نيز از انگيزه او در ادعای درس ناخواندگی 

 . آند حكايت می
 

ايقان در اثبات قائميت سيد علی محمد باب : ميرزا حسينعلی آثار متعددی نگاشت آه اهم آنها عبارت است از
سخ پرسشهای دايی سيد عليمحمد باب و جذب او به مسلك آه آن را در آخرين سالهای اقامت بغداد، در پا

وی در اين اثر آوشيده است آه از نظر انشايی به سبك بيان نزديك شود و، گذشته از آن، . بابی، نگاشت
. نزد بابيان مطرح بوده است بر طرف سازد» من يظهره اللهی«شبهاتی را آه درباره خودش، از نظر داعيه 

فراوان اماليی، انشايی، نحوی و غير آن، و از همه مهمتر، اظهار خضوع ميرزا وجود اشتباهات نسبتا 
سبب شد آه اين آتاب، از همان سالهای پايانی زندگی ميرزا » آلمه مستور«حسينعلی نسبت به برادرش 

حسينعلی، پيوسته در معرض تصحيح و تجديد نظر قرار گيرد و حتی در ترجمه انگليسی آن، آه شوقی افندی 
محيط : برای تفصيل سرگذشت ايقان رجوع شود به(جام داده، تغييراتی نسبت به متن فارسی پديد آيد ان

، اقدس آه آتاب احكام بهائيان )٢٣ ـ ١٥، ص ١، ش ٦، سال ٨٣١ ـ ٨٢٢، ص ١٢ و ١١، ش ٥طباطبايی، سال 
درباره اين آتاب رجوع ( آرد ، يا اندآی بعد از آن، زمانی آه در عكا تحت نظر بود، تأليف١٢٩٠است و آن را در 

، آثار قلم اعلی، مشتمل بر ) ٩١٠ ـ ٩٠٦، ص ١٢ و ١١، ش ٨٢٤ ـ ٨٢٠، ص ١٠، ش ٤همو، سال : شود به
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شمار زيادی از الواح فارسی و عربی آه وی صادر آرد، در چند جلد، مانند آتاب مبين، اشراقات و اقتدارات، هر 
آه موضوع آن دفاع از من يظهره اللهی خودش و رد بابيان بويژه يك مشتمل بر چند لوح فارسی و عربی، بديع 

ای در ابطال ادعای ميرزا حسينعلی  اظهارات برادرش ميرزا يحيی است در پاسخ به يكی از بابيان آه رساله
ای است خطاب  نگاشته بود، و آآنده است از ناسزا به ميرزا يحيی و ديگران و بدگويی از آنها، لوح شيخ، نامه

 شيخ محمد تقی نجفی اصفهانی آه در سالهای پايانی عمر نگاشته و در آن از اهداف خود و اين آه مورد به
عنايت خاص خداست، و نيز از رفتار ناصواب برادرش ميرزا يحيی و انكار وصايت او سخن گفته و ضمن تكريم 

او همچنين فقراتی از . و آندبازگ» حزب بابی«ناصرالدين شاه، آوشيده است تا اقدامات خود را در اصالح 
. های اصالحی خود را بازگفته است هايی را آه برای سالطين جهان فرستاده نقل آرده و تعاليم و برنامه نامه

های  مراآز بهائی آه به نشر آثار ميرزا حسينعلی اهتمام دارند، بارها به صالحديد مقامات بهايی در نسخه
نين بازنگاری تاريخ باب و بهاء، آنگونه آه با ادعاهای ميرزا حسينعلی سازگار اند، همچ آتابهای او تغييراتی داده

، ٥، ش ٣، سال ٩٦١ ـ ٩٥٢، ص ١٢ و ١١، ش ٢همو، سال (افتد، به دستور مقامات بهايی انجام گرفته است 
 ) . ٧٠٦ ـ ٧٠٠، ص ٩، ش ٤٣١ ـ ٤٢٦، ص ٦، ش ٣٤٨ ـ ٣٤٣ص 

 
ملقب به عبد البهاء، پسر ارشد ميرزا حسينعلی است و نزد بهائيان ) ١٣٤٠ ـ ١٢٦٠(عباس افندی . عبد البهاء

بحران جانشينی بهاء اهللا تا حدود زيادی يادآور بحران جانشينی سيد آاظم . گردد جانشين وی محسوب می
آانون اصلی بحران، مناقشه رهبری ميان عباس افندی و برادرش، محمد . رشتی و سيد علی محمد باب است

از سوی ميرزا حسينعلی بود، آه در آن جانشين خود را » لوح عهدی«نشأ اين مناقشات صدور م. علی، بود
او در اين . معين آرده بود) غصن اآبر(و بعد از او محمد علی افندی ) غصن اعظم: و به تعبير او(عباس افندی 

 آينه و نزاع و سخنان ناروا اشتغال داشته، پيروانش را به دوری از» انزال آيات«لوح، ضمن تأآيد بر اينكه به 
فراخوانده و توصيه آرده بود آه زبان را به گفتار زشت نيااليند، و، گويا به ياد منازعات گوناگون گذشته خود و 

را افزوده بود ) بخشد خدا آنچه را آه پيش از اين روی داد می(» عفا اهللا عما سلف«برادرش، عبارت قرآنی 
 ) . ٤٠٣ ـ ٣٩٩ص نوری، مجموعه الواح مبارآه، (
 

در بادی امر، آليه منتسبين به بهاء اهللا، به استثنای . هر چند عباس افندی سرانجام بر برادرش غلبه يافت
نمايد آه اين گرايش به محمد علی،  دور نمی. هفت نفر، بر مشار اليه شوريده و با محمد علی همراه شدند

، از جانب ميرزا ١٣٠٨ر پدرش داشت، وی در سال ناشی از نقشی بوده است آه او در نشر و توزيع آثا
محيط (اند  پيروان آيين بهائی، از اين حيث، مرهون وی. حسينعلی، به هند رفت و آثار او را به چاپ رساند

سردمدار منكران عبد البهاء، ميرزا آقاجان آاشانی نخستين مؤمن و آاتب ) . ٢٢، ص ١، ش ٦طباطبايی، سال 
ها و آتابهايی به فارسی و عربی  چند تن از نزديكان و فرزندان ميرزا حسينعلی با نوشتن نامهاو و . بهاء اهللا بود

خواندند » دين بهاء«و فرستادن پيام برای بهائيان، در مقام انكار جانشينی عبد البهاء برآمدند و وی را خارج از 
هايشان از تعبيرات  ز دو طرف در نوشتهبار ديگر، منازعات آغاز شد و هر يك ا) . ٣١٥زعيم الدوله تبريزی، ص (

عبد البهاء، مكاتيب، (زشت و نسبتهايی چون سرقت اوراق و الواح، و حتی احكام، در حق يكديگر دريغ نكردند 
 ش، ١٣٣١، اشراق خاوری، ١٤٨ ـ ١٤٦، ١٣٩ ـ ١٣٨، شوقی افندی، توقيعات مبارآه، ص ٤٤٣ ـ ٤٤٢، ص ١ج 

آنند آه محمد علی و طرفداران او در ايجاد تضييقات حكومتی   نقل میمنابع بهائی) . ٥٤، فيضی، ص ٢٧ص 
اين منازعات، ) . ١٠٢ ـ ٩٧فيضی، ص (اند  برای عبد البهاء، زندانی شدن و حتی توطئه قتل او دست داشته

مر ، بر حيثيت ا)٥٧همان، ص (ای سؤال برانگيز بود و به تعبير برخی منابع بهائی  مانند موارد قبل، برای عده
عبد ) . حاجی ميرزاجانی آاشانی، مقدمه براون، ص عو: برای نمونه رجوع شود به. (بهائی لطمه وارد ساخت

ای از  چكيده) ١٢٩ ـ ١٢٥، ص ٣ج (الحسين آيتی، بعد از آنكه آيين بهائی را رها آرد، در آتاب آشف الحيل 
 . را درباره منازعات دو برادر نقل آرده استادوارد براون » يابی موادی برای مطالعه درباره آيين«مطالب آتاب 

 
او ندارد، » تعاليم«عبد البهاء در مقام رهبری بهائيان و با تأآيد بر اين آه هيچ ادعايی جز پيروی از پدرش و نشر 

با توجه به اوضاع اجتماعی و دينی و به منظور جلب رضايت مقامات عثمانی، رسما و با التزام تمام، در مراسم 
آرد و به بهائيان نيز سفارش آرده بود آه در آن ديار بكلی از  سالمی، از جمله نماز جمعه، شرآت میدينی ا

او ) . ٢٠٤، ص ٣، ش ٤، محيط طباطبايی، سال ١٥٣، ص ٢مهتدی، ج (سخن گفتن درباره آيين جديد بپرهيزند 
وم امپراتور روس، آه به آرد، الكساندر س همچنين برای حكومتهای مختلف به تناسب اوضاع سياسی دعا می

در عشق آباد را داده بود، بنا به دستور عبد البهاء، ) مشرق االذآار(پيروان آيين بهائی اجازه ساختن معبد 
) . ٢٨٢، ص ٢سليمانی اردآانی، ج (آردند  بهائيان بايد پيوسته تأييد و تسديد او را از خداوند مسئلت می

اعتنايی ناصر الدين شاه نسبت به نامه ميرزا حسينعلی و احتماال  یحكومت عثمانی نيز، خصوصا با توجه به ب
مشمول دعای » الدولة العلية العثمانية و الخالفة المحمدية«برای رفع يا تخفيف سختگيريهای موجود، با عبارت 

خاك با اينهمه، به سبب سوابق طوالنی بابيان و بهائيان در ) . ٣١٢، ص ٢عبد البهاء، مكاتيب، ج (او بود 



 )٣ (فرقه هاِی اسالمی           

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

 

 

 
311

عثمانی و نيز بروز درگيريهای جدی بين عبد البهاء و برادرش، مشكالتی از سوی سلطان عبد الحميد عثمانی 
 آه عبد الحميد از سلطنت خلع و دوره جديد حكومت عثمانی آغاز شد، وی ١٣٢٧ تا ١٣١٩برای او پديد آمد و از 

ا درگير جنگ با انگليسيها بودند و آرتور جيمز در اواخر جنگ جهانی اول، در شرايطی آه عثمانيه. تحت نظر بود
وطن ملی « اعالميه مشهور خود مبنی بر تشكيل ١٩١٧نوامبر  / ١٣٣٦بالفور، وزير خارجه انگليس، در صفر 

در فلسطين را صادر آرده بود، مسائلی روی داد آه جمال پاشا، فرمانده آل قوای عثمانی، عزم قطعی » يهود
برخی مورخان، منشأ اين تصميم را روابط پنهان . هدم مراآز بهائی در عكا و حيفا گرفتبر اعدام عبد البهاء و 

اند آه او  منابع بهائی نيز نوشته. دانند عبد البهاء با قشون انگليس، آه تازه در فلسطين مستقر شده بود، می
يس گذاشت، اما معموال در مقدار زيادی گندم از امالك خويش ذخيره آرده بود و آنها را در اختيار قشون انگل

دهند  نسبت می) طرفداران محمد علی افندی(» ناقضين«منابع بهائی، تصميم جمال پاشا را به سعايتهای 
آنند آه لرد بالفور در همان روز وصول خبر به جنرال النبی  و در عين حال تصريح می) ٢٦٢ ـ ٢٥٩فيضی، ص (
به جميع قوا در حفظ و صيانت «فی صادر و تأآيد نمود آه ساالر سپاه انگليس در فلسطين دستور تلگرا) ٤(

ظاهرا برای ) . ٢٩٧، ص ٣شوقی افندی، قرن بديع، ج (» حضرت عبد البهاء و عائله و دوستان آن حضرت بكوشد
سپتامبر  / ١٣٣٦سپاسگزاری از اين عنايت دولت انگليس بوده است آه بالفاصله بعد از آن آه حيفا در ذيحجه 

صرف قشون انگليس درآمد، عبد البهاء برای امپراتور انگليس، ژرژ پنجم، دعا آرد و از اين آه ، به ت١٩١٨
، ٣عبد البهاء، مكاتيب، ج (سراپرده عدل در سراسر سرزمين فلسطين گسترده شده به درگاه خدا شكر گزارد 

نيز » سر« عنوان از دولت انگليس و ملقب شدن وی به) ٥) (نايت هود(دريافت نشان شهسواری ) . ٣٤٧ص 
، ج ١٣٤٢، آيتی، ٢٩٩، ص ٣شوقی افندی، قرن بديع، ج (بعد از استقرار انگليسيها در فلسطين صورت گرفت 

در مراسم خاآسپاری . درگذشت و در حيفا به خاك سپرده شد)  ش١٣٠٠ (١٣٤٠عبد البهاء در ) . ٣٠٥، ص ٢
يل، وزير مستعمرات بريتانيا، با ارسال پيامی او نمايندگانی از دولت انگليس حضور داشتند و وينستون چرچ

 ) . ٣٢٢ ـ ٣٢١، ص ٣شوقی افندی، قرن بديع، ج (مراتب تسليت پادشاه انگليس را به جامعه بهائی ابالغ آرد 
 

پس از خلع عبد الحميد از سلطنت، . از مهمترين رويدادهای زندگی عبد البهاء، سفر او به اروپا و امريكا بود
، به دعوت بهائيان اروپا و امريكا از فلسطين به مصر و از ١٣٢٨ البهاء نيز بر طرف شد و او در محدوديتهای عبد

اين سفر از آن جهت اهميت دارد آه نقطه عطفی در ماهيت آيين . آنجا به اروپا و يك بار ديگر به آمريكا رفت
انشعاب از اسالم بروز آرده بود و پيش از اين مرحله، آيين بهائی بيشتر به عنوان يك . گردد بهائی محسوب می

عبد البهاء (ای از متصوفه شناسانده بودند  حتی رهبران بهائی، در برخی مواضع، در بالد عثمانی خود را شاخه
در آن مرحله، ) . ٧٥اسلمونت، ص : در آخرين روز زندگی در مراسم نماز جمعه شرآت آرده بود رجوع شود به

برای (پرداختند   اثبات حقانيت خود از درون قرآن و حديث به جستجوی دليل میرهبران و مبلغان اين آيين برای
و آنها را برای مخاطبانشان آه مسلمانان، بويژه شيعيان، ) نوری، ايقان، گلپايگانی، فرائد: نمونه رجوع شود به
 به همين سبب، پيروان اوليه آيين بهائی نيز از دين جديد همين تلقی را داشتند و. آردند بودند مطرح می

مهمترين متن احكامی اين آيين، اقدس، از حيث صورت، تشابه آامل با متون فقهی اسالمی دارد و به ادعای 
، » به محيط معتقدات مذهبی ايران و سوابق عقيده و سنت و عرف و عادت مردم«منابع متأخر بهائی، با توجه 
آيين بهائی تدوين شده است » ايرانيان معاصر با ظهورفقط به اعتبار شيعيان و «در زمان پيدايی اين آيين و 

اما شرايط تاريخی و فاصله گرفتن رهبران بهائی از ايران و نيز عدم موفقيت در جلب نظر ) . ٤٢فريد، ص (
مخاطبان اوليه، و نيز مهاجرت شماری از پيروان اين آيين به آشورهای غربی و آشنايی رهبران بهائی با 

ر دوره اقامت بغداد و استانبول و عكا، عمال سمت و سوی اين آيين را تغيير داد و آن را از های جديد د انديشه
برخی محققان، يكی از داليل عدم نشر آتاب . صورت آشنای دينهای شناخته شده، بويژه اسالم، دور آرد

 . دانند  میاقدس در چند دهه اخير، و نيز ترجمه نشدن آن به زبانهای اروپايی، را همين تغيير روش 
 

شناسند، ولی عمال به  عبد البهاء در سفر سه ساله خود آنچه را آه بهائيان به عنوان تعاليم دوازده گانه می
مدون و معرفی نمود و تعاليم باب و بهاء را با آنچه در قرن نوزدهم ) ١٨٥، ص ٦ مومن(شود  هجده تعليم بالغ می

به عبارت ديگر . م و اومانيسم متداول بود، آشتی داددر غرب، خصوصا تحت عناوين روشنگری و مدرنيس
برخی از اين تعاليم در گفتار و نوشتار ميرزا . تعليمات آيين بهائی با سفر عبد البهاء به غرب، طنين ديگری يافت

حسينعلی نوری مستتر بود و برخی ديگر نتيجه مطالعات، تجربيات و برخوردهای عبد البهاء با تفكر غربی، بويژه 
دايرة المعارف جهان اسالم (ها و آمال ترقی و تجدد در مغرب زمين، بود  لهيات جديد مسيحی و نيز انديشها

آوری و التقاط آه تفاوت تعاليم بهائی، قبل و بعد از سفر  ای از اين جمع نمونه. »~) i'Baha~ «، ذيل٧) آآسفورد
اين تعليم بر گرفته از . لسان و خط استسازد تعليم راجع به وحدت  عبد البهاء به غرب، را چشمگير می

پيشنهاد زبان اختراعی اسپرانتو است آه در اوايل قرن بيستم طرفدارانی يافته بود، ولی بزودی غير عملی 
ای به اين خط  ، نيز اشاره١٠٢ ـ ١٠١نوری، در لوح شيخ، ص (بودن آن آشكار شد و در بوته فراموشی افتاد 

و به تعبير متداول نزد بهائيان، تحری (ترك تقليد : يم دوازده گانه عبارت است ازموارد ديگر تعال) . آرده است
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، تطابق دين با علم و عقل، وحدت اساس اديان، بيت العدل، وحدت عالم انسانی، ترك تعصبات، الفت )حقيقت
ی، صلح و محبت ميان افراد بشر، تعديل معيشت عمومی، تساوی حقوق رجال و نساء، تعليم و تربيت اجبار

آرد و در مواضع گوناگون گفته بود  عبد البهاء اين تعاليم را از ابتكارات پدرش قلمداد می. عمومی و تحريم جنگ
، با اينهمه در معرفی آيين )١٩١عبد البهاء، خطابات، ص (آه پيش از او چنين تعاليمی وجود نداشته است 

اساسی آه جميع «آرده و » تجديد تعاليم انبيا«ه او بهائی و آنچه ميرزا حسينعلی آورده است، بر اين نكته آ
پيغمبران گذاشتند آن اساس بهاء اهللا است و آن اساس، وحدت عالم انسانيت، آن اساس محبت عمومی 

، ١٩ ـ ١٨، ص ١همو، خطابات، چاپ زرقانی و آردی، ج (» ...است، و آن اساس صلح عمومی بين دول است و
 . تأآيد آرده بود) ٢٨٦، ص ٢ج 
 

مقاله شخصی سياح، گزارشی است از زبان : عبد البهاء چندين آتاب نيز نوشت آه اهم آنها بدين قرار است
: درباره اين آتاب و تأثير آن از آثار آخوندزاده رجوع آنيد به(يك سياح موهوم، درباره تاريخ و تعاليم باب و بهاء 

، مفاوضات، مكاتيب، خطابات، هر سه )١١٥، ص ٢، ش ٤، سال ٤٢٧، ص ٦، ش ٣محيط طباطبايی، سال 
های او، تذآرة الوفاء آه زندگينامه شماری از قدمای آيين بهائی  مشتمل بر مطالب مختلف و سخنرانيها و نامه

 . است
 

 شوقی افندی 
فرزند ارشد دختر عبد البهاء بود آه بنا به )  ش١٣٣٦ / ١٣٧٧ ـ ١٣١٤(شوقی افندی ملقب به شوقی ربانی 

جانشينی شوقی افندی . ای موسوم به الواح و وصايا به جانشينی وی منصوب شده بود  ر رسالهوصيت وی، د
در واقع، عبد البهاء نسبت به . نيز، مانند موارد قبل، سبب مشاجرات و انشعابات ديگری در ميان بهائيان شد

يد بعد از او به رهبری بهائيان آنچه پدرش تعيين آرده بود، تجديد نظر آرد و برادرش، محمد علی افندی، را آه با
رسيد آنار گذاشت و سلسله واليت امر اهللا را تأسيس نمود آه نخستين آنها شوقی بود و پس از آن بايد  می

شوقی به ياری مادرش به رياست ) . ١٦ ـ ١١عبد البهاء، الواح و وصايا، ص (يافت  در نسل ذآور وی ادامه می
عبد الحسين : اند   برخی از آنان آيين بهائی را رها آردند آه از آن جملهرسيد، ولی گروهی او را نپذيرفتند،

شوقی، . نامه ترديد آردند و حسن نيكو، و برخی ديگر نسبت به اعتبار وصيت) مهتدی(آيتی، فضل اهللا صبحی 
تمل بر به رسم معهود اسالف خود، به بدگويی و ناسزا به مخالفان پرداخت و آنان آتابهايی در پاسخ او و مش

گزارش دوران وابستگيشان به آيين بهائی و مشاهدات خود نگاشتند ـ چون آشف الحيل عبد الحسين آيتی، 
 . خاطرات صبحی و فلسفه نيكو

 
شوقی، بر خالف نيای خود، تحصيالت رسمی داشت و در دانشگاه آمريكايی بيروت و سپس در آآسفورد 

 . سبب درگذشت عبد البهاء، ناتمام ماندتحصيالت او در اين شهر، به . تحصيل آرده بود
 

نقش اساسی او در تاريخ بهائی، توسعه تشكيالت اداری و جهانی اين آيين بود و اين فرايند، بويژه در دهه 
ای بهائی موسوم به  شصت ميالدی، در اروپا و آمريكا سرعت بيشتری گرفت و ساختمان معبدهای قاره

نام داد، زير نظر » نظم اداری امر اهللا«ت بهائی، آه شوقی افندی به آن تشكيال. مشرق االذآار به اتمام رسيد
 . گردد موسوم است اداره می» بيت العدل اعظم الهی«مرآز اداری و روحانی بهائيان واقع در شهر حيفا آه به 

 
تأسيس اين حكومت با . در زمان حيات شوقی افندی، حكومت اسرائيل در فلسطين اشغالی تأسيس شد

لفت همه آشورهای اسالمی روبرو شد، و بويژه رفتار صهيونيستها با مسلمانان عواطف و احساسات مخا
دار آرد، اما شوقی، عالوه بر مكتوبات حاآی از موافقت او و بهائيان با تأسيس دولت  عموم مسلمانان را جريحه

مراتب دوستی بهائيان را نسبت به «اسرائيل، بعد از استقرار اين دولت، با رئيس جمهور اسرائيل ديدار آرد و 
مجله اخبار امری، تير (اظهار داشت » آشور اسرائيل بيان و آمال و ادعيه آنان را برای ترقی و سعادت اسرائيل

مصداق وعده الهی به ابناء «، خطاب به بهائيان اعالم آرد آه ١٣٢٩او همچنين در پيام تبريك نوروز ) . ١٣٣٣
در همين پيام، به پيوند . شده است» باهر و دولت اسرائيل در ارض اقدس مستقرخليل و وراث آليم، ظاهر و 

شوقی افندی، توقيعات مبارآه، ص (استوار دولت اسرائيل با مرآز بين المللی جامعه بهائی اشاره شده است 
رسميت موارد متعدد ديگری از ارتباط رهبران بهائی با حكومت اسرائيل، و تالشهای آنان برای به ) . ٢٩٠

شناخته شدن آيين بهائی از سوی اين حكومت، در مجالت اخبار امری بهائيان و توقيعات مبارآه شوقی افندی 
 . گزارش شده است

 
 است و در چهار جلد ٨ شوقی چند آتاب به فارسی و انگليسی نوشت، قرن بديع، اصل اين آتاب به انگليسی

 صدمين سال اعالن ادعای باب، توقيعات مبارآه، مجموعه نوشته شده و مشتمل است بر تاريخ باب و بهاء تا
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دستخطهای شوقی به مناسبتهای گوناگون است در شش جلد، به فارسی، دوربهائی، اين آتاب به انگليسی 
بينی آينده آن طبق نظر عبد البهاء، و ترجمه آتاب تاريخ نبيل  نوشته شده و مروری است بر تاريخ بهائيت و پيش

 ) . ٧٠٦، ص ٩، ش ٣محيط طباطبايی، سال : درباره اين آتاب رجوع آنيد به (٩ يسیزرندی به انگل
 

بنابر تصريح عبد البهاء در الواح و وصايا، پس از وی بيست و چهار تن از فرزندان ذآورش، نسل بعد از نسل، با 
تا بعد «آرد  د را تعيين میگرفتند و هر يك بايد جانشين خو لقب ولی امر اهللا بايد رهبری بهائيان را به عهده می

، لكن شوقی افندی ربانی، نخستين فرد )٤٦ ـ ٤٥عبد البهاء، مفاوضات، ص (» از صعودش اختالف حاصل نگردد
 ش، دوران ديگری از دو دستگی و انشعاب و ١٣٣٧از اين سلسله، عقيم بود و طبعا بعد از وفاتش، در 

همسر شوقی افندی، روحيه ماآسول، و تعدادی از ولی سرانجام . سرگشتگی در ميان بهائيان ظاهر شد
اآثريت بهائيان را به خود جلب و مخالفان خويش را » اياديان امر اهللا« نفری منتخب شوقی ملقب به ٢٧گروه 

در زمان نگارش اين مقاله » اياديان امر اهللا«از گروه .  تأسيس آردند١٩٦٣/  ش ١٣٤٢را در » بيت العدل«طرد و 
اند و با آمك افراد منتخب بيت العدل آه به  يعنی روحيه ماآسول و دو تن ديگر، در قيد حياتتنها سه نفر، 

طبق آمارهای بهائيان، جمعيت بهائيان در . اند رهبری اآثر بهائيان را به عهده دارند معروف» ای مشاورين قاره«
 . شود  ميليون نفر تخمين زده می٥، ١٣٧١/١٩٩٢جهان، در 

 
از آنجا آه طبق پيش . بود» ريمی« به موازات رهبری روحيه ماآسول شكل گرفت، انشعاب انشعاب ديگری آه

بدون ولی امر صالحيت » بيت العدل«باشد و » ولی امر اهللا«بايد » بيت العدل«بينی عبد البهاء، رئيس دائمی 
ز بر جانشينی خود او داليلی ني. رهبری ندارد، چارلز ميس ريمی ادعا آرد آه جانشين شوقی و ولی امر است

ريمی طرفدارانی در ميان بهائيان پيدا آرد . ارائه و به توطئه قتل شوقی و از بين بردن وصيتنامه وی اشاره آرد
اين گروه امروزه در امريكا، هندوستان، استراليا و چند . پديد آورد» بهائيان ارتدآس«و گروه ديگری با عنوان 

ز بهائيان نيز پس از مرگ شوقی به رهبری جوانی از بهائيان خراسان، به عده ديگری ا. اند آشور ديگر پراآنده
ناميد و طرفداران او در اندونزی، هند، پاآستان و » سماء اهللا«اين جوان خود را . نام جمشيد معانی، روی آوردند

 . اند آمريكا پراآنده
 

 آيينها و باورهای بهائيان 
علی بهاء اهللا و عبد البهاء، تا حدی نيز شوقی افندی ربانی، از های سيد علی محمد باب، ميرزا حسين نوشته

شود، اما آتب باب عموما در دسترس بهائيان قرار  نظر بهائيان مقدس است و در مجالس ايشان قرائت می
گيرد، و دو آتاب اقدس و ايقان ميرزا حسينعلی نوری است آه نزد بهائيان از اهميت خاصی برخوردار  نمی
شود و چهار   شمسی بهائی از نوروز آغاز گشته به نوزده ماه، در هر ماه به نوزده روز، تقسيم میتقويم. است

است به عنوان ايام شكرگزاری و جشن » هاء«باقيمانده آه موسوم به ايام ) در سالهای آبيسه پنج روز(روز 
 ـ ٩٧، يزدانی، ص ٣٤ ـ ٣٠ ش، ص ١٣٣١، اشراق خاوری، ٢٠٨، ص ٢ ش، ج ١٣٢٦آيتی، (تعيين شده است 

، و زيارت )آخرين ماه سال(بهائيان موظف به نماز روزانه، روزه به مدت نوزده روز از طلوع تا غروب آفتاب ) . ٩٨
يكی از اماآن مقدسه ايشان، شامل منزل سيد علی محمد باب در شيراز و منزل ميرزا حسينعلی نوری در 

در آيين . گردد اند آه هر نوزده روز يك بار تشكيل می موظف» ضيافات«بهائيان همچنين به حضور در . بغدادند
بهائی نوشيدن مشروبات الكلی و مواد مضر به سالمت منع شده، و رضايت والدين عروس و داماد در ازدواج 

اين آتاب، متممی نيز دارد . منبع اصلی احكام در ميان بهائيان آتاب اقدس است. ضروری شمرده شده است
 . ال و جواب معروف است آه به رساله سؤ

 
شناخته شد، ) فرقه ضاله(آيين بهائی از ابتدای پيدايی، در ميان مسلمانان به عنوان يك انحراف اعتقادی 

در » مهدی«ويژگيهای . ادعای قائميت توسط سيد علی محمد باب، با توجه به احاديث قطعی، پذيرفته نبود 
مخالفت علما با سيد علی . هرگونه ادعای بيجا را بسته استای تبيين شده آه راه  احاديث اسالمی به گونه

مشكل ) . باب، سيد عليمحمد شيرازی: رجوع آنيد به(محمد باب به سبب همين ادعا و ادعای بابيت او بود 
بهائيت، از اين حيث مضافع است، ميرزا حسينعلی عالوه بر قبول قائميت سيد علی محمد باب و اينكه او دين 

همه مسلمانان، . ناميد و ادعای شريعت مستقل را مطرح آرد» من يظهره اهللا« است، خود را جديدی آورده
دانند و بالطبع، هر ادعايی آه با اين اعتقاد  خاتميت پيامبر اسالم صلی اهللا عليه و آله و سلم را مسلم می

جدا شده است و به هيچ روی ای آه اين اصل را نپذيرد، از نظر مسلمانان، از اسالم  سازگار نباشد و هر فرقه
 . نبايد خود را برآمده از اسالم بداند
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گذشته از اين، اثبات ادعای رسالت برای رهبران آيين بهائی، با توجه به مخاطبان اصلی آنها، مسلمانان و بويژه 
در اثبات شيعيان، ممكن نبود و مبلغان و مدافعان بهائی به رغم تالش بسيار برای استداللی آردن اين ادعا، 

مهمترين برهان ايشان، . های خاص برای تأييد درستی دين جديد روی آوردند مدعا درماندند و غالبا به شيوه
های ميرزا حسينعلی و نيز گسترش آيين بهائی بود با عنوان دليل تقرير، در آتابهای ناظر به  آثرت آيات و نوشته

 .  استاستداللهای بهائيان، اين دو استدالل نقد و رد شده
 

تاريخ پر حادثه رهبران بهائی، نادرست درآمدن پيشگوييهای آنان و منازعات دور از ادب از يكسو، حمايتهای 
دولتهای استعماری در مواضع مختلف از سران بهائی و بويژه همراهی آنان با دولت اسرائيل از سوی ديگر، 

يان گرفت و به رغم فعاليت گسترده تشكيالت زمينه فعاليت در آشورهای اسالمی، خصوصا ايران، را از بهائ
ای تحقق نيافت، مؤلفان  بهائی برای تثبيت حضور رسمی پيروان خود در اين آشورها هيچگاه چنين خواسته

بسياری در نقد اين آيين آتاب نوشتند، مطبوعات فارسی و عربی رويكردهای سياسی آنان را افشا آردند، 
نشگاه ازهر و مفتيان بالد اسالمی جدا بودن اين فرقه از امت شورای های علميه شيعه و دا علمای حوزه

اسالمی را اعالم داشتند و سازمانهای بين المللی اسالمی نيز در قبال آيين بهائی همين موضع را گرفتند 
 ١٩٨٨ فوريه ١١ تا ٦ / ١٣٦٦ بهمن ٢٣ تا ١٨مصوبه شورای مجمع فقه اسالمی در : برای نمونه رجوع آنيد به(

ادعای رسالت بهاء اهللا و نزول وحی بر «، آه ٨٥ ـ ٨٤مجمع فقه اسالمی، ص . در سازمان آنفرانس اسالمی
بازگشت برخی مقامات و مبلغان ) . دانسته است» انكار ضروريات دين«و ديگر باورهای بهائی را مصداق ) وی

 گرفتن مسلمانان از اين آيين بوده بهائی از اين آيين و افشای مسائل درونی اين فرقه، نيز عامل مهم فاصله
 . است

 
 : منابع

، ١٣٤٢ ش، همو، الكواآب الدريه فی مآثر البهائيه، مصر ١٣٢٦عبد الحسين آيتی، آتاب آشف الحيل، تهران 
، عبد الحميد اشراق خاوری، رساله ١٩٣٢جان ابنزر اسلمونت، بهاء اهللا و عصر جديد، ترجمه فارسی، حيفا 

 ش، علی محمد بن محمد ١٣٢٧، تهران ٧ ش، همو، مائده آسمانی، ج ١٣٣١م، تهران گنجينه حدود و احكا
، حاجی ميرزاجانی آاشانی، آتاب نقطة الكاف، ].تا جا، بی بی[رضا باب، قسمتی از الواح خط نقطه اولی، 

ريخ باب و بهاء، ، محمد مهدی زعيم الدوله تبريزی، مفتاح باب االبواب، يا، تا١٣٢٨/١٩١٠چاپ ادوارد براون، ليدن 
ها و  مجمع فقه اسالمی، مصوبه.  ش، سازمان آنفرانس اسالمی١٣٤٦ترجمه حسن فريد گلپايگانی، تهران 

، عزيز اهللا سليمانی اردآانی، ١٤١٨از دومين تا پايان نهمين نشست، ترجمه محمد مقدس، قم : ها توصيه
 ش، همو، آتاب قرن ١٣٤٧ت مبارآه، تهران  ش، شوقی افندی، توقيعا١٣٢٦، تهران ٢آتاب مصابيح هدايت، ج 

، همو، ].تا بی[، عباس بن حسينعلی عبد البها، الواح و وصايا، مصر ].تا جا، بی بی[بديع، ترجمه نصر اهللا مودت 
، همو، ١٩٢١ / ١٣٤٠خطابات حضرة عبد البهاء فی اوربا و امريكا، چاپ محمود زرقانی و فرج اهللا آردی، مصر 

، همو، مقاله شخصی سياح آه در تفصيل ].تا جا، بی بی[رت عبد البهاء در اروپا و امريكا خطابات مبارآه حض
، چاپ فرج اهللا ٣ ـ ٢، ج ١٣٢٨، مصر ١ ش، همو، مكاتيب عبد البهاء، ج ١٣٤١قضيه باب نوشته است، تهران 

 خانم نوری، تنبيه ، عزيه١٩٠٨، همو، النور االبهی فی مفاوضات عبد البهاء، ليدن ١٣٤٠ ـ ١٣٣٠آردی، مصر 
ای در   ش، بديع اهللا فريد، مقاله١٣٤٦، فاضل مازندرانی، اسرار اآلثار خصوصی، تهران ].تا جا، بی بی[النائمين، 

 ش، محمد علی فيضی، حيات حضرت عبد البهاء و حوادث دوره ميثاق، تهران ١٣٥٢معرفی آتاب اقدس، تهران 
تاريخ [ت قائم مقام، چاپ محمد عباسی، چاپ افست تهران  ش، ابوالقاسم بن عيسی قائم مقام منشآ١٣٥٠

، تهران ١های پراآنده قائم مقام فراهانی، چاپ جهانگير قايم مقامی، بخش  ، همو، نامه]  ش١٣٥٦مقدمه 
، همو، آشف الغطاء عن حيل االعداء، عشق آباد ١٣١٥ ش، ابوالفضل بن محمد گلپايگانی، فرائد، قاهره، ١٣٥٧
تير و مرداد  (٥ و ٤، ش ٦، راهنمای آتاب، سال » اختالف بهاء اهللا و صبح ازل« مامقانی، ، اسد اهللا١٣٣٤
 ش، ١٣٣١، تهران ٥، محمود محمود، تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس در قرن نوزدهم ميالدی، ج )١٣٤٢

، ش ٤ل ، گوهر، سا» از تحقيق و تتبع تا تصديق و تبليغ فرق بسيار است«محمد محيط طباطبايی، 
، )١٣٥٤مرداد  (٥، ش ٣، گوهر، سال » تاريخ قديم و جديد«، همو، )١٣٥٥خرداد (، ٣، ش )١٣٥٥ارديبهشت (٢

چند نكته درباره «، همو، )١٣٥٤آذر  (٩، ش ٣، گوهر، سال » تاريخ نوپديد زرندی«، همو، )١٣٥٤شهريور  (٦ش 
، همو، )١٣٥٧تير  (٤، ش )١٣٥٧خرداد (، ٣، ش ٦، گوهر، سال » عظيم پس از باب و پيش از ازل: يك مقاله

، همو، )١٣٥٥بهمن و اسفند  (١٢ و ١١، ش )١٣٥٥دی  (١٠، ش ٤، گوهر، سال » آتاب اقدس]  درباره[«
فروردين  (١، ش ٦، سال )١٣٥٦بهمن و اسفند  (١٢ و ١١، ش ٥، گوهر، سال » رساله خالويه يا ايقان«

، همو، )١٣٥٣بهمن و اسفند  (١٢ و ١١، ش ٢، گوهر، سال » نام با نام تازه آتابی بی«، همو، )١٣٥٧
اسنادی از «، محمد علی موحد، )١٣٥٥تير  (٤، ش ٤، گوهر، سال » گفتگوی تازه درباره تاريخ قديم و جديد«

، فضل اهللا مهتدی، )١٣٤٢فروردين و ارديبهشت  (٢ و ١، ش ٦، راهنمای آتاب، سال » آرشيو دولتی استانبول
 ش، عبد الحسين ميرزا آقا خان ١٣٥٧خاطرات صبحی، تهران : ٢ صبحی درباره بهائيگری، ج اسناد و مدارك
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تلخيص تاريخ نبيل : ، محمد نبيل زرندی، مطالع االنوار].تا بی[آرمانی و احمد روحی، هشت بهشت، تهران 
بهاء ( نوری  ش، حسينعلی بن ميرزا بزرگ١٣٥٧ ش، محمد باقر نجفی، بهائيان، تهران ١٣٥٦زرندی، تهران 

، همو، آتاب ].تا جا، بی بی[ ش، همو، اقتدارات، به خط مشكين قلم، ١٣٤٣ ـ ١٣٤٢، آثار قلم اعلی، تهران )اهللا
، همو، لوح مبارك خطاب به شيخ محمد تقی مجتهد اصفهانی معروف به ١٣٥٢/١٩٣٣مستطاب ايقان، مصر 

، حسن نيكو، فلسفه ١٩٢٠ / ١٣٣٨ه، قاهره  ش، همو، مجموعه الواح مبارآ١٣٤١، تهران ] لوح شيخ[نجفی 
  ش، ١٣٥٠، احمد يزدانی، آتاب نظر اجمالی در ديانت بهائی، تهران ]  ش١٣٤٣تاريخ مقدمه [نيكو، تهران 

 
» ~.oxford 1991 'i dictionary'A basic Baha ' Wendi Momen~ «  
» ~ed ' The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world~ «  
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  فرقه بابيه
 

  ١٦، ص ١دانشنامه جهان اسالم، ج : آتاب
 مصطفی حسينی طباطبايی : نويسنده

 
در . سيد علی محمد شيرازی، از مدعيان بابيت امام دوازدهم شيعيان آه بعدها مدعی مهدويت و نبوت شد

در آودآی به مكتب شيخ عابد رفت و در آنجا خواندن و نوشتن و سياه مشق . ر شيراز به دنيا آمد د١٢٣٥
و ) ٦٤ـ ٦٣اشراق خاوری، ص (شيخ عابد، از شاگردان شيخ احمد احسائی و سيد آاظم رشتی بود . آموخت

طوری آه چون آشنا آرد، به ) احسائی و رشتی(از همان دوران، سيد علی محمد را با نام رؤسای شيخيه 
فاضل (سيد علی محمد در حدود نوزده سالگی به آربال رفت، در درس سيد آاظم رشتی حاضر شد 

آرد، با مسائل  در مدتی آه نزد سيد آاظم رشتی شاگردی می) . ٩٧، ص ٣مازندرانی، ظهور الحق، ج 
ز آرای شيخ احسائی عرفانی و تفسير و تأويل آيات و احاديث و مسائل فقهی به روش شيخيه آشنا شد و ا

بعالوه به هنگام اقامت در آربال، از درس مال ) . ١٩٣ـ ١٩٢، ص ١همو، اسرار اآلثار خصوصی، ج (آگاهی يافت 
صادق خراسانی آه او نيز مذهب شيخی داشت، بهره گرفت و چندی نزد وی بعضی از آتب ادبی متداول آن 

 به شيراز بازگشت و به وقت فرصت، مطالعه آتب ١٢٥٧ر د) . ٣٧٠، ص ٤همو، اسرار اآلثار، ج (ايام را خواند 
و لقد طالعت سنابرق جعفر ) : ٤٧٩، ص ٣همو، ظهور الحق، ج (آرد و به گفته خودش  دينی را فراموش نمی

را خواندم و ) مشهور به آشفی(همانا آتاب سنابرق، اثر سيد جعفر علوی «العلوی و شاهدت بواطن آياتها 
های شيخی و باطنی، به  علی محمد گذشته از دلبستگی به انديشه. »  آردمباطن آياتش را مشاهده

نيز مايل بود و به هنگام اقامت در بوشهر در هوای گرم تابستان از سپيده دم تا طلوع آفتاب و » رياضت آشی«
يد پس از درگذشت س) . ٦٧اشراق خاوری، ص (خواند  از ظهر تا عصر بر بام خانه رو به خورشيد اورادی می

» شيعه آامل«جستند آه به قول ايشان مصداق  آاظم رشتی، مريدان و شاگردان وی جانشينی برای وی می
باشد و در اين باره ميان چند تن از شاگردان سيد آاظم رقابت افتاد و سيد علی محمد ) شيخيه(» رآن رابع«يا 

امام دوازدهم » باب«هاد و خود را نيز در اين رقابت شرآت آرد، بلكه پای از جانشينی سيد رشتی فراتر ن
آورتر از دعاوی  ادعای علی محمد چون شگفت. او، يعنی واسطه ميان امام و مردم، شمرد» ذآر«شيعيان يا 

ساير رقيبان بود، واآنش بزرگتری يافت و نظر گروهی از شيخيان را به سوی وی جلب آرد و هجده تن از 
) و بعدها سيد علی محمد آنها را حروف حی ناميد(ند شاگردان سيد آاظم آه همگی شيخی مذهب بود

علی محمد در آغاز امر، بخشهايی از قرآن آريم را با روشی آه از ) . ٤٣، ص ١آيتی، ج (پيرامونش را گرفتند 
مكتب شيخيه آموخته بود، تأويل آرد و در آنجا به تصريح نوشت آه امام دوازدهم شيعيان، او را مأمور داشته تا 

اهللا قد : نويسد ناميد، چنانكه در آغاز تفسيرش بر سوره يوسف می» ذآر« را ارشاد آند و خويشتن را جهانيان
قدر أن يخرج ذلك الكتاب فی تفسير أحسن القصص من عند محمد بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن 

هللا من عند الذآر طالب علی عبده ليكون حجة ا موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسين بن علی بن أبی
همانا خدا مقدر آرده آه اين آتاب از نزد محمد پسر حسن پسر علی پسر محمد پسر » علی العالمين بليغا

اش برون آيد  طالب بر بنده علی پسر موسی پسر جعفر پسر محمد پسر علی پسر حسين پسر علی پسر ابی
پس از ) . ١أحسن القصص، ص (» دحجت بالغه خدا بر جهانيان باش) سيد علی محمد(تا از سوی ذآر 

به سوی مكه و بازگشت به بوشهر، دستور داد ) يكی از مريدان خود(مسافرت به همراه محمد علی بارفروش 
نجفی، ص (را در اذان داخل آنند » اشهد ان عليا قبل نبيل باب بقية اهللا«تا در يكی از مساجد بوشهر عبارت 



 )٣ (فرقه هاِی اسالمی           

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

 

 

 
316

باب امام زمان عليه السالم ) شود حساب جمل با علی محمد برابر میآه به (آه تصريح دارد علی نبيل ) ١٦٨
است، ولی همينكه مدتی از دعوت وی سپری شد و گروهی به او گرويدند، ادعای خود را تغيير داد و از 

حاجی (» باشيد باشد آه منتظر آن می منم آن آسی آه هزار سال می«: مهدويت سخن به ميان آورد و گفت
و سپس به ادعای نبوت و رسالت برخاست و به گمان خود، احكام اسالم را با ) ١٣٥انی، ص ميرزاجانی آاش

در هر زمان خداوند جل و عز، آتاب و حجتی از برای خلق «: آوردن آتاب بيان نسخ آرد و در آغاز آن نوشت
بيان، و حجت را ذات فرمايد و در سنه هزار و دويست و هفتاد از بعثت رسول اهللا، آتاب را  مقدر فرموده و می

بدين ترتيب، علی محمد ) . ٣بيان عربی، ص (» قرار داد) علی محمد آه دارای هفت حرف است(حروف سبع 
آرد و  داد و سخنان پيشين را برای يارانش تأويل می هر چند زمانی، دعاوی خود را به مقامات باالتری تغيير می

در زمانی آه هنوز از ادعای بابيت (علی محمد به بوشهر پس از بازگشت سيد . آشيد خود می آنان را در پی
 دستگير و به شيراز فرستاده ١٢٦١به دستور والی فارس در رمضان ) امام زمان عليه السالم فراتر نرفته بود

در شيراز او را تنبيه آردند، آنگاه نزد امام جمعه آن شهر، اظهار توبه و ندامت آرد و به قول يكی از . شد
لعنت خدا بر . لعنت خدا بر آسی آه مرا وآيل امام غائب بداند«: خود بر فراز منبر در حضور مردم گفتموافقان 

پس از آن، شش ماه در خانه پدری خود، تحت نظر ) . ١٤١اشراق خاوری، ص (» ...آسی آه مرا باب امام بداند
ر آن قلعه زندانی بود، با مريدانش در دورانی آه د. بود و از آنجا به اصفهان و سپس به قلعه ماآو تبعيد شد

افتاد و  آوشند به شوق می شنيد آنان در آار تبليغ دعاوی او می مالقات و مكاتبه داشت و از اينكه می
داشت، چنانكه آتاب بيان را در همان قلعه نوشت  سخنانی را به عنوان آلمات الهی به مريدان عرضه می

 ) . ١٣يزدانی، ص (
 

 وی را از قلعه ماآو به قلعه ١٢٦٤ر، برای آنكه پيوند او را با مريدانش قطع آند در صفر دولت محمد شاه قاجا
در اواخر سلطنت محمد شاه، به دستور حاجی ميرزا آغاسی ـ وزير . چهريق، در نزديكی اروميه منتقل آرد

آه در آن (ين ميرزا محمد شاه ـ سيد علی محمد را از قلعه چهريق به تبريز بردند و مجلسی با حضور ناصر الد
علی محمد در . و چند تن از علما ترتيب دادند و سيد علی محمد را در آن مجلس حاضر آردند) وقت وليعهد بود

را آه پيش از آن بتصريح ادعا آرده بود به » بابيت امام زمان«آنجا آشكارا از مقام مهدويت خود سخن گفت و 
 درباره برخی مسائل دينی پرسيدند، از پاسخ فروماند و همينكه از تأويل آرد و چون از او» بابيت علم خداوند«

آنم و  اعجاز من اين است آه برای عصای خود آيه نازل می: از معجزه و آرامت چه داری؟ گفت: وی سؤال شد
سبحان اهللا القدوس السبوح الذی خلق السموات و . بسم اهللا الرحمن الرحيم: به خواندن اين فقره آغاز نمود

» السموات«و اعراب آلمات را به قاعده نحو غلط خواند، زيرا تاء را در ! رض آما خلق هذه العصا آية من آياتهاال
امير اصالن خان آه در . مكسور خواند» األرض«ضاد را در ! مكسور بخوان: مفتوح قرائت آرد و چون گفتند

توانم تلفيق آنم و  د، من هم میاگر اين قبيل فقرات از جمله آيات شمرده شو: مجلس حضور داشت گفت
، تصوير ١٤، ص ٣فاضل مازندرانی، ظهور الحق، ج ! (الحمد هللا الذی خلق العصا آما خلق الصباح و المسا: گفت

 ) . نامه ناصر الدين ميرزا به محمد شاه قاجار
 

او از دعاوی پس از آشكار شدن عجز سيد علی محمد در اثبات ادعای خود، وی را چوب زده تنبيه نمودند و 
صورت توبه نامه . خويش تبری جست و اظهار پشيمانی آرد و خطاب به وليعهد، توبه نامه رسمی نوشت 

فداك روحی، الحمد هللا آما هو أهله و «: علی محمد را يكی از مريدانش در آتاب خود، چنين آورده است
فحمدا له ثم حمدا آه . امل گردانيدهمستحقه آه ظهورات فضل و رحمت خود را در هر حال بر آافه عباد خود ش

مثل آن حضرت را ينبوع رأفت و رحمت خود فرموده آه به ظهور عطوفتش عفو از بندگان و ستر بر مجرمان و 
أشهد اهللا و من عنده آه اين بنده ضعيف را قصدی نيست آه خالف رضای خداوند . ترحم به داعيان فرموده

نفسه، وجودم ذنب صرف است ولی چون قلبم موقن به توحيد خداوند اگر چه ب. عالم و اهل واليت او باشد 
جل ذآره و به نبوت رسول او و واليت اهل واليت اوست و لسانم مقر بر آل ما نزل من عند اهللا است، اميد 

ام و اگر آلماتی آه خالف رضای او بود از قلم جاری  رحمت او را دارم و مطلقا خالف رضای حق را نخواسته
و اين بنده را مطلق علمی نيست آه . رضم عصيان نبوده و در هر حال مستغفر و تائبم حضرت او راشده، غ

و بعضی مناجات و آلمات آه از . منوط به ادعايی باشد و أستغفر اهللا ربی و أتوب إليه من أن ينسب إلی أمر
يه السالم را محض ادعا لسان جاری شده، دليل بر هيچ امری نيست و مدعی نيابت خاصه حضرت حجة اهللا عل

مستدعی از الطاف حضرت شاهنشاهی و آن . مبطل است و اين بنده را چنين ادعايی نبوده و نه ادعای ديگر
حضرت چنان است آه اين دعاگو را به الطاف و عنايات سلطانی و رأفت و رحمت خود، سرفراز فرمايند و 

 ) . ٢٠٥ـ ٢٠٤گلپايگانی، ص . (» السالم
 

علی محمد از دعاوی خود بازگشت ولی توبه او، صوری بود چنانكه پيش از توبه اخير، در شيراز بدينسان سيد 
نيز برفراز منبر و در برابر مردم، نيابت و بابيت خود را انكار نمود اما چيزی نگذشت آه ادعاهای باالتری را به 
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از ) ١٢٦٤(اه و پس از مرگ او در اواخر سلطنت محمد ش. ميان آورد و از پيامبری و رسالت خويش سخن گفت
سوی مريدان سيد علی محمد، آشوبهايی در آشور پديد آمد آه از جمله، رويداد قلعه شيخ طبرسی در 

ای و مال محمد علی بارفروشی،  در اين آشوب، جمعی از بابيان به رهبری مال حسين بشرويه. مازندران بود
ن را خندق آندند و خود را برای جنگ با قوای دولتی آماده قلعه طبرسی را پايگاه خود قرار دادند و اطراف آ

هجوم آورده » ارتداد«آردند، به جرم  از سوی ديگر بر مردم ساده دل آه در پيرامون قلعه زندگی می. ساختند
جمعی رفتند و در شب يورش «: نويسد  ای آه يكی از بابيان می پرداختند، به گونه به قتل و غارت ايشان می

تتمه فرار نموده، ده را حضرات اصحاب حق، خراب . ه را گرفتند و يك صد و سی نفر را به قتل رسانيدند برده، د
پنداشتند آه  و چنين می) ١٦٢حاجی ميرزاجانی آاشانی، ص (» نمودند و آذوقه ايشان را جميعا به قلعه بردند

آنند؛   شرق و غرب فرمانروايی میياران مهدی موعودند و بزودی جهان را در تسخير خود خواهند گرفت و بر
ما هستيم سلطان : فرمودند آه می) محمد علی بارفروشی(حضرت قدوس «: نويسد چنانكه بابی مذآور می

) . همانجا(» باشد و آل سالطين مشرق و مغرب بجهت ما خاضع خواهند گرديد بحق و عالم در زيرنگين ما می
فتنه آنان با پيروزی قوای دولت و آشته شدن مال محمد علی پس ميان ايشان و نيروی دولتی جنگ درگرفت و 

در زنجان نيز شورشی به سرآردگی مال محمد علی زنجانی .  پايان گرفت١٢٦٥بارفروشی در جمادی الثانی 
در تهران نيز گروهی از بابيان به رهبری علی ترشيزی بر آن ) . ١٢٦٦(پديد آمد آه به شكست بابيان انجاميد 

 تن از ٣٨رالدين شاه و امير آبير و امام جمعه تهران را به قتل رسانند، اما نقشه آنان آشف شد و شدند تا ناص
شگفت آنكه مريدان سيد علی محمد در جنگهای قلعه . سران بابيان دستگير و هفت تن از آنها آشته شدند

ی محمد جانبداری سيد عل» بابيت«گزاردند و از  زدند و نماز می طبرسی و زنجان از مسلمانی دم می
ظاهرا در آن هنگام هنوز ادعای مهدويت و نبوت وی بديشان نرسيده ) . ١٩٥، ١٦٣، ص ١آيتی، ج (آردند  می
از ادعای مهدويت سيد » بدشت«از اينرو به اعتراف وقايع نگاران بابی، برخی از بابيان به محض اينكه در . بود

 ) . ١٣٠، ص ١همان، ج (دت از او روی گرداندند علی محمد و تغيير احكام اسالم با خبر شدند، بش
 

پس از مرگ محمد شاه و باال گرفتن فتنه بابيه، ميرزا تقی خان اميرآبير ـ صدر اعظم ناصر الدين شاه ـ 
مسامحه در آار سيد علی محمد باب را روا نديد و تصميم گرفت او را در مأل عام به قتل رساند و از اين راه، 

دعاوی «: و نشاند و برای اين آار، از برخی علما فتوا خواست، ولی به گفته ادوارد براونآتش شورشها را فر
آميز او علما را بر آن داشت آه به علت  اساس و رفتار جنون مغز و بی های بی مختلف و تلون افكار و نوشته

لما آه احتمال خبط با وجود اين، برخی از ع) . ٢٥٢نجفی، ص (» شبهه خبط دماغ، بر اعدام وی رأی ندهند
شمردند به قتل وی فتوا دادند و  دادند و او را مردی دروغگو و رياست طلب می دماغ سيد علی محمد را نمی

 .  در تبريز تيرباران شد١٢٦٦ شعبان ٢٧سيد علی محمد به همراه يكی از پيروانش در 
 

 عقايد
آنچه از مهمترين آتاب او نزد . راز داشتسيد علی محمد باب از آغاز دعوت خود، عقايد و آرای متناقضی اب

انگاشته و  شود آن است آه وی خود را برتر از همه انبيای الهی می پيروانش، يعنی آتاب بيان، فهميده می
و عقيده داشته آه با ظهورش، آيين اسالم منسوخ ) ١بيان عربی، ص (پنداشته است  مظهر نفس پروردگار می

بعالوه، سيد علی محمد خود را مبشر ) . ١٨لوح هيكل الدين، ص (ده است و قيامت موعود در قرآن، بپا ش
بيان (خوانده است و در ايمان پيروانش بدو، تأآيد فراوان دارد » من يظهره اهللا«ظهور بعدی شمرده و او را 

، سيد علی محمد در حقانيت اين آرا پافشاری نموده و نسبت به افرادی آه بابی نباشند) . ٦ـ ٥عربی، ص 
: گويد خشونت بسياری را سفارش آرده است، چنانكه در الواح بيان، درباره وظيفه اولين فرمانروای بابی می

) فرمانروای بابی(چون «) ١٥لوح هيكل الدين، ص (» فوق األرض اذا استطاع أحدا غير البابيين) آذا(لن تذر «
دهد آه همه  و در بيان فارسی فرمان می» اردها ـ را بر روی زمين باقی نگذ توانايی يافت، هيچكس ـ جز بابی

و همچنين تأآيد آرده ) ١٩٨ص (آيد  آتابها را محو و نابود آنند جز آتبی آه درباره آيين وی پديد آمده يا می
 ) . ١٥بيان عربی، ص (شود، نياموزند  است آه پيروانش جز آتاب بيان و آنچه بدان وابسته می

 
و صوفيان و آسانی آه ) گرايان تأويل(ای از برخی آرای شيخيان و باطنيان  عهافكار سيد علی محمد باب، مجمو

 . ای از دعاوی شخصی بوده است اند و پاره به علم حروف و اعداد گرايش داشته
 

 آثار 
ای ديگر به دليل  سيد علی محمد باب آثاری چند از خود به جای نهاده آه برخی از آنها چاپ شده و پاره

جز آثاری آه پيش از اين نام برديم برخی از . ی ميان پيروانش هنوز به چاپ نرسيده استآشاآشهای داخل
پنج شأن، دالئل السبعة، صحيفه عدليه، تفسير سوره آوثر، تفسير سوره بقره، : اند از آتابهای ديگر او عبارت
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 و مملو از اغالط صرفی و آثار سيد علی محمد باب غالبا به زبان عربی نوشته شده. قيوم األسماء، آتاب الروح
البته وی آوشيده ـ برای آنكه نشان دهد سخنانش رنگ قرآنی دارد ـ گفتارش را با سجع و وزن . نحوی است

تكلف و ابتذال در ) ٢٥بيان عربی، ص (شمارد  همراه سازد و با آنكه تنها معجزه خود را همين سخنان می
 . عباراتش سخت آشكار است

 
 : منابع

؛ عبد الحميد اشراق خاوری، تلخيص تاريخ ١٣٤٢آيتی، الكواآب الدرية فی مآثر البهائية، مصر عبد الحسين 
؛ علی محمد باب، احسن القصص، يا، قيوم األسماء، نسخه )  ش١٣٣٩جا تاريخ مقدمه  بی() نبيل زرندی، 

نسخه خطی؛ همو، بيان عربی، نسخه خطی؛ همو، بيان فارسی، نسخه خطی؛ همو، لوح هيكل الدين، 
جا،  بی(؛ فاضل مازندرانی، اسرار اآلثار، ١٣٢٨/١٩١٠خطی؛ حاجی ميرزاجانی آاشانی، نقطة الكاف، ليدن 

؛ ابو .) تا بی. جا بی(همو، آتاب ظهور الحق، .) تا جا، بی بی(؛ همو، اسرار اآلثار خصوصی، ) حرف ر ـ ق(، )تا بی
 ش؛ احمد يزدانی، ١٣٥٧) جا بی(نجفی، بهائيان، الفضل گلپايگانی، آشف الغطا، چاپ ترآستان؛ محمد باقر 

  . ش١٣٢٩نظر اجمالی در ديانت بهائی، تهران 
  
  
  
  
  
  
  

  )اهل حق ( غالت 
  

  غلو و غاليان
 

اند آه درباره پيامبر اآرم صلی اهللا عليه و آله يا ائمه اهل بيت عليهم  هايی پديد آمده در دنيای اسالم فرقه
مؤلف . اند  آنان را مرتد و آافر دانسته- اعم از شيعه و اهل سنت- ای اسالمیالسالم راه غلو را پيموده و علم

باب چهارم از «: ای از آتاب خود را به غاليان اختصاص داده و گفته است باب جداگانه»  الفرق بين الفرق«آتاب 
امت اسالمی اند، ولی در واقع از  هايی است آه به اسالم نسبت داده شده ابواب اين آتاب در بيان فرقه

اسفرايينی نيز باب سيزدهم از آتاب خود را به ذآر ) ١. (، آنگاه بيست فرقه از آنان را نام برده است» نيستند
 ) ٢. (های غالت اختصاص داده است فرقه

 
اند، و بيان تاريخ و سرگذشت آنان فايده چندانی  هايی آه در اين دو آتاب، و نظاير آن آمده، منقرض شده فرقه
های آلی غلو و غاليان و موضع ائمه اهل بيت عليهم السالم و علمای  د داشت، ولی الزم است ويژگینخواه

هايی آه هم اآنون در جهان اسالم يا ممالك  شيعه را درباره آنها يادآور شويم، آنگاه به معرفی برخی از فرقه
 . روند بپردازيم ديگر وجود دارند و از غالت به شمار می

 
 غلو چيست؟ 

 : يخ مفيد در تعريف غلو چنين گفته استش
 
خداوند متعال نصاری را از غلو درباره حضرت مسيح . غلو در لغت گذشتن از حد و خارج شدن از اعتدال است«

 : فرمايد نهی آرده و می
 
 ) ٣. (»  يا اهل الكتاب ال تغلوا فی دينكم و ال تقولوا علی اهللا اال الحق«

 : چنين گفته استآنگاه درباره غالت و مفوضه 
 
غالت گروهی از متظاهرين به اسالمند آه امير المؤمنين و امامان و فرزندان او را به الوهيت و نبوت توصيف «

اند، و تفاوت آنها با غالت در اين است  ای از غالت آردند، و در حق آنان از حد اعتدال تجاوز آردند، و مفوضه عده
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. »  اند خداوند آنان را آفريده و امر خلق را به آنها تفويض آرده است گفتهآه ائمه را حادث و مخلوق دانسته و 
)۴ ( 
 

 : عالمه مجلسی مظاهر غلو را در اعتقاد به امور زير برشمرده است
 
 .  الوهيت پيامبر و ائمه طاهرين عليهم السالم-١
 . شريك خدايند يا خالقيت و رازقيت  در معبوديت-٢
 . ا اتحاد خداوند با آنان حلول خداوند در آنها ي-٣
 .  آنان بدون وحی و الهام الهی، از غيب آگاهند-۴
 .  نبوت درباره ائمه طاهرين عليهم السالم-۵
 .  تناسخ ارواح ائمه در بدنهای يكديگر-۶
 ) ۵. (خداوند و ترك معصيت الهی الزم نيست  با معرفت آنان، اطاعت-٧
 

 موضع ائمه اهل بيت درباره غاليان 
عالمه مجلسی . اند ن شيعه با شديدترين وجه غلو را مردود دانسته و غاليان را نكوهش و تكفير آردهاماما

 : شويم حدود صد روايت از آنان را در اين باره در آتاب بحار االنوار نقل آرده است آه سه نمونه را يادآور می
 

 : السالم فرموده است امام علی عليه: الف
 
 ) ۶. (» لغالة آبراءة عيسی بن مريم من النصاری، اللهم اخذلهم ابدا و ال تنصر منهم احداء من ا اللهم انی بری«

خدايا آنان را . جويم، همان گونه آه عيسی بن مريم از نصاری بيزاری جست من از غالت بيزاری می: خداوندا
 . خوار گردان، واحدی از آنها را ياری مكن

 
 : تالسالم فرموده اس امام صادق عليه: ب
 
احذروا علی شبابكم الغالة ال يفسدوهم فان الغالة شر خلق اهللا، يصغرون عظمة اهللا و يدعون الربوبية لعباد «
 ) ٧. (»  اهللا

بر جوانان خود از خطر غالت بر حذر باشيد، مبادا عقيده آنان را تباه سازند، زيرا غالت بدترين خلق خدايند، 
 . آنند ندگان خدا دعوی ربوبيت میخدا را آوچك نشان داده و برای ب عظمت

 
 : در جای ديگر از معاشرت با غالت نهی آرده و فرموده است: ج
 
 ) ٨. (»  ال تقاعدوهم و ال تؤاآلوهم و ال تشاربوهم و ال تصافحوهم و ال تؤارثوهم«
 

 علمای اماميه و تكفير غالت 
 : گويد  صدوق در اين باره میشيخ. اند علمای اماميه نيز با شدت غالت را نكوهش و تكفير آرده

 
اعتقاد ما درباره غالت و مفوضه اين است آه آنها آافرند، و بدتر از يهود و نصاری و مجوس و قدريه و حروريه و «

 ) ٩. (» های گمراهند ديگر فرقه
 

ر و خروج شيخ مفيد نيز آنان را گمراه و آافر دانسته و تاآيد آرده است آه ائمه اهل بيت عليهم السالم به آف
 ) ١٠. (اند آنها از اسالم حكم آرده

 
 : عالمه مجلسی پس از ذآر اقسام و مظاهر غلو، گفته است

 
اعتقاد به هر يك از آنها سبب الحاد و آفر و خروج از دين است، چنانكه ادله عقليه و آيات و اخبار بر آن داللت «

 يكی از اقسام غلو باشد، بايد تاويل شود، و اگر شود آه موهم آند، و اگر احيانا در روايات، حديثی يافت می
 ) ١١. (قابل تاويل نباشد، از افترائات غاليان است
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 اصل اعتدال را رعايت آنيم 
همان گونه آه غلو در حق پيامبران، امامان و اوليای الهی نادرست و مايه آفر و الحاد است، زياده روی در 

ست و بهتان خواهد بود، چنانكه برخی اعتقاد به علم غيب درباره نسبت غلو و غالی دانستن افراد نيز نادر
اوليای خاص خداوند، و يا عصمت درباره غير پيامبران و قدرت آنان بر انجام معجزات و آرامات را از مصاديق غلو 

 اند، و گاهی شيعه را آه مقامات مزبور را در حق ائمه اهل بيت قائل است، متهم به غلو در دين انگاشته
 . اند آرده

 
و . آند اين عقيده هيچ گونه دليل عقلی و نقلی ندارد، بلكه اصول عقلی و نصوص دينی بر خالف آن داللت می

 برای اوليای الهی به آرامت و علم غيب و مانند آن عقيده -  اعم از شيعی و سنی- لذا علمای اسالمی
ای از  شده آه بر محدث بودن عده عليه و آله روايتدر صحيح بخاری و مسلم از پيامبر اآرم صلی اهللا . اند داشته

 ) ١٢. (اند تصريح آرده است انسانها آه پيامبر نبوده
 

سعد الدين تفتازانی پس از بيان اينكه ظهور آارهای خارق العاده از اوليای خداوند از نظر عقلی ممكن است، 
ده و نيز آنچه درباره آرامات صحابه پيامبر اآرم به آنچه در قرآن آريم درباره حضرت مريم و آصف بن برخيا وارد ش

 : السالم نقل شده، بر وقوع آن استدالل آرده و گفته است صلی اهللا عليه و آله خصوصا علی عليه
 
 ) ١٣. (»  ظهور آرامات اوليا از نظر وضوح، به سان ظهور معجزات پيامبران است«
 

اره ائمه اهل بيت عليهم السالم انكار آرده و گمان بدين جهت، شيخ مفيد، آسانی را آه علم غيب را درب
اند، مورد انتقاد قرار داده و اين عقيده را  آرده اند آه آنان در احكام دينی به رای و ظن خويش عمل می آرده

 ) ١۴. (تقصيری آشكار در حق آنان دانسته است
 

االت و معجزات درباره ائمه طاهرين عليهم بنابر اين مقتضای ايمان و انصاف اين است آه آنچه را از فضايل و آم
 جز آنچه با ضروريات دين و براهين قطعی و محكمات قرآن و احاديث مسلم اسالمی -السالم نقل شده است

 ) ١۵. ( پذيرا شويم-منافات دارد
 
 : ها نوشت پی

 
 . ٢٣٣ -٢٣٠ الفرق بين الفرق، ص -١
 . ١٢٣ التبصير فی الدين، ص -٢
 . ١٧١/  نساء -٣
 . ١٠٩ تصحيح االعتقاد، ص -۴
 . ٣۴۶، ص ٢۵ بحار االنوار، ج -۵
 . ٣۶۵ همان، ص -۶
 . ٢٩۶ص .  همان-٧
 . ٢٩۶ همان، ص -٨
 . ٧١ االعتقادات فی دين االمامية، ص -٩
 . ١٠٩ تصحيح االعتقاد، ص -١٠
 . ٣۴۶، ص ٢۵ بحار االنوار، ج -١١
 . ، آتاب فضائل الصحابة١٨۶۴، ص ۴، صحيح مسلم، ج ٢٩۵، ص ٣ صحيح بخاری، ج -١٢
 . ٧۵ -٧۴، ص ۵ شرح المقاصد، ج -١٣
 . ١٠٩ تصحيح االعتقاد، ص -١۴
  .٣۴٧، ص ٢۵ بحار االنوار، ج -١۵
  
  

  اهل حق
 

  ٨٧فرهنگ فرق اسالمی، ص : آتاب
  دآتر محمد جواد مشكور : نويسنده
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 در مغرب ايران زندگی اهل حق بمعنی مردان حق است، و آن يك مذهب باطنی است آه معتقدان آن بيشتر

 . آنند می
 

اما اهل حق، . اند ها و متصوفه، خود را اهل حق يا حقيقت ناميده بعضی ديگر از فرق اسالم نيز مانند حروفی
بمعنی اخص نام گروهی است، آه به ايشان با نوعی تسامح علی اللهی نيز گويند، ولی آنان علی اللهی 

، و مذهب »  ايرانی«، و اديان آهن »  مانوی«ای از اعتقادات  واقعی نيستند، بلكه عقايدشان آميخته
 . و ديگر اديان سری است»  تناسخ هندی«، و »  اسماعيلی«
 

رود، و آنان را از غالة شيعه به حساب  های وابسته به شيعه بشمار می مذهب اهل حق، امروز يكی از فرقه
 . آورند می

 
باشند،  هل حق، اهل سر، يارسان، نصيری، علی اللهی معروف میا: طوايف اهل حق به نامهای مختلف مانند

زنند، تا بلند شود و لب باال را  است، يعنی موی سبيل خود را نمی»  شارب«های خاص آنان  و از نشانه
نيز شارب خود را ) ع(دانند، و معتقدند آه شاه واليت علی  را معرف مسلك حقيقت می»  شارب«آنان . بپوشاند
 . دانند از اين جهت زدن شارب را گناهی بزرگ می. ستزده ا نمی

 
. رود گويند، و ناحيه گوران در آذربايجان، يكی از مراآز مهم اين فرقه به شمار می نيز می»  گوران«اهل حق را 

ای  اند، و لهجه گورانها در اصل از مردم حوالی آرمانشاهان هستند، آه از آن ناحيه به آذربايجان آوچيده
شود، و آن گويشی است آميخته از  دارند، آه در نواحی غربی و جنوبی آردستان به آن تكلم میمخصوص 

 . لهجه آردی اورامانی، و آرمانجی، و لكی
 

به مناطق غربی  مرآز اصلی طوايف اهل حق، تا قرن هفتم هجری در لرستان بود، سپس اين مرآزيت
ايف آرد گوران و قلخانی و اآثر طوايف سنجابی، امروز تمام طو. آردستان و آرمانشاهان منتقل گرديد

وند در شهرهای غربی ايران، از جمله قصر  وند و جالل هايی از طايفه آلهر و زنگنه، و ايالت عثمانه وشاخه
 . شيرين و سرپل ذهاب و آرند و صحنه و هليالن از اهل حقند

 
در آذربايجان و تبريز، .  سكوند سكونت دارنددر لرستان در مناطق دلفان و پشت آوه، در ميان ايالت لكستان و

بخصوص در محله چرنداب و در قريه ايلخچی در نزديكی تبريز، و در مراغه و حوالی قزوين و تهران بومهن، 
ای از  بند شميرانات، رودهن، دماوند، هشتگرد، ورامين و در شمال آالردشت عده شهرآباد، گلخندان، سياه

 . آنند صاحبان اين مذهب زندگی می
 

در بيرون از مرزهای ايران بعضی از طوايف آرد عراق عرب در شهرهای سليمانيه، آرآوك، موصل، خانقين و در 
در . اند پيروان اهل حق غالبا چادر نشين و ده نشين. نواحی آردنشين ترآيه گروه فراوانی از اهل حق هستند
 . شوند  و خراسان نيز اهل حق يافت میقفقاز و آذربايجان شوروی و سوريه و در مازندران و فارس

 
باشد و در اين راه بايد نخست مرحله  به حق و خداوند می»  وصول«اساس مذهب اهل حق آوشش برای 

يعنی رسوم عرفانی و مرحله »  طريقت«يعنی انجام آداب و مراسم ظاهری دين، و مرحله »  شريعت«
 .  وصول به خداوند را به پيماينديعنی»  حقيقت«خداوند، و مرحله  يعنی شناخت معرفت

 
دين آنان آآنده از . خلقت موجودات است بعقيده اين جماعت اساس مذهبشان حقيقتی است آه سبب و علت

است، آه از آدم ابوالبشر آغاز شده، و به »  نبوت«اسرار است، سری آه خداوند به پيغمبران گفته و آن سر 
آه حضرت محمد به »  امامت«از آن پس اين سر به نام سر . نددپيو آه خاتم انبياست می) ص(حضرت محمد 

پس از غيبت امام . رسد باشد می) ص(گفته است و از او تا دوازدهمين امام آه مهدی آل محمد ) ع(علی 
 . شود آيند گفته می دوازدهم اين سر به پيروان و اقطاب ايشان آه يكی پس از ديگری می

 
 آراء و عقايد آه تحت تاثير افكار اسالمی، زردشتی و يهودی و مسيحی و ای است از مذهب ايشان مجموعه

در دستورهای دينی اهل حق، اجرای سه . مهرپرستی و مانوی و هندی و افكار فالسفه قرار گرفته است
. باشد از واجبات است»  آردار نيك«و »  گفتار نيك«و »  پندار نيك«يا سه اصل اخالقی زردشتی، آه  بوخت
 : آتاب مقدس اهل حق خالصه شده است»  سرانجام«به گويش ترآی، از آالم   اين سه اصل در يك بيتمفهوم
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 ياری چارچيون، باوری وجا پاآی و راستی، نيستی وردآ 

 
 . يعنی ياری چهار چيز است و به جای آوريد، پاآی و راستی، نيستی و ياری

 
ه قالب ديگر، آه در مذهب اهل حق سنگ اساس عقايد يعنی حلول روح از قالبی ب»  تناسخ«: تناسخ و حلول
ای از ذرات الهی موجوداست، و  بعقيده ايشان در تن هر آس ذره. گويند»  دونادون«حلول ذات را . ايشان است

باشد، و آن را گردش مظهر به  ظهور روحانی حق در صورت جسمانی پاآان و برگزيدگان، هميشه در گردش می
گويند هر بار خداوند حق تعالی با چندتن از  باره آنان معتقد به هفت جلوه پياپيند و میدر اين . مظهر نامند

به منزله لباس پوشيدن »  حلول«نمايد، اين  می»  حلول«فرشتگان مقرب خدا، به صورت اتحاد در بدنهای خاآی 
فه برهمايی هندوئی گويند و همانست آه در فلس»  دون«و آندن است، آه آن را به فارسی جامه و به ترآی 

 . آمده است» آارما«
 

زيست، و سپس برای نخستين بار  خداوند در ازل درون دری می«آمده است، »  سرانجام«چنان آه در آتاب 
) ع(تجسم يافت، و به صورت شخصی به نام خاوندگار يا آردگار جهان مجسم شد، و بار دوم به صورت علی 

 است آه از رنج مرگ نهراسيد، و باآی از مرگ نيست، زيرا مرگ در آتب مذهبی ايشان آمده» .ظاهر گشت
شود، و در جای ديگر سر بر  يعنی در جايی پنهان می. آدمی، شبيه به پنهان شدن مرغابی زير آب است

و جای به جای شدن، و از بدنی به بدن ديگر رفتن، پاك شدن آدمی از گناهان »  تناسخ«منظور از اين . دارد می
 . است

 
ای ظاهر شود، چهار يا پنج فرشته آه آنها را چهار ملك گويند، در ابدان  گاه خداوند به صورت بشر برجستههر

آند، فرشتگان نيز در هفت صورت  پذيرد، همانطور آه خداوند در هفت صورت تجلی می ديگران تجسم می
ای  در عهد خاوندگار فرشتهای به صورت سلمان، و  تجلی نمايند، چنان آه در آتاب عهد سلطان سهاك فرشته

 . به صورت بنيامين در آمد
 

آمده است آه فرشتگان صادر از خداوند هستند، نخستين ايشان از زير بغل خاوندگار پيدا »  سرانجام«در آتاب 
 . شد، دومين آنها از دهان او، سومين آنها از نفسش، چهارمين از عروقش، پنجمين از نورش

 
آه بنيامين از عرق خاوندگار پيدا شد و آن رمز تواضع و فروتنی است، و داوود از در آتاب ديگری آمده است 

نفس او و وی رمز خشم و غضب است، و موسی از سبلتان او، و وی رمز رحمت است، و رزبار از نبض او، و 
 . وی رمز احسان و نيكی است

 
تمام و آمال خدا » مظهر«ی را گويند، آه او تجلی ذات خداست، و و می) ع(اهل حق درباره حضرت علی 

. آند دانند، و اوست آه در هر دوره و عصری ظهور آرده، و در جسم پاآان و مقدسان از اهل حق تجلی می می
در دعای سفره، خطاب به . ای از ياران نزديك خود بياموخت اصول مذهب حق را به سلمان، و به عده) ع(علی 

، الحمد هللا رب العالمين، سفره سلطان آرم، خاندان آرم، نور نبی، يا علی ايو اهللا«: گويند) ع(حضرت علی 
 . »  شكسته، بسته جان مدعی، بر ما حالل بر صاحبانش خير و برآت

 
جهان «اهل حق معتقدند آه آفرينش در دو مرحله اصلی انجام شده است، يكی خلقت : آفرينش جهان

ا در دفترها و متون دينی ايشان به لهجه گورانی، به ه اين افسانه. »  جهان مادی«و ديگری خلقت »  معنوی
 . شده است صورتهای گوناگون حكايت

 
در آنگاه اراده خداوند به آفرينش موجودات تعلق گرفت، و نخستين مخلوق پير بنيامين را از زير بغل خود : گويند

پهنای دريای محيط رها آرد، پس از خلقت جبرائيل خداوند او را در . خلق آرد، و نام او را جبرائيل گذاشت
هزاران سال گذشت تا به درخواست جبرائيل، شش تن ديگر از بطن در پيدا شدند، آه با جبرائيل هفت تن 

 حور -) مصطفی داوودان( عزرائيل - ) پير موسی( ميكائيل -) پير داوود( اسرافيل - ) پيربنيامين(جبرائيل : شدند
اند  آه او را يادگار حسين نيز گفته) شاه يادگار يا بابا يادگار( يقين - ) براهيمشاه ا( عقيق - ) رزباريا رمزبار(العين 

 . است) ع(و او مظهر حسين بن علی 
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»  معنوی«و »  مادی«پس از خلقت هفت تن، خداوند نخستين عهد و ميثاق خويش را با آنان بست، و دو جهان 
 : را خلق فرمود

 
 دو قسم متمايز و متضاداند، قسمتی از گل زرد آفريده شده و مخلوقات اين عالم، بر حسب عنصر اوليه

اهل نورند و »  زردگالن«. نامند»  سياه گالن«و قسمت دوم را »  زردگالن«قمستی از گل سياه، قسم اول را 
به صورت بزرگ (ايشان را دو پيشوا بوده آه يكی پس از ديگری آمده است، و آن دو بنيامين و سيد محمد 

 .  آرده استظهور) سوار
 

 . گويند»  خناس«و ديگری را »  ابليس«اند، برای ايشان دو پيشوا آمد يكی  اما قسم دوم از آتش و تاريكی
 

به صورت بشر نازل   به اعتقاد ايشان، خداوند با هفت فرشته مقربی آه از درون در خلق فرموده است- هفتتنان 
تجلی ) يا(در نخستين دوره خداوند به دون . آرده استهای مختلف در بدنهای پاآان تجلی  شده، و در دوره

) سهاك(، بابا ناووس، و سلطان اسحق )شاه خوشين(، و به ترتيب به جامه )علی(آرد، و در دوره دوم بدون 
 . در آمد، و معتقدند آه اين سه تن اخير، مانند عيسی مسيح بدون پدر از مادر متولد شدند

 
و ) ع(علی » مظهر« سلطان اسحق قرار دارند، همانطور آه سلطان اسحق هفت تن در مرحله اول از ياران

 . است»  ذات حق«مظهر ) ع(علی 
 

 : سه تن، شاه خوشين، باباناووس و سلطان اسحق هستند: موعود اهل حق
 
گويند در اواخر قرن سوم هجری مردی به نام مبارك شاه، ملقب به شاه خوشين آه او را :  شاه خوشين-١

وی مريدان بسيار داشت، . زاده شد»  ماما جالله«دانند، در لرستان بدون پدر از مادری بكر به نام   میمظهر اهللا
روزی در اثنای گردش به . آرد پرداخت، و ذآر جلی را با نواختن آالت موسيقی اجرا می و به سير و سياحت می

  . رودخانه گاماسب افتاد و از نظر ناپديد شد
د در فاصله بين قرن چهارم و پنجم، شخصی به نام بابا ناووس، بدون پدر مانند شاه گوين:  بابا ناووس-٢

روزی به شكل شاهباز پنهان . خوشين، در ميان طايفه جاف از طوايف آرد، از زنی به نام خاتونه گلی تولد يافت
  . گشت، و پيش از آن به ياران خود گفته بود آه من ديگر باره ظهور خواهم آرد

شود، پسر شيخ  تلفظ می»  سلطان سهاك«گويند سلطان اسحق آه به زبان محلی :  اسحق سلطان-٣
عيسی برزنجی از سادات موسی، و از پيشوايان دراويش نقشبندی است، و نسب او به امام موسی آاظم 

رسد، از شيخ عيسی سه پسر باقی ماند، يكی سلطان اسحق، ديگری سيد عبد الكريم، و نام پسر  می) ع(
سلطان اسحق جد سادات حيدری گوران از اهل حق است، آه از جمله غالة شيعه به .  معلوم نشدسوم

 . روند شمار می
 

از آداب و رسوم ايشان، نماز خواندن و قربانی آردن و سرسپردن و جوز شكستن و : آداب و رسوم اهق حق
 . عهد و ميثاق بستن و روزه گرفتن است

 
 . باشد ست آه مخفف آلمه جمع خانه میا»  جمخانه«محل اجتماع ايشان 

 
اين اجتماع نبايد آمتر از سه تن باشد، شرط شرآت در جمخانه، مرد بودن و عاقل و بالغ بودن، و قصد عبادت 

 . برآمرداشتن است، آه با گفتن يا علی در آن عبادتگاه وارد شوند داشتن، و آمربند همت
 

ست نيست، عبادت با نواختن طنبور و آالت موسيقی و خواندن نماز ايشان به جماعت است، و نماز فرادی در
شوند آه خويشتن را بر  گاهی هنگام دعا چنان از خود بيخود می. پذيرد سرود و دعاهای مذهبی انجام می

 . رسد ای نمی روی آتش افروخته افكنده و در آن حال جذبه به ايشان صدمه
 

رود آوردن، و در پيش پير دليل عهد و ميثاق بستن از آئين سرسپردن يعنی سر تسليم و رضا به درگاه حق ف
هر آودآی اعم از پسر يا دختر بايد در نزد پير دليل سر بسپرد، از اصول سرسپردن شكستن . اهل حق است

 . شود برگزار می»  جمخانه«يك عدد جوز هندی است، و برای شكستن جوز تشريفات خاصی در 
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هل حق است، آه بايد در ظرف هفته يا ماه يا فصل يا سال يك بار به جای آورده نذر و نياز، از واجبات مذهب ا
قربانی بايد از حيوانات نر . ديگر از مراسم، قربانی آردن است، آه در اصطالح خود آن را آردار خوانند. شود

 . مانند گاونر يا گوسفند يا خروس باشد آه آنها را برای اين امر پرورش داده باشند
 

ق به گرفتن روزه سخت پای بندند، ولی روزه واجب ايشان از سه روز تجاوز نكند، و در زمستان باشد و اهل ح
و خروس آشان ) آشان چراغ(دشمنان ايشان برای تحقير و اهانت، آنان را چراغ سوندران . پس از آن عيد گيرند

 . خوانند
 

به نثر، آه مؤلف آن حاج  است» االخبارفرقان «يكی از آتابهای مذهبی ايشان : آتابهای مذهبی و مقدس
در ديه .  ه١٢٨٨نعمت اهللا جيحون آبادی متخلص به مجرم است، وی پسر ميرزا بهرام مكری بود، و در سال 

در جيحون .  ه١٣٣٨جيحون آباد واقع در بخش دينور از ناحيه آرمانشاهان، زاده شد و پس از سير و سلوك، در 
دارد، آه در »  شاهنامه حقيقت«جيحون آبادی آتابی ديگر به بحر متقارب به نام حاج نعمت اهللا . آباد در گذشت

 . اسرار مذهب اهل حق، در آن آتاب به زبان شعر، سخن گفته است
 

اين آتاب را سرانجام يا آالم خزانه گويند، و هنگام نياز با . است»  سرانجام«ديگر از آتابهای اهل حق آتاب 
 . اين آالمها به گويش آردی گورانی است. شود ر خوانده میآهنگ خاصی همراه با طنبو

 
چنان آه در آغاز اين مقاله اشاره رفت، اساس مذهب اهل حق، بر اقوال غالة شيعه و اسماعيليه و فرقه 

آنان مانند درويشان دارای حلقات ذآر و سرسپردن هستند، . اماميه اثنی عشريه و فرقه دروز و نصيريه است
پنهان بود، ماخوذ از »  دری«خداوند در ازل در : اينكه گويند. اند ايد خود را از اساطير عوام گرفتهمقداری از عق

اند، و اين آه عالم را به دو قسمت  را توسط اسماعيليان از هنديان گرفته»  تناسخ«عقيده . عقايد مانوی است
اما آشتن خروس را از عادات . اند شدهآنند، تحت تاثير دين زردشتی واقع  تقسيم می»  اهريمنی«و »  الهی«

 . اند يهود گرفته
 

  . مجله وحيد، سال هفتم، مقاله اهل حق، دآتر حشمت طبيبی
  . ، اهل حق٣دايرة المعارف اسالميه، ج 

  . سرسپردگان تاريخ و شرح عقايد اهل حق
  . شاهنامه حقيقت

  .مجموعه رسايل اهل حق
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