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 اتلیک

علم فرق و مذاهب يكى از دانشهاى ديرين و ديرپاى اسالمى است که از همان سده هاى نخستین اسالمى پا گرفته و 

زديك آن با حیات همچنان مورد توجه انديشمندان اسالمى است . يكى از عوامل پويايى و پايندگى اين علم ، پیوند ن

دينى و فرهنگى جامعه اسالمى است . هر چند آثار بر جاى نشان مى دهد که همواره نوعى تعصب و روحیه تقابل بر 

اين علم سايه انداخته و داورى هاى نادرست گاه چهره اى کامال غیر واقعى از جريانهاى فكرى مخالف به نمايش 

 و پژوهنده تاريخ تفكر اسالمى از اين علم بى نیاز نیست.گذاشته است ، اما با اين همه ، هیچ مورخ 

بررسى آرا و عقايد فرقه هاى گوناگون از يك جنبه ديگر نیز حايز اهمیت است . چنان که مى دانیم ، در مباحث 

فكرى و اعتقادى از خردورزى و نقد و تحلیل نظريه ها و آراگريزى نیست ؛ طبیعى است که هر نقد و نظر عالمانه 

شاپیش نیازمند شناخت درست آرا و مقايسه دقیق میان آنهاست . علم فرق و مذاهب ، اگر به درستى آموخته شود، پی

 مى تواند ما را در شناخت ديدگاههاى مختلف اعتقادى بینش و بصیرت بخشد.

؛ گاه ابهامهاى اما از همه مهمتر، اينكه علم مذاهب حتى در فهم بخشهايى از متون دينى نیز ما را يارى مى رساند

موجود در روايات اسالمى را مى زدايد و گاه بر وضوح مفاهیم مى افزايد. در روايات شیعه و سنى بارها از فرقه هاى 

ناظر  مختلف نام برده شده يا عقیده آنان نقل و نقد شده است . اصوال اهل بیت علیه السالم در بیان معارف حقه معموالً

و مرز حقايق دينى از عقايد بشرى را جدا کرده اند. از زمان امام محمد باقر علیه السالم که به آراى مخالفان بوده اند 

فرصت بیان حقايق دين را پیدا کردند، جامعه اسالمى مملو از آرا و عقايد بیگانه بود و نحله هاى  (علیه السالم)ائمه 

وضعیتى ناگزير براى روشن شدن حقیقت بايد  گوناگون در تفسیر مفاهیم قرآنى هر يك به راهى مى رفتند. در چنین

 آراى ناصواب را بازگو کرد.

 نام و عنوان علم 

ين علم بر خالف ساير علوم اسالمى از يك نام مشخص و منحصر به فرد برخوردار نیست و در طول سده هاى ا

یر، يكى فرق و مذاهب و ديگرى گذشته عناوين مختلفى را براى اين علم به کار برده اند. اما در مجموع معروفترين تعب

 ملل و نحل بوده است .

ى و عقیده أاز لحاظ لغوى ، فرق ، جمع فرقه به معناى گروهى از مردم است . مذاهب ، جمع مذهب به معناى ر

 (1)باشد. ملل ، جمع ملة به معناى دين و شريعت است و باالخره نحل ، جمع نحلة و به معناى ادعا به کار مى رود.مى
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هر چند تعبیر ))فرق و مذاهب (( و نیز ))ملل و نحل (( در اصطالح گاه به جاى يكديگر به کار مى رود اما چنین مى 

ر معنايى عامتر و شاملتر استفاده مى شود. ))ملل و نحل (( معموال به معناى گرايشهاى نمايد که اکثرا از عنوان دوم د

مختلف فكرى و اعتقادى در اديان و نیز پیروان آنها به کار مى رود، در نتیجه شامل فرق و مذاهب اسالمى و غیر 

به هر حال در اين کتاب  اسالمى مى شود. اما از ))فرق و مذاهب (( خصوص فرق و مذاهب اسالمى قصد مى شود.

 اين تعابیر به يك معنا يعنى فرق و مذاهب اعتقادى دين اسالم به کار مى رود.

در هر دين و آيین معموال پس از رحلت پیامبر يا بنیان گذار دين ، در میان پیروانش اختالفاتى رخ مى دهد و اين 

ب مختلف مى گردد و پیروان دين را. گروههاى اختالفها گاه به قدرى عمیق است که باعث پیدايش مذاهب و مكات

متعدد تقسیم مى کند. اين اختالفها مى تواند در موضوعات مختلفى چون موضوعات سیاسى ، فقهى ، اخالقى ، و 

اعتقادى باشد. معموال مهمترين و شديدترين اختالفها، اختالفهاى اعتقادى و کالمى است ؛ از اين رو، در اين کتاب تنها 

 پیدايش آنها آراى خاص اعتقادى و کالمى بوده است . أو مذاهبى پرداخته مى شود که منشبه فرق 

اما درباره پسوند ))اسالمى (( در عنوان ))فرق و مذاهب اسالمى (( بايد گفت که وقتى يك مذهب را با اين عنوان 

، ز متون اسالمى استقیما برگرفته اتوصیف مى کنیم منظور اين نیست که تمام مطالب آن مذهب منطبق بر اسالم يا مست

بلكه منظور اين است که آن مكتب در حوزه تفكر اسالمى رشد و پرورش يافته است و آراى آن غالبا با استناد به 

منابع اسالمى طرح شده است ، هر چند ممكن است در نحوه استناد و استنباط از متون دينى اشتباهاتى رخ داده باشد 

 افى از مبانى دينى به شمار آيد.يا حتى اساسا انحر

 تعريف علم و ويژگیهاى آن 

املترين تعريف براى يك علم ، تعريفى است که ويژگیهاى مختلف علم را دربرداشته باشد. به ديگر سخن ، تعريف ک

ان جامع ، تعريفى است که هم به موضوع علم اشاره کند و هم از روشها و غايت آن ياد کند. بر اين اساس ، مى تو

گفت : علم فرق و مذاهب اسالمى ، علمى است که به شیوه توصیفى و تاريخى درباره مذاهب اسالمى بحث مى کند و 

 به معرفى آنها مى پردازد.

در اين تعريف به روش )توصیفى و تاريخى (، موضوع )مذاهب اسالمى ( و غايت )معرفى مذاهب اسالمى ( اشاره شده 

 يژگى مى پردازيم .است . حال به توضیح اين سه و
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پس از رحلت پیامبر صلى اهلل علیه و آله در میان امت وى اختالف نظرها و منازعات اعتقادى رخ داد و اين منازعات 

له امامت و جانشینى پیامبر صلى اهلل أدر نهايت به پیدايش فرقه ها گوناگون انجامید. نخستین اختالف اساسى ، مس

له ايمان و کفر فاسق دومین اختالف بود که أرا به دو گروه شیعه و سنى تقسیم کرد. مسعلیه و آله بود که امت اسالم 

در شكل گیرى خوارج ، مرجئه و معتزله در میان اهل سنت مؤ ثر بود. اختالف روشها به ويژه از جهت عقل گروى و 

ثیر داشت . اين مذاهب همگى أنص گروى نیز در پیدايش برخى از فرقه ها همچون اهل الحديث ، اشاعره و معتزله ت

به خدا و نبوت پیامبر اسالم صلى اهلل علیه و آله اعتقاد داشتند و قرآن و احاديث نبوى را مى پذيرفتند و عقايد و 

احكام ضرورى همچون معاد، فرشتگان ، نماز و روزه را قبول داشتند، اما در پاره اى عقايد ديگر با يكديگر اختالف 

 فها باعث پیدايش فرقه هايى در میان امت اسالم گرديد.داشتند. همین اختال

اما موضوع علم مذاهب و فرق اسالمى ، مذاهب اعتقادى اسالمى است . در اين علم عقايد مذاهب اسالمى و گاه نقاط 

در کید بر بعد اعتقادى مذاهب از آن روست که اختالف أاشتراك و اختالف آنها مورد بحث و بررسى قرار مى گیرد. ت

مباحث اخالقى و فقهى به اندازه اى نیست که موجب تشكیل يك فرقه مستقل شود، بنابراين در اين علم هر چند گاه 

به اختالفات غیر اعتقادى نیز اشاره مى شود. اما اين مباحث بیشتر جنبه حاشیه اى دارد و در چارچوب اصل اين علم 

 قرار نمى گیرد.

ق اسالمى و عقايد خاص آنهاست . در اينجا نیز کتابهاى فرق و مذاهب گاه غايت اين علم ، معرفى مذاهب و فر

 استطرادا به نقد آرا مى پردازند و يا به اشاره از حقانیت يا بطالن مذاهب سخن مى گويند.

ه در کتابهاى حديث ، از پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله نقل شده که ايشان فرمودند: امت حضرت موسى صلى اهلل علی

و آله پس از او به هفتاد و يك فرقه تقسیم شدند و امت حضرت عیسى علیه السالم پس از او به هفتاد و دو فرقه 

تقسیم شده اند و امت من پس از من به هفتاد و سه فرقه تقسیم خواهد شد و تنها يكى از اين فرقه ها اهل نجات است 

و مذاهب اسالمى ، مشخص کردن اين فرقه ها و معرفى فرقه . به نظر مى رسد يكى از اهداف برخى نويسندگان فرق 

گان اشعرى مسلك نیز حتى تكثیر برخى فرق مثل شیعه و معتزله و خوارج توسط برخى از نويسند (2)ناجیه است . 

 ظاهرا به جهت تصحیح عدد هفتاد و سه است .

به هر حال مباحث زيادى درباره اين حديث قابل طرح است که در حوصله کتاب نیست ، تنها اشاره مى کنیم که اوال 

ين هفتاد و سه در احاديث مذکور پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله از آينده خبر مى دهند و معلوم نیست تا چه زمانى ا

فرقه کامل خواهد شد و شايد در زمان نويسندگان کتابهاى فرق و مذاهب اين عدد هنوز کامل نشده است و در آينده 
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باز فرقه هاى ديگرى به وجود آيند. ثانیا شايد بیان اعداد مذکور کنايه از کثرت فرق بوده و اينكه در امت پیامبر صلى 

 ود آمده بیشتر از فرقه هاى امتهاى سابق خواهد بود.اهلل علیه و آله فرقه هاى به وج

له مهم درباره حديث مذکور، يافتن فرقه ناجیه و مالك نجات يافتن آن است که به نظر مى رسد پیامبر اکرم صلى أمس

 اهلل علیه و آله در احاديث متعدد همچون حديث ثقلین و حديث غدير آن را به روشنى مشخص فرموده اند.

ذاهب ، روش نقلى ، تاريخى و توصیفى است ، در اين علم ابتدا تاريخ هر فرقه و منقوالت موجود درباره روش علم م

چگونگى پیدايش و عقايد و آراى ويژه آن مورد مطالعه و بررسى قرار مى گیرد و آنگاه بر اساس اين مواد، هر مذهب 

نقد و رد مذهبى خاص و توصیه به پذيرفتن  اعتقادى توصیف و تحلیل مى گردد. بنابراين در علم مذاهب هدف ،

مذهبى ديگر نیست ، بلكه معرفى و توصیف مذاهب با روش نقلى هدف اصلى در اين علم است . البته هر کس حق 

نقلى بپردازد، اما اين گونه نقدها هدف اصلى علم مذاهب نیست  -دارد به نقد علمى يك مذهب بر اساس روش عقلى 

وايد آن مى باشد. در حقیقت اين علم تنها زمینه را براى نقد آماده مى سازد، چون هر نقد بلكه يكى از آثار و ف

 مطلوبى پیشاپیش به شناخت درست موضوع نیازمند است .

 رابطه علم کالم با علم فرق و مذاهب اسالمى 

ت ، علم مذاهب با روش ر اساس مطالب باال مى توان به ارتباط علم کالم و علم مذاهب پى برد. همان گونه که گذشب

تاريخى و نقلى به معرفى و توصیف مكاتب مختلف کالمى مى پردازد و تاريخ پیدايش هر مذهب و نیز آرا و عقايد آن 

نقلى بحث مى کند و هدف اصلى آن  -را بررسى مى کند. اما علم کالم درباره اعتقادات اسالمى به شیوه عقلى 

اصلى را در آن  عقايد است و از همین جاست که استدالل عقلى و نقلى نقش  استنباط عقايد اسالمى و دفاع از اين

ايفا مى کند. بنابراين ، دو علم مورد بحث از لحاظ روش ، غايت و موضوع با يكديگر تفاوت دارند. روش علم کالم 

الم استنباط نقلى است در حالى که روش علم مذاهب صرفا روش نقلى و تاريخى است . غايت علم ک -روش عقلى 

عقايد اسالمى و دفاع از آنهاست . حال آنكه غايت علم مذاهب معرفى مكاتب اعتقادى مى باشد. موضوع علم کالم ، 

 اعتقادات دينى و موضوع علم مذاهب ، فرقه هاى اعتقادى است .

 پیشینه تاريخى و اقسام کتابهاى علم مذاهب 

که در امت اسالمى انشعابات مذهبى پديد آمد و مذاهب اسالمى به غاز پیدايش اين دانش به روزگارى باز مى گردد آ

اندازه اى افزايش يافت که ضرورت بررسى آنها احساس شد. در واقع ، علم مذاهب متناسب با رشد مذاهب ، کمال 
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ا به يافت . کتابهايى که ابتدا در اين زمینه نگاشته شد درباره يك يا چند مذهب اسالمى و شاخه هاى آن بود، ام

تدريج که از يك سو تعداد مذاهب فزونى گرفت و از سوى ديگر حجم مطالب و عقايد مذاهب بیشتر شد، کتابهاى علم 

مذاهب اسالمى نیز گسترده تر و حجیم تر گرديد. نقل شده است که در عهد مهدى عباسى در قرن دوم هجرى کتابى 

آنچه  (3)د، همین سده را بايد آغاز علم مذاهب دانست . در مورد فرق اسالمى نوشته شد. اگر اين گزارش درست باش

توان به کتاب فرق الشیعه مسلم است در قرن سوم کتابهايى در زمینه فرق اسالمى نوشته شده است . از اين میان مى 

لیف سعد بن عبداهلل اشعرى قمى ، که هر دو مؤ لف از ألیف حسن بن موسى نوبختى و کتاب المقاالت و الفرق تأت

لیف أمتكلمان امامیه در قرن سوم به شمار مى روند، اشاره کرد. کتاب مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین ت

ؤ سس مذهب اشعرى که يكى از مهمترين و قديمى ترين کتابهاى فرق و مذاهب ق .( م 331ابوالحسن اشعرى )م .

است در اواخر قرن سوم يا اوايل قرن چهارم نگاشته شده است . به طور کلى ، کتابهايى که در مورد ملل و نحل نوشته 

 شده اند به سه قسم تقسیم مى شوند:

د اعم از مذاهب اسالمى يا غیر اسالمى هستند. از اين الف ( کتابهايى که درصدد معرفى همه مذاهب و فرق موجو

لیف ابن حزم أو النحل ت أق .( و الفصل فى الملل و االهو 479دست مى توان به کتابهاى الملل و النحل شهرستانى )م . 

 ق .( اشاره کرد. 456)م . 

 429عرى و الفرق بین الفرق بغدادى )م . ب ( کتابهايى که درباره مذاهب اسالمى نوشته شده اند. مقاالت االسالمیین اش

 ق .( از اين دست مى باشند. بیشتر کتابهاى ملل و نحل در اين دسته مى گنجد.

ج ( کتابهايى که به معرفى يكى از مذاهب اسالمى و شاخه هاى فرعى آن پرداخته اند. فرق الشیعه نوبختى و المقاالت 

 باشند که اختصاص به فرقه هاى شیعى دارد. والفرق اشعرى قمى نمونه هايى از اين نوع مى

 علل پیدايش فرقه هاى اسالمى 

له علل پیدايش مذاهب از مباحث مهم علم مذاهب و فرق است . در بحث از هر فرقه ابتدا چگونگى پیدايش آن أمس

اختالف بر سر  مطرح مى شود. دقت در اين مباحث مى تواند در يافتن علل کلى پیدايش فرق اسالمى مفید باشد. اگر

معارف اعتقادى دين وجود نمى داشت ، فرق و مذاهب اعتقادى نیز پديد نمى آمدند. بنابراين بحث بر سر علل پیدايش 

 مذاهب به بحث در باب علل پیدايش اين اختالفات باز مى گردد.

http://www.noorfatemah.org/
http://ketaab.iec-md.org/ADYAAN/feragh_mazaaheb_eslaami_berenjkaar_peyneveshthaa.html#link3


 

WWW.NOORFATEMAH.ORG 

 با فرق و مذاهب اسالمیشنایی آ 11

پديد نیامد؛ اما پس از رحلت در زمان حیات پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله اختالفات اعتقادى در میان امت اسالمى 

ايشان ، بلكه از همان روز، اختالف بر سر خالفت و امامت ، امت اسالم را به دو شاخه شیعه و سنى تقسیم کرد. 

 .الفها و پیدايش مذاهب اسالمى استحجیت و رهبر اعتقادى مورد قبول همه مسلمین ، نخستین دلیل اخت بنابراين خأل

اکى انسان و عدم توانايى او براى حق قطعى همه مسائل اعتقادى از جمله مهمترين علل اصوال محدوديت قواى ادر

له به روشنى قابل حل نیست هر کس به حدس و گمانى مى رسد که ممكن أاختالف انسانهاست . در مواردى که مس

ختالفها وقتى در مسائل است با حدس و گمان ديگران متفاوت باشد. در نتیجه اختالف نظرها آشكار مى شود، و اين ا

له دلیل ارسال پیامبران و أاساسى و مورد عالقه مردم باشد گاه به پیدايش فرقه هاى مختلف مى انجامد. همین مس

دستگیرى خداوند از طريق انبیا و اولیاست . پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله که براى تعلیم مردم و بیان حقايق و 

، در مدت کوتاه رسالتش فرصت بیان همه مطالب را براى مردم نیافت . از اين رو، الزم احكام الهى مبعوث شده بود

بود از سوى خداوند جانشینانى همچون او که معصوم باشند، کار او را به عنوان امامت مسلمین و تبیین معارف قرآن و 

نه تنها از اهل بیت پیامبر صلى اهلل علیه و  سنت نبوى ادامه دهند اما اکثر مسلمانها پس از پیامبر به راه ديگرى رفتند و

آله استفاده نشد، بلكه کسانى که به حكومت رسیدند دستور منع کتابت احاديث پیامبر صلى اهلل علیه و آله استفاده 

نشد، بلكه کسانى که به حكومت رسیدند دستور منع کتابت احاديث پیامبر صلى اهلل علیه و آله را صادر کردند و اين 

له باعث شد که مردم از مفسران أتا صد سال بعد، يعنى تا زمان حكومت عمر بن عبدالعزيز، ادامه يافت . اين مس منع

وحى يعنى پیامبر صلى اهلل علیه و آله و اهل بیت علیه السالم او محروم شوند، در نتیجه هر کس طبق ذوق و سلیقه 

يت به پیدايش مذاهب مختلف اعتقادى منجر شد. بنابراين خود تفسیرى از قرآن و اسالم ارائه مى کرد که در نها

نخستین عامل اختالف ، ناتوانى انسانها از درك همه حقايق ، و عدم بهره گیرى از سنت پیامبر صلى اهلل علیه و آله و 

 اهل بیت علیه السالم او بود.

اى اختالف است ، اما نوع خاصى دومین عامل اختالف تعصبات قبیله اى است . تعصب به طور کلى يكى از ريشه ه

له قبل از اسالم نیز همواره باعث أاز تعصب که تعصب قبیله اى است در میان اعراب به شدت رايج بود و همین مس

جنگ و خونريزى مى گشت ، گفته اند که وقتى مسیلمه کذاب ادعاى پیامبرى کرد برخى از پیروانش گفتند: ما مى 

مبر اسالم راستگوست ، اما دروغگويى که از ربعیین است در نزد ما از راستگويى که از دانیم که او دروغگوست و پیا

له خالفت أدرباره مس (4)قبیله مضر است محبوبتر است . گفته مى شود که اکثر خوارج از همین قبیله ربعیین بوده اند. 

و امامت که مهترين اختالف مذهبى در اسالم است ، نقش تعصب قبیله اى آشكار است ، چرا که پس از وفات پیامبر 
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انشینى صلى اهلل علیه و آله مردم به جاى اينكه در مراسم خاکسپارى پیامبر شرکت کنند و توصیه هاى او را درباره ج

خود به کار بندند، هر گروهى مدعى شد که حق خالفت از آن اوست . نكته جالب اينجاست که بنا بر شواهد تاريخى 

، هیچ يك از انصار و مهاجرين در تعیین جانشین پیامبر از قرآن و سنت رسول خدا يا از مصلحت امت سخن نگفت 

ار است يا مهاجرين ؛ و چون در میان انصار دو قبیله اوس و بلكه سخن در اين بود که جانشینى پیامبر حق گروه انص

 خزرج وجود داشت و اين دو با هم رقابت داشتند، به دلیل همین اختالف ، قبیله قريش يعنى مهاجرين ، غالب شدند.

لت سومین عامل اختالف ، پیروى از اهوا و گرايش به منافع مادى و لجاجت مى باشد. قرآن کريم در آيات متعدد ع

راه نیافتن انسانها به حقیقت را رزايل اخالقى مانند هواى نفس ، قساوت قلب ، کبر و استكبار، بخل و برترى جويى و 

براى مثال ، هنگامى که امام على علیه السالم به تمام شبهات  (5)نیز ارتكاب معاصى همچون ظلم و فسق مى داند. 

خوارج پاسخ گفت و حجت را بر آنان تمام کرد، با وجود اينكه اکثر آنان توبه کردند و از جنگ با حضرت منصرف 

ه پیروى از هواى نفسانى و روحیه شدند، اما باز برخى از آنان در نهروان با امام جنگیدند و تاريخ گواهى مى دهد ک

 لجاجت و تعصب در اين ماجرا سخت مؤ ثر بود.

چهارمین عامل ، فتوحات مسلمانان و گسترش حوزه جغرافیايى اسالم بود که باعث گرديد پیروان اديان و عقايد ديگر 

به طرح مسائل و مشكالت به تدريج وارد حوزه حكومت اسالمى شوند. دسته اى از اين افراد که مسلمان شده بودند، 

خود براى مسلمانها مى پرداختند، و آنها که بر دين خود باقى مانده بودند در اين مسائل با مسلمانان مجادله مى 

کردند. ترجمه فلسفه يونان در اواخر حكومت بنى امیه و اوايل حكومت عباسیان به اين فرايند شدت بخشید و زمینه 

بخشید. اين سوالها و شبهات پاسخ مى طلبید و پاسخ متفكران مسلمان گاه يكسان بروز شبهات و پرسشها را قوت 

 نبود که اين امر باعث اختالف در میان مسلمانان مى شد.

البته عوامل ديگرى نیز براى بروز اختالفات و افتراق امت اسالمى ذکر شده است که به دلیل رعايت اختصار از نقل آن 

 (6)خوددارى مى کنیم . 

 نخستین اختالف : شیعه و اهل سنت 

ر عصر پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله به دلیل دسترسى به وحى و حضور آن حضرت ، اختالف اعتقادى چندانى در د

میان مردم نبود و اگر احیانا اختالفى پیش مى آمد، با مراجعه به آن حضرت برطرف مى شد. با رحلت ايشان و منقطع 

شدن وحى ، اختالف نظرها و به دنبال آن منازعات اعتقادى آشكار شد. برخى از اين اختالفها مانند اينكه آيا پیامبر 
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آسمان رفته است و اختالف بر سر مكان دفن پیامبر، به زودى  رحلت فرموده يا همچون حضرت عیسى علیه السالم به

رفع شد و همه پذيرفتند که ايشان از دنیا رفته و بايد در مدينه دفن شود. اما پاره اى اختالفات عمیقتر از اين بود که به 

تعددى تقسیم سادگى حل شود و از اين رو باعث پیدايش مذاهب گوناگون گرديد و امت اسالمى را به فرقه هاى م

کرد: نخستین اختالف اعتقادى مهم ، بلكه مهمترين و بزرگترين نزاع دينى در تاريخ اسالم ، اختالف بر سر امانت و 

 (7)خالفت پیامبر صلى اهلل علیه و آله بود. 

پس از رحلت پیامبر اسالم صلى اهلل علیه و آله ، در حالى که على بن ابى طالب علیه السالم به دستور پیامبر مشغول 

مراسم تدفین او بود، عده اى از مهاجرين و انصار در محلى به نام ))سقیفه بنى ساعده (( جمع شدند و به نزاع درباره 

یر پرداختند. انصار پیشنهاد کردند که از آنها يك امیر و از مهاجرين امیر ديگر برگزيده شود. اما شخص خلیفه و ام

ابوبكر با نقل حديث ))االئمه من قريش (( امامت را در قبیله قريش منحصر کرد و پس از آن عمر بى درنگ با ابوبكر 

س آنها على بن ابى طالب علیه السالم و أکه در ر بیعت کرد و ديگران نیز تبعیت کردند. اما گروه ديگرى از مسلمین

اصحاب خاص پیامبر همچون سلمان ، ابوذر، مقداد، عمار، ابن مسعود و سهل بن حنیف با استناد به آيات قرآن و 

احاديث پیامبر، بر آن بودند که امام و خلیفه پیامبر با نص از سوى خداوند تعیین شده است و رسول خدا نیز بارها او 

ا معرفى کرده است . از همین جا بود که امت اسالمى به دو فرقه اهل سنت و شیعه تقسیم شدند. اهل سنت بر آن ر

له اى انتخابى است که بايد أبودند که پیامبر براى خود جانشینى معین نكرده است و اصوال تعیین امام و خلیفه مس

عه معتقد بودند که امامت و پیشوايى مسلمانان در همه توسط مردم يا شوراى حل و عقد مشخص شود. در مقابل ، شی

ابعاد دينى و دنیوى يك منصب الهى است که توسط خداوند معین مى گردد. اين منازعه که در سال يازدهم هجرى 

پديد آمد، باعث پیدايش و ظهور دو فرقه مهم اهل سنت و شیعه گرديد که اکثر مذاهب اسالمى را مى توان زير 

دو فرقه قرار داد. در بخش سوم و چهارم کتاب اين دو مذهب همراه با مذاهب فرعى آنها مورد بحث  مجموعه اين

 قرار خواهد گرفت .

 دومین اختالف : خوارج ، مرجئه و معتزله 

ق . درگرفت ، اختالفى در سپاه  37و  36ر اثناى جنگ صفین که میان امام على علیه السالم و معاويه در سالهاى د

 پیدايش فرقه اى به نام خوارج گرديد. أى علیه السالم رخ داد که مبدامام عل

نظامى هستند، اما در ادامه به يك فرقه اعتقادى  -هر چند در آغاز به نظر مى رسید که خوارج صرفا فرقه اى سیاسى 

کنند. ماجرا از اين مذهبى تبديل شدند. دلیل اين تحول اين بود که آنها سعى کردند تا کار خويش را توجیه دينى  -
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قرار بود که سپاه معاويه پس از آنكه در آستانه شكست قرار گرفت ، به پیشنهاد عمروعاص قرآنها را باالى نیزه ها 

برد و خواست تا قرآن را به حكمیت بپذيرد. امام ابتدا اين پیشنهاد را حیله و نیرنگ دانست و آن را نپذيرفت ، اما با 

اه خويش و تهديد آنها به خروج بر امام ، به پذيرش حكمیت تن در داد و عبداهلل بن عباس اصرار گروه زيادى از سپ

را به نمايندگى خود براى حكمیت معرفى کرد. اما همان گروه از سپاه امام نمايندگى ابن عباس را نپذيرفتند و 

قرر گرديد نمايندگان دو طرف قرآن سخن آنها شد و م ابوموسى اشعرى را معرفى کردند که باز امام مجبور به پذيرش 

را بررسى کرده و نظر خود را درباره جنگ دو طرف بیان کنند و تا آن زمان آتش بس برقرار باشد. اين مطالب در 

 طرفین رسید. أبه امض 37يك قرارداد تحرير شد و در ماه صفر سال 

حكمیت و داورى ابوموسى اشعرى و قرارداد  ذيرش پس از امضاى قرارداد همان گروه از سپاه امام که او را وادار به پ

آتش بس کرده بودند، از امام خواستند تا قرارداد مذکور را نقض و به سپاه معاويه حمله کند. دلیل آنها اين آيه قرآن 

 (.57بود که ))ان الحكم اال هلل ؛ حكم و داورى تنها از آن خداست (( )انعام : 

مى کردند که نبايد به حكمیت انسانها گردن نهاد. امام در پاسخ به آنها فرمود: پذيرش آنان از اين آيه چنین برداشت 

حكمیت افراد به شرط آنكه حكمشان بر طبق قرآن باشد، حكمیت قرآن است . وانگهى شكستن عهد و پیمان به 

 تصريح قرآن جايز نیست ، پیمانى که با اصرار خود شما بسته شده است .

نان امام را نپذيرفتند و گفتند: ما در پذيرش حكمیت و اجبار بر تو گناه کرديم اما هم اينك توبه عده اى از آنان سخ

مى کنیم و تو نیز بايد اقرار به گناه کنى و توبه نمايى ، اينان سپس از لشكر امام جدا شدند و همراه ساير سپاه وارد 

با امام شدند. سپس براى توجیه کار خود يعنى وجوب  در نزديكى کوفه رفتند و آماده جنگ أکوفه نشدند و به حرور

خروج بر امام بر حق گفتند: حكمیت انسانها گناه است و کسى که گناهى انجام دهد و توبه نكند، کافر خواهد شد و 

چون امر به معروف در همه مراحل حتى با جنگ مسلحانه ، بر همه مسلمانها واجب است ، پس جنگ با امام و سپاه 

 به رغم آنها مرتكب گناه شده اند واجب است . او که

مهمترين اعتقاد خوارج اين است که مرتكب کبیره کافر است . اين اعتقاد هر چند در گام نخست براى توجیه خروج 

بر امام مسلمین به صورت ساده و ابتدايى ابراز شد، اما به تدريج ديگر خوارج با استدالل به آيات و احاديث رنگ 

 مى و مذهبى بدان دادند و همین کار باعث شد تا خوارج به عنوان يك فرقه مذهبى درآيند.کامال کال
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همان گونه که ديديم چندين اختالف در پديد آمدن خوارج نقش داشت . اختالف در مصلحت بودن پذيرش حكمیت 

به عهد و پیمان يا نقض يا مصلحت نبودن آن ، اختالف در تعیین فرد برگزيده شده براى حكمیت ، اختالف در عمل 

آن ، اختالف در گناه بودن پذيرش حكمیت افراد يا جايز بودن آن ، اختالف در اينكه مرتكب کبیره کافر است يا خیر، 

از جمله اين اختالفها بود. اما از اين میان ، تنها اختالف اخیر يك اختالف کامال اعتقادى و کالمى بود و از اين رو 

خصوص در زمانهاى بعد به شمار آمد. در واکنش به اين نظريه خوارج ، گروهى اساسا  مشخصه اصلى خوارج به

نقش عمل صالح يا گناه را در ايمان منكر شدند و ايمان فردى همچون پیامبر خدا را با ايمان شخصى گناهكار يكسان 

گرفته شده است . اين گروه را از آن  خیرأبه معناى ت أدانستند؛ اين گروه مرجئه نام گرفتند. واژه مرجئه از ريشه ارج

 رو مرجئه خوانده اند که عمل را از ايمان مؤ خر مى دانند.

له ايمان و کفر مرتكب کبیره أجالب است بدانیم که فرقه معتزله نیز در واکنش به اختالف خوارج و مرجئه پیرامون مس

 (8)له در آغاز مبحث معتزله بیان خواهد شد. أاين مس له راهى میانه را برگزيدند.أ، شكل گرفت ؛ معتزلیان در اين مس

 اختالف سوم : جبريه و قدريه 

پیرامون جبر و اختیار انسان پديد آمد و اين ماجرا به پديد  له ايمان و کفر، اختالفأس از اختالف بر سر امامت و مسپ

آمدن دو فرقه جبريه ، يعنى پیروان اعتقاد به جبر و مختار نبودن انسان ، و قدريه ، يعنى پیروان تفويض و اختیار 

 مطلق انسان ، انجامید.

ست . در میان پیروان اديان نیز از ارتباط له از زمانهاى قديم در میان فیلسوفان و متفكران مطرح بوده اأالبته اين مس

 قضا و قدر الهى با افعال انسان مورد بحث بوده است .

از نظريه جبر سود مى جستند و مى  قرآن کريم از مشرکان مكه نقل مى کند که آنها به منظور توجیه شرك خويش 

اهلل ما اشرکنا و ال اباؤ  أذين اشرکوا لو شگفتند: اگر خدا مى خواست ، ما و پدرانمان مشرك نمى شديم : ))سیقول ال

 (.1489نا...(( )انعام : 

به اين ترتیب ، مشرکان مشیت الهى را موجب جبر آدمى مى دانستند. در زمان پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله در میان 

نشان مى دهد که در زمان مسلمانها بحث جبر و اختیار و اختالف بر سر آنها مطرح نشده بود اما گزارشهاى تاريخى 

عمر و عثمان و على علیه السالم اعتقاد به جبر و يا دست کم پرسش پیرامون جبر و اختیار به طور جدى مطرح بوده 

 (9)است . 
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ق .(،  81نخستین کسانى که اعتقاد به آزادى مطلق انسان و نفى قضا و قدر الهى را مطرح کرده اند معبد جهنى )م .

 124ق .( و استادش جعد بن درهم )م . 128ق .( بوده اند و در مقابل ، جهم بن صفوان )م . 1145غیالن دمشقى )م .

 عتقد شدند.ق .( افرادى بودند که نخستین بار به جبر مطلق م

گفته شده است دو فرقه جبريه و قدريه از فرقه هاى فرعى مرجئه بوده اند. بنابراين ديدگاه ، مرجئه خود به چند گروه 

هستند. دوم  تقسیم مى شوند. نخست کسانى که تنها به بحث پیرامون ايمان و کفر مى پردازند؛ اينان مرجئه خالص 

نظريه جبر معتقدند و مرجئه جبريه نامیده مى شوند. سوم افرادى که به اختیار کسانى که در زمینه جبر و اختیار به 

مین تنوع و تكثر در ديدگاه مرجئه ، بعضى معتقدند که به دلیل ه (11)مطلق انسان قائل اند و مرجئه قدريه نام دارند. 

اساسا مرجئه را نبايد يك فرقه مستقل به شمار آورد بلكه مرجئه بیشتر اشاره به يك گرايش فكرى بوده است که در 

 بین فرقه هاى مختلف طرفدارانى داشته است .

ه غیالنیه ، پیروان غیالن دمشقى قدرى ، جزء جهمیه يعنى پیروان جهم بن صفوان ، که جبريه هستند جزء مرجئه جبري

مرجئه قدريه محسوب مى شوند. البته قدريه و جبريه به زودى نابود گشتند و عقايد آنها در فرقه هاى مهم ديگر 

همچون معتزله و اصحاب حديث و اشاعره پى گیرى شد، تا آنجا که واصل بن عطا، در عقیده قدر، ادامه دهنده راه 

و اصحاب حديث و اشاعره از حامیان قضا و قدر حتمى  (11)جهنى و غیالن دمشقى دانسته مى شود  قدريه و معبد

کسب سعى کردند براى اختیار انسان نیز نقشى قائل شوند. در  خدا به شمار مى روند،گر چه اشاعره با طرح نظريه

 اول با قدريه و جهمیه آشنا خواهیم شد و آراى پیروان آزادى مطلق و جبر مطلق بررسى خواهد شد. بخش 

 چكیده 

الفها در هر دين و آيین پس از رحلت بنیان گذار آن دين ، اختالفاتى در میان پیروان دين رخ مى دهد و اين اخت -1

گاه به قدرى عمیق است که سبب پیدايش مذاهب مختلف مى گردد. موضوع اين اختالفات متعدد است ولى مهمترين 

 آنها اختالفات عقیدتى است که محل بحث ماست .

علم فرق و مذاهب اسالمى علمى است که به شیوه توصیفى و تاريخى درباره مذاهب اسالمى بحث مى کند و به  -2

 ى پردازد.معرفى آنها م

علم کالم اسالمى از هر سه لحاظ روش ، غايت و موضوع با علم فرق و مذاهب اسالمى تفاوت دارد. روش کالم ،  -3

علم مذاهب صرفا نقلى و تاريخى است . غايت علم کالم استنباط عقايد و دفاع از  نقلى است ولى روش  -عقلى 
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است . موضوع علم کالم ، اعتقادات دينى و موضوع علم آنهاست ولى غايت علم مذاهب معرفى مكاتب اعتقادى 

 مذاهب ، فرقه هاى اعتقادى است .

کتابهاى نوشته شده در مورد ملل و نحل سه دسته اند: الف ( کتابهايى مثل ملل و نحل شهرستانى و الفصل ابن  -4

بهايى مثل مقاالت االسالمیین اشعرى حزم که همه فرق ، اعم از اسالمى و يا غیر اسالمى ، را معرفى مى کنند؛ ب ( کتا

و الفرق بغدادى که درباره همه مذاهب اسالمى است ؛ ج ( کتابهايى مثل فرق الشیعه نوبختى و المقاالت اشعرى که 

 مختص يكى از مذاهب اسالمى است .

عبارت اند از: پیدايش مذاهب مختلف در اثر پیدايش اختالفات میان مسلمانان بوده است که علل اين اختالفات  -5

رهبرى مورد قبول همه مسلمین پس از پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله ؛ ب ( تعصبات قبیله اى ؛ ج (  الف ( خأل

پیروى از هواى نفس گرايش به منافع مادى و لجاجت ؛ د( فتوحات مسلمین و گسترش حوزه جغرافیايى اسالم و 

 ورود اديان و عقايد ديگر

تقادى مهم ، اختالف بر سر امامت و خالفت پیامبر صلى اهلل علیه و آله بود که سب پیدايش دو اولین اختالف اع -6

 فرقه اهل تسنن و شیعه شد.

پیدايش فرقه خوارج شد.  أرخ داد که مبد ه 37و  36دومین اختالف در سپاه امام على علیه السالم در سالهاى  -7

 راى خوارج شكل گرفتند.فرقه هاى مرجئه و معتزله نیز در واکنش به آ

 له جبر و اختیار انسان بود که به پديد آمدن فرقه جبريه و قدريه انجامید.أاختالف سوم در مورد مس -8

 پرسش 

 . ضمن تعريف علم فرق و مذاهب اسالمى و بیان ويژگى هاى آن ، تفاوت آن را با علم کالم اسالم توضیح دهید.1

 الم چند قسم اند؟ از هر قسم چند مورد مثال بزنید.. کتابهاى مربوط به علم مذاهب اس2

 . علت پیدايش مذاهب و فرق مختلف اسالم چیست ؟ آيا عوامل ديگرى هم به نظر شما دخالت داشته است ؟3

سبب پیدايش چه فرقه هايى شده جبر و اختیار  -ايمان و کفر  -. اختالف پیرامون هر يك از مسائلى مانند امامت 4

 .است
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 ل : نخسین فرقه هابخش او

مان گونه که ديديم بر اثر سه اختالف مهم و اساسى ، امت اسالم به فرقه هاى شیعه و سنى از يك سو، خوارج و ه

مرجئه و معتزله از سوى ديگر و نیز جبريه و قدريه تقسیم شد. از آنجا که فرقه هاى شیعه و اهل سنت جداگانه بحث 
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ه ، قدريه و سنت به شمار مى آيد، در اينجا تنها به فرقه هاى خوارج ، مرجئ خواهد شد و معتزله از فرقه هاى اهل

 .خواهیم پرداختجبريه 

 خوراج - 2

خوارج جمع خارجى به معناى خروج کننده و شورشى است . خارجى به دو معناى عام و خاص به کار مى رود. 

امام خوارج در  (12)بول مسلمانها شورش کند.معناى عام آن بر کسى اطالق مى شود که علیه امام بر حق و مورد ق

السالم  معناى خاصر به کسانى گفته مى شود که در جنگ صفین در اعتراض به حكمیت ، در مقابل امام على علیه

شورش کردند و با او جنگیدند و سپس کار خود را باآرايى مانند کافر بودن گناهكار و وجوب جنگ با کافر، توجیه 

به اين گروه مارقین نیز  (13)کردند. وجوه ديگرى نیز براى وجه اطالق ))خوارج (( بر گروه مذکور ذکر شده است .

گفته مى شود که اين واژه به معناى خوارج است . ظاهرا دلیل اين نامگذارى حديثى از پیامبر اکرم )ص ( است که در 

بود و کار پیامبر را غیر عادالنه  آن ، حضرت در مورد شخصى که به نحوه تقسیم غنايم توسط پیامبر اعتراض کرده

دانسته بود، فرمود: از نژاد اين مرد گروهى پديد مى آيد که ))يمرقون من الدين کما يمرق السهم من الرمیة ؛(( از دين 

 (14)خارج مى شوند همان گونه که تیر از کمان خارج مى گردد((

))خوارج (( و ))مارقین (( القابى هستند که مخالفان به آنها داده اند. خوارج خود را ))شراة (( که جمع شارى به معناى 

د و در اين مورد به آيات فروشنده است مى خواندند و معتقد بودند که جان خويش را براى خدا و آخرت مى فروشن

ن أموالهم بأنفسهم و أ( و ))ان اهلل اشترى من المؤ منین 217مرضات اهلل (( )بقره : أ))و من الناس من يشرى نفسه ابتغ

( استدالل مى کردند. از میان اين القاب خوارج تنها لقب ))مارقین (( را نمى پذيرند زيرا آنها 111لهم الجنة (( )توبه : 

 (15)ا خارج از دين نمى دانند بلكه مخالفان خود را چنین مى پندارند.خود ر

خوارج و سپس به شاخه هاى فرعى آن مى تاريخ پیدايش خوارج پیشتر ذکر گرديد. در اينجا ابتدا به عقايد مشترك 

 پردازيم .

 عقايد مشترك خوارج

له اعتقادى ألف ( مسائلى که به ايمان و کفر مربوط مى شوند. همه خوارج مرتكب کبیره را کافر مى دانستند. اين مسا

 وازم عبارت اند از:داراى لوازم بسیار مهم کالمى است که معموال در زمانهاى بعدى تبیین و تفسیر شده اند. اين ل

 . عمل جزء ايمان و داخل در ايمان است .1
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 . میان کفر و ايمان منزلتى قرار ندارد. بنابراين هر انسانى يا مؤ من است يا کافر.2

. ايمان داراى درجات گوناگون است و درجات ايمان به چگونگى اعمال بستگى دارد. مثال ايمان شخصى که همه 3

 را ترك مى کند باالتر از ايمان فردى است که تنها به واجبات عمل مى کند. واجبات و همه مكروهات

. چون عمل جزء ايمان است ، پس هر عملى که با ايمان منافات داشته باشد، سبب خروج از دايره ايمان مى شود. از 4

 نظر خوارج ، گنا کبیره عملى است که با ايمان منافات دارد و موجب کفر است .

 بیره چون کافر است ، عذاب اخروى ابدى است و آتش خالد و جاودان است .. مرتكب ک5

 ب ( مسائلى که مستقیما به ايمان و کفر مربوط نمى شوند. مهمترين اين ارا عبارت اند از:

. امر به معروف و نهى از منكر در همه درجات واجب است ، حتى اگر به قتال بیانجامد؛ آنها براى قتل و پیكار با 1

 انى که آنها را کافر مى شمارند هیچ گونه قید و شرطى نمى شناختند.کس

 . خروج و جنگ با حاکم جائر واجب است .2

 . تحكیم و پذيرش داورى غیر خدا حرام است .3

. در صورتى که وجود امام ضرورى باشد، او با انتخاب آزادانه همه مسلمین تعیین مى شود و امامتش تا زمانى که بر 4

 و شروع عمل مى کند و دچار خطا نشود ادامه خواهد داشت . طبق عدل

 . امامت و خالفت از غیر قريش نیز رواست .5

. آنها امام على علیه السالم ، عثمان ، طلحه ، زبیر، عايشه و همه خلفاى بنى امیه و بنى عباس را کافر مى دانند و 6

 تبرى از آنها را واجب مى شمارند.

 فرقه هاى خوراج 

در اينجا پنج  (16)ج به ده ها فرقه منشعب شده اند و درباره تعیین فرقه هاى اصلى آنها اختالف نظر وجود دارد.خوار

 ران مهمتر بوده و بقیه فرقه ها از آنها انشعاب يافته اند مطرح مى شوند.فرقه که به نظر مى رسد از ديگ

ولى : اينان همان گروهى هستند که در جنگ صفین در مقابل امام على علیه السالم قرار گرفتند و چون . محكمة األ1

ون نخستین گروهى بودند که حكمیت را انكار کردند و شعارشان ))الحكم اال هلل (( بود به آنها ))محكمه (( گويند و چ
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، يكى از قراى کوفه ، أولى (( نامیده مى شوند. به اين گروه از آن رو که در حرورچنین اعتقادى داشتند، ))محكمة األ

 اجتماع کردند، ))حروريه (( نیز مى گويند.

رج اولیه و اصلى هستند که البته اين گروه را نمى توان فرقه اى در عرض ديگر فرق قرار داد بلكه آنان در واقع خوا

 بقیه فرق خوارج از آنها پديد آمدند.

محكمه ، تحكیم انسانها را گناه و هرگونه گناه را باعث کفر مى دانند. آنان وجود امام و حاکم را واجب نمى دانند و 

امامت و رهبرى معتقدند که آزاد بودن و قريشى بودن از شرايط امام نیست . نخستین کسى که از سوى اين گروه به 

به نهروان رفتند و در اين مسیر به  أبرگزيده شد، عبداهلل بن وهب الراسبى بود. محكمه پس از انتخاب عبداهلل از حرور

و نیز نهروان با آنها احتجاج کرد و شبهاتشان را  أقتل و غارت مسلمانها پرداختند. امام على علیه السالم در حرور

ح امام در نهروان هشت هزار تن توبه کردند و بقیه که چهار هزار تن بودند به رهبرى پاسخ داد. پس از سخنان صري

عبداهلل بن وهب ، آماده جنگ با امام شدند. سپاه امام همه اين افراد را به هالکت رساندند و تنها نه تن از آنها باقى 

به ترويج آرا و عقايد خود پرداختند. در ماندند که به نواحى مختلفى چون يمن و عمان متوارى شدند و در آن نواحى 

زمان معاويه و ديگر حاکمان بنى امیه گروههايى با تفكرات محكمه نخستین بر حاکمان بنى امیه خروج کردند. اين 

 (17)قیامها ادامه داشت تا اينكه نخستین انشعاب در میان خوارج رخ داد و ))ازارقه (( پديد آمدند.

هجرى ( هستند. نافع نخستین کسى بود که با ابداع برخى  65. ازارقه : اين گروه پیروان ابوراشد نافع بن االزرق )م 2

ازراقه بیش از ديگران در تبديل شدن خوراج به يك  (18)د.آراى خاص باعث تفرقه و انشعاب در میان خوارج گردي

در عین حال ، ازارقه از لحاظ سیاسى و نظامى و نیز تعدا  (19)گروه مذهبى و کالمى و نه صرفا سیاسى ، نقش داشتند.

رده بود و پیروان و سپاهیان از ديگر فرقه هاى خوارج قويتر و پرنفوذتر بودند. نافع در زمانى که عبداهلل بن زبیر قیام ک

بر مناطقى از جمله بخشهايى از ايران تسلط يافته بود، از بصره به سمت اهواز حرکت کرد و اهواز، فارس ، کرمان و 

نواحى اطراف را به تصرف در آورد. آنها به رهبرى نافع مدتها با سپاهیان ابن زبیر و امويین جنگیدند تا اينكه ابن 

ام مهلب بن ابى صفره با بیست هزار تن ، از بصره به جنگ آنها فرستاد. مهلب زبیر، يكى از فرماندهان خود را به ن

نوزده سال با ازارقه جنگید که مدتى از سوى ابن زبیر و مدتى نیز از سوى حجاج و در زمان حكومت عبد الملك بن 

ان را به کلى نابود کرد. مروان بود. او در يكى از جنگها نافع را کشت و سپس با ايجاد اختالف در سپاه ازارقه ، آن

(21) 

 در اين گروه به تدريج عقايدى پیدا شد که گاه به سختى و جانب افراط مى گرايید.
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 عبارت است از:عمده ترين معتقدات اين گروه 

 در حالى که خوارج اولیه آنان را تنها کافر مى پنداشتند. 7ازراقه مخالفان خود را مشرك و کافر مى دانستند  -1

 قاعدين خوارج ، يعنى آن دسته از خوارج که همراه ازراقه جنگ نمى کردند کافر و مشرك هستند. -2

 اطفال مشرکان )مخالفان ازراقه ( نیز مشرکند. -3

 کشتن مشرکان يعنى مخالفان ازراقه و زنان و اطفال آنها مباح است . -4

 همه مشرکان از جمله اطفال تا ابد در آتش جهنم خواهند ماند. -5

 انجام هر گناهى ، اعم از گناه کبیره يا صغیره باعث کفر و شرك مى شود. -6

 ر بوده و يا پس ااز نبوت کافر خواهد شد.خداوند مى تواند کسى را به پیامبرى برگزيده که قبل از نبوت کاف -7

 (21)تقیه در گفتار و کردار جايز نیست . -8

هجرى ( به شمار مى روند. در ابتدا نجدة ابن عامر  69فى )م . نجدات يا نجديه : اين فرقه پیروان نجدة بن عامر حن3

با سپاه خويش در يمامه قصد پیوستن به سپاه خوارج بصره به رهبرى نافع بن ازرق را داشت . در اين میان ، نافع 

ان و آراى خاص خود را ابراز کرد و قاعدين خوارج را مانند ديگر مسلمانها کافر و مشرك دانست و قتل آنها و زن

فرزندانشان را مباح شمرد. پس از واقعه ، گروهى از ياران نافع از او جدا شدند و به سمت يمامه حرکت کردند. ابن 

عامر به استقبال آنها شتافت و از آراى جديد نافع آگاه شد و با او مخالفت ورزيد. سپس گروه انشعابى ازارقه به همراه 

ند و بدين ترتیب نجدات متولد گشتند. اين گروه به ))عاذريه (( نیز معروف خوارج يمامه با نجدة بن عامر بیعت کرد

اند، زيرا ويژگى اعتقادى آنها اين است که جاهل به فروع دين را معذور مى دانند. اين گروه در مجموع عقايد معتدلى 

 داشته اند و از افراط گرى خوارج تا حدودى خود را کنار داشته اند. آراى اين فرقه :

. اگر کسى گناه کوچكى انجام داد و بر آن اصرار ورزيد و آن را تكرار کرد مشرك است ولى اگر کسى مرتكب 1

گناهان بزرگى چون زنا، سرقت و شرب خمر گرديد و بر آن اصرار نكرد مسلمان است . بنابراين تنها گناهانى که 

 شخص بر آنها اصرار ورزيد موجب کفر و شكر است .
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نیازى به رهبرى و امام ندارد و فقط الزم است انصاف را رعايت کنند و اگر اين کار به وجود امام  . مردم و جامعه2

 توقف پیدا کرد، تعیین امام الزم است .

 . تقیه در گفتار و کردار جايز است .3

 . قتل اطفال مخالفان جايز نیست4

 . قاعدين خوارج معذورند.5

دچار انشعاباتى شدند و رهبر يكى از همین گروههاى انشعابى ، نجدة بن  نجدات به زودى به خاطر اختالفات درونى

 (22)عامر را از پاى در آورد. 

گفته مى شود. اشعرى معتقد است که فرقه هاى اصلى خوارج چهار فرقه ازارقه ، . صفريه : به پیروان زياد بن االصفر 4

اباضیه ، نجديه و صفريه هستند و بقیه فرقه ها از صفريه منشعب شده اند. اين گروه کشتن اطفال و زنان مخالفان خود 

ديد آمد و باعث پیدايش سه را جايز نمى دانند. درباره کافر و مشرك بودن گناهكار سه نظريه در میان اين گروه پ

فرقه فرعى گرديد. برخى از آنها، مانند ازارقه ، انجام هر گناهى را باعث کفر و شرك مى دانند. برخى ديگر معتقدند 

اگر کسى مرتكب گناهى چون زنا و سرقت شود که حد شرعى دارد آن شخص زانى يا سارق نامیده مى شود نه کافر؛ 

 ود که گناهى چون ترك نماز را که حد شرعى ندارد انجام دهد.کافر تنها به کسى گفته مى ش

 (23)پاره اى ديگر کسى را که به واسطه گناهش از طرف حاکم شرع محكوم به حد شرعى شده باشد کافر مى دانند. 

ق (است . برخى برآن اند که عبداهلل رهبر سیاسى اين گروه ه 86.اباضیه : مؤ سس اين فرقه عبداهلل بن اباض )م . 5

بوده است و رهبرى علمى و دينى بر عهده جابر بن زيدالعمانى مى باشد. عبداهلل نخست با نافع بن ازرق )مؤ سس 

کرد اما پس از مطلع شدن از آراى افراطى از او جدا شد. عبداهلل در زمان مروان بن محمد  فراقه ازارقه ( همراهى مى

خروج کرد و سپاه مروان در محلى به نام تباله با او جنگید. جابر بن زيد از سران اباضى مذهب و از همین قبیله اند. 

ار، مذهب اباضى را پذيرفتند. ظاهرا هم زمان با از اين رو تبلیغ جابر در عمان مؤ ثر واقع شد و بسیارى از مردم آن دي

سیس أهجرى جلندى بن مسعود موفق شد تا حكومت اباضى را در عمان ت 132انحالل حكومت بنى امیه در سال 

هجرى از میان  134کند. اما به زودى سفاح خلیفه عباسى سپاهى به عمان فرستاد و حكومت جلندى را در سال 

باضیه بار ديگر در عمان حاکمیت يافتند و اين وضعیت حدود صد سال ادامه داشت تا اينكه برداشت . پس از مدتى ا
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در میان اباضیه اختالفاتى رخ داد و پس از آن سپاهى از سوى معتضد عباسى به عمان حمله کرد و بار ديگر حكومت 

 (24)اباضیه را برچید اما عقیده بیشتر مردم همچنان اباضى باقى ماند.

اباضیه معتدل ترين فرقه خوارج و تنها فرقه باقیمانده از آنان هستند که امروزه در کشور عمان و مناطقى از شمال 

 نونى عمان نیز اباضى مذهب هستند و از همان قبیله اند.آفريقا حضور دارند. خاندان سلطنتى ک

 له ايمان و کفر به اين شرح مى نگارد:أشهرستانى مهمترين عقايد اباضیه را در خصوص مس

 . مرتكبین کبیره مؤ من نیستند؛ بلكه کافرند.1

 . کفر مرتكبین کبیره از نوع کفر نعمت است ، نه کفر ملت و دين .2

 موحدند، نه مشرك زيرا خداى يكتا را قبول دارند.. مرتكبین کبیره 3

 (25). مناکحه و موارثه با مرتكبین کبیره جايز است و قتل آنها جايز نیست ، مگر اينكه جنگى در میان باشد.4

 چكیده 

. خوارج به معناى عام جمع خارجى به معناى شورشى است و معناى خاص به کسانى گفته مى شود که در جنگ 1

 صفین در مقابل امام على علیه السالم شوريدند. به آنها مارقین هم گفته مى شود.

 د. اين اعتقاد لوازم کالمى مهمى دارد.. مهمترين اعتقاد خوارج اين است که مرتكب کبیره را کافر مى دانستن2

 . خوراج فرقه اى متعددى دارند که مهمترين آنها عبارت اند از:3

الف ( محكمة االولى : که همان شورشیان در مقابل امام على علیه السالم هستند. آنها به کافر بودن گناهكار قائل 

 بودند.

ف خود را مشرك و کافر مى دانستند، و کشتن آنها را مباح مى ب ( ازارقه : پیروان نافع بن ارزق است . آنا مخال

 شمردند و خلود آنان در جهنم معتقد بودند.

ج ( نجدات يا نجديه : پیروان نجدة بن عامر حنفى هستند. آنها جاهل به فروع دين را معذور مى دانند. به نظر آنها تنها 

 است .گناهانى که شخص بر آنها اصرار ورزد موجب کفر و شرك 
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د( صفريه : به پیروان زياد بن اصفر گفته مى شود. آنها کشتن اطفال و زنان مخالف خود را جايز نمى دانند. درباره 

 کافر و مشرك بودن گناهكار چند نظريه میان آنها پیدا شده است .

فرقه اى هستند که امروزه ه ( اباضیه : مؤ سس اين فرقه عبداهلل بن اباض است . آنها معتدل ترين فرقه خوارج و تنها 

در برخى مناطق باقى مانده اند. آنها مرتكب کبیره را موحد دانسته ، قتل او را روا نمى دانند و معتقدند که کفر مرتكب 

 کبیره کفر نعمت است نه کفر ملت و دين .

 پرسش 

 . خوارج چه کسانى هستند و اعتقادات مهم آنها کدام است ؟1

 ج چه تفاوتها و چه مشترکاتى با يكديگر دارند؟. فرقه هاى مختلف خوار2

 . تحلیل شما از فرقه خوارج چیست و به نظر شما چه عواملى مى تواند سبب پیدايش چنین تفكراتى باشد.3

 مرجئه - 3

اطالق اسم مرجئه يا مرجیه بر گروهى  (26)خیر انداختن و امید دادن .أ(( در لغت عرب دو معنا دارد: تأکمله ))ارج

خاص به معناى نخست از آن روست که آنان عمل را از ايمان مؤ خر مى دانستند و معتقد بودند که عمل از حیث رتبه 

قیقت ايمان نیست . اما اطالق اين اسم بهه معناى دوم از آن روست که معتقد بودند بعد از ايمان بوده و داخل در ح

معصیت به ايمان ضرر نمى زند، همان گونه که با وجود کفر طاعت فايده اى ندارد. بنابراين مرجده به مؤ منین امید مى 

خیر انداختن حكم أ، تأراد از ارجدادند که اگر گناهانى را انجام دهند ممكن است بخشیده شوهد. برخى گفته اند م

مرتكب کبیره تا روز قیامت است ، يعنى در دنیا نبايد درباره آنان قضاوت کرد و آنها را اهل بهشت يا جهنم دانست . 

خیر انداختن قضاوت درباره حق يا باطل بودن امام على علیه السالم و عثمان و طلحه أرا به معناى ت أبرخى ديگر ارج

و به طور کلى گروههايى که بعد از دو خلیفه اول با يكديگر درگیر شدند، تا روز قیامت مى دانند. همچنین و زبیر، 

به معناى مؤ خر دانستن امامت على علیه السالم از خلفاى سه گانه است . بر طبق اين نظر مرجئه و  أگفته شده ارج

 (27)شیعه در مقابل يكديگر قرار مى گیرند.
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در باره آرا و انديشه هاى مرجئه و هويت حقیقى آنان در بین مورخان اختالف نظر وجود دارد و به نظر مى رسد 

ت که برخى جنبه سیاسى و برخى ديگر جنبه کالمى داشته اند. مرجئه به چندين فرقه و مذهب مختلف اطالق شده اس

 حال به ترتیب تاريخى به اين گروهها مى پردازيم .

نخستین گروهى که مرجئه نامیده شدند، در قرن اول هجرى پديد آمدند. پس از وقايعى که در زمان خالفت عثمان رخ 

او انجامید، مسلمانها به دو دسته تقسیم شدند. برخى مردم از داد و به اختالف امام على علیه السالم و اکثر مردم با 

عثمان حمايت کردند و اکثر مردم به خانه على علیه السالم شتافتند و او را به خالفت و پیشوايى امت فرا خواندند. 

ى علیه السالم پس از کشته شدن عثمان اين اختالف ادامه يافت و معاويه به بهانه خون خواهى عثمان در مقابل امام عل

شورش کرد. اين اختالف حتى پس از شهادت امام نیز ادامه داشت . در چنین اوضاع و احوالى عده اى براى اينكه 

میان اين دو گروه وحدت ايجاد کنند پیشنهاد کردند که قضاوت در باره حق و باطل بودن عثمان و على علیه السالم را 

ت خود حكم کند. ابن عساکر مى گويد: گروهى از مسلمانها که در اطراف خیر اندازند تا خدا در روز قیامأبه ت

سرزمینهاى اسالمى مشغول نبرد با کفار بودند پس از بازگشت به مدينه ديدند عثمان کشته شده و مردم با يكديگر 

ين هنگام آنها اختالف دارند، برخى از عثمان طرفدارى مى کنند و برخى على علیه السالم را بر حق مى دانند. در ا

خیر مى اندازيم تا خدا در اين باره أگفتند ما علیه عثمان و على علیه السالم حكمى صادر نمى کنیم و اين کار را به ت

 (28)حكم کند.

 (29)ابن سعد در تعريف مرجئه نخستین مى گويد: ))الذين کانوا يرجون علیا و عثمن و ال يشهدون بايمان و الکفر؛(( 

خیر مى انداختند و درباره ايمان و کفر آن دو أقضاوت در باره على علیه السالم و عثمان را به ت آنان کسانى بودند که

 حكمى نمى کردند.

اين عتقاد مرجئه اولیه درست در مقابل خوارج نخستین است که على علیه السالم و عثمان را کافر مى دانستند. ثابت 

 :قطنه شاعر مرجعى مسلك نیز در اين باره مى گويد

  و عنداأو نصدق القول فیمن جار     نرجى االمور اذا کانت مشبة

  ية ورداأدرى بحق أولست     يجزى على و عثمان بسعیهما

  (31) و کل عبد سیلقى اهلل منفردا    و اهلل يعلم ماذا يحضران به
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خیر مى اندازيم ، و در باره کسى که ستم کرده يا گمراه شده سخن به درستى مى گويیم أما حكم کارهاى مشتبه را به ت

ق وارد خودشان پاداش داده مى شوند، و من نمى دانم کدام يك از آنها به ح . على علیه السالم و عثمان به کوشش 

 شدند. خدا مى داند آن دو به چه چیز احضار مى شوند، و هر بنده اى به خداى خويش جداگانه ديدار مى کند.

سخن گفت و حتى رساله اى در اين مورد نوشت حسن بن  أبرخى مورخان گفته اند نخستین کسى که در باره ارج

مد حنیفه بود. گزارش شده است که او در مجلسى ق ( يعنى فرزند مح ه 111 - 95محمد بن على بن ابى طالب )م 

حضور داشت که در آن مدتها درباره حق و باطل بودن امام على علیه السالم و عثمان و طلحه و زبیر بحث شد. او که 

خیر اندازيم و أتا اين زمان ساکت بود لب به سخن گشود و گفت بهتر از همه اين حرفها اين است که حكم آنان را به ت

چ کدام را قبول يا رد نكنیم . وقتى اين سخن حسن به محمد حنیفه رسید او به شدت خشمگین شد و فرزند را هی

نگاشت اما بعدها از اين  أمورد سرزنش قرار داد. گفته شده است که حسن پس از اين جريان رساله اى در باب ارج

 (31)م . کار پشیمان شد و گفت : اى کاش مرده بودم و چنین کارى نمى کرد

سخن گفته اند، ياد شده است . براى مثال شهرستانى از غیالن دمشقى به  أبه عنوان نخستین کسانى که در باره ارج

که  -کالمى  أگرچه ممكن است مراد و ارج (32)سخن گفت ، ياد مى کند. أه در باره قدر و ارجعنوان نخستین کسى ک

نويسنده بزرگ شیعى ، گروه ديگرى از مرجئه را معرفى مى کند او  باشد. نوبختى ، عالم و -بعدا توضیح خواهیم داد 

مى گويد: پس از شهادت امام على علیه السالم جز اندکى از شیعیان آن حضرت ، ديگر همراهان وى به معاويه 

له را که پیوستند. ايشان قومى بودند که از حاکمان وقت پیروى مى کردند، عقیده مهم اين طايفه آن بود که همه اهل قب

اين  (33)ظاهرا به اسالم اقرار مى کردند، مؤ من و مسلمان مى دانستند و امید آمرزش و بخشايش آنها را داشتند. 

گروه سیاسى بودند که خواهان قطع جنگ و خونريزى فرق مختلف و گردن نهادن به حكومت  گروه نیز در اصل يك

موجود يعنى حكومت اموى بودند. اينان همان مرجیان طرفدار امويان هستند. اين گروه با گروه نخست شباهت زيادى 

ان قطع خصومت مسلمانها و خیر مى انداختند و خواهأدارند. گروه نخست حكم على علیه السالم و عثمان را به ت

وحدت امت اسالمى بودند، و گروه دوم به فرقه هاى متخاصم مثل خوارج ، امويان و شیعیان امید آمرزش مى دانند و 

 خواهان قطع جنگ میان آنها بودند و البته از حكومت اموى حمايت مى کردند.

لسالم قضاوتى نمى کردند اما ذر زمانهاى بعد الاقل با وجود اينكه اين دو گروه از مرجئه ، در باره امام على علیه ا

برخى از مرجئه به موضع ضديت با امام علیه السالم کشیده شدند. در تاريخ آمده است که فردى از يكى از راويان 

حديث به نام اعمش خواست تا حديث ))على قسیم النار(( را برايش بازگو کند. اعمش گفت مرجئه اى که در مسجد 
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 .ون کن تا خواسته ات را انجام دهمند نمى گذارند فضايل على علیه السالم را نقل کنم ، آنان را از مسجد بیرنشسته ا

در (35) .یامبر علیه السالم تصريح شده استسالم نیز به دشمنى مرجئه با اهل بیت پدر احاديث معصومان علیه ال (34)

د که امام على علیه السالم در جنگهاى خود بر حق بوده و مقابل اين گروه از مرجئه ، گروهى ديگر از آنان معتقد بودن

 (36) کسانى چون طلحه ، زبیر، عايشه و معاويه که با او جنگیدند خطاکار بوده اند.

سیاسى به فكر يافتن  أاز پیدايش چنین عقايد سیاسى و فرقه هاى حامى آنها، برخى به منظور توجیه دينى ارج پس

کالمى و مرجئه مذهبى متولد گشت . اين گروه بر آن  أمبانى کالمى و اعتقادى براى آن بر آمدند و چنین شد که ارج

ن کبیره به ايمان است ضررى نمى زند؛ در نتیجه به همه خر از رتبه ايمان است و گناهاأشدند که رتبه اعمال مت

گناهكاران حتى غاصبان خالفت رسول اکرم صلى اهلل علیه و آله امید آمرزش مى دادند. پس از طرح چنین عقیده اى 

ند. در باره ايمان و کفر، اين اعتقاد معرف مرجئه گشت و همه مرجیان آن را به عنوان مبناى اعتقادى و کالمى پذيرفت

خیر قضاوت در باره على علیه السالم و عثمان ، را أثابت قطنه شاعر معروف مرجئه که اعتقاد مرجئه نخستین ، يعنى ت

 کالمى را نیز در همان اشعار ذکر مى کند و مى گويد: أدر اشعارش آورده است ، ارج

 

 

 ما هیچ گناهى را نمى بینیم که احدى را به سر شرك برساند، مادامى که آنان خدا را به توحید پذيرفته باشند.

کالمى دقیقا روشن نیست . احتمال دارد اين اعتقاد پس از تولد مرجئه نخستین مطرح  تاريخ دقیق پیدايش اين تفكر

شده است و ممكن است پس از پیدايش دومین گروه از مرجئه يا همزمان با آنها ارائه شده است . به هر حال وضعیت 

بتدا گروهى سیاسى بوده اند تولد مرجئه کالمى همچون وضعیت خوارج کالمى بوده است ، به اين معنا که هر دو در ا

کالمى ، مرجئه به گروههاى  أاما در ادامه حیاتشان به فرقه هاى کالمى و مذهبى تبديل شدند. پس از طرح ارج

مختلفى انشعاب يافتند. نوبختى مى گويد: آنها به چهار تقسیم شدند. گروه نخست مرجئه خراسان هستند که از همه 

، روه دوم مرجئه شام اند و غیالنیهند. اينان جهمیه يعنى پیروان جهم بن صفوان هستند. گغلو کرد أبیشتر در عقیده ارج

پیروان غیالن بن مروان هستند. گروه ديگر مرجئه عراق و پیروان عمرو ابن قیس الماصر يعنى ماصريه هستند که 

بغدادى  (38)و حشويه هستند. ابوحنیفه نیز از آنان است . گروه چهارم شكاك و بتريه هستند که از اصحاب حديث

 مرجئه را به سه گروه مرجئه قدريه )غیالنیه (، مرجئه جبريه )جهمیمه (، مرجئه اى که جبرى هستند و نه قدرى و به

 (39)اصطالح شهرستانى آنها را شش فرقه مى داند.

  (37)م الناس شرکا اذا ما وحدوا الصمدا     حداأن ذنبا بالغ أرى أو ال 
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ن برخى از آنان قدرى همان گونه که مى بینیم انشعاب مرجئه به سه يا چهار فرقه ، به جهت عقايد ديگر آنهاست ، چو

عقیده اى بود که  أو تفويضى هستند و برخى جبر مسلك و برخى ديگر نه جبرى و نه قدرى . در واقع عقیده ارج

فرقه هاى ديگرى چون غیالنیه و جهمیه آن را پذيرفتند و به يك تعبیر، گروههايى از مرجئه در گروههاى ديگر ادغام 

را تحت نام مرجئه در مى آورد، خارج کردن عمل از ايمان و مؤ خر دانستن رتبه  شدند. عقیده اى که همه اين گروهها

 -يعنى تفسیر دقیق ايمان  -آن از رتبه ايمان است . با وجود اين گروههاى مختلف مرجئه در بیان جزئیات اين اعتقاد 

 ر زير خالصه کرد:با يكديگر اختالف نظر دارند. تفاسیر مرجئه در باره ايمان را مى توان در سه تفسی

 . ايمان عبارت است از معرفت و اعتقاد قلبى همراه با اقرار و اعتراف زبانى .1

 . ايمان صرفا معرفت و اعتقاد است .2

 (41). ايمان صرفا اقرار زبانى است . 3

نقطه اشتراك آراى مذکور اين است که عمل بیرون از ايمان مؤ خر از آن است . از اين مطلب سه نتیجه مهم گرفته مى 

شود: نخست آنكه ايمان امرى بسیط است و داراى درجات و مراتب مختلف نیست ؛ ديگر آنكه مرتكبین گناهان کبیره 

اينكه گناهكاران اگر توبه نكنند، لزوما دچار عذاب ابدى نخواهند شد و درباره اصل عذاب آنها  مؤ من هستند؛ و سوم

 نیز حكم قطعى نمى توان داد.

همان گونه که آراى سیاسى مرجئه در مقابل آراى سیاسى خوارج بود، در باره آراى کالمى مرجئه و خوارج نیز 

اين دو گروه ، افراط و تفريط در باب ايمان و کفر است . يكى فاسق  وضعیت از اين قرار است . در واقع عقايد کالمى

را کافر و مستحق قتل مى داند و ديگرى ايمان فاسق را مساوى ايمان پیامبر خدا مى داند. همان گونه که عقیده 

 خوارج در طول تاريخ باعث ريخته شدن خون بسیارى بى گناهان گرديد، عقیده مرجئه نیز باعث توجیه ظلم

 ستمكاران و حاکمان بنى امیه و بى اعتنايى به احكام دينى و انحطاط اخالق گرديد.

پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله وقوع آن را پیش بینى و در اين باره  أجالب اينجاست که سالها قبل از تولد مذهب ارج

در کتابهاى حديثى شیعه و سنى احاديث فراوانى از پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله  (41)به مسلمانها هشدار داده بود.

يرفتن شهادت آنها و و اهل بیت علیه السالم او در مذمت مرجئه وارد شده است و حتى مسلمانها به برائت از آنها و نپذ

وصلت نكردن با آنان تشويق شده اند. در روايات اهل بیت علیه السالم شديدا توصیه شده است که شیعیان به 

سفانه امروزه نیز تفكرات أمت (42)فرزندانشان مطالب مفید و احاديث را آموزش دهند تا آنها فريب مرجئه را نخورند.
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کید يك سويه بر قلب و دل و بى اعتنايى به اعمال و احكام دينى ، در جوامع أمرجئه به صورتهاى مختلف از جمله ت

 اسالمى وجود دارد.

 چكیده 

انداختن و امید دادن . اطالق اين نام به معناى نخست بر گروهى خاص به دلیل آن خیر أدو معنى دارد: ت أ. کلمه ارج1

است که آنها رتبه عمل رامؤ خر از رتبه ايمان و خارج از آن دانستند، و اطالق آن به معناى دوم به اين دلیل بود که 

 ى دانستند.آنها به گناهكاران امید بخشیده شدن مى دادند، چون معصیت را براى ايمان مضر نم

 . مرجئه به چندين فرقه و مذهب مختلف اطالق شده که برخى جنبه سیاسى و برخى جنبه کالمى دارند.2

. اولین گروه از مرجئه در قرن اول هجرى در جريان شورش بر علیه عثمان پیدا شدند که مى گفتند قضاوت در باره 3

خیر انداخت . اين اعتقاد آنها در مقابل اين أز قیامت به تحق و باطل بودن عثمان و على علیه السالم را بايد تا رو

 اعتقاد خوارج نخستین است که على علیه السالم و عثمان را کافر مى دانستند.

. گروه ديگرى از مرجئه که در اصل گروهى سیاسى بودند قائل به تبعیت از حاکم وقت ولو معاويه و يزيد بودند و 4

 لمان مى دانستند و خواهان قطع جنگ و خونريزى بودند.همه اهل قبله را مؤ من و مس

سیاسى به فكر يافتن مبانى کالمى آن بر آمدند و به اين  أ. به دنبال اين عقايد سیاسى ، برخى براى توجیه دينى ارج5

 خر از ايمان مى دانستند.أکالمى پیدا شد. آنها رتبه عمل را مت أترتیب ارج

خوارج در آراى سیاسى ، در آراى کالمى هم مرجئه در نقطه مقابل خوارج قرار دارند.  . همانند مقابله مرجئه با6

عقايد کالمى اين دو گروه ، بیان دو نقطه افراط و تفريط در باب ايمان و کفر است . يكى فاسق را کافر و مستحق قتل 

 مى داند و ديگرى ايمان او را مساوى ايمان انبیا و اولیا و صالحین مى داند.

 پرسش 

 چیست و چه تناسبى میان اين معنا و کسانى که نام آن را بر خود گذاشته اند وجود دارد؟ أ. معناى ازج1

 . فرقه هاى مختلف مرجئه کدامند؟2

 . تفاسیر مرجئه از ايمان و لوازم اين تفاسیر چیست ؟3

http://www.noorfatemah.org/


 

WWW.NOORFATEMAH.ORG 

 با فرق و مذاهب اسالمیشنایی آ 31

 . چه تقابلهايى میان مرجئه و خوارج وجود دارد؟4

 رقه مرجئه در جامعه اسالمى داريد.. چه تحلیلى از پیدايش ف5

 قدريه - 4

در احاديث ، قدريه از سوى پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله و اهل بیت علیه السالم ، سخت مورد مذمت قرار گرفته 

از سوى ديگر، در همین احاديث قدريه بر دو گروه مختلف اطالق شده  (43)اند و آنان را محبوس امت خوانده اند. 

است : گاه بر معتقدين به قضا و قدر الهى در افعال انسان و گاه بر منكرين قضا و قدر الهى در افعال انسان يا قاتلین به 

له باعث شده است که هر دو گروه مذکور ديگرى را قدريه أاين مس (44)ن در افعالش . قدرت و اختیار مطلق انسا

به نظر مى رسد که در آغاز واژه قدريه بیشتر بر  (45)ند. بخوانند و احاديث وارد شده را ناظر به مخالفان خود بدان

هى رواج يافت . از اين رو، در طرفداران قدر الهى اطالق مى شده است اما رفته رفته اين اسم درباره منكران قدر ال

کتابهاى مذاهب و فرق نیز به همین معناى دوم به کار رفته است و امروزه نیز وقتى قدريه گفته مى شود همین مذهب و 

فرقه به ذهن متبادر مى شود. بنابراين سبب اختالف روايات در مفهوم قدريه همین تحول معنايى آن در طول قرون 

هر حال ، در کتاب حاضر نیز قدريه به معناى دوم ، يعنى منكران قدر و طرفداران آزادى مطلق اولیه بوده است . به 

 انسان )مفوضه ( اطالق مى گردد.

مفوضه به طرفداران تفويض گفته مى شود. تفويض در لغت به معناى واگذار کردن امرى به ديگرى و حاکم کردن او 

ين معناست که خداوند قدرت انجام کارها را به انسان واگذار کرده و خود به ا در آن کار است . اما در اينجا تفويض 

را از اين قدرت کنار کشیده است به گونه اى که بر افعال انسان و قادر نیست و تقدير الهى شامل افعال اختیارى انسان 

 نمى شود.

اند. يكى معتزله و ديگرى اسالف  در کتابهاى فرق و مذاهب ، اصطالح قدريه يا مفوضه را به دو گروه اطالق کرده

معتزله يعنى قدريه نخستین . عقايد معتزله در اين باره در فصل مربوط به معتزله بررسى خواهد شد و در اينجا تنها به 

 قدريه نخستین مى پردازيم .

قاد مهم داشته قدريه نخستین همان مرجئه قدريه هستند که يكى از فرقه هاى مرجئه به شمار مى روند. اينان دو اعت

و ديگرى اعتقاد به تفويض و نفى تقدير الهى در افعال انسان . غیالن دمشقى ، محمد بن شبیب  أاند: يكى اعتقاد به ارج

 (46)، ابى شمر، صالحى و خالدى جزو اين فرقه ذکر شده اند. 
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در میان قدريه ، معبد جهنى و غیالن دمشقى از ديگران مهمترند و اين دو به عنوان نخستین کسانى که اعتقاد به قدر را 

غیالن دمشقى پیشواى قدريه شام و معبد جهنى قدريه بصره را رهبرى مى  (47)مطرح کرده اند نام برده مى شوند. 

کرد. نقل شده است که معبد جهنى عقیده قدر را از يك مسیحى به نام ابو يونس سنسويه اسوارى اخذ کرد و غیالن 

اکثر مستشرقان با توجه به اينكه يكى از مراکز قدريه ، شام و دمشق  (48)عبد گرفت . دمشقى اعتقاد به قدر را از م

ته اند، بر آن اند که قدريه اعتقاد خويش را از متكلمان بوده است و فیلسوفان نصرانى و يونانى در آنجا حضور داش

خود را از کتاب ينبوع الحكمة يوحناى دمشقى  أنصرانى يا فیلسوفان يونانى گرفته اند. براى مثال گفته اند غیالن آر

شقى بیست اخذ کرده است . اما برخى ديگر چون مونتگمرى وات در اين باره ترديد کرده اند زيرا کتابهاى يوحناى دم

به نظر مى رسد که در  (49)از آغاز نزاع غیالن و جعد بن درهم پیرامون جبر و اختیار بوده است .  تا سى سال پس 

له جبر و اختیار يافت أى مسلمین به اندازه کافى مى توان ريشه ها و انگیزه هايى براى طرح مسفرهنگ دينى و سیاس

و نیازى به جستجو در ريشه هاى بیرونى و بیگانه ندارد. براى مثال در قرآن کريم آيات متعددى هدايت را به خداى 

نسان و شكل موضع گیرى او را در سعادت متعال نسبت مى دهد و از سوى ديگر آيات ديگرى وجود دارد که اختیار ا

کید قرار مى دهد. طبیعى است که مسلمانان با قرائت چنین آياتى اين پرسش را مطرح کنند که اگر أخويش مورد ت

آدمى در اين میان چیست . گرچه خود قرآن در برخى آيات و نیز احاديث به  هدايت به دست خداست ، پس نقش 

از سوى ديگر چنان که اشاره شد پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله تولد قدريه را  (51).  اين سوال پاسخ داده است

راى اينكه حكومت خويش را توجیه کند آن را به قضا و قدر حتمى پیش بینى کرده بودند. از همه مهمتر اينكه معاويه ب

خدا نسبت مى داد و کارهاى خويش را خواست خدا مى خواند. بنابراين طبیعى است که مخالفان ظلم و جور اموى 

يه و امويان آن که قدريان نخستین نیز از آنها بودند، براى مقابله با امويان قضا و قدر الهى را الاقل به گونه اى که معاو

 را تفسیر مى کردند و الزمه تقدير الهى را مجبور بودن انسان مى دانستند، منكر شوند.

س آنها غیالن و معبد قرار داشتند اين است که آيا آنان هر گونه تقدير الهى أله مهم درباره قدريان نخستین که در رأمس

تقديرى را که جايى براى آزادى و اختیار انسان باقى نمى گذارد  در اعمال انسان را انكار مى کردند يا اينكه آن گونه

و به جبر مى انجامد، منكر بودند. مهمترين سندى که درباره آراى قدريه باقى مانده است ، نامه غیالن به عمر بن 

 عبدالعزيز خلیفه اموى است . آن قسمت از نامه که به عقیده قدر مربوط مى شود چنین است :

يا ديده اى که حكیمى از ساخته و کرده خود عیب جويى کند يا چیزى معیوب بسازد؟ يا کسى را به خاطر اى عمر! آ

کارى که فرمان و قضاى او بدان تعلق گرفته عذاب کند يا به چیزى فرمان دهد که مستوجب عذاب اوست ؟ آيا 
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اه سازد؟ آيا مهربانى را يافته اى که هدايت گرى را ديده اى که به هدايت دعوت کند و سپس مردم را از هدايت گمر

بندگان را بیش از توانشان تكلیف کند يا به خاطر انجام طاعتى عذاب دهد؟ آيا دادگرى يافته اى که مردم را بر ظلم و 

 (51)تظالم وادار کند؟ و آيا راستگويى ديده اى که مردم را به کذب و تكاذب میان خود وادار نمايد؟

آنچه از اين نامه مى توان استفاده کرد نفى جبر و اثبات آزادى و اختیار انسان بر اساس عدل و حكمت الهى و حسن 

قدر الهى و اثبات تفويض را به آن نسبت داد. در اين نامه ، و قبح عقلى است و به هیچ وجه نمى توان نفى قضا و 

غیالن مى کوشد تا لوازم نظريه جبر را نشان دهد و هر جمله از فقره مذکور يكى از نتايج نظريه جبر و قضا و قدر 

 حتمى خدا به گونه اى که آزادى انسان سلب گردد، مى باشد.

 (52)فه بوده و معبد جهنى از ابن عباس حديث آموخته است . نقل شده است که غیالن شاگرد حسن بن محمد حنی

دانش آموختگان مكتب امام على و ابن عباس ، هر دو از  -فرزند امام على علیه السالم  -مى دانیم که محمد حنیفه 

علیه السالم بوده اند و همین امر اين گمان را که غیالن و معبد به پیروى از استادان خويش تنها عقیده جبر را انكار 

 مى کردند، تقويت مى کند.

و نیز  از سوى ديگر، غیالن و معبد جهنى هر دو از مخالفان سرسخت بنى امیه بودند و علیه کارهاى ظالمانه آنان

ترويج نظريه جبر توسط آنها تبلیغ مى کردند و به همین جهت توسط خلفاى بنى امیه شكنجه و سپس کشته شدند. 

قاضى عبدالجبار از استادش ابوعلى جبانى نقل مى کند که افرادى چون غیالن به دلیل مبارزه با جبر توسط بنى امیه 

 (53)کشته شدند. 

يید کند که قدريه نخستین تنها مخالف جبر بودند و نه منكر هر گونه قضا و قدر أشواهد فوق مى تواند اين نظر را ت

ه آنها نسبت داده شده است که بیانگر اعتقاد به تفويض و الهى . اما از سوى ديگر، در کتابهاى فرق و مذاهب عقايدى ب

 نفى تقدير الهى است .

يعنى تقديرى در کار نیست و  (54)نف (( أبراى نمونه ، نقل شده است که معبد جهنى گفته است : ))ال قدر و االمر 

 کارها از ابتداست ؛ يعنى چیزى از قبل توسط خدا معین نشده است .

شهرستانى از جمله آراى ابوشمر، يكى از قدريه نخستین ، را انتساب تقدير خیر و شر به انسان و نفى هر گونه تقدير 

 (55)الهى در اين باره مى داند. 
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اما بايد توجه داشت که نويسندگان اين کتابها معموال از اصحاب حديث و اشاعره هستند و اينان خود به گونه اى 

ه اثبات اختیار رامساوى انكار قدر بدانند. از اين رو نمى توان به طرفدار نظريه جبر مى باشند و طبیعى است ک

 گزارشهاى آنان درباره مخالفانشان کامال اطمینان پیدا کرد. به هر حال درباره قدريه نخستین سه احتمال وجود دارد:

به نفى آزادى و اثبات  .آنان صرفا منكر جبر بودند و اگر قضا و قدر را انكار مى کردند، آن گونه قضا و قدرى را که1

 جبر بیانجامد، منكر بودند.

.هدف اصلى اين گروه مبارزه با بنى امیه و عقیده جبر و اثبات آزادى انسان بود اما چون نمى توانستند میان آزادى 2

 انسان و تقدير الهى جمع کنند، تقدير الهى را منكر مى شدند.

 دند و اثبات آزادى از فروع نفى قدر مى باشد..اساسا اين فرقه درصدد نفى قضا و قدر الهى بو3

به نظر مى رسد درجه احتمال سه فرضیه باال، به همان ترتیبى است که درج شده ؛ يعنى ، به نظر مى رسد فرضیه اول 

بیشتر با شواهد تاريخى و مستندات علمى هماهنگ است و فرضیه اخیر نادرست است و با قراين ناسازگار است مى 

 (56)باشد. 

 چكیده 

.در آغاز نام قدريه بر طرفداران قضا و قدر الهى اطالق مى شد ولى به تدريج درباره منكران قضا و قدر به کار رفت 1

ن معنا از آن متبادر مى شود. به اين افراد مفوضه هم گفته مى شود و تفويض به معناى واگذارى که امروزه هم همی

 انجام کارها به خود انسان است .

و اعتقاد به تفويض و نفى  أ.قدريه نخستین همان مرجئه قدريه هستند که دو اعتقاد مهم داشته اند: اعتقاد به ارج2

 روه معبد جهنى و غیالن دمشقى است .تقدير الهى . مهمترين افراد اين گ

 أله جبر و اختیار بوده و لذا نمى توان منشأ.در فرهنگ سیاسى و دينى مسلمین انگیزه هاى کافى براى طرح مس3

 پیدايش قدريه را متكلمان نصرانى يا فالسفه يونانى دانست .

 .در باب قدريه نخستین سه احتمال وجود دارد:4

 ا و قدر الهى را انكار مى کردند که به نفى آزادى و اثبات جبر بینجامد.الف ( آنها تنها آن قض
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ب ( هدف اصلى آنها مبارزه با بنى امیه و عقیده جبر بود ولى چون نمى توانستند میان آزادى انسان و تقدير الهى جمع 

 کنند، منكر تقدير الهى شدند.

 ج ( اساسا در پى نفى قضا و قدر الهى بودند.

 پرسش 

 ريه چه کسانى هستند؟.قد1

 .قدريه نخستین چه اعتقاداتى داشته اند؟2

 .ريشه پیدايش قدريه چیست ؟ پیدايش آنها تا چه حد با فالسفه يونانى ارتباط دارد؟3

 جبريه و جهمیه - 5

جبر در اصطالح علم فرق و مذاهب ، به معناى نفى فعل اختیارى از انسان و انتساب همه افعال به خداست . 

را داراى اصنافى مى داند که از آن جمله  -يعنى طرفداران عقیده جبر -انى ضمن بیان اين مطلب ، جبريه شهرست

جبريه خالصه و جبريه متوسطه هستند. گروه نخست براى انسان هیچ گونه قدرت و عملى قائل نیستند و تمام افعال 

بات مى کنند اما قدرت را در فعل او مؤ ثر نمى انسان را به خدا نسبت مى دهند. گروه دوم براى آدمى قدرتى را اث

 (57)دانند. 

رخى مشرکان مكه نیز چنین همان گونه که قبال گذشت اعتقاد به جبر قبل از اسالم نیز مطرح بوده است و حتى ب

اعتقاداتى داشته اند. اما اينكه در میان مسلمانان چه زمانى اين عقیده مطرح شده دقیقا روشن نیست . رساله اى از ابن 

عباس در دست است که در آن جبريه اهل شام را مخاطب قرار مى دهد. بر طبق اين رساله ، در زمان صحابه پیامبر 

اشته اند. چنین رساله اى از حسن بصرى نیز گزارش شده است که جبريه اهل بصره را گروهى به جبر اعتقاد د

و شام گروه هايى با اعتقاد به نظريه جبر يافت مى بنابراين در قرن اول هجرى در عراق  (58)مخاطب ساخته است . 

 شده اند.

قاضى عبدالجبار از استادش ابو على جبايى نقل مى کند که نخستین کسى که عقیده جبر را مطرح کرد معاويه بود. 

(59) 
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در کتابهاى مذاهب و فرق ، نخستین فرقه اى که به نام جبريه نامیده شده اند، مرجئه جبريه هستند. از افراد متعددى به 

عنوان مرجئه جبريه نام برده شده است که آرا و عقايد کالمى آنها در دست نیست . تنها فرد مهم و برجسته اى که 

و جبر معتقد است ، جهم بن صفوان مى باشد. بغدادى مى گويد: گروهى از مرجئه  أست است و به ارجآراى او در د

معتقدند و درباره اعمال ، به جبر، همان گونه که مذهب جهم بن صفوان چنین  أکسانى هستند که درباره ايمان ، به ارج

البته ممكن است برخى از مرجئه جبريه که آراى آنها در  (61)است . پس اين گروه از مرجئه از جمله جهمیه هستند.

 و جبر نپذيرفته باشند. أدست نیست عقايد جهمیه را در غیر از ارج

غیر از جهمیه ، نجاريه و ضراريه را نیز مطرح مى کند، اما با بررسى آراى نجار و ضرار شهرستانى در بحث از جبريه 

معلوم مى شود که آنها قدرتى براى انسان تصوير مى کردند. بنابراين اگر آنها جبرى باشند، جبريه متوسطه قلمداد مى 

نین وضعیتى دارند. بدين سان تنها شوند؛ همان گونه که پس از بررسى آراى اشعرى خواهیم ديد که اشاعره نیز چ

 گروهى که مى تواند به عنوان جبريه محض و خالص معرفى شود، جهمیه هستند.

ق ( بوده ه 124ق ( گفته مى شود. جهم شاگرد جعد بن درهم )م ه 128جهمیه به پیروان جهم بن صفوان سمرقندى )م 

از او گرفته است . نقل شده که جعد بن درهم نیز عقايد  است و ظاهرا بسیارى از عقايد خويش از جمله عقیده جبر را

خود را از يك يهودى اخذ کرده است . برخى جعد را فردى گمراه و ملحد دانسته اند که به سبب عقايد کفر آمیزش 

ن تحت تعقیب بنى امیه قرار گرفته است و سرانجام توسط خالد بن عبداهلل القسرى دستگیر و در عید قربان ، به عنوا

گزارش ديگرى در دست است که جعد در قیام يزيد بن مهلب ازدى علیه يزيد بن  (61)قربانى سر بريده شد.

بر طبق اين گزارش ، احتمال اينكه کشته شدن جعد انگیزه سیاسى داشته  (62)عبدالملك اموى شرکت جسته است . 

 است ، وجود دارد.

یار حاکم خراسان شرکت کرد و به دست سلم بن احوز جهم بن صفوان نیز در قیام حارث بن سريج علیه نصر بن س

مازنى در مرو به قتل رسید. ظاهرا کشته شدن او به همین جهت بوده نه به دلیل آراى مذهبى او. پس از اين مقدمه ، 

 هم اينك بايد به بررسى عقايد جهم و اصول فكرى جهمیه بپردازيم .

تنها جهل به اوست . کسى که خدا را بشناسد اما به زبان و گفتار خدا : ايمان ، تنها معرفت به خداست و کفر، أ.ارج1

 أخر از آن است . اين عقیده همان اعتقاد به ارجأرا انكار کند کافر نیست . بنابراين ، اقرار و اعمال خارج از ايمان و مت

 است .
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چیز قادر نیست و در افعالش مجبور .جبر: شهرستانى عقیده او در زمینه جبر چنین توصیف مى کند: انسان بر هیچ 2

است . او قدرت و اراده و اختیار ندارد. همان طور که خداوند چیزهايى در جمادات خلق مى کند، افعالى را نیز در 

انسان خلق مى کند و نسبت دادن افعال به انسان مانند نسبت افعال به جمادات مجازى است ، چنانكه مى گويیم : 

رى شد، سنگ حرکت کرد و خورشید طلوع و غروب کرد. از سوى ديگر ثواب و عقاب نیز درخت ثمر داد، آب جا

 مانند خود افعال جبرى است ، چنان که تكلیف نیز جبرى است .

.نفى صفات الهى : خداوند را نمى توان به صفتى توصیف کرد که مخلوقات را مى توان به آنها وصف کرد. بنابراين 3

شى ء، عالم و حى نامید. خداوند را تنها با صفاتى چون قادر، فاعل و خالق که مختص نمى توان خدا را موجود، 

 خداست مى توان توصیف کرد.

 .خلق قرآن : کالم خدا حادث است و قديم نیست . بنابراين ، قرآن که کالم الهى است حادث و مخلوق مى باشد.4

 است ..حدوث علم الهى : علم خدا به امور حادث و مخلوق ، حادث 5

 .نفى رؤ يت خدا: خداوند را حتى در روز قیامت نیز نمى توان ديد.6

.فناى بهشت و جهنم : پس از آنكه بهشتیان و دوزخیان در بهشت يا جهنم وارد شدند و پاداش و عذاب ديدند، 7

 (63)بهشت و جهنم از بین خواهند رفت . 

 چكیده 

.جبريه به دو دسته خالصه و متوسطه تقسیم مى شوند. گروه نخست براى انسان هیچ قدرتى قائل نیست و همه را به 1

 موثر نمى داند.خدا نسبت مى دهد و گروه دوم براى آدمى قدرت را اثبات مى کند ولى آن را در فعل 

.اينكه عقیده به جبر در چه زمانى در میان مسلمانان مطرح شده روشن نیست ولى در قرن اول هجرى گروههايى با 2

عقیده به جبر يافت شده اند. در کتب فرق و مذاهب اولین فرقه اى که به نام جبريه نامیده شده مرجئه جبريه هستند. و 

آراى او در دست است جهم بن صفوان است و جهمیه همان گروهى اند که جبريه  و جبر که أتنها فرد معتقد به ارج

 خالص و محض اند.

 .عقايد مهم جهمیه از اين قرار است :3

 الف ( شناخت خدا براى ايمان کافى است و اقرار و عمل خارج از ايمان است .
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 ب ( انسان مجبور است و اراده و اختیارى از خود ندارد.

 نمى توان به صفتى از صفاتى که مخلوقات را به آن توصیف مى کنیم توصیف کرد. ج ( خداوند را

 د( کالم خدا حادث است و مخلوق .

 ( علم خدا به امور حادث ، حادث است .ه

 و( خداوند را حتى در قیامت هم نمى توان ديد.

 ز( بهشت و جهنم ابدى نیستند.

 پرسش 

 گروه را مشخص نمايید. .اقسام جبريه را بیان کنید و مصاديق هر1

 .اعتقاد به جبر از چه زمانى پديد آمد.2

 .عقايد مهم جهمیه را بیان کنید.3
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 بخش دوم : شیعه

یعه در لغت ، به معناى پیروان و ياران است و بر مفرد و تثنیه و جمع و نیز بر مذکر و مؤ نث به طور يكسان اطالق ش

در اصطالح ، شیعه به پیروان على علیه السالم گفته مى شود که معتقد به امامت و خالفت بالفصل او از  (64)مى شود.

 (65)طريق ))نصب (( و ))نص (( پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله هستند.

درباره زمان پیدايش شیعه سخنان بسیارى گفته اند، اما به نظر مى رسد شیعه ، به همان معناى مذکور، در زمان پیامبر 

مطرح بوده است و تعبیر ))شیعة على (( بارها در سخنان آن حضرت به کار رفته است . البته  صلى اهلل علیه و آله نیز

وضعیت شیعه در زمانهاى مختلف به يك صورت نبوده است . اما عنصر اساسى براى تشیع که اعتقاد به امامت على 

 ديده مى شود.علیه السالم از طريق نص است از ابتداى اسالم و در همه دوره ها در میان شیعه 

 ادوار شیعه - 6

همان گونه که بیان شد، نخستین دوره حیات شیعه ، زمان حیات پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله است . نوبختى مى 

گويد: ))شیعه ، نخستین فرقه اسالمى است ؛ آنان پیروان على علیه السالم و معتقدان به امامت او بودند که در زمان 

لیه و آله و پس از آن وجود داشتند. اولین کسانى که در اسالم به اسم شیعه نامیده شدند مقداد، پیامبر صلى اهلل ع

 (66)سلمان فارسى ، ابوذر و عمار بن ياسر بودند.((

در کتابهاى معتبر شیعه و سنى احاديثى نقل شده است که در آنها پیامبر صلى اهلل علیه و آله با صراحت از ))شیعه على 

(( نام برده اند. براى نمونه ، سیوطى ، دانشمند بزرگ اهل سنت در تفسیر آيه شريفه ))ان الذين آمنوا و عملوا 

( سه حديث از آن حضرت نقل کرده است که در آنها مصداق آيه مذکور 7: الصالحات اولئك هم خیر البرية (( )بنیه 

از پیامبر صلى اهلل علیه و آله به اين  شیخ مفید نیز چند حديث (67)على علیه السالم و شیعه او معرفى شده اند. 

حاديث نقل شده در منابع ديگر نیز اين گونه ا (68)مضمون که ))على که شیعه او رستگار مى باشند((، نقل کرده است . 

بر اين اساس مفهوم تشیع توسط خود پیامبر صلى اهلل علیه و آله مطرح شد و ايشان بذر شیعه را در  (69)است . 

 نشاند و آن را پرورش داد. حوزه تفكر اسالمى

ممكن است اين سؤ ال مطرح شود که با وجود پیامبر، همه مسلمانها از ايشان پیروى مى کردند و شیعه او بودند، 

بنابراين معناى شیعه على چه معنا و مفهومى داشت ؟ در پاسخ بايد گفت : پیامبر با تعريف و تمجید از شیعه على علیه 

على را شیعه خود معرفى مى کند. به ديگر سخن ، ايشان درصدد بیان اين مطلب هستند که هر  السالم ، در واقع شیعه
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کس از من پیروى کند؛ بايد از على پیروى کند، چه در اين زمان چه پس از من . شاهد اين مطلب ، آن است که پیامبر 

على علیه السالم مى فرمايند: ))امام صلى اهلل علیه و آله در برخى احاديث پس از تمجید از شیعه خود، خطاب به 

ار مى کنند و در احاديث ديگر، پیامبر صلى اهلل علیه و آله ، على علیه السالم را خطاب قر (71)شیعه من تو هستى ((. 

در حديث ديگر پیامبر تعبیر ))شیعتى  (71)از عبارت ))شیعتنا(( يعنى شیعه پیامبر و على علیه السالم استفاده مى کنند. 

 (72)اهل بیتى (( را به کار مى برند.و شیعة 

لیه السالم را به تا پايان عمر بارها على ع اصوال پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله از همان ابتداى تبلیغ عمومى خويش 

 عنوان جانشین خويش و امام مسلمانان پس از خود معرفى فرمودند.

( صريحا على بن ابى طالب را 214: أبراى مثال ، در آغاز بعثت پس از نزول آيه ))و انذر عشیرتك االقربین (( )شعر

در اين رويداد، پیامبر صلى اهلل علیه و آله نخستین سنگ بناى تشیع را پايه  (73)وصى و وارث خويش خواندند. 

در ريزى کردند و پس از آن همواره و در هر مناسبتى به تكمیل اين بنا مى پرداختند تا اينكه اندکى قبل از وفاتشان 

موريت خويش را در اين زمینه به کمال رساندند و أواقعه غدير خم در برابر انبوهى از مسلمانان از حج برگشته م

فرمودند: ))من کنت مواله فهذا )على ( مواله ((. اين واقعه را صدها صحابى پیامبر و تابعین آنها نقل کرده اند که در 

 (74)کتابهاى حديثى شیعه و سنى نقل شده است . 

مرحله دوم حیات شیعه ، پس از وفات پیامبر صلى اهلل علیه و آله آغاز مى شود. هنگامى که على علیه السالم و بنى 

اصحاب مشغول مراسم خاك سپارى پیامبر صلى اهلل علیه و آله بودند، گروهى از مهاجرين  هاشم و گروهى از بزرگان

و انصار در سقیفه بنى ساعده جمع شدند و به نزاع بر سر خالفت پیامبر پرداختند، انصار کسى را معرفى مى کرد و 

س آنها امام على أامبر که در رمهاجرين فرد ديگرى را، تا اينكه بدون مشورت با امت اسالمى و بزرگان اصحاب پی

علیه السالم قرار داشت ، بر خالفت ابوبكر توافق کردند. على علیه السالم پس از انجام مراسم تدفین درصدد پس 

گرفتن حق خويش برآمد. مسعودى نقل مى کند که پس از وفات پیامبر صلى اهلل علیه و آله و حادثه سقیفه ، على 

اينان همان گروهى هستند که در زمان پیامبر صلى اهلل علیه و آله  (75)( گرد هم جمع شدند. علیه السالم و ))شیعه او(

داد، سلمان فارسى ، ابوذر و عمار بن ياسر بودند. اما وحشت و س آنها مقأ))شیعه على (( خوانده مى شدند و در ر

غوغايى که پس از بیعت با ابوبكر در میان مسلمانان ايجاد شد، مانع از حمايت آنها از على علیه السالم گرديد و او 

مردم به  دريافت که اگر حق خويش را طلب کند، جنگ و خونريزى در میان مسلمانها باعث نابودى اسالم و بازگشت

جاهلیت خواهد شد. از اين رو او و شیعیانش از مطالبه حق خالفت چشم پوشى کردند، اما شیعه على علیه السالم که 
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توصیه هاى پیامبر صلى اهلل علیه و آله درباره پیروى از على علیه السالم را به خاطر داشتند، در همه حوادث به او 

به پیروى از او با حاکمان وقت همكارى مى کردند. و گاه در سكوت و چشم دوخته بودند و گاه در موارد ضرورت 

عزلت در انتظار فرصت مناسب بودند. در اين دوره تشیع نسبت به دوره قبل فعلیت بیشترى يافت زيرا در مرحله اول ، 

از رحلت پیامبر صلى اهلل شیعه تنها به امامت على علیه السالم پس از پیامبر صلى اهلل علیه و آله اعتقاد داشتند اما پس 

علیه و آله ، على علیه السالم امام و پیشواى شیعیان بود و آنها با اشاره حضرتش در امور سیاسى و اجتماعى و 

جنگها مشارکت مى کردند، گذشته از اينكه در تفسیر و عقايد و احكام فقهى از او پیروى مى کردند و بهره مند مى 

 شدند.

عثمان و به خالفت رسیدن امام على علیه السالم آغاز مى شود. در اين دوره امامت على علیه دوره سوم ، پس از قتل 

السالم ظهور و بروز بیشترى يافت و بعد واليت سیاسى امام نیز تحقق يافت و در نتیجه شیعه نیز در حاکمیت سیاسى 

 (76)نقش بیشترى يافت .

پس از شهادت امام على علیه السالم و صلح امام حسن علیه السالم دوره حیات شیعه در عصر امويان فرا مى رسد که 

ام اول شیعیان دشنام مى دهند و سخت ترين مرحله براى شیعیان بود. در اين دوره خطیبان به دستور بنى امیه به ام

شیعیان بیشترين آزار و شكنجه و قتل و غارت متحمل گشتند. در همین دوره است که قیام حسین بن على علیه السالم 

هجرى بر علیه يزيد بن معاويه رخ مى دهد و فرزند دختر پیامبر صلى اهلل علیه و آله همراه تعدادى از  61در سال 

شهادت مى رسند. پس از شهادت حسین علیه السالم قیامهايى به خونخواهى او و يارانش شیعیان خاص خويش به 

بود. مختار با جلب حمايت محمد حنیفه ،  66و قیام مختار در سال  64رخ داد که از همه مهمتر قیام توابین در سال 

انتقام خون حسین علیه السالم و  فرزند امام على علیه السالم ، شیعه را گرد خويش جمع کرد و آنان را براى گرفتن

يارانش سازماندهى کرد. او قاتالن اهل بیت علیه السالم و شیعیان آنان در کربال را يكى پس از ديگرى از دم تیغ 

گذراند و سر ابن زياد را براى امام سجاد علیه السالم فرستاد. نقل شده است که او پس از جلب حمايت محمد حنیفه 

و به اين ترتیب نخستین انشعاب در شیعه پديد آمد. به پیروان مختار کیسانیه مى  (77)عرفى کرد. او را امام مهدى م

ين اعتقاد کیسانیه اين بود که پس از امام على علیه السالم يا پس از گويند، چون اسم اصلى مختار کیسان بود. مهمتر

امام حسن و امام حسین علیه السالم ، به امامت محمد حنیفه معتقد بودند واو را مهدى موعود مى دانستند. کیسانیه 

 (78)خود به فرقه هاى فرعى تر منشعب شدند. 
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يكى ديگر از قیامهايى که به پیدايش فرقه اى ديگر در میان شیعه انجامید، قیام زيد فرزند امام سجاد علیه السالم است 

ى قیام کرد و سرانجام به شهادت رسید. که بر ضد بنى امیه صورت گرفت . او بر علیه هشام بن عبدالملك حاکم امو

آن دسته از پیروان زيد که او را به امامت قبول داشتند و عقايد خاصى داشتند، به زيديه مشهور شدند، که در بحث از 

 زيديه در اين باره بحث خواهیم کرد.

علیه السالم اسماعیل فرزند سومین انشعاب ، در زمان امام صادق علیه السالم رخ داد؛ گروهى از پیروان امام صادق 

ارشد ايشان و برادر امام موسى کاظم علیه السالم را به عنوان امام هفتم پذيرفتند و به تدريج عقايد خاصى را مطرح 

کردند که به اسماعیلیه معروف شدند. در ادامه ، اين فرقه مورد بحث قرار خواهد گرفت . اما اکثريت شیعه سلسله 

مام معصوم يعنى امام دوازدهم ، مهدى موعود )عج ( پذيرفتند اينان شیعه اثنى عشريه يا امامیه امامان را تا آخرين ا

 نامیده مى شدند.

در اواخر حكومت امويان و اوايل حكومت عباسیان که بخشى از زمان امامت امام باقر علیه السالم و امام صادق علیه 

مت ، فشار بر امامان و شیعیان آنها کمتر شد و در همین فرصت السالم ، را شامل مى شود، به دلیل ضعف اين دو حكو

اندك بود که آن دو بزرگوار، معارف و احكام شیعه را که در واقع ريشه در تعلیمات قرآن و سنت نبوى داشت ترويج 

ى ان عباساز قدرت يافتن عباسیان فشار بر شیعه از سر گرفته شد، گرچه در زمان برخى از حاکم و تبلیغ کردند. پس 

مون شیعه از آزادى بیشترى برخوردار بودند. اندکى پس از غیبت کبرى ، يعنى از اوايل قرن چهارم ، أچون امین و م

( در دستگاه عباسى نفوذ کردند و از مناصب مهم حكومتى بهره تا اواخر قرن پنجم که خاندان آل بويه )خاندان آل بويه

 ى خويش آزادى عمل داشت .مند شدند، شیعه در بیان عقايد و آرا

آل بويه خود يكى از خاندان فرهیخته شیعه بودند و دانشمندان فراوانى را به جامعه اسالمى عرضه کردند. بسیارى از 

متكلمان و فقیهان شیعه در همین زمان پديد آمدند که از جمله آنها مى توان از شیخ صدوق و شیخ مفید و سید 

كومت حمدانیان در قرن چهارم در سوريه و حكومت فاطمیین در قرنهاى چهارم تا مرتضى و شیخ طوسى نام برد. ح

ششم در مصر، که هر دو شیعى مذهب بودند باعث گرديد تا مذهب بودند باعث گرديد تا مذهب تشیع در اين مناطق 

گیرى و کشتار  گسترش بسیارى يابد. اما با روى کار آمدن حكومت ايوبیان در قرن ششم و تسلط آنان بر مصر سخت

شیعیان و نابود کردن آثار و کتب آنان بار ديگر آغاز شد. پس از سقوط حكومت عباسى و روى کار آمدن حكومت 

مغول ، بويژه در دوره حكومت سلطان محمد خدابنده ، مذهب شیعه رواج يافت . بزرگانى چون محقق حلى ، عالمه 

 يسته اند.حلى و خواجه نصیر الدين طوسى در همین زمان مى ز
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پس از اينكه حكومت مغول منقرض شد در ايران حكومت ملوك الطوايفى برقرار گرديد و هر منطقه توسط يك طايفه 

و گروه اداره مى شد، تا اينكه شاه اسماعیل صفوى با برانداختن حكومت طوايف ، بر سرتاسر ايران و حتى بخشى از 

 عراق چیره گشت .

وى مذهب شیعه داشتند و مهمترين و قدرتمندترين حكومت شیعى در عصر غیبت شاه اسماعیل و ديگر حاکمان صف

توسط آنان ايجاد شد. شاه اسماعیل مذهب رسمى را شیعه اعالم کرد و در ترويج آن کوششهاى بسیار نمود. 

يسته اند. کاشانى و عالمه مجلسى در همین زمان مى ز دانشمندان بزرگى چون شیخ بهايى ، میرداماد، مالصدرا، فیض 

اما در همین زمان دولت عثمانى بر ديگر سرزمینهاى اسالمى تسلط داشت و همان سیره امويان نسبت به شیعه را از 

سر گرفت . عثمانیها هزاران نفر از اهالى ترکیه و سوريه را به جرم شیعه بودن از دم تیغ گذراندند و فقیهانى چون شهید 

ار ايوبیان در مصر را در مناطق ديگر شیعه نشین تكرار کردند. بدين سان مذهب ثانى را به شهادت رساندند و همان ک

شیعه که زمانى در سوريه و مصر و بخشى از ترکیه رواج عام داشت ، از آن مناطق رخت بربست و بسیارى از شیعیان 

نوان علويان در آن ترکیه و سوريه از ترس حكومت عثمانى به مناطق کوهستانى هجرت کردند که هم اينك نیز با ع

 (79)مناطق زندگى مى کنند. 

 فرقه هاى شیعه 

اکثر آنها جعلى است . بسیارى از اين ر کتابهاى فرق و مذاهب ، فرقه هاى فرعى متعددى براى شیعه ذکر کرده اند که د

فرقه ها به نام يك عالم يا متكلم شیعى است که اختالفات جزئى با يكديگر داشته اند. مهمترين فرقه هايى که براى 

شیعه ذکر شده است عبارت اند از: غالت ، کیسانیه ، زيديه ، اسماعیلیه و امامیه . غالت به الوهیت على علیه السالم 

ند، در نتیجه آنان اصوال مسلمان نیستند و نبايد در میان فرق اسالمى ذکر شودند. در مورد کیسانیه بايد گفت قائل بود

موريت خود أعلیه السالم و يارانش برآمدند و م أآنان در اصل گروهى سیاسى بودند که درصدد انتقام خون سیدالشهد

 را به خوبى انجام دادند.

محمد حنفیه توسط مختار، اگر صحت داشته باشد، ظاهرا ابزارى ، هر چند ناپسند، براى له امامت و مهدويت أطرح مس

جلب حمايت شیعیان بوده است . گذشته از اينكه کیسانیه فرقه اى انقراض يافته است و اهمیت مذهبى چندانى ندارد. 

بايد امامیه ، زيديه و اسماعیلیه بنابراين اگر بخواهیم فرق و مذاهب مهم و موجود شیعه را مورد بحث قرار دهیم ، 

مورد بحث قرار گیرد. در مورد کیسانیه به همان مقدار ذکر شده اکتفا مى کنیم و غالت را در فصلى جداگانه مطرح مى 

کنیم . از اين میان اکثريت شیعه ، گروهى هستند که غیر از امام على علیه السالم به ديگر امامان معصوم يعنى امام 
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سالم و امام حسین علیه السالم و نه فرزند معصوم علیه السالم او نیز معتقدند. اينان ))شیعه اثنى عشريه (( حسن علیه ال

يا ))امامیه (( نامیده مى شوند. هر چند امروزه در میان ما وقتى کلمه ))شیعه (( ذکر مى شود، امامیه به ذهن خطور مى 

ت بالفصل على علیه السالم از طريق نص معتقدند( شامل زيديه و کند، اما تعريف اصطالحى شیعه )گروهى که به امام

اسماعیلیه نیز مى شود. از اين رو در اين کتاب ، همچون ساير کتابهاى اين رشته ، منظور از شیعه همین اصطالح عام 

 است و در مورد شیعه دوازده امامى ، اصطالح ))امامیه (( به کار مى رود.

 چكیده

لیه السالم که معتقد به امامت بالفصل او از طريق ))نصب (( و ))نص (( پیامبر )ص ( هستند شیعه . به پیروان على ع1

 گفته مى شود. اين اصطالح در زمان پیامبر هم مطرح بوده و تعبیر ))شیعة على (( به کار رفته است .

شیعه و سنى هست مبنى بر  . نخستین دوره حیات شیعه ، زمان حیات پیامبر )ص ( است . روايات متعددى در نزد2

(( توسط پیامبر )ص ( رواج يافته است . کما اينكه پیامبر اکرم )ص ( در طور عمر اين اينكه عبارت ))شیعة على

معرفى فرمودند که اولین دفعه پس از نزول آيه ))و انذر  خويش بارها على علیه السالم را بع عنوان جانشین خويش 

 پايان عمر ايشان هم که واقعه غدير خم اتفاق افتاد اين معرفى تكرار شد. (( بود. درعشیرتك االقرين

( است . در حالى که عده اى در سقیفه مشغول تعیین  . مرحله دوم حیات شیعه مربوط به پس از وفات پیامبر )ص3

آنها مقداد، سلمان ، ابوذر س أخلیفه بودند شیعیان على علیه السالم با اعتقاد به جانشینى او گرد او جمع آمدند که در ر

 و عمار قرار داشتند لكن به جهت حفظ اسالم سكوت اختیار نمودند و با حاکمان وقت همراهى کردند.

. دوره سوم پس از قتل عثمان و به خالف رسیدن على علیه السالم شروع مى شود. در اين دوره امامت على علیه 4

سیاسى هم نقش پیدا کرد. پس از شهادت على علیه السالم و صلح  السالم فعلیت بیشترى يافت و شیعه در حاکمیت

امام حسن علیه السالم دوره حیات شیعه در عصر اموى آغاز مى شود که سخت ترين دوره حیات شیعه است . 

شیعیان در اين دوره متحلم آزار و شكنجه و قتل و غارت مى شوند و در همین زمان است که قیام کربال اتفاق مى 

 .افتد

. اولین اختالف در شیعه زمانى اتفاق افتاد که مختار که به خونخواهى امام حسین علیه السالم قیام کرده بود محمد 5

حنفیه را به عنوان امام مهدى )عج ( معرفى کگرد و در اينجا اولین انشعاب در شیعه پیدا شد. به پیروان مختار و اين 

 اعتقاد کیسانیه مى گويند.
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که به پیدايش فرقه اى ديگر انجامید قیام زيد فرزند امام سجاد علیه السالم بر ضد بنى امیه بود.  . جريان ديگرى6

 پس از آنكه او به شهادت رسید پیروان او که امامت او را قبول داشتند به ))زيديه (( معروف شدند.

فرزند ارشد او را به عنوان امام  . سومین انشعاب در زمان امام صادق علیه السالم رخ داد، زيرا عده اى اسماعیل7

 هفتم پذيرفتند و اسماعیلیه نامیده شدند.

. از اوايل قرن چهارم تا اواخر قرن پنجم که خاندان بويه شیعى مذهب در دستگاه حكومت عباسى نفوذ کرد شیعه 8

یخ صدوق ، شیخ مفید، آزادى عمل بیشترى در بیان عقايد خود پیدا کرد و بسیارى از متكلمان و فقهاى شیعه مانند ش

سید مرتضى ، شیخ طوسى در اين زمان پديد آمدند. گسترش شیعه با حكومت حمدانیان و فاطمیین ادامه يافت ولى 

 در دوره ايوبیان مجددا سخت گیرى بر شیعیان آغاز شد.

عالمه حلى و . در حكومت مغول در قرن هفتم در برخى نقاط مذهب شیعه رواج يافت . بزرگانى چون محقق حلى ، 9

خواجه نصیرالدين طوسى در همین زمان مى زيسته اند. با حاکمیت شاه اسماعیل صفوى بر ايران مذهب شیعه به 

عنوان مذهب رسمى اعالم شد و تالشهاى زيادى در ترويج آن صورت گرفت . علمايى چون شیخ بهايى ، میرداماد، 

مى زيسته اند. امام در همین وقت با حاکمیت دولت عثمانى کاشانى و عالمه مجلسى در همین زمان  مالصدرا، فیض 

در برخى مناطق ديگر، شیعیان مورد آزار و اذيت قرار گرفتند و مذهب شیعه که زمانى در سوريه و مصر و ترکیه 

 رواج داشت از آن مناطق رخت بربست .

على است ، و تنها فرقه هاى مهم . در کتب فرق و مذاهب ، فرقه هاى متعددى براى شیعه ذکر شده که اکثرا ج11

موجود شیعه سه فرق امامیه ، زيديه و اسماعیلیه هستند که از اين میان اکثريت شیعه را امامیه يا شیعیان اثنى عشرى 

که قائل به امامت على علیه السالم امام حسن علیه السالم امام حسین علیه السالم و نه فرزند معصوم آن حضرت 

 هند.هستند، تشكیل مى د

 پرسش 

 . پیدايش شیعه از چه زمانى بوده است و چه دوره هايى را گذرانده است ؟1

 . چه اختالفاتى سبب پیدايش فرقه هاى مختلف در میان شیعیان شد؟2

 .مهمترين فرقه هاى شیعى کدامند؟3
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 امامیه - 7

چنان که مى بینیم معناى لغوى  (81)د. امام در لغت به کسى گفته مى شود که به او اقتدا شود و مردم از او پیروى کنن

مى شود. به  شیعه و امام کامال متناسب و متمم يكديگرند؛ شیعه به معنى پیروان است و امام کسى است که از او پیروى

اين ترتیب ، نقش اساسى دو مفهوم قرآنى ))امام (( و ))امت (( که هر دو از يك ريشه لغوى هم به دست مى آيد، در 

 فرهنگ تشیع معلوم مى شود.

امامیه يا شیعه اثنى عشريه در اصطالح به کسانى گفته مى شود که گذشته از اعتقاد به امامت و خالفت بالفصل على 

، پس از او حسن بن على علیه السالم و حسین بن على علیه السالم و نه فرزند حسین علیه السالم را که  علیه السالم

 (81)آخرين آنها مهدى موعود)عج ( وامام قائم و غايب از ديده هاست ، به امامت مى پذيرند. 

همان گونه که خواهیم ديد، دو مكتب معتزله و اشاعره تا حد زيادى بازتاب جريانهاى متضاد اعتقادى رايج در جامعه 

اسالمى بودند و در زمان و شرائط مشخصى اعالم موجوديت کردند. مكاتب ديگر، مانند خوارج و مرجئه نیز از اين 

ضع مستثنا نبودند و غالبا به صورت انفعالى و در واکنش به حوادث اعتقادى يا سیاسى آن دوران متولد شدند. اما و

وضعیت امامیه به گونه اى ديگر بود. به اعتقاد شیعه و بر اساس پاره اى روايات اهل سنت ، جانشینان پیامبر دوازده 

از اصحاب آن حضرت ، با اسم و نسب مشخص بودند. نخستین تن بودند که از زمان پیامبر، دست کم براى گروهى 

امام ، على علیه السالم ، همراه و همراز پیامبر و شاگرد مخصوص آن حضرت بود. وى گذشته از اينكه از همراه و 

 همراز پیامبر و شاگرد مخصوص آن حضرت بود. وى گذشته از اينكه از تعالیم عمومى پیامبر بهره مد مى شد، از علوم

و اسرار وحى نیز بهره مى گرفت و تفسیر قرآن و معارف اعتقادى اسالم را در محضر حضرتش به طور کامل فرا 

گرفت . او نیز، گذشته از اينكه معارف دينى را در ضمن سخنان و خطبه هاى متعدد براى همگان بیان مى کرد، معارف 

اد و حتى معارف و احكامى را که از پیامبر آموخته عمیقتر را براى فرزندان و نیز اصحاب خاص خويش توضیح مى د

بود در ضمن آثار و نوشته هاى خود به فرزندانش منتقل ساخت . به اين ترتیب ، اين سنت ، سینه به سینه به ديگر 

امامان گشت و علوم ناب آسمانى به امامان و پیروان آنها توسط حاکمان بنى امیه ، امامیه به عنوان يك گروه منسجم 

با يك مدرسه کالمى و اعتقادى خاص فرصصت بروز و ظهور نیافت . تا اينكه امام باقر علیه السالم و امام صادق 

علیه السالم با اندکى فرصتى که از نزاع میان امويان و عباسیان به دست آوردند، توانستند در کنار فقه و ديگر معارف 

 برپايى کالسهاى متعدد و تعلیم شیعیان ، متكلمان برجسته اى شیعه ، کالم امامیه را نیز بنیان نهند. ايشان با
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همچون هشام بن حكم ، هشام بن سالم ، مؤ من طاق و طیار را تربیت کردند که هر يك در موضوع يا رشته اى 

در واقع اين متكلمان با اعتقاد به عصمت و خطاناپذيزى امامان خويش ،  (82)خاص از کالم ، سر آمد ديگران بودند.

معارف اعتقادى را از آن بزرگواران فرا مى گرفتند و خود با استدالل و بیان عقلى به دفاع از آن مى پرداختند. در 

ه هشام بن حكم پس از گزارش يكى از مناظرات خود به امام صادق علیه السالم ، در يكى از روايات آمده است ک

لیف و أجواب پرسش امام که فرمود: اين مطلب را از که آموخته اى ، گفت اصلش را از شما گرفتم و خودم آن را ت

 (83)تنظیم کردم .

کالم امامیه نه با عقل گريزى اصحاب حديث و حنابله موافق بود، و نه با عقل گرايى افراطى و جدلى معتزله همراهى 

 نداشت . داشت . همچنین کالم شیعه با جمودگرايى اشعرى و ناديده انگاشتن نقش تعقل در کشف عقايد سرآشتى

قرآن ، سنت پیامبر و اهل بیت و نیز عقل از منابع معارف شیعه به شمار مى آمد. تاريخ تفكر شیعه گواهى مى دهد که 

متكلمان امامیه با اجتهاد عقلى از قرآن و احاديث بهره ها مى گرفته اند و با ادله و شواهد عقلى ، معارف برگرفته از 

کردند. اصوال پیامبر اکرم )ص ( و امامان علیه السالم خود از نخستین کسانى بودند کتاب و سنت را تبیین و تنسیق مى 

که زمینه بیان معارف اعتقادى و همچنین احتجاج و گفتگوى علمى با مخالفان را هموار کردند. احاديث فراوانى که از 

ه گیرى از عقل و جدال احسن با اهل بیت درباره مسائل اعتقادى وارد شده است ، نشان از راه و روشى خاص در بهر

مخالفان دارد، شیوه اى بديع که در میان متكلمان عصر کمتر براى آن نمونه اى مى توان يافت . کتاب توحید صدوق و 

احتجاج طبرسى مى تواند شاهدى بر اين مدعا باشد که ما در مباحث بعدى به اختصار از آنها ياد خواهیم کرد. 

ن شیعه نه تنها خود ترويج کننده گفتگو پیروامون مسائل اعتقادى بودند، بلكه آنان را مى توان بنابراين پیامبر و اماما

نخستین متكلمان و مدافعه گران در تقابل و تعارض انديشه هاى گوناگون با دين اسالم دانست . در مباحث آينده با 

 آشنا خواهیم شد. روش و مفهوم خردگرايى در شیعه و نیز با شرايط مناظره از اين ديدگاه

 اصول دين در مكتب امامیه 

تكلمان امامیه از گذشته هاى دور پنج اصل را به عنوان اصول عقايد معرفى مى کردند که عبارت از: توحید، عدل ، م

نبوت ، امامت و معاد. انتخاب اين پنج اصل نه به دلیل انحاصر مسائل اعتقادى در آنها، بلكه به دلیل اهمیت بسیار اين 

اصول در مقايسه با ديگر معارف اعتقادى بوده است . البته بسیارى از مباحث مهم اعتقادى ديگر، به عنوان زير 

 مجموعه اصول فوق و در ذيل آنها مورد بحث قرار مى گیرد.
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 از ديدگاه امامیه ، توحید و عدل از ديگر اصول اعتقادى بسى مهمتر بوده است و در احاديث اين دو اصل به عنوان

از دير باز تفسیر خاص امامیه و معتزله از اين دو اصل آنها را از ساير  (84)پايه هاى اساسى دين معرفى شده است .

عدل (( يا گاه به اختصار است ؛ از اين رو به اين دو گروه ))اصحاب التوحید و الفرقه هاى کالمى جدا ساخت 

(( مى گفتند. اصل امامت نیز ويژگى اصلى امامیه بود و آنان را از ديگران و حتى از معتزله جدا مى کرد. ه))عدلی

وم علیه السالم آمده است که ))هر اهمیت اين اصل تا آنجاست که در احاديث پیامبر صلى اهلل علیه و آله و امامان معص

 (85)کس امام خويش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است ((.

ن اشتراك دارد که در ت ، در بسیارى از عقايد با ديگر مسلماناشايان ذکر است که شیعه على رغم پاره اى اختالفا

 کید بر آنها خوددارى مى شود.أاينجا از ت

 در ادامه به برخى عقايد مهم امامیه اشاره مى کنیم :

. توحید: هر چند اصل توحید در میان متكلمان مسلمان محل اتفاق است ، اما ديدگاه امامیه در تبیین توحید صفاتى 1

فعالى با سايرين تفاوتهاى مهمى دارد. آنان درباره توحید صفاتى ، عقیده اشاعره را که براى خدا صفات زايد بر و ا

ذات قائل بودند نمى پذيرند و نیز نظريه برخى معتزله را که منكر صفات خداوند بودند و يا به نیابت ذات از صفات 

 باور داشتند، مردود مى دانند.

یه ، هر چند معنا و مفهوم صفات خدا با ذات او متفاوت است ، اما ذات و کلیه صفات ، داراى يك از نظر متكلمان امام

 نیست . مصداق واحد هستند. به ديگر سخن ، صفات حق تعالى عین ذات اوست و يك حقیقت واحد بیش 

انسان در افعال خويش معتقد  درباره توحید افعالى ، اشاعره به انحصار فاعلیت در خداوند و معتزله به فاعلیت مستقل

بودند، ولى در مكتب امامیه اين دو نظريه به صراحت مورد ترديد و تكذيب قرار گرفته است ؛ زيرا از يك سو انسان 

ثیرگذارى أدر افعال خويش مؤ ثر بوده و افعال در واقع از آدمى صادر مى شود، و از سوى ديگر، قدرت انتخاب و ت

 است )توضیح اين مطلب را در مبحث بعد خواهیم ديد(.انسان در طول فاعلیت خد

ثیرگذارى او در رفتار خويش اعتقاد أ. اختیار و آزادى : امامیه ، برخالف اشاعره ، به اختیار و آزادى انسان و ت2

برکنارى نمى انجامد و وانهادگى انسان به خويش و  -که اعتقاد معتزله است  - دارد، الما اين اختیار هرگز به تفويض 

ثیر و دخالت در امور انسان و جهان را نمى پذيرد. از اين ديدگاه . قدرت اختیار انسان در أمشیت و اراده الهى از ت

طول اختیار خداست و همان طور که هستى انسان دائما از سوى پروردگار افاضه مى شود، قدرت اختیار و انجام کار 
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ى کند. اين گونه نیست که خداوند قدرت انجام کار را به انسان واگذار و را نیز به همان صورت از خداوند دريافت م

ثیر بر افعال انسان را نداشته باشد، بلكه چون مالكیت انسان نسبت به توانايى أتفويض کند و از آن پس خود توان ت

ان است . بنابراين بايد انجام کار، در طول مالكیت خداست ، خداوند نیز نسبت به اين قدرت مالكتر و قادرتر از انس

گفت که قدرت اختیار انسان متوقف بر اجاره و مشیت الهى است و خدا هر لحظه که بخواهد مى توان اصل قدرت را 

ثیر آن در رخداد فعل جلوگیرى کند. اين مطلب در روايات شیعه و در گفتار اهل بیت و أاز انسان باز ستاند و يا از ت

شده است و درباره آن سخن فراوان گفته اند: ))الجبر و ال تفويض ولكن امر بین  به صورت يك قاعده کلى بیان

 ه به شمار مى آمده است .. اين قاعده هماره يكى از امتیازات کالمى شیع(86)االمرين ((

يكى از ادله متكلمان امامیه در رد نظريه جبر، منافات داشتن اين نظريه با عدل الهى است ؛ زيرا مجبور کردن انسانها 

از اين رو، بحث اختیار و آزادى  (87)بر گناه و سپس مجازات آنها به دلیل ارتكاب آن ، کارى قبیح و ظالمانه است .

 انسان از نظر شیعه همواره با نظريه عدل الهى پیوندى ناگسستنى و استوار داشته است .

خدا در نظر گرفته اند و از اين رو  . عدل : متكلمان امامیه صفت عدل را به عنوان يكى از جامعترين صفات فعل3

بسیارى از مباحث مربوط به افعال الهى را در ذيل اصل عدل مندرج مى ساخته اند. از نظر ايشان ، عدل الهى به 

 (88)معناى منزه بودن خدا از ارتكاب افعال قبیح و اخالل به واجبات و لزوم انجام دادن کارهاى درست و نیكوست .

امام اشاعره معتقدند که خداوند هر فعلى انجام دهد همان عدل است ؛ زيرا او مالك همه موجودات است و مالك در 

متكلمان امامیه در رد اين سخن دالئلى آورده اند؛ از جمله  (89)ملك خويش هرگونه که بخواهد، تصرف مى کند.

کارى انجام نخواهد داد. براى  گفته اند که برخى افعال به خودى خود عقال قبیح و ظلم است ؛ از اين رو خداوند چنین

نمونه مى توان به مجبور کردن انسانها به گناه و کیفر دادن آنها به خاطر گناهان يا تكلیف بمااليطاق اشاره کرد. البته 

له حسن و قبح افعال دارد. در حقیقت أاين موضوع نیز ريشه در يكى از مباحث بحث انگیز کالمى ، يعنى مس

له عدل الهى در بین متكلمان مسلمان ، به تلقى و برداشت آنان از حسن و قبح عقلى و أمس تفسیرهاى گوناگون از

 شرعى باز مى گردد.

له حسن و قبح داراى دو عنصر اساسى است : نخست آنكه خوبى و بدى أ. حسن و قبح افعال : نظريه امامیه در مس4

از اين به حسن و قبح ذاتى ، در مقابل الهى ، تعبیر مى  به عنوان يكى از ويژگیهاى اعمال در نظر گرفته مى شود )که

شود( و ديگر آنكه عقل آدمى را بر درك خوبى و بدى اعمال توانا مى داند )که از اين بح حسن و قبح عقلى ، در 

یست مقابل شرعى ، تعبیر مى شود(. با وجود اين ، امامیه معتقدند که انسان به دلیل محدوديت عقل و آگاهى ، قادر ن
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ارزش همه افعال را به درستى درك کند؛ نیازمند دين و شريعت است . اما اشاعره معتقدند که افعال خود داراى خوبى 

و بدى نیستند و حتى اگر هم چنین مى بود، عقل آدمى از درك اين ويژگیها عاجز و ناتوان است . امامیه بر اساس 

عالى را که عقل ذاتا قبیح و ناشايسته مى داند، از خداوند متعال نظريه خويش در حسن و قبح افعال ، مى کوشد تا اف

سلب کند. اما اشاعره که حسن و قبح ذاتى و عقلى را قبول ندارند، بر آن اند که خدا هر کارى انجام دهد همان عدل و 

 خوب است ، نه اينكه خداوند فعلى را که عقل آن را ذاتا خوب و عدل مى داند، انجام خواهد داد.

. رؤ يت خدا: امامیه معتقد است که خداوند متعال به هیچ صورت ، در دنیا و آخرت با چشم قابل رؤ يت نیست ؛ 5

زيرا ديده شدن از ويژگیهاى موجود مخلوق مادى يعنى جسم است . البته در احاديث امامان به نوع ديگرى از رؤ يت 

كه از آن به عنوان عالى ترين نوع معرفت آدمى نسبت به اشاره شده است که تنها مردود نیست ، بل -رؤ يت قبلى  -

خدا ياد مى شود. اين مشاهده و رؤ يت نه تنها در آخرت حاصل مى شود، بلكه در همین دنیا نیز ممكن و میسر است 

. آنگاه که از امام على علیه السالم درباره رؤ يت پرسیده شد که ايا پروردگارت را هنگام پرستش ديده اى آن 

رت فرمود: ))من کسى نیستم که پروردگارى را که نديده ام بپرسم ((، عرض کردند: چگونه او را ديده اى ؟ فرمود: حض

 (91)))ديدگان با ديدن او را درك نكنند ولى دلها با حقايق ايمان او را مى بینند((.

. امامت : در بین مكاتب کالمى ، امامیه تنها گروهى هستند که امامت را از اصول دين به شمار مى آورند و بر آن 6

امت را کید وافر دارند. ديگر حوزه هاى کالمى با اين اعتقاد که نصب امام بر مسلمان واجب است نه بر خداوند، امأت

امام امامیه ، امامت را از  (91)يك تكلیف شرعى ماانند ديگر واجبات مى دانند و آن را از فروع دين مى شمارند.

ا امام را خداوند معین کرده است و نصب امام ، همچون ارسال رسل ، يكى از وظايف خداوند اصول دين مى داند؛ زير

در هدايت بندگان است . وظیفه مردم در اين میان ، معرفت و شناسايى امام و بیعت با او و پیروى از آموزه ها و 

در تفكر شیعى به کلى با انگاره ديگران  فرامین اوست . اين نكته را نیز بايد افزود که مفهوم ))امت (( و ))امامت ((

تفاوت دارد؛ به اعتقاد امامیه ، امامت صرفا يك رهبرى اجتماعى و حتى رهبرى دينى به معناى اجراى احكام اسالمى 

نیست ، بلكه امامت ، رهبرى امت اسالم در همه شؤ ون حیات بشرى اعم از اعتقادى ، عملى ، اخالقى ، اجتماعى و 

و يا يك شخصیت عادى نیست که مردم او را به میل خويش برگزينند  از سوى ديگر، امام يك شخص سیاسى است . 

و او را به حل و فصل امور عادى و روزمره بگمارند، بلكه امام فردى معصوم از گناه و خطاست و رسالت سنگین 

از تلقى وحى و شريعت ، جانشین اوست  استمرار راه نبوت را بر دوش دارد. بنابراين امام در همه شؤ ون پیامبر، غیر
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و از وظايف امام ، ابالغ احكام و معارفى است که پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله به دلیل نبود شرايط در ابالغ آنها 

 توفیق نیافت .

ر از عقايد امامت براى امامیه نه تنها يكى از مهمترين اصول اعتقادات است ، بلكه جايگاه امامیه را در بسیارى ديگ

روشن و مشخص مى سازد. يكى از ويژگیهاى امام ، مرجعیت دينى و اعتقادى است و بديهى است که شیعیان در 

مسائل اعتقادى خود از امامان و احاديث آنها کمك مى گیرند. به اين ترتیب امامت يك اعتقاد محورى و ويژگى 

باز مى گردد. از ديگر عقايد امامیه که برگرفته از گفتار امامان اصلى امامیه است و ديگر عقايد ممتاز امامیه به امامت 

 ، تقیه ، عذاب قبر، شفاعت و رجعت ، نام برد.أاست ، مى توان از بد

 متكلمان امامیه 

ر يك تقسیم بندى اولیه ، متكلمان برجسته امامیه را مى توان در دو طبقه اصلى جاى داد: طبقه اول متكلمان عصر د

البا از اصحاب امامان و تربیت يافتگان مستقیم ايشان به شمار مى روند، و طبقه دوم که متكلمان عصر حضورند که غ

غیبت هستند. البته متكلمان عصر غیبت به طبقات متعددى تقسیم مى شوند هه بدون ترديد براى شناخت دقیقتر 

 ديدگاههاى متكلمان شیعى ، بايد اين تقسیمات فرعى را پى گیر کرد.

 ينجا به برخى از متكلمان اين دو دوره اشاره مى کنیم :در ا

 متكلمان نخستین

ق (: او از شاگردان و اصحاب برجسته امام صادق علیه السالم و امام کاظم علیه السالم  ه 199. هشام بن حكم )م 1

شمار مى رفت و  بود که در مباحث کالمى به خصوص در موضوع امامت سر آمد شاگردان امام صادق علیه السالم به

امام او را در فن مناظره بر ديگر شاگردانش ترجیح مى داد و به او مى فرمود: ))امثال تو بايد با مردم گفتگو و مناظره 

و با متكلمان مشهور از  (92)کنند.(( و نیز درباره او فرمود ))هشام با قلب و زبان و با دستش به ما کمك مى کند((.

فرقه هاى مختلف و به ويژه با معتزلیان به مناظره مى پرداخت و معموال در بحث ، بر آنان پیروز مى شد. گفتگوى او 

شايد به دلیل همین تسلط بر  (93)وع امامت مشهور است .با عمرو بن عبید، از مؤ سسان مكتب اعتزال ، در موض

گرفت و به دروغ او را قائل به مناظره و غلبه او به مخالفان بود که از سوى فرقه هاى رقیب مورد اتهامات متعدد قرار 

هشام در علم کالم و فن مناظره تا آنجا شهرت يافت که يحیى بن خالد بر مكى وزير  (94)تشبیه و تجسیم دانستند.

مقتدر هارون الرشید، او را به رياست و مقام داورى در مجالس مناظره متكلمان برگزيده . وى داراى آثار کالمى 
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متعددى است ؛ از جمله آنها کتاب التوحید، کتاب االمامة ، کتاب الجبر و القدر، کتاب الرد على الزنادقه ، کتاب الرد 

 (95)لتوحید مى باشد.على المعتزله ، کتاب الرد على ارسطاطالیس فى ا

. هشام بن سالم : از شاگردان و اصحاب امام صادق علیه السالم و امام کاظم علیه السالم است . از پاره اى شواهد 2

او  (96)مى شوذد که او به جهت تخصص در علم توحید بیشتر در اين موضوع به بحث و مناظره پرداخته است . معلوم

 (97)اره معراج دانسته اند.را مؤ لف کتابهايى از جمله کتابى درب

و  . محمد بن على بن نعمان معروف به مؤ منن الطاق : وى از اصحاب امام سجاد علیه السالم و امام باقر علیه السالم3

امام صادق علیه السالم است . در مناظرات کالمى بسیار چیره دست و حاضر جواب بود و مخارفانش به او شیطان 

الطاق مى گفتند. از جمله کتابهايش ، کتاب المعرفة ، کتاب االمة ، کتاب الرد على المعتزله فى امامة المفضول است 

.(98) 

. قیس الماصر: علم کالم را از امام سجاد علیه السالم فرا گرفت . در مجلسى به همراه هشام بن حكم ، هشام بن 4

تكلم شامى به مناظره پرداخت و بر او سالم ، مؤ من الطاق و حمران بن اعین در محضر امام صادق علیه السالم با م

 (99)غلبه کرد.

سالم و امام کاظم علیه السالم ق (: از اصحاب امام باقر علیه السالم و امام صادق علیه ال ه 151. زرارة بن اعین )م 5

 (111)و امام کاظم علیه السالم است . ابن نديم او را بزرگترين رجال شیعه از جهت فقه و کالم و حديث مى داند.

نجاشى او را فقیه و متكلم و اديب و شیخ امامیه در زمان خويش معرفى مى کند و کتابهايى در استطاعت و جبر از او 

 (111)بر مى شمارد.

ان ياد شده در قرن دوم هجرى مى زيسته اند. از ديگر متكلمان امامیه در اين قرن مى توان از حمران بن اعین ، متكلم

عیسى بن روضه ، على بن اسماعیل )از نوادگان میثم تمار صحابى مشهور امام على ( صحاك ، على بن حسین بن 

 (112)ن حسن بن فضال نام برد.محمد الطائى ، حسن بن على بن يقطین ، حديد بن حكیم و فضال ب

ز لیفات متعددى بوده اند. اأالبته در قرن سوم هجرى نیز متكلمان بسیارى از اصحاب ائمه مى زيسته اند و صاحب ت

 (113)میان اين متكلمان ، تنها به ياد کردى از فضل بن شاذان بسنده مى کنیم .

سالم و امام جواد علیه السالم و امام هادى علیه السالم ق ( از اصحاب امام رضا علیه ال ه 261. فضل بن شاذان )م 6

و امام حسن عسكرى علیه السالم است و از متكلمان برجسته امامیه به شمار مى رود. ظاهرا او بیش از ديگران 
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از کتابهاى او که  (114)کتاب به او نسبت داده شده است . 181مطالب خود را به نگارش در مى آورده که در حدود 

تاکنون بر جاى مانده است . کتاب معروف االيضاح است . اين کتاب در رد فرقه هاى کالمى مختلف به رشته تحرير 

آنان مى پردازد. بخشى از اين کتاب درباره قرآن و بخشى ديگر درباره رجعت  در آمده است که به نقل و رد آراى

 (115)است .

 متكلمان عصر غیبت 

هجرى ، متكلمان شیعه از فیض حضور امام  261مهدى موعود )عج ( در سال  ا آغاز غیبت صغراى امام دوازدهمب

محروم مى شوند. بنابراين تمام متكلمانى که از آن تاريخ تا کنون مى زيسته اند، از متكلمان عصر غیبت به شمار مى 

 روند.

ره اى مى کنیم . از آنجا که در اينجا تنها به مهمترين متكلمان که بیشتر در قرن چهارم و پنجم مى زيسته اند اشا

تعدادى از متكلمان اين دوره از خاندان نوبختى هستند، الزم است نگاهى کوتاه به وضعیت اين خانواده هاى شیعى و 

امامى بودند که متكلمان بسیارى از میان آنها ظهور کردند. برخى از افراد اين خاندان از اصحاب و ياران امامان 

بوده اند و حسین بن روح نوبختى به عنوان چهارمین و آخرين نايب امام دوازدهم در عصر  معصوم )علیهم السالم (

غیبت صغرى برگزيده شد. نوبختیان از يك خانواده منجم ايرانى بودند که در زمان امويان مسلمان شدند و بعدها به 

از جمله به علم نجوم و فلسفه  تشیع گرايیدند. ايشان در فرهنگ و تمدن دوره عباسى نقش بسزايى داشتند و خود

مشهور و معروف بودند. آشنايى آنها با فلسفه و انديشه هاى معتزلى سبب شد تا کالم امامیه رفته رفته از نظر عقلى پر 

رنگتر گردد و مفاهیم فلسفى و منطقى به کالم شیعه راه يابد. کتاب الیاقوت که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد مؤ يد 

 در اينجا ابتدا به سه تن از متكلمان امامى از اين خانواده خواهیم پرداخت : (116)ب است اين مطل

تكلمان شیعه و غیر شیعه و از بزرگان شیعه و رهبر امامیه دانسته ق ( او را شیخ م ه 311 - 237. ابوسهل نوبختى )1

 (117)اند و کتابهاى بسیارى از جمله چندين کتاب درباره امامت به او نسبت داده اند.

 311. حسن بن موسى نوبختى )برادرزاده ابوسهل نوبختى (: نجاشى معتقد است که او در زمان خويش و در سالهاى 2

لیفات او در مباحث علمى و فلسفى و أکتاب از ت 41هجرى بر ديگر متكلمان فضیلت و برترى داشته است و حدود 

لیفات او، که به دست ما رسیده است ، کتاب معروف فرق الشیعه است که از أاز جمله ت (118)کالمى را نام مى برد.
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ى شیعه است . او در اين کتاب به مهمترين و قديمى ترين کتابها در موضوع ملل و نحل و در بیان تاريخ انديشه ها

 معرفى فرقه هاى مختلف شیعه مى پردازد و در آن به تفصیل از ظهور آرا و عقايد گوناگون شیعیان بحث مى کند.

. ابو اسحق ابراهیم بن نوبخت : از متكلمان بزرگ امامیه و مؤ لف کتاب الیاقوت است . اين کتاب يكى از يادگارهاى 3

بختیان و از قديمى ترين کتابهاى کالمى موجود امامیه است . او در اين کتاب شايد براى نخستین بر جاى مانده از نو

بار، مفاهیم فلسفى مانند جوهر، عرض ، تسلسل و تقسیم موجود به واجب و ممكن و استدالل به برهان وجوب و 

در حوزه هاى علمیه به عنوان  امكان را مورد بحث قرار مى دهد. عالمه حلى شرحى بر اين کتاب نگاشته است که

 (119)يك متن کالمى تدريس مى شده است .

 (111)تكلمان زبر دست شیعه دانسته است ..محمد بن عبدالرحمن بن قبه معروف به ابن قبه : ابن نديم او را از م4

تقاد همه او نجاشى معتقد است که ابن قبه نخست پیرو مكتب اعتزال بود، ولى بعدها به مكتب امامیه گرايید. به اع

متكلمى توانمند و بلند مرتبه بوده است و کتابهايى در باره امامت و رد بر معتزلیانى مانند ابوالقاسم بلخى و ابو على 

 (111)جبايى و نیز رد بر زيديه ، به رشته تحرير در آورده است .

ق ( از شخصیتهاى برجسته امامیه و استاد شیخ مفید بزرگترين متكلم امامیه است . شهرت  ه 381. شیخ صدوق )م 5

، فقیهلیف کرده است ؛ از جمله مى توان به من اليحضره الأاو بیشتر در علم حديث است و کتابهاى روايى بسیارى را ت

يكى از کتابهاى چهارگانه اصلى و معتبر امامیه اشاره کرد. نجاشى او را شیخ و فقیه شیعه امامیه معرفى کرده و فهرست 

شهرت صدوق در علم کالم بیشتر به دلیل کتابهاى حديثى بسیارى است  (112)مفصلى از آثار او را ذکر کرده است .

لیف کرده است . وى هر چند در بحث و استدالل بسیار چیره دست بود، اما بنا أکه در موضوعات کالمى و اعتقادى ت

االعتقادات که به تبیین و تنسیق عقايد کید مى ورزيد. او حتى در کتاب أبه روش خاص خود بیشتر بر نصوص دينى ت

امامیه پرداخته است ، عبارات خود را به دقت از الفاظ قرآن و احاديث برگزيده است . کتاب التوحید او جامع عقايد 

اصلى و مهم امامیه است و از مهمترين منابع کالم امامیه به شمار مى رود، و از او مناظره هايى در موضوع امامت نقل 

شیخ صدوق از جهتى در مقابل روش متكلمان نوبختى است ؛ به اين معنا که نوبختیان سعى  روش  (113)ست .شده ا

الم سود جويند و نقش عقل را در عقايد تقويت کنند، در حالى که شیخ مى کردند تا از مباحث فلسفى در علم ک

صدوق سعى مى کند بیشتر از نقل و نصوص دينى بهره گیرد. مقايسه اى بین مطالب کتاب الیاقوت و االعتقادات ، اين 

 مطلب را به خوبى نمايان مى سازد.
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متكلمان شیعه در عصر خويش و مقدم بر  ا رئیس ق ( ابن نديم که معاصر اوست وى ر ه 413 - 336. شیخ مفید )6

فقه به شمار مى سید مرتضى و شیخ طوسى از جمله شاگردان بسیار او در علم کالم و  (114)ديگران معرفى مى کند.

از مهمترين کتابهاى کالمى  (115)آيند. مفید مؤ لف کتابهاى بسیارى است که بیشتر آنها در موضوعات کالمى است . 

لیف اوائل ، بیان تفاوتها و أمقاالت است . چنان که خود در مقدمه کتاب آورده است ، منظور شیخ از تاو اوائل ال

، حاطه بر ابعاد گوناگون مكتب تشیعتمايزهاى شیعه و معتزله و نیز بیان نقطه اشتراك او با آراى نوبختیان است . او با ا

 (116)به خوانندگان ارائه کند.توانسته است به اختصار آرا و عقايد شیعه امامیه را 

تفكر کالمى مفید را از جهت توجه به عقل و نقل مى توان حد وسط میان روش متكلمان نوبختى و شیخ صدوق 

کرد. در حالى که نوبختیان در مباحث کالمى عقل را اصل و اساس مى دانستند و به استقالل عقل در شناخت  ارزيابى

حقايق دين باور داشتند و شیخ صدوق بر قرآن و احاديث اهل بیت علیه السالم تكیه مى کرد، شیخ مفید سعى مى کند 

د آدمى با استدالل مى تواند به حقايق دينى راه يابد، اما کید کند. او تصريح مى کند که هر چند خرأتا بر هر دو منبع ت

وحى راه را بر عقل مى گشايد و کیفیت خردورزى را به او مى آموزد، از اين رو عقل محتاج قرآن و احاديث است و 

 (117)به اصطالح سمع بر عقل مقدم است .

لیفات او أق ( او از بزرگترين متكلمان امامیه و استاد شیخ طوسى است . ت ه 436 - 355. سید مرتضى علم الهدى )7

در چهار مجلد به بیش از صد رساله و کتاب مى رسد که برخى از آنها با عنوان رسائل الشريف المرتضى تاکنون 

 (118)منتشر شده است .

د به آن سید مرتضى کالم امامیه را بیش از شیخ مفید به جانب عقالنیت کشاند. او تقدم سمع بر عقل را که شیخ مفی

و بر آن شد که عقل مستقال و بى نیاز از وحى مى تواند دست کم اصول و ارکان انديشه دينى  (119)معتقد بود، رد کرد

 را به دست آورد.

ق (: مؤ سس حوزه علمیه نجف اشرف و از بزرگان شیعه و جامع علوم مختلف اسالمى و  ه 261. شیخ طوسى )م 8

از جمله علم کالم بوده است . دو مجموعه گرانسنگ روايى او، يعنى تهذيب االحكام و االستبصار، از چهار کتاب 

تمهیداالصول است که شرحى بر بخش نظرى رساله اصلى حديث امامیه به شمار مى آيد. مهمترين کتابهاى کالمى او 

عقلى شیعه  شیخ طوسى روش عقالنى سید مرتضى را تكمیل کرد و کالم (121)جمل العلم و العمل سید مرتضى است .

 را به کمال رساند.
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متكلمان شیعه پس از شیخ طوسى تنها به شرح و بسط آراى پیشینیان برخاستند و عمال چیزى بر آن نیفزودند. تنها در 

قرن هفتم هجرى بود که با ظهور خواجه نصیرالدين طوسى کالم شیعه دچار تحولى ديگر شد و راهى نو در پیش 

 گرفت .

ق (: در مین متكلمان دوره غیبت او بیش از ديگران بر کالم امامیه به معناى  ه 672طوسى )م  . خواجه نصیر الدين9

ثیر داشته است . اهمیت خواجه بیشتر از آن روست که وى بیش از همه به عقايد شیعه رنگ فلسفى داد أامروزين آن ت

كى از مهمترين کتابهاى کالمى شیعه را آفريد و لیف کتاب تجريداالعتقاد يأو مباحث فلسفى را وارد کالم کرد. او با ت

ديگران را به پیروى از سبك عقلى خود رهنمون ساخت . اين کتاب از همان زمان تا کنون ، مهمترين متن درسى کالم 

در حوزه هاى شیعه و مورد توجه متكلمان شیعى و سنى بوده است . اهمیت اين کتاب را از استقبال فراوان دانشمندان 

ب گوناگون در نگارش شرح و حواشى بر آن مى توان دريافت ؛ از جمله کشف المراد اثر عالمه حلى و شرح مذاه

 تجريدالعقايد نوشته قوشجى )اشعرى مذهب ( قابل ذکر مى باشد.

ق (: او جامع علوم عقلى و نقلى بود و در هوش و استعداد و جامعیت و فراوانى آثار  ه 726 - 648. عالمه حلى )11

بود. وى بى ترديد در علوم عقلى مانند منطق ، رياضیات و فلسفه صاحب نظر بود و  لیفاتى زبانزد عام و خاص أت و

از متكلمان برجسته امامیه به شمار مى آيد. عالمه حلى در علوم عقلى شاگرد خواجه نصیرالدين طوسى و ادامه دهنده 

 سنت فكرى او در کالم شیعى است .

کاشانى و مال عبدالرزاق الهیجى ظهور  نیز متكلمان برجسته اى مانند عالمه مجلسى ، فیض پس از عالمه حلى 

 کردند و هر يك آثار متعددى در کالم امامیه آفريدند.

به اين ترتیب کالم شیعه سه مرحله متوالى را پشت سر گذاشته است که در هر دوره به تدريج بر جنبه هاى عقالنى آن 

وم فلسفى نزديكتر گشته است . در دوره اول ، کالم شیعه بیشتر بر نصوص دينى و کالم امامان افزوده شده و به عل

شیعه تكیه داشت و عقل در خدمت تبیین معارف وحى و دفاع از حقانیت آن در برابر نظريات رقیب بود. در دوره دوم 

يافت و در انديشه  ى کالم شیعه افزايش که با آغاز عصر غیبت و ظهور متكلمان نوبختى مقارن است ، مايه هاى عقالن

هاى بزرگانى ، مانند شیخ مفید و سید مرتضى و شیخ طوسى کامال پخته و پرورده گشت و نظام و سامان منطقى 

در هم آمیخت ، هر چند تا رسیدن به  أخويش را بازيافت . با ظهور خواجه نصیرالدين طوسى کالم شیعه با فلسفه مش

لهین و شاگردان او صورت گرفت ، هنوز راه درازى در پیش داشت . در اين أبه دست صدرالمتيك کالم فلسفى که 
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دوره ، هر چند عقل گرايى فلسفى عمال بر کالم شیعه سايه انداخت ، اما نبايد پنداشت که ديگر گرايشها به کلى به 

 سردى و خاموشى گرايید.

رايانه و عقل گرايى معتدل بوده است و در عصر حاضر اين کالم شیعه حتى در قرنهاى اخیر شاهد گرايشهاى نص گ

رويارويى همچنان ادامه دارد. اگر در نظر آوريم که در دوران معاصر تمايالت علمى و تجربى و فلسفه مغرب زمین 

مى ثیر قرار داده است ،، وجود اختالف و چند گونگى در کالم نوين اسالأانديشه هاى کالمى را گاه و بى گاه تحت ت

 بیشتر نمايان مى شود.

 چكیده 

. معناى لغوى امام و شیعه متمم يكديگرند، شیعه به معنى پیروان است و امام کسى است از او پیروى مى شود امامیه 1

يا شیعه اثنى عشريه اصطالحا به کسانى گفته مى شود که گذشته از اعتقاد به امامت بالفصل على علیه السالم پس از 

علیه السالم و حسین بن على علیه السالم و نه فرزند ايشان که آخرين آنها مهدى موعود )عج (  او حسین بن على

 است به امامت مى پذيرند.

. فرق اسالمى ، چون معتزله ، اشاعره ، خوارج و مرجئه ، غالبا در واکنش به حوادث اعتقادى و سیاسى برخى دوره 2

ايش امامیه اين گونه نبوده است . جانشینان پیامبر صلى اهلل علیه و آله از ها و به صورت انفعالى پیدا مى شدند ولى پید

زمان خود حضرت ، دست کم براى عده اى از اصحاب مشخص بودند که از علوم و اسرار پیامبر بهره خاص گرفته 

ود در بعضى دوره ها بودند و اين علوم و اسرار سینه به سینه در آنها انتقال پیدا کرده بود، لكن به جهت اختناق موج

فرصت بروز و ظهور به صورت گروهى منسجم را نیافتند تا اينكه امام باقر علیه السالم و امام صادق علیه السالم با 

 اندك فرصتى که يافتند توانستند در کنار فقه شیعه ، کالم امامیه را هم بنیان نهند و متكلمان برجسته اى را تربیت کنند.

با عقل گريزى اصحاب حديث و حنابله موافق بود و نه با عقل گرايى افراطى معتزله همراهى داشت . کالم امامیه نه 3

چه اينكه با جمودگرايى اشعرى و ناديده گرفتن نقش تعقل در کشف عقايد سرآشتى نداشت . منابع معارف شیعه 

ذشته از استفاده از مستقالت عقلى ، با عبارت بودند از قران سنت پیامبر و اهل بیت و همچنین عقل . متكلمان امامیه گ

 اجتهاد عقلى معارف قرآن و سنت را استنباط مى کردند و به جدال احسن با مخالفان مى پرداختند.
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. پنج اصل توحید، عدل ، نبوت ، امامت و معاد به عنوان اصول عقايد امامیه معرفى شده است . دو اصل توحید و 4

دارد و تفسیر خاص امامیه و معتزله از اين دو اصل ، آنها را از ديگر فرق کالمى جدا عدل در اين میان اهمیت بیشترى 

 کرده است . اصل امامت هم مختص امامیه بوده که آنها را از بقیه و حتى معتزله جدا نموده است .

تند، برخالف . امامیه در مورد توحید صفاتى معتقدند که صفات را زايد بر ذات متغايرند لكن مصداقا واحد هس5

معتقدند که صفات را زايد بر ذات مى دانند و يا معتزله که به نیابت ذات از صفات قائلند. در مورد توحید افعالى هم 

نظر اشاعره مبنى بر انحصار فاعلیت در خدا و نظر معتزله مبنى بر فاعلیت مستقل انسان از سوى امامیه رد شده است . 

 تفويض معتزله نمى انجامد بلكه قدرت اختیار انسان متوقف بر اجازه الهى است .اختیار و آزادى انسان هرگز به 

عدل در نزد امامیه به معناى منزه بودن خداوند از ارتكاب افعال قبیح و لزوم انجام کارهاى نیكوست . آنان سخن 

رد مى کنند. نظريه امامیه در  اشاعره مبنى بر اينكه عدل همان فعلى است که خدا انجام مى دهد )ولو قبیح ( با داليلى

له حسن و قبح داراى دو عنصر اساسى است . نخست آنكه حسن و قبح ، ذاتى افعال است و ديگر آنكه عقل أمس

آدمى قادر بر درك اين حسن و قبح است ، البته در برخى موارد براى شناخت حسن و قبح افعال محتاج دين و 

 الى را که عقال قبیح انداز خداى متعال سلب مى کنند.شريعت است . بر همین اساس امامیه افع

. امامیه معتقد است خداى متعال به هیچ صورت در دنیا و آخرت با چشم قابل رؤ يت نیست . البته رؤ يت قلبى که 7

در روايات آمده نه تنها مردود نیست بلكه عالى ترين نوع معرفت آدمى نسبت به خداوند است و چه بسا که اين رؤ 

 ت در همین دنیا هم میسر باشد.ي

کید دارد. بنابر أ. در میان مكاتب کالمى ، امامیه تنها گروهى است که امامت را از اصول دين مى شمارد و بر آن ت8

 نظر امامیه ،

مى امام را خداوند تعیین مى کند و مردم مى بايد امام زمان خود را بشناسند و با او بیعت کنند. امامت رهبرى امت اسال

در همه شؤ ون حیات بشرى اعم از اعتقادى ، علمى ، اخالقى ، سیاسى و اجتماعى است و امام فردى معصوم از خطا 

 و گناه است .

. متكلمان برجسته امامیه از يك نظر به دو گروه تقسیم مى شوند: متكلمان عصر حضور که از اصحاب ائمه اند و 9

. هشام بن حكم ، شاگرد برجسته امام صادق 1حضور عبارت اند از:  متكلمان عصر غیبت . برخى از متكلمان عصر

علیه السالم و امام کاظم علیه السالم که سرآمد شاگردان آن حضرت در مباحث کالمى بوده و داراى آثار کالمى 
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ن على بن . محمد ب3. هشام بن سالم . شاگردان امام صادق علیه السالم و امام کاظم علیه السالم ؛ 2متعددى است ؛ 

نعمان معروف به مؤ من الطاق که از اصحاب امام سجاد علیه السالم و امام باقر علیه السالم و امام صادق علیه السالم 

. زرارة بن اعین : از اصحاب امام باقر علیه السالم و امام صادق علیه السالم و امام کاظم 5الماصر؛  . قیس 4است ؛ 

بزرگترين رجال شیعه مى دانند. متكلمان ياد شده در قرن دوم هجرى مى زيسته اند. در علیه السالم که برخى او را از 

قرن سوم هم متكلمان بسیارى بوده اند که از جمله آنها فضل بن شاذان است که از اصحاب امام رضا علیه السالم ، 

است . کتاب معروف االيضاح که در امام جواد علیه السالم و امام هادى علیه السالم و امام حسن عسكرى علیه السالم 

 رد فرقه هاى مختلف کالمى است مربوط به اوست .

است که تعدادى از آنها از خاندان نوبختى اند. خاندان نوبختى  5و  4. مهمترين متكلمان عصر غیبت مربوط به قرن 11

السالم بوده اند از جمله حسین بن از مهمترين خانواده هاى شیعى بوده اند که برخى از آنها ياران امام معصوم علیه 

روح نوبختى که آخرين نايب خاص امام دوازدهم علیه السالم بوده است . اين خاندان در فرهنگ و تمدن دوره 

عباسى نقش به سزايى داشتند و به جهت آشنايى با فلسفه ، مفاهیم فلسفى را در کالم امامیه وارد کردند. ابوسهل 

ختى )صاحب کتاب فرق الشیعه ( و ابواسحق ابراهیم بن نوبخت )صاحب کتاب الیاقوت ( نوبختى ، حسن بن موسى نوب

 از جمله متكلمان امامیه منسوب به اين خاندان هستند.

. يكى از شخصیتهاى برجسته امامیه شیخ صدوق صاحب کتاب من اليحضره الفقیه است . وى در کتب خويش 11

 کتاب التوحید شیخ صدوق جامع عقايد اصلى و مهم امامیه است . کید ورزيده است .أبیشتر بر نصوص دينى ت

روش شیخ صدوق از جهتى در مقابل روش متكلمان نوبختى است . نوبختیان سعى مى کردند از مباحث فلسفى و 

عقلى در کالم سود جويند و شیخ صدوق بیشتر از نصوص دينى بهره مى جست . مقايسه کتاب الیاقوت و االعتقادات 

 مطلب را روشن مى سازد.اين 

. شیخ مفید از ديگر متكلمان مشهور امامیه است که سید مرتضى و شیخ طوسى از شاگردان او محسوب مى شوند. 12

مهمترين کتاب کالمى وى اوائل المقاالت است . تفكر کالمى مفید از جهت توجه به عقل و نقل حد وسط میان روشن 

شود. سید مرتضى متكلم ديگر امامیه پس از شیخ مفید کالم امامیه را  متكلمان نوبختى و شیخ صدوق محسوب مى

بیشتر به جانب عقالنیت کشاند. شیخ طوسى که داراى دو مجموعه هاى تهذيب االحكام و االستبصار است در زمینه 

س از او عقالنى سید مرتضى را تكمیل کرده است و متكلمان شیعى پ کالمى کتاب تمهیداالصول را نگاشته و روش 
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تنها به شرح و بسط آراى سلف پرداختند تا در قرن هفتم با ظهور خواجه نصیر الدين طوسى کالم شیعه دچار تحولى 

 ديگر شد.

ثیر گذارده است . او أ. خواجه نصیر الدين طوسى در میان متكلمان دوره غیبت بیش از ديگران بر کالم امامیه ت13

لیف کتاب تجريد االعتقاد يكى از مهمترين کتابهاى کالمى شیعه را أى داد و با تبیش از همه به عقايد شیعه رنگ فلسف

 آفريد. اهمیت اين کتاب را از شروحى که بر آن نوشته شده مى توان يافت .

عالمه حلى که جامع علوم عقلى و نقلى بود شرح کشف المراد را بر تجريد خواجه نگاشت و پس از وى هم متكلمان 

 عالمه مجلسى ، فیض کاشانى و مالعبدالرزاق الهیجى آثار ديگرى را در کالم امامیه آفريدند. برجسته اى چون

. کالم شیعه در سه مرحله متوالى ، به تدريج بر جنبه عقالنى آن افزوده شد و به علوم فلسفى نزديكتر شد. در دوره 14

تبیین معارف وحى و دفاع از حقانیت و  دينى و کالم ائمه بود و عقل در خدمت کید بیشتر بر نصوص أنخست ت

عقالنیت آن بود. در دوره دوم مايه هاى عقالنى کالم شیعه افزايش يافت . در نهايت با ظهور خواجه طوسى کالم شیعه 

در آمیخت . کالم شیعه در قرنهاى اخیر هم شاهد گرايشهاى نص گرايانه و عقل گرايى معتدل بوده است  أبا فلسفه مش

 ارويى همچنان ادامه دارد.و اين روي

 پرسش 

 .تفاوت امامیه با ديگر فرق در چگونگى پیدايش چیست ؟1

 .تفاوت روش کالمى امامیه با روش کالمى معتزله و اشاعره چیست ؟2

 .اصول دين امامیه را بنويسید و در هر مورد تفاوت امامیه با ديگر فرق را ذکر کنید.3

 ت الهى با ديگر فرق چیست ؟.تفاوت نظريه امامیه در مورد رؤ ي4

 . کالمى امامیه چند مرحله را پیموده و در هر مرحله وضعیت آن چگونه بوده است .5

 

 زيديه
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يديه فرقه اى هستند که پس از امام على علیه السالم و امام حسن علیه السالم و امام حسین علیه السالم به امامت ز

و امام سجاد علیه السالم و ساير امامان بعدى شیعه اثنى عشريه را تنها به زيد فرزند امام سجاد علیه السالم قاتل اند 

عنوان پیشوايان علم و معرفت مى پذيرند. نكته مهم در بررسى اين فرقه آن است که بايد حساب زيد را از زيديه جدا 

 کرد. از اين رو ابتدا به شخصیت زيد اشاره مى کنیم و سپس زيديه را مطرح مى کنیم .

 یت زيد بن على شخص

يد فرزند امام سجاد علیه السالم است . او در نیمه دوم قرن اول و نیمه اول قرن دوم مى زيست و بر ضد هشام بن ز

عبدالملك حاکم اموى قیام کرد و سرانجام به شهادت رسید. امامان معصوم علیه السالم و دانشمندان امامیه معموال زيد 

يید قرار داده اند؛ از نظر آنها زيد بن على مدعى امامت أستوده و قیامش را مورد ت را به جهت دانش ، تقوا و شجاعت

نبود و به امامت پدر، برادر و پسر برادرش اعتقاد داشت و با رضايت آنان و با انگیزه انتقام خون امام حسین علیه 

گذارى آن به امامان معصوم علیه السالم ، امر به معروف و نهى از منكر و اصالح امور امت و تشكیل حكومت و وا

السالم قیام کرد. از نظر علمى و اعتقادى ، زيد شاگرد پدر و برادرش ، امام سجاد علیه السالم و امام باقر علیه السالم 

مؤ لف کتاب کفاية االثر، خزاز  (121)بود. با توجه به اين مطالب ، زيد بن على را مى توان يك شیعه امامى دانست . 

قمى ، پس از نقل گزارشهايى در مورد اعتقاد زيد به امامان دوازده گانه امامیه ، مى گويد: قیام زيد براى امر به معروف 

فت با امام صادق علیه السالم ، اما چون آن امام قیام علنى نكرد و زيد اين کار را انجام داد، و نهى از منكر بود نه مخال

گروهى )زيديه ( گمان کردند میان اين دو اختالف وجود دارد، در نتیجه با اين اعتقاد که امام بايد قیام کند، زيد را امام 

لى که زيد خود معتقد به امامت حضرت صادق علیه السالم دانسته ، منكر امامت امام صادق علیه السالم شدند. در حا

بود و عدم قیام امام به جهت رعايت نوعى تدبیر و مصلحت بوده است . وى سپس از امام صادق علیه السالم نقل مى 

قیام کند که اگر زيد موفق مى شد، به عهد خود وفا مى کرد )و حكومت را به امام واگذار مى کرد( و انگیزه او از اين 

 (122)رضايت آل محمد بود و مقصود او از آل محمد، من بودم .

امام على علیه السالم را افضل مردم همان طور که در بررسى عقايد زيديه خواهیم ديد، فرقه هايى از زيديه گرچه 

پس از پیامبر صلى اهلل علیه و آله مى دانند اما خالفت ابوبكر و عمر را مشروع تلقى مى کنند. دلیل آنها جواز خالفت 

مفضول با وجود افضل است . در کتابهاى فرق و مذاهب ، اهل سنت اين اعتقاد را به زيد نسبت مى دهند و دلیل آنها 

اين گزارش بر طبق نقل ابن اثیر چنین است : پس  (123)ت که در برخى کتابهاى تاريخى ذکر شده است . گزارشى اس

ن با زيد، نظر او را درباره ابوبكر و عمر جويا شدند. زيد در پاسخ گفت : از خروج زيد جماعتى از سران بیعت کنندگا
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خداوند آن دو را رحمت کند، من از اهل بیتم چیزى جز نیكى درباره آنها نشنیدم ، بیشترين چیزى که در اينجا وجود 

کردند و اين عمل به نظر ما دارد اين است که ما نسبت به خالفت از همه مردم سزاوارتر بوديم ولى ما را از آن محروم 

باعث کفر آنها نمى شود و آنها به عدالت و بر طبق کتاب و سنت رفتار کردند. بیعت کنندگان پرسیدند: اگر آن دو ظالم 

نبودند، اگر آن دو ظالم نبودند، پس اينها )بنى امیه ( نیز ظالم نیستند. زيد در پاسخ گفت : اينها مثل آن دو نیستند. 

و به شما و به خودشان ظلم مى کنند و من شما را به کتاب خدا و سنت پیامبر صلى اهلل علیه و آله ، بر پا  اينان به ما

داشتن سنتها و از میان بردن بدعتها دعوت مى کنم . اگر اجابت کرديد، به سعادت مى رسید و اال من وکیل و 

 (124)را شكستند.سرپرست شما نیستم .در اين حال گروهى از زيد جدا شدند و بیعتش 

اگر اين گزارش واقعى باشد، مهمترين نكته اى که مى توان از آن استفاده کرد تفاوت میان ابوبكر و عمر با بنى امیه 

ر اين نقل ، زيد خالفت را حق خاندان خود مى داند و محروم کردن امام على علیه السالم از خالفت را باعث است . د

کفر نمى داند. اما از اينكه کارى کفرآمیز نیست ، نمى توان نتیجه گرفت که آن کار صحیح است و در نتیجه خالفت 

اصلى زيد در پاسخش اين بود که در بحبوحه  مفضول با وجود افضل صحیح و مشروع است . به نظر مى رسد هدف

جهاد بر ضد بنى امیه مسائل اختالفى ديگر مطرح نشود. او مى خواست تفاوت فاحش بنى امیه را با دو خلیفه اول 

بیان کرده و از اين راه قیام خويش بر ضد بنى امیه را توجیه کند. به هر حال با چنین گزارشهايى نمى توان روايات 

 عددى که زيد را از امامیه مى دانند، رد کرد.صحیح و مت

 مذهب زيديه 

س از زيد، در بین پیروان او دانشمندانى پديد آمدند که به تنظیم عقايد و احكام زيديه پرداختند و بدين ترتیب ، پ

د از معتزله مذهب زيديه پديد آمد. گرچه دانشمندان زيديه به سیره عملى و نوشته هاى زيد توجه داشتند، اما در عقاي

 ثیر پذيرفتند.أو در فقه از مكتب ابوحنیفه ت

عقیده زيديه درباره امامت به اين صورت است که آنان تنها به سه امام منصوص معتقدند و از اين رو مى توان آنها را 

امام حسن و امام شیعه سه امامى دانست . به اعتقاد آنها پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله تنها به امامت امام على و 

حسین علیهما السالم تصريح کرده است و پس از اين سه بزرگوار، امام کسى است که شرايطى را احراز کند. يكى از 

اين شرايط جهاد علنى و مبارزه مسلحانه با ستمگران است . از همین جاست که زيديه پس از امام حسین علیه السالم 

ديگر امامان امامیه که به جهاد علنى نپرداختند، اعتقاد ندارند. در عوض ، آنان  ، به امامت امام سجاد علیه السالم و

زيد بن على ، يحیى بن زيد، محمد بن عبداهلل )نفس زکیه (، ابراهیم بن عبداهلل و شهید فخ و برخى ديگر از فاطمیان را 
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فاطمى بودن است . منظور از فاطمى ، کسى که به جهاد علنى پرداختند، امام مى دانند، از نظر آنان ، شرط دوم امام ، 

است که از طريق پدر به امام حسن و امام حسین علیهما السالم که فرزندان حضرت فاطمه علیه السالم هستند، برسد، 

 معرفت نسبت به دين و شجاعت نیز از شرايط امام است .

ساسى است . يكى اينكه امامیه به دوازده امام له امامت در دو نكته اأبنابراين ، تفاوت مهم زيديه و امامیه در مس

منصوص و تعیین شده از سوى خداوند و پیامبر صلى اهلل علیه و آله قائل اند، در حالى که زيديه به سه امام منصوص 

. معتقدند. ديگر اينكه زيديه شرط امام را مبارزه مسلحانه مى دانند، در صورتى که امامیه به چنین شرطى اعتقاد ندارند

 (125)اصوال ويژگى اصلى زيديه همین مبارزه با شمشیر و جهاد علنى است . 

 فرقه هاى زيديه 

وديه ، سلیمانیه و صالحیه دانسته اند که در اينجا به اختصار به شرح همترين فرقه هاى زيديه را معموال سه فرقه جارم

 آراى آنها خواهیم پرداخت .

ق ( ملقب به سرحوب هستند که گاهى ه 161يا  151جاروديه : اين گروه پیروان ابو جارود، زياد بن ابى زياد )م  -1

قر و امام صادق علیه السالم بود اما بعدها به زيد سر حوبیه نیز نامیده مى شوند. ابوجارود ابتدا از اصحاب امام با

پیوست . به اعتقاد اين فرقه ، پیامبر صلى اهلل علیه و آله ، حضرت على علیه السالم را با نام و نشان به عنوان امام به 

الم منطبق مردم معرفى نكرده است بلكه پیامبر اوصاف امام بر حق را بیان کرده و اين اوصاف تنها بر على علیه الس

ى امامیه درباره نصب على أاست و مردم به دلیل تعیین ديگران براى خالفت گمراه شدند. اين اعتقاد حد وسط میان ر

 ى اهل سنت در انكار اولويت على علیه السالم براى چنین منصبى مى باشد.أعلیه السالم به امامت و ر

على علیه السالم بر امامت حسن علیه السالم تصريح کرد و سپس  اما درباره امامان بعدى ، برخى از جاروديه معتقدند

امام حسن علیه السالم بر امامت برادرش حسین علیه السالم تصريح نمود و پس از امام حسین علیه السالم هر يك از 

امبر بر امامت فرزندان حسنین علیهماالسالم که قیام کرد و عالم به دين بود امام است . گروهى ديگر بر آن اند که پی

 حسن و حسین علیه السالم پس از امامت على علیه السالم تصريح کرده است .

جاروديه درباره آخرين امام نیز با يكديگر اختالف دارند، گروهى معتقدند محمد بن عبداهلل بن الحسن امام غايب و 

 (126)گروه سوم يحیى بن عمر را.  آخرين امام است . گرويه ديگر محمد بن قاسم را داراى اين مقام مى دانند و
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انتخاب مى  .سلیمانیه : اين فرقه پیروان سلیمان بن جرير هستند. سلیمانیه معتقدند امام به وسیله شورا و توسط مردم2

ى دو نفر نیز امام انتخاب شود و مردم مى توانند فرد افضل را کنار گذاشته ، فرد مفضول را که از أشود و ممكن با ر

نظر کماالت پايینتر است ، انتخاب کنند. از اين رو، خالفت ابوبكر و عمر صحیح است گرچه مردم با انتخاب نكردن 

 چار اشتباه شدند. اين اعتقاد، توسط برخى معتزله نیز بیان شده است .حضرت على علیه السالم که افضل بود د

سلیمانیه عثمان را به خاطر کارهايى که کرد قبول ندارند و نیز غايشه ، طلحه و زبیر را به دلیل جنگ با امام على علیه 

 السالم کافر مى دانند.

له انتخاب امام و خلیفه توسط أعقايد شیعه ، زيرا مس به طور کلى ، عقايد سلیمانیه به آراى اهل سنت نزديكتر است تا

له امامت معیار شیعى بودن است أشورا يا مردم يكى از ويژگى هاى مكتب اهل سنت است و اعتقاد به انتصاب در مس

یل با اين وصف ، اين سؤ ال مطرح مى شود که چرا سلیمانیه را يكى از فرق زيديه به شمار آورده اند؟ در پاسخ دو دل

مى توان مطرح کرد: نخست آنكه اين فرقه مانند ديگر فرق زيديه ، تقیه را جايز نمى دانند و قیام و جهاد علنى با 

ستمگران را واجب مى شمارند. ديگر اينكه چون به زيد نسبت داده شده که به امامت مفضول با وجود فرد افضل 

بنابراين آنان را زيدى دانسته اند. البته عدم جواز تقیه به زيديه معتقد بوده است و سلیمانیه نیز چنین اعتقادى دارند، 

اختصاص ندارد و برخى ديگر همچون خوارج نیز منكر تقیه اند. دلیل دوم نیز، چنان که در بحث از شخصیت زيد 

ل و نحل به ديديم ، نادرست است و زيد چنین اعتقادى نداشته است . اما به هر حال چون اعتقاد مذکور در کتابهاى مل

 زيد نسبت داده شده است ، به همین دلیل در اين کتابها سلیمانیه به عنوان فرقه اى از زيديه ذکر شده است .

ق ( صالحیه مى گويند و پیروان کثیر النوى ملقب به ه 168.صالحیه و بتريه : به پیروان حسن بن صالح بن حى )م 3

ن دو تن و پیروانشان مذهب واحدى دارند و از اين رو در کتابهاى فرق و ق ( بتريه نامیده مى شوند. ايه169ابتر )م 

 مذاهب با يكديگر ذکر مى شوند.

اين گروه نیز امامت مفضول را قبول دارند. درباره خالفت ابوبكر و عمر معتقدند گر چه على علیه السالم چون افضل 

فت را به آن دو تن واگذار کرد لذا خالفت آن دو مردم بود، به خالفت سزاوارتر است اما چون خود با رضايت خال

 صحیح است . بنابراين امامت مفضول با رضايت افضل جايز است .

صالحیه و بتريه درباره عثمان و ايمان و کفر او و توقف يم کنند و درباره او حكمى نمى کنند. اين دو فرقه ، هر کس از 

 عالم و زاهد و شجاع شد و به جهاد علنى قیام کند، امام مى دانند. فرزندان و نوادگان امام على علیه السالم را که
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شهرستانى مى نويسد: زيديه در زمان ما در اصول دين از معتزله تقلید مى کنند و در اکثر فروع دين از ابو حنیفه ، و 

 تنها رد برخى از فروع از شافعى و شیعه تقلید مى کنند.

 (127)مانند خوارج معتقدند که مرتكبین کبیره خالد رد آتش جهنم اند. بغدادى مى گويد: هر سه فرقه زيديه 

ديرپاترين آنها دولت زيديه در يمن است زيديه موفق شدند در مراکش و طبرستان و يمن حكومتهايى تشكیل دهند که 

شد و تا  سیس أق توسط يحیى از نوادگان امام حسن علیه السالم ، ملقب به الهادى الى الحق ، ته 288که در سال 

که حكومت جمهورى در يمن برپا شد ادامه داشت . امروزه نیز مهمترين پايگاه زيديه کشور يمن است .  1382سال 

(128) 

 چكیده 

.زيديه فرقه اى هستند که پس امام على علیه السالم و امام حسن علیه السالم و امام حسین علیه السالم به امامت 1

یه السالم قائل اند و ائمه بعدى را امام نمى دانند بلكه تنها به عنوان پیشوايان علم و ))زيد(( فرزند امام سجاد عل

 معرفت مى پذيرند.

زيد فرزند امام سجاد علیه السالم در نیمه دوم قرن اول و نیمه اول قرن دوم مى زيست و بر ضد هشام بن عبدالملك 

انشمندان امامیه زيد را به جهت دانش ، تقوى و شجاعتش حاکم اموى قیام کرد و به شهادت رسید. امامان معصوم و د

مى ستايند و به نظر آنها زيد مدعى امامت نبوده است و تنها به قصد امر به معروف و نهى از منكر و اصالح امور و 

 .واگذارى حكومت به ائمه علیه السالم قیام کرده است .با اين حساب مى توان خود را زيد را شیعه امايم دانست 

.فرقه هايى از زيديه خالفت ابوبكر و عمر را مشروع مى دانند و دلیلشان جواز خالفت مفضول با وجود افضل است 3

. امام اين اعتقاد را نمى توان به زيد نسبت داد و جمالتى هم که از زيد در برخى کتب فرق نقل شده ، تنها تفاوت دو 

 نمى توان روايات صحیحى که دال بر امامیه بودن زيد است را رد کرد.خلیفه را با بنى امیه نشان مى دهد و بنابراين 

 .پس از زيد دانشمندانى به تنظیم عقايد و احكام زيديه پرداختند و مذهب زيديه پديد آمد.4

به عقیده زيديه تنها سه امام نخست امامیه از جانب پیامبر صلى اهلل علیه و آله به امامتشان تصريح شده است و پس از 

امام سوم در میان امامان معصوم کسى که شرط مبارزه با ستمگران را داشته باشد نیست و لذا آنها به امامت امام سجاد 

علیه السالم و ديگران که به جهاد علنى نپرداختند اعتقاد ندارند در عوض زيد و يحیى بن زيد و محمد بن عبد اهلل 
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اختند امام مى دانند. بنابراين يكى از تفاوتهاى زيديه با امامیه در اين )نفس زکیه ( و عده اى ديگر را که به جهاد پرد

 است که زيديه شرط امام بودن را مبارزه مسلحانه مى دانند.

.مهمترين فرقه هاى زيديه ، جاروديه ، سلیمانیه و صالحیه اند. جاروديه پیروان ابى جارود، زياد بن ابى زياد ملقب 5

د اين فرقه پیامبر صلى اهلل علیه و آله شخص امام على علیه السالم را به مردم معرفى به سرحوب هستند. به اعتقا

نكرده بلكه تنها اوصاف امام بر حق را بیان کرده و اين اوصاف تنها بر آن حضرت منطبق است . اين اعتقاد حد وسط 

 ى امامیه و اهل سنت است .أر

و معتقدند امام به وسیله شورا و توسط مردم انتخاب مى شود و مردم .فرقه سلیمانیه پیروان سلیمان بن جرير هستند 6

 مى توانند فرد افضل را کنار گذاشته و فرد مفضول را انتخاب کنند و لذا خالفت ابوبكر و عمر صحیح است .

رقه يكى از عقايد اين فرقه به اهل سنت نزديكتر است تا شیعه ، چون به انتخاب خلیفه معتقدند. امام علت اينكه اين ف

فرق زيديه به شمار آمده است اين است که اينها مانند آنچه به زيد نسبت داده شده قائل به جواز امامت مفضول با 

 وجود افضل بوده اند.

. فرقه صالحیه پیروان حسن بن صالح بن حى و بتريه پیوان کثیر النوى ملقب به ابترند. آنها امامت مفضول را با 7

 ارند. آنها همه فرزندان امام على علیه السالم را که به جهاد علنى قیام کنند امام مى دانند.رضايت افضل قبول د

 پرسش 

 .ارتباط میان زيده و زيديه چیست ؟1

 له امامت چیست ؟أ.مهمترين تفاوتهاى زيديه با امامیه در مس2

 .نظر فرقه هاى زيديه درباره خالفت ابوبكر و عمر چیست ؟3

 ا بايد جزء زيديه دانست يا اهل سنت ؟ چرا؟.آيا سلیمانیه ر4

 اسماعیلیه - 9

اسماعیلیه فرقه اى هستند که به امامت شش امام اول شیعیان اثنى عشرى معتقدند اما پس از امام صادق علیه السالم 

ه هفت امام بزرگترين فرزند او، اسماعیل يا فرزند اسماعیل ، محمد، را به امامت مى پذيرند. به اين ترتیب ، آنان ب
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معتقدند و همین مطلب اعتقاد مشترك در میان همه فرقه هاى اسماعیلیه است ، و يكى از ادله نامیده شدن اسماعیلیه 

به ))سبعه (( همین مطلب است . از ديگر ادله اين نامگذارى اختالف آنها با امامیه در مورد هفتمین امام است . برخى 

انه ديگرى غیر از هفت امام مذکور قائل اند. عقايد ديگر نیز مانند هفت پیامبر گروههاى اسماعیلیه به امامان هفتگ

 اين نامگذارى باشد. أاولوالعزم در میان اسماعیلیان مطرح شده است که مى توانند منش

عارف ويل آيات و احاديث و مأاز ديگر نامهاى اسماعیلیه ))باطنیه (( است . مهمترين ويژگى اين گروه باطنى گرى و ت

و احكام اسالمى است . آنان معتقدند که متون دينى و معارف اسالمى داراى ظاهر و باطن است که باطن آن را امام 

ويل معارف اسالمى أمى داند و فلسفه امامت ، تعلیم باطن دين و بیان معارف باطنى است . اسماعیلیه در جهت ت

رواج يافته بود،سود مى جستند. به اعتقاد همه فرق اسالمى ،  معموال از آراى فیلسوفان يونان که در آن زمان سخت

ويل دين افراط کردند، حتى بسیارى از مسلمانها آنان را به عنوان يكى از فرق و مذاهب اسالمى أاسماعیلیان در ت

 (129)قبول ندارند. 

شايد ريشه پیدايش اسماعیلیه در اين نكته نهفته باشد که اسماعیل فرزند ارشد امام صادق علیه السالم ، مورد احترام 

رسید.  و تكريم امام بود؛ به همین دلیل برخى گمان مى کردند که پس از امام صادق علیه السالم او به امامت خواهد

اما اسماعیل در زمان حیات امام از دنیا رفت و امام ، شیعیانش را بر مرگ پسر شاهد گرفت و جنازه او را در حضور 

 شیعیان و به صورت علنى تشییع و تدفین کرد.

 فرقه هاى اسماعیلیه 

ام صادق علیه السالم ق ، گروهى مرگ اسماعیل را در زمان ام ه 148س از شهادت امام صادق علیه السالم در سال پ

انكار کردند و او را امام غايب و امام قائم دانستند و مراسم تشییع جنازه اسماعیل از طرف پدر را براى حفظ جان او 

 اين گروه به زودى منقرض شدند. (131)تفسیر کردند؛ نوبختى اين گروه را ))اسماعیلیه خالصه (( مى نامد. 

گروه دوم بر آن شدند که اسماعیل مرده است ، امام چون در زمان حیات پدرش به امامت رسیده بود، پس از فوتش ، 

صب کرد. بنابراين پس زا شهادت امام صادق علیه امام صادق علیه السالم فرزند اسماعیل يعنى محمد را به امامت ن

 (131)السالم ، محمد به امامت رسید. اين گروه به ))مبارکه (( معروف گشتند، زيرا رئیس آنان ))مبارك (( نام داشت . 
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همین گروه اخیر، پس از مدتى به دو فرقه انشعاب يافتند. برخى از آنان مرگ محمد را پذيرفتند و سلسله امامان را 

در فرزندان محمد ادامه دادند. و برخى ديگر منكر مرگ محمد بودند و غیبت او را باور داشتند و وى را امام قائم مى 

 (132)مطه (( نامیده مى شوند زيرا لقب رئیس آنها ))قرمطويه (( بوده است .پنداشتند. اينان ))قرا

 فاطمیان 

ر فرزندان محمد بن اسماعیل جارى مى دانند. آنان امامان را اطمیان از دسته اى از اسماعیلیه هستند که امامت را دف

به دو قسم مستور و ظاهر تقسیم مى کنند. پس از امامان هفتگانه ، يعنى شش امام اول امامیه و محمد بن اسماعیل ، 

اطالعات  نوبت به امامان مستور مى رسد. اين امامان به طور مخفیانه مردم را به آيین اسماعیلى دعوت مى کردند و

قابل مالحظه اى از وضعیت آنها در دست نیست . آخرين امام اين دوره عبداهلل يا عبیداهلل ملقب به المهدى باهلل )م 

ق به امامت اسماعیلیان رسید، امامت و دعوت خود را آشكار کرد و  286ق ( است . او پس از اينكه در سال  322

سیس کرد. أق در مغرب ت 297مهدى حكومت فاطمیان را در سال بدين ترتیب دوره امامان ظاهر فرا رسید. ال

ق با تصرف مصر و شام ، بخش بزرگى از جهان اسالم را به تصرف در آورد و تا سال  356حكومت فاطمى در سال 

 ق حكومت مقتدرى داشتند. 567

مقتدر او افضل به قصد حفظ ق از دنیا رفت ، وزير  487پس از اينكه هشتمین امام ظاهر، مستنصر باهلل ، در سال 

موقعیت خويش ، نزار فرزند ارشد مستنصر و ولیعهد او را از خالفت محروم کرد و جوان ترين برادر او مستعلى را 

 جايگزين وى ساخت . اين کار باعث تفرقه در میان اسماعیلیه و انشعاب آنها به دو گروه نزاريه و مستعلیه شد.

عت اسماعیلیه يمن و گجرات و بسیارى از اسماعیلیان شام امامت مستعلى را اکثر اسماعیلیه مصر و همه جما

النهر نزار  أپذيرفتند، ولى گروه بزرگى از اسماعیلیان شام و تمامى اسماعیلیان عراق و ايران و احتماال بدخشان و ماور

 را جانشین بر حق پدرش دانستند.

ق ، اين فرقه  524ین مستعلى ، اآلمر باحكام اهلل ، در سال سرگذشت فرقه مستعلیه چنین است که پس از مرگ جانش

 به دو شاخه ))حافظیه (( و ))طیبیه (( انشعاب يافتند.

 اآلمر چند ماه پیش از مرگش صاحب فرزندى به نام طیب شده بود که تنها پسر او بوده .

کسانى که خالفت او را قبول کردند  اما پس از مرگ اآلمر، عموزاده او ملقب به الحافظ لدين اهلل به قدرت رسید.

))حافظیه (( نام گرفتند و گروهى که به امامت طیب باور داشتند، به ))طیبیه (( معروف شدند. گروه اخیر در يمن و 
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شاخه ))داووديه (( و  سپس هند دعوت خود را آشكار کردند و در هند ))بهره (( نام گرفتند. طیبیه نیز به دو

شدند. اکثر طیبیه هند، داوودى هستند، در حالى که بیشتر طیبیه يمن ، سلیمانى مى باشند. حافظیه  (( منشعب))سلیمانیه

ق و مرگ الغاضد لدين اهلل ، آخرين حاکم  567پس از انقراض حكومت فاطمیان توسط صالح الدين ايوبى در سال 

 فاطمى ، توسط ايوبیان قلع و قمع شدند.

ق ( پیوند خورده است . حسن صباح در زمان  518ه رهبرى حسن صباح )م سرگذشت نزاريه با حكومت الموت ب

خالفت مستنصر از او اجازه گرفت که به ايران رفته و دعوت آنان را آشكار سازد. گفته شده است که او چون از ياران 

را از مصر طرد  و طرفداران نزار ولیعهد مستنصر بود و وزير مستنصر درصدد محروم کردن نزار از حكومت بود، حسن

 کرد.

ق بر قلعه هاى الموت دست يافت و حكومت اسماعیلیه نزاريه را در ايران  487به هر حال حسن صباح در سال 

مستقر کرد. در اين زمان دو حكومت اسماعیلیه وجود داشت ، يكى حكومت مستعلیه در مصر و شمال آفريقا و 

ديگرى فعالیت مى کرد. دعوت حكومت جديد اسماعیلى در  ديگرى حكومت نزاريه در ايران که هر يك مستقل از

 يران ))دعوت جديد(( و دعوت فاطمیان مصر ))دعوت قديم (( نامیده مى شد.

ق به حكومت ادامه دادند. پس از اين واقعه نزاريه  654جانشینان حسن صباح تا زمان حمله هالکو به الموت در سال 

هند و پاکستان پراکنده شدند و دوره ديگرى از امامان مستور در اين فرقه آغاز در مناطق مختلف ايران و افغانستان و 

ق اولین انشعاب در جماعت  711شد. پس از مرگ شمس الدين محمد، بیست و هشتمین امام نزارى ، در حدود 

ف کردند و هر نزاريه پديد آمد. در اين زمان مؤ من شاه و قائم شاه فرزندان شمس الدين بر سر جانشینى پدر اختال

يك پیروانى از نزاريه به خود جذب کردند و در نتیجه نزاريه به دو شاخه مومنیه و قاسمیه منقسم گرديد. چهلمین و 

ق براى آخرين بار با پیروان خود در شام تماس  1211آخرين امام نزاريان مومنیه امیر محمد باقر بود که در سال 

ون نزاريان مومنیه تنها در سوريه يافت مى شوند و به جعفريه شهرت دارند و گرفت و ديگر از وى خبرى نشد. هم اکن

در انتظار ظهور امام مستور خود از اعقاب امیر محمد باقر هستند و در احكام شرعى پیرو مذهب شافعى اند. اما 

ه وارد فعالیتهاى سیاسى سلسله امامان قاسمیه به فعالیت مذهبى خود ادامه مى دادند تا اينكه در عهد افشاريه و زندي

نیز شدند. در عهد قاجار امام حسنعلى شاه از سوى فتحعلى شاه قاجار به لقب ))آقاخان (( ملقب شد. اين لقب به 

شكل موروثى مورد استفاده جانشینان وى نیز قرار گرفت . حسنعلى شاه پس از مدتى با حكومت قاجار درگیر شد 

 هنده شد و بدين ترتیب دوران امامت نزاريه قاسمیه در ايران به پايان رسید.اما پس از شكست ، به افغانستان پنا
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پس از اين ، روابط نزديكى میان آقاخان اول با دستگاه امپراتورى بريتانیا در هندوستان برقرار شد که به استقرار 

ار امامت تا زمان حاضر معتقدند موقعیت مذهبى آنان در شبه قاره هند انجامید. ظاهرا تنها فرقه اسماعیلى که به استمر

و هم اينك نیز داراى امام حاضر به نام کريم شاه حسینى ملقب به آقاجان رابع هستند، همین گروه قاسمیه اند که به 

در شبه قاره هند  ))آقاخانیه (( شهرت دارند. اکنون اين فرقه چند میلیونى در مناطق مختلفى از جهان به خصوص 

 (133)حضور دارند. 

از جمله فرقه هايى که مى توان به يك اعتبار آنها را جزء فاطمیان محسوب کرد فرقه دروزى است . اين فرقه معتقدند 

ق ( نمرده است و تنها غايب شده و روزى باز خواهد گشت . اما از 411اکم بامراهلل )م که ششمین امام فاطمى الح

آنجا که اين فرقه درباره الحاکم غلو کرده و او را به مرتبه خدايى رساندند جزء فرق غالت شمرده مى شود. بنابراين ، 

 غالت مورد بحث قرار خواهیم داد. اين گروه را در بخش 

 یان تعلیم مذهبى فاطم

اطمیان همچون ديگر فرقه هاى اسماعیلیه به تمايز میان ظاهر و باطن دين معتقدند؛ ولى برخالف قرامطه که تنها ف

کید داشتند، اسماعیلیان أباطن را مى پذيرند، و برخالف اسماعیلیان نخستین که بر باطن و حقايق مكتوم در آن ت

راعات تعادل بین آن دو را واجب مى شمرند. از اين رو، نزد آنان فاطمى ظاهر و باطن را مكمل يكديگر مى دانند و م

دسترسى به حقیقت بدون شريعت امكان پذير نیست و حقیقت همیشه با شرايع و ظواهر دين مرتبط است . در مورد 

وال امامان تفسیر قرآن ، آنها امام اسماعیلى را ))قرآن ناطق (( و متن قرآن را ))قرآن صامت (( مى خواندند. آنان اق

خويش را به عنوان حديث قبول داشتند و به احاديث نبوى و امامان قبلى خود، به خصوص امام صادق علیه السالم 

احترام مى گذاشتند. قاضى نعمان بنیان گذار علم فقه اسماعیلى بود و از زمان عبیداهلل مهدى اولین خلیفه فاطمى تا 

 فى در دستگاه فاطمیان داشت .ق مقامات مختل 363هنگام مرگ خود در سال 

ثر از فلسفه نو أمتفكران فرمطى همچون داعى نسفى و ابوحاتم رازى و ابويعقوب سجستانى نوعى جهان شناسى مت

افالطونیان را تدوين کرده بودند که مورد پذيرش تمام گروههاى قرمطى سرزمینهاى شرقى بود. اين جهان شناسى در 

سماعیلیان فاطمى نیز قرار گرفت . بر اين اساس ، خداوند، متعالى و به کلى زمان معز فاطمى مورد پذيرش ا

ناشناختنى است . عقل کل ، نخستین مخلوق خداست و نفس کلى دومین مخلوق است که از عقل منبعث شده است 

فالك و .نفس منبع هیولى و صورت است و از آن ، افالك هفتگانه و ستارگانش صادر شده اند. در اثر حرکتهاى ا

کواکب گرما و سرما وترى و خشكى به وجود آمده اند و از ترکیب اينها عناصر مرکب مانند خاك و آب پديدار گشته 
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اند، و در مراحل بعدى گیاهان و حیوانات و سپس انسان پديد آمده است . در دوره هاى بعد داعیان فاطمى مانند 

اين جهان بینى پرداختند. در جهان شناسى کرمانى ده عقل  حمید الدين کرمانى و ناصر خسرو به اصالح و تكمیل

 (134)ثیر فلسفه ابن سینا و ديگر مشائیان مسلمان را نشان مى دهد. أجايگزين عقل و نفس شده است و اين مطلب ت

 اسماعیلیان براى امامت درجاتى را بیان کرده اند:

.در باالترين درجه امامت ، امام مقیم قرار دارد که رسول ناطق را ارسال مى کند و به آن ))رب الوقت (( نیز مى 1

 گويند.

ارهاى اصلى رسالتى او را اجرا مى .امام اساس کسى است که همراه رسول ناطق مى آيد و ياور و امین او بوده و ک2

 کند و ادامه مى دهد. سلسله امامان مستقر در نسل امام اساس قرار دارند.

 .امام مستقر، امامى است که امام پس از خود را تعیین مى کند.3

لذا امامت .امام مستودع به نیابت از امام مستقر، شؤ ون امامت را اجرا مى کند. خالفت اين نوع امام محدود است و 4

به صورت موروثى به فرزندش نمى رسد و حق تعیین امام بعدى را ندارد. گاه به امام مستودع ، ))نائب االمام (( نیز 

 (135)مى گويند. 

 قرامطه 

مان گونه که بیان شد قرامطه پیروان فردى ملقب به قرمط يا قرمطويه هستند و از فرقه مبارکیه منشعب شدند. مبارکیه ه

برخالف اسماعیلیه خالصه که پس از امام صادق علیه السالم به امامت اسماعیل معتقد بودند، به امامت محمد فرزند 

جديد راه خود را از مبارکیه  أدا پیرو فرقه مبارکیه بود اما پس از مدتى با ابراز آراسماعیل اعتقاد داشتند. قرمطويه ابت

جدا کرد. ظاهرا نام اصلى قرمطويه ، حمدان بن اشعث است که گاه حمدان قرمط نیز خوانده مى شود. دلیل ملقب شدن 

به معناى نزديكى قدمهاست و حمدان  حمدان به قرمط اين بود که ))قرمطة (( وقتى در مورد راه رفتن به کار مى رود،

 (136)به دلیل کوتاهى قد و پاها، قدمهايش نزديك به هم بود. 

نى گرى و ضديت با عقايد و احكام قطعى و اجماعى مسلمانان مبادرت قرامطه بیش از ديگران فرق اسماعیلى به باط

مى کردند به گونه اى که نمى توان آنها را فرقه اى اسالمى نامید. نوبختى درباره عقايد اين گروه مى گويد: آنها گذشته 

نیز مى پندارند. به عقیده از اينكه محمد بن اسماعیل را هفتیمن امام مى دانند، او را امام غايب و قائم و رسول خدا 
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آنها محمد بن اسماعیل صاحب دين و شريعت جديد و آخرين پیامبر اولوالعزم است و دين او ناسخ دين اسالم نیز 

هست . قرامطه به هفت پیامبر اولوالعزم يعنى نوح ، ابراهیم ، موسى ، عیسى ، محمد، على و محمد بن اسماعیل 

حكام قرآن و سنت داراى ظاهر و باطنى است و عمل به ظاهر باعث گمراهى ، و عمل معتقدند. به اعتقاد قرامطه همه ا

 (137)به باطن موجب نجات و رستگارى است . 

ختلفى از جهان اسالم به مبارزه با حكومت عباسى پرداختند و گاه موفق به تشكیل حكومت قرامطه در مناطق م

قرمطى شدند. فعالیتهاى اين گروه عمدتا در عراق ، بحرين ، شام و يمن بود. چنان که گفتیم ، نخستین بار حمدان بن 

فه پیروان زيادى پیدا کرد و حكومتى اشعث دعوت قرامطه را در عراق آشكار کرد. او که فردى زاهد بود در حوالى کو

محدود را رهبرى کرد. او ابتدا از مردم مبالغى دريافت مى کرد و به فقرا انفاق مى نمود، اما در ادامه ، مالكیت 

خصوصى را لغو کرد و به جاى آن مالكیت اشتراکى را حاکم کرد؛ به اين صورت که همه اموال مردم را جمع مى کرد و 

از او ابوسعید جنابى  به اندازه نیازش مى بخشید. مهمترين قیام قرامطه در بحرين ظاهر ساخت . پس سپس به هر فرد 

قیام کرد و پیروانى پیدا کرد. وى پس از مسلط شدن بر بحرين به فكر تصرف بصره افتاد. معتضد خلیفه عباسى سپاهى 

ق . به  311عید، فرزند ارشد او سعید در سال براى سرکوبى او فرستاد ولى سپاه عباسیان شكست خورد. پس از ابوس

ق . سعید از حكومت خلع شد و برادرش ابوطاهر به رهبرى قرامطه رسید. در زمان او  315حكومت رسید. در سال 

قرامطه قدرت بسیارى يافتند و مرتكب فجیع ترين اعمال شدند. حكومت ابوطاهر و حمالت او به عراق و حجاز با 

ان در مغرب و شروع حمالت آنان به مصر هم زمان بود. بدين سان حكومت عباسیان در غرب اوايل حكومت فاطمی

ق . در ايام  317از سوى اسماعیلیان فاطمى و در شرق توسط اسماعیلیان قرمطى تهديد مى شد. ابوطاهر در سال 

کرد و آن را ربود. پس از حج به مكه حمله کرد و ضمن کشتار حاجیان و اهالى مكه ، حجر االسود را از کعبه جدا 

ق .، ابتدا برادران او به شكل مشارکتى اداره حكومت را بر عهده گرفتند و پس از مدتى ، 332مرگ ابوطاهر در سال 

ق . در بحرين ادامه داشت .  469يكى از برادران به نام احمد حكومت را در دست گرفت ، حكومت قرامطه تا سال 

 مرکز قرامطه را غارت و قرامطه را تار و مار کرد. أسدر اين زمان سپاه سلجوقیان اح

سیس کنند. أقرامطه در شام و يمن نیز دعوت خود را آشكار کردند و پیروانى يافتند اما نتوانستند حكومت قرمطى را ت

(138) 

 چكیده
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سماعیلیه فرقه اى هستند که پس از شش امام اول شیعیان ، فرزند بزرگ امام صادق علیه السالم به نام اسماعیل يا ا

 فرزند اسماعیل ، محمد را به امامت مى پذيرند يعنى به هفت امام قائل اند و لذا به سبعه هم نامیده شده اند.

ويل آيات و احاديث است و در اين راه از آراى فالسفه يونان هم أن ويژگى اسماعیلیه ، باطنى گرى و ت. مهمتري2

 ويل دين افراط کردند.أسود مى جستند. به اعتقاد همه فرق اسالمى ، آنها در ت

نامیده شده اند. .گروهى از اسماعیلیان منكر مرگ اسماعیل شدند و او را امام قائم دانستند که اسماعیلیه خالصه 3

گروه ديگرى مرگ او را پذيرفته و فرزندش محمد را امام دانستند که مبارکیه نام دارند. اينها پس از مدتى به دو فرقه 

منشعب شدند، برخى مرگ محمد را پذيرفته و سلسله ائمه را در فرزندان او ادامه دادند و برخى هم منكر مرگ او 

 اشتند. اينان قرامطه نامیده شده اند.بودند و او را امام قائم مى پند

.فاطمیان از همان گروه از اسماعیلیه اند که امامت را در فرزندان محمد بن اسماعیل جارى مى دانند. آنها امامان را 4

به دو قسم ظاهر و مستور تقسیم مى کنند که پس از هفت امام نخست ، نوبت به امامان مستور مى رسد که به طور 

م را به آيین اسماعیلى دعوت مى کردند. آخرين امام در سلسله امامان مستور المهدى باهلل است که امامت مخفیانه مرد

 کرد. سیس أخود را آشكار کرد و دوره امامان ظاهر فرا رسید. المهدى حكومت فاطمیان را در مغرب ت

دش ، نزار را از خالفت محروم و .پس از مرگ هشتمین امام ظاهر، مستنصر باهلل ، وزير مقتدرش ، فرزند ارش5

مستعلى برادرش را جايگزين نمود و اين موجب تفرقه در اسماعیلیه و پیدايش دو گروه نزاريه و مستعلیه شد. فرقه 

مستعلیه خود بعدا به فرقه هاى حافظیه و طیبیه انشعاب پیدا کرد و باز طیبیه به دو شاخه داووديه و سلیمانیه تقسیم 

 شد.

اريه با حكومت حسن صباح پیوند خورده است . او پس از دست يابى به قلعه هاى الموت حكومت .سرگذشت نز6

اسماعیلیه نزاريه را در ايران مستقر کرد که در مقابل دعوت فاطمیان مصر که دعوت قديم نامیده شد به اين حكومت 

ند و تنها فرقه اسماعیلى که به استمرار دعوت جديد مى گفتند. بعدها نزاريه به دو فرقه مؤ منیه و قاسمیه تقسیم شد

 امامتم تا زمان حاضر معتقدند همین گروه قاسمیه اند که به آقاخانیه شهرت دارند.

 .فاطمیان همانند ديگر فرق اسماعیلیه به تمايز میان ظاهر و باطن دين معتقدند.7

 اسماعیلیان درجاتى را براى امامت معتقدند:.8
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.امام 4.امام مستقر 3.امام اساس که کارهاى رسول ناطق را ادامه مى دهد. 2درجه است . .امام مقیم که باالترين 1

 مستودع يا نائب االمام .

.قرامطه پیروان قرمطاند و از فرقه مبارکیه منشعب شده اند. اينها بیش از ديگر فرق اسماعیلى به باطنى گرى و 9

 وى که نمى شود آنها را فرقه اى اسالمى نامید.ضديت با عقايد قطعى مسلمانان مبادرت مى کردند به نح

. قرامطه به هفت پیامبر الوالعزم معتقدند و همه احكام قرآن و سنت را داراى باطن و ظاهرى مى دانند و عمل به 11

 ظاهر را سبب گمراهى مى شمارند.

رخ داد. در زمان ابوطاهر  . قرامطه در برخى مناطق موفق به تشكیل حكومت شدند. مهمترين قیام آنها در بحرين11

ق . در بحرين ادامه  469قرامطه قدرت بسیارى يافتند و مترکب فجیع ترين اعمال شدند. حكومت قرامطه تا سال 

 سیس کنند.أداشت و پس از آننتوانستند حكومت ت

 پرسش 

 . فرقه اسماعیلیه از کجا پیدا شدند و چه ويژگى مهمى دارند؟1

 هايى بعدا منشعب شدند؟ . اسماعیلیان به چه فرقه2

 . فاطمیان چه گروهى هستند و چه اعتقاداتى دارند؟3

 . اسماعیلیان چه درجاتى براى امامت قائلند؟4

 . قرامطه چه گروهى هستند و عقايدشان چیست ؟5
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 بخش سوم : اهل سنت

ى اهلل علیه و آله است . البته اين اژه ))اهل سنت (( به معنا پیرو يا پیروان سنت )قول ، فعل و تقرير( پیامبر اسالم صلو

مفهوم به خودى خود شامل همه مسلمانان مى شود چرا که اولین نشانه مسلمانى ، پیروى از پیامبر اسالم صلى اهلل 

علیه و آله مى باشد. اما اين کلمه در اصطالح ، معناى خاص خود را دارد که يكى از شايعترين آنها، معنايى است که 

ح شیعه به کار مى رود. به اين معنا، اهل سنت شامل فرقه هايى مى شود که معتقد به وجود نص بر در مقابل اصطال

امام و خلیفه رسول خدا نیستند و تعیین خلیفه و امام را بر عهده مسلمانان و به انتخاب مردم مى داننند. بر اين اساس 

به شمار مى روند. بنابراين ، اهل سنت شامل معتزله  ، همه فرقه هاى مسلمان غیر از فرقه هاى شیعه از فرق اهل سنت

و خوارج نیز مى شود. اما برخى از مصنفان کتابهاى ملل و نحل که خود از طرفداران فرقه هايى چون اهل حديث و 

اشاعره هستند، اهل سنت را به گونه اى تفسیر مى کنند که تنها شامل جريان غالب اهل سنت گردد، يعنى جريانى که 

اهل حديث آغاز مى شود و با مذهب اشعرى و ماتريدى ادمه مى يابد. به اين منظور عقايد مشترك میان اين فرقه با 

 هاى به عنوان مالکهاى اهل سنت بودن ذکر مى گردد.

ظاهرا هدف از اين تفسیر که خالى از تكلف هم نیست ، خارج کردن گروه هايى چون معتزله ، خوارج و مرجئه از 

سنت است تا به اين وسیله معتقدات فرقه خويش را به عنوان فرقه اى راست کیش و اهل نجات و بدون  اصطالح اهل

 (139)اختالفات جدى نشان دهند. 

 همعتزل - 11

اعتزال به معناى ))کناره گیرى (( است . در فرهنگ اسالم ، دو گروه به اين نام خوانده شده اند. بنابر آنچه نوبختى 

آورده است ، نام معتزله نخستین بار بر يك گروه سیاسى اطالق شد. بر طبق اين گزارش ، پس از آنكه امام على علیه 

بن مسلمه انصارى ، اسمامة بن زيد و سعد بن ابى و قاص از امام کناره  السالم به خالف رسید، عبداهلل بن عمر، محمد

گیرى کرده ، از ستیز با او و نیز از همراهى و حمايت وى در جنگها خوددارى کردند. اين دسته را معتزله خواندند و 

برخى معتزله سیاسى را کناره گیران از امام  (141)دلیل اين نامگذارى ، کناره گیرى آنان از امام و امت اسالمى بود.

گروه ديگرى که به معتزله معروف شدند، دسته اى از متكلمان به  (141)حسن علیه السالم و معاويه دانسته اند.

ق ( بودند. اين گروه همان معزله معروف هستند و سخن ما در اينجا درباره  ه 131 - 81پیشوايى واصل بن عطا )

میده شدن اين گروه به معتزله سخنها گفته اند. برخى معتقدند که اين نام همین فرقه کالمى است . درباره سبب نا

برخى ديگر اعتزال واصل  (142)برخاسته از اعتزال و کناره گیرى واصل بن عطا از مجلس درس حسن بصرى است .
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ين نكته در هر دو صورت ، ا (143)بن عطا از امت اسالم و مذاهب اسالمى زمان او را سبب اين نامگذارى مى دانند.

مسلم است که اعتزال واصل درباره ايمان و کفر مرتكب کبیره بوده است . البته وجوه ديگرى نیز براى اين نامگذارى 

 (144)بیان کرده اند.

شهرستانى کناره گیرى واصل از درس حسن بصرى را به اين صورت نقل مى کند: شخصى در مجلس درس حسن 

دانند، اين گروه ))وعیديه  بصرى از او پرسید: در روزگار ما جماعتى پیدا شده اند که مرتكب کبیره را کافر مى

ى رساند، اين گروه ))مرجئه (( هستند، عقیده تو در (( نام دارند. جمع ديگر معتقدند که گناه به ايمان آسیبى نمخوارج

اين باره چیست ؟ حسن در انديشه فرو رفت ، اما پیش از آنكه لب به سخن بگشايد، يكى از شاگردان گفت : مرتكب 

طا کبیره نه مؤ من است و نه کافر، بلكه جايگاه او میان کفر و ايمان است )منزلة بین المنزلتین (. اين مرد واصل بن ع

بود که اولین عقیده مكتب اعتزال را بیان مى کرد. وى آن گاه به کنار يكى از ستونهاى مسجد رفت و به توضیح عقیده 

خويش پرداخت و در پى آن حسن بصرى گفت : واصل از ما کناره گرفت . )اعتزال عنا واصل (. از همان روز واصل 

 (145)و پیروانش به معتزله موسوم گشتند.

 از واصل بن عطا چهار نظريه نقل شده است :

 . منزلة بین المنزلتین : میان ايمان و کفر مرتبه اى وجود دارد که به مرتكبب کبیره اختصاص دارد.1

صفات از خداوند متعال : واصل به اين دلیل که الزمه اثبات صفات قديم براى خداوند تعدد قدما و تعدد آلهه . نفى 2

 است ، صفات الهى را انكار مى کرد.

. اختیار انسان : از آنجا که خداوند حكیم و عادل است و شر و ظلم به او منسوب نمى شود، جايز نیست انسانها را 3

 سپس آنان را به مجازات رساند، پس انسانها در انجام کارهاى خود مختار و آزادند. به گناه مجبور کند و

. حق و باطل : واصل درباره امام على علیه السالم و مخالفان او و نیز درباره عثمان و مخالفانش ، معتقد بود که يى 4

 و کدام يك باطل هستند. از دو گروه حق و ديگرى باطل و فاسق است ؛ امام مشخص نیست که کدام گروه حق

ق ( برادر زن واصل ، جانشین او شد و به شرح و بسط آراى واصل  ه 143 - 81پس از واصل ، عمرو بن عبید )

 161ق ( و ابراهیم نظام ) ه 235 - 135پرداخت . از میان متكلمان مشهور معتزلى همچنین بايد از ابوالهذيل عالف )

 ق ( ياد کرد. ه 231 -
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ر عصر بنى امیه با دستگاه حكومت روابط خوبى نداشتند، گرچه يزيد بن ولید در دوره کوتاه حكومتش از معتزله د

آنان حمايت مى کرد. معتزله در اوايل حكومت بنى عباس حالت بى طرفى به خود گرفتند، اما در عصر منصور و به 

توجه قرار گرفتند. نزديكى معتزله به دربار مون که خود با کالم و فلسفه آشنايى داشت ، مرود أويژه در دوران م

مون و پس از او معتصم و واثق ، خود را معتزلى خواندند و از معتزله سخت حمايت أعباسى چنان باال گرفت که م

کردند. در همین هنگام بود که جدال بر سر خلق قرآن شدت گرفت و اين سؤ ال مطرح شد که آيا کالم خدا از صفات 

 وق و حادث مى باشد، يا از صفات ذات است و خالق و قديم است ؟فعل است و مخل

به اعتقاد معتزله ، کالم الهى مخلوق و حادث است و اعتقاد به قديم بودن قرآن کف است . در مقابل ، تمام اصحاب 

صادر کرد  مون به تشويق و حمیات معتزله ، دستورىأحديث و عامه اهل سنت ، به قديم بودن قرآن اعتقاد داشتند. م

ديب مى شدند. در پى همین فرمان افراد زيادى ، از جمله احمد بن حنبل أکه بر طبق آن معتقدان به قدم قرآن بايد ت

پیشواى اهل حديث ، به زندان افتادند و شكنجه ها ديدند. اين وضعیت تا زمان متوکل ، که دشمن معتزله و حامى 

معتزله به شدت در فشار قرار گرفتند و کتابهايشان طعمه حريق گرديد. اصحاب حديث بود، ادامه داشت ؛ در عهد وى 

شد، ولى انديشمندان و  با يان همه ، هر چند معتزله به عنوان يك فرقه سازمان يافته ، در گیرودار مبارزات منقرض 

صره به وجود آمد و رشد طرفداران اين فرقه در گوشه و کنار جهان اسالم تا سده ها پايدار ماندند. مكتب اعتزال در ب

آمووختگان مدرسه بصره بود، به  ق ( که يكى از دانش  ه 211کرد. اما در اواخر سده دوم هجرى ، بشر بن معتمر )م . 

سیس کرد و به ترويج اصول مكتب اعتزال در بغداد همت گماشت ، ضمن ، أبغداد سفر کرد و مدرسه معتزله بغدا را ت

آراى بزرگان بصره مخالفت کرد. بشر به شیعه گرايش داشت . و مى توان گفت که در آنكه در برخى جزئیات با 

مجموع ، معتزله بغداد بیش از معتزله بصره به عقايد شیعه نزديك است . از متكلمان برجسته بصره ، مى توان از 

 415 - 224بدالجبار )ق ( و قاضى ع ه 321 - 277ق ( و فرزندش ابوهاشم جبائى ) ه 235 - 214ابوعلى جبائى )

ق ( و ابوالقاسم بلخى معروف به کعبى  ه 311ق ( ابوالحسین خیاط )م . ه 241ق ( نام برد و محمد اسكافى )م .  ه

 ق ( از جمله بزرگان معتزله بغداد هستند. ه 317 - 273)

 روش کالمى معتزله 

ه در کشف و استنباط عقايد دينى و نیز اثبات و ر انديشه معتزله ، عقل و احكام عقلى نقشى اساسى و تعیین کنندد

له اى را بايد بر خرد آدمى عرضه کرد و تنها با يافتن توجیهى أدفاع از اين عقايد بر عهده دارد. در اين روش هر مس

ه ))همه معارف اعتقادى معقول عقالنى براى آن ، قابل پذيرش خواهد بود. مبنا و اساس اين مكتب بر آن است ک
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و جايى براى تعبد در عقايد وجود ندارد. معتزله ، مانند ديگر متكلمان به نقل نیز رجوع مى کردند، اما  (146)((است

ويل و توجیه أا در صورت توافق با عقل قابل قبول بود؛ در غیر اين صورت به تمفاد و محتواى نصوص دينى تنه

يید و ارشاد به حكم عقل است و خود به أال ، تبه سخن ديگر، نقش نقل در مكتب اعتز (147)مى پرداختند. نصوص 

تنهايى منبع مستقلى محسوب نمى شود. معموال اين مبنا در قالب قاعده معروف معتزله ))الفكر قبل ورود السمع (( بیان 

مى شود. برخى از معتزله تا آنجا پیش رفتند که همه واجبات را عقلى دانسته ، بر آن شدند که عقل حسن و قبح همه 

 (148)افعال را درك مى کند.

زياده روى معتزله در عقل گرايى ، عمدتا به اين سبب بود که آنان در صف مقدم جدال و پیكار عقلى با زنادقه و 

الفان دين قرار داشتند و دائما با آنان مناظره مى کردند؛ از اين رو براى تحكیم عقايد دينى به وسیله ادله عقلى مخ

عرضه اصول اسالمى به گونه اى که مورد پسند همگان قرار گیرد، تالش بسیار کردند. اين کار به تدريج موجب شد 

به مقام استنباط و استخراج معارف دينى نیز سرايت دهند و نقش  تا آنان روشى را که در مقام دفاع به کار مى گرفتند،

 سیسى را به عقل و مبادى عقالنى واگذار کنند.أاصلى و ت

 عقايد معتزله

تكلمانى که به معتزله شهرت يافته اند، داراى انديشه هاى گوناگونى هستند و در بسیارى از موضوعات کالمى با م

نیست ،  مطلب باعث شده است که اين گمان پديد آيد که معتزله يك مكتب خاص  يكديگر اختالف نظر دارند. همین

 (151)امام بسیارى از محققان  (149)بلكه تنها يك روش کالمى است که در آن بر عقل و مبادى عقلى تكیه مى شود.

فرقه ها، در میان  و نیز خود معتزله ، چنین اعتقادى ندارند و اعتزال را مكتب يگانه اى مى دانند که مانند ديگر

پیروانش عقايد مشترك و نیز پاره اى اختالف نظرها وجود دارد. معتزله براى اثبات اين مطلب معموال پنج اصل را به 

عنوان عقايد مشترك و مالك معتزلى بود ذکر کرده اند و حتى کتابهايى با همین عنوان نوشته اند. براى مثال ، مى توان 

ل از ابوالهذيل عالف ، االصول الخمسه نوشته جعفر بن حرب و شرح االصول الخمسة از از کتابهاى الخمسة االصو

 قاضى عبدالجبار نام برد.

به نظر مى رسد که در زمان پايه گذارى مكتب اعتزال به دست واصل بن عطا، مالك معتزلى بودن صرفا اعتقاد به 

اما به تدريج و در طول زمان ، اعتقاد به چهار اصل ديگر، يعنى توحید، عدل ، وعد و  (151)منزلة بین المنزلتین بود،

ژگیهاى اين مكتب به شمار آمد. به وعید، امر به معروف و نهى از منكر، نیز بر فهرست عقايد معتزله افزوده شد و از وي

 دلیل اهمیت اين پنج در انديشه معتزله به شرحى کوتاه در اين خصوص مى پردازيم :
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. توحید: توحید مراتب و معانى گوناگونى دارد که مهمتر از همه توحید ذاتى ، توحید صفاتى و توحید افعالى است . 1

ر يگانه است و مثل و مانند ندارد. توحید ذاتى مورد قبول همه فرقه توحید ذاتى ؛ به اين معنا است که ذات پروردگا

هاى اسالمى است ، اما درباره توحید صفاتى و توحید افعالى در میان متكلمان اختالف نظر جدى وجود دارد. معتزله 

عقايد اشاعره به بر خالف اشاعره ، معتقد به توحید صفاتى و منكر توحید افعالى اند. در بحث عدل و نیز در بررسى 

 توحید افعالى خواهیم پرداخت و در اينجا تنها توحید صفاتى را بررسى مى کنیم :

شهرستانى درباره اعتقاد معتزله به توحید صفاتى مى گويد: اين سخن در آغاز ناپخته بود و واصل بن عطا در اثبات 

ت قديم براى خدا تعدد خدايان است )يعنى الزمه ديدگاه خود به اين استدالل ساده اکتفا مى کرد که الزمه اثبات صفا

پذيرفتن توحید ذاتى ، توحید صفاتى است (. بعدها پیروان واصل در توضیح عقیده او بیان داشتند که معناى توحید 

صفاى ، انكار مطلق صفات نیست ، بلكه مراد، انكار صفات زايد بر ذات الهى و در نتیجه عینیت همه صفات با ذات 

 (152)اوست .

در واقع معتزله با اين نظريه در صدد رد اعتقاد اصحاب حديث ، مبنى بر اثبات صفات زايد بر ذات بودند. اگر چه 

له تفاسیر مختلفى از سوى معتزلیان أد اتفاق معتزله بود، اما در فروع و جزئیات اين مسانكار اين نوع صفات مور

 مطرح شده است که مهمترين آنها عبارت اند از:

نظريه واصل بن عطا که صرفا به انكار صفات زايد بر ذات مى پرداخت و تحلیل بیشترى از واقعیت صفات الهى ارائه 

 نمى کرد.

له صفات ، به عینیت صفات الهى با ذات او رسید. گفتارى که از ابوهذيل در اين أف که تحلیل مسنظريه ابوالهذيل عال

باره نقل شده چنین است : ))ان البارى تعالى عالم بعلم و علمه ذاته (( بنابراين تقرير، صفات الهى ، مثل علم ، مورد 

 (153)ذاتند.پذيرش است ، اما اين صفات چیزى غیر از ذات نبوده ، بلكه عین 

نظريه ابوعلى جبائى که به انكار صفات و نیابت ذات از صفات باور داشت و در بیان نظر خويش مى گفت : ))البارى 

؛(( يعنى خداوند براى عالم بودن به صفت علم نیازى ندارد بلكه او به ذات خويش عالم است و جاهل  تعالى عالم لذته

 (154)نیست .

الف پدرش ابوعلى ، صفات الهى را پذيرفت ، ولى آنها را احوال دانست . اين نظر را نظريه ابوهاشم جبائى که بر خ

مى توان حد وسطى میان نظريه انكار صفات زايد بر ذات خدا)معتزله ( و نظريه اثبات صفات زايد بر ذات )اصحاب 
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نام علم است و ))حال (( صفتى حديث ( قلمداد کرد. ابوهاشم بر آن بود که عالم بودن خدا به معناى اثبات حالتى به 

است که نه موجود است و نه معدوم ، نه معلوم است و نه مجهول ، يعنى حال به تنهايى قابل شناخت نیست ، بلكه 

همیشه همراه با ذاتى شناخته مى شود. اثر حال اين است که شخص را از اشخاص ديگر جدا مى کند. اگر حال را 

ى صفاتیه باز مى گردد که بر آن اساس صفات زايد بر ذات اثبات مى شود و اگر أر موجود بدانیم نظريه ابوهاشم به

حال را معدوم بدانیم اين نظريه به انكار صفات زايد بر ذات مى گرايد که از سوى ديگر معتزلیان بیان شده است . 

عدوم ، گرچه در اين فرض نظريه ابوهاشم آن گاه از ديگر آرا متمايز خواهد شد که احوال نه موجود باشند نه م

 (155)اشكاالت متعددى از جمله لزوم ارتفاع نقیضین مطرح خواهد شد.

اختالف متكلمان  (156)ه عنوان يكى از صفات الهى نیستند.. عدل : هیچ يك از فرقه هاى اسالمى منكر عدل ب2

اساس بینشى است که درباره  بیشتر در تفسیرى است که از اين مفهوم صورت مى پذيرد. تفسیر معتزله و امامیه ، بر

حسن و قبح اعمال دارند. آنان معتقدند که افعال در ذات خويش ، صرف نظر از دستور شرع ، خوب بايد هستند و 

عقلل آدمى نیز قادر است دست کم در پاره اى موارد، اين حسن و قبح اعمال دارند. آنان معتقدند که افعال در ذات 

، خوب يابد هستند و عقل آدمى نیز قادر است دست کم در پاره اى موارد، اين  خويش ، صرف نظر از دستور شرع

حسن و قبح را دريابد. بنابراين عدل از کارهاى خوب و واجب است و ظلم از کارهاى بد و ناشايست است . از سوى 

است و هر چه عقل لزوما کارهايش بر طبق عدل  ديگر چون خداوند از هر گونه امر قبیح و ناروا مبر است ، پس 

دهد، خداوند انجام نخواهد داد. معتزله از اين تفسیر به نتايج متعددى رسیدند؛ از جمله مى  مصداق طلم تشخیص 

به اين معنا که خداوند فاعل همه اعمال  -توان به انكار جبر و اثبات اختیار براى انسان و رد توحید افعالى اشاعره 

 (157)اشاره کرد. -است 

از نظر معتزله ، يكى ديگر از لوازم عدل ، رد تكلیف ماال يطاق و عذاب کردن اطفال مشرکان بر اثر گناه پدران است . 

 هیچ يك از اين لوازم مورد پذيرش اشاعره نیست .در مباحث آينده خواهیم ديد که 

. منزلة بنى المنزلتین : معتزله در مقابل خوارج و مرجئه معتقدند که مرتكب کبیره نه کافر است و نه مؤ من ؛ بلكه 3

 منزلت و مقامى بین کفر و ايمان دارد )توضیح اين نظريه قبال گذشت (.

ه پاداش است و ))وعید(( به معناى تهديد به کیفر و عذاب است . به عقیده . وعد و وعید: ))وعد(( به معناى نويد ب4

معتزله ، خداوند همان گونه که خلف وعده نمى کند )اين مطلب مورد اجماع همه مسلمانان است (، خلف وعید نیز از 
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روايات آمده است ، در روز او سر نمى زند. بنابراين تمام تهديددها و کیفرهايى که درباره کافران و فاسقان در قرآن و 

 قیامت به وقوع خواهد پیوست و محال است که خداوند آنها را ببخشد، مگر آنكه در دنیا توبه کرده باشند.

. امر به معروف و نهى از منكر: اين اصل مورد اتفاق مسلمانان است و اختالف تنها در مراتب و شرايط آن است . 5

منكر شرط و حدى نمى شناختند، اما برخى از اصحاب حديث ، مانند احمد بن  خوراج براى امر به معروف و نهى از

حنبل ، آن را صرفا در محدوده قلب و زبان مى پديرند، نه در محدوده عمل و قیام مسلحانه . معتزله براى امر به 

و زبان محدود نمى کنند و ثیر و عدم مفسده ، قائلند؛ اما آن را به قلب أمعروف و نهى از منكر شروطى مانند احتمال ت

بر اين باورند که اگر منكرات شايع شود يا حكومت ستمگر باشد، بر مسلمانان واجب است تا قواى الزم را فراهم کنند 

 و بر فساد و ستم بشورند.

صل از اصول مهم اعتقادى اند، اما دو ا -توحید و عدل  -همان طور که مى بینیم از پنج اصل معتزله ، تنها دو اصل 

از فروع اعتقادى به حساب مى آيند و امر به معروف و نهى از منكر جزء  -وعد و وعید و منزلة بین المنزلتین  -ديگر 

تكالیف عملى است و بايد در فقه به آن پرداخت . قاضى عبدالجبار معتقد است که اصول معتزله از آن رو منحصر در 

به بیان ديگر،  (158)يكى از اين اصول با ايشان اختالف دارند. پنج اصل مذکور است که تمام مخالفان دست کم در

 ير فرق نشان مى دهد.اين پنج اصل هم وجه اشتراك معتزله است و هم اختالف و امتیاز آنان را از سا

 چكیده

. اعتزال به معناى کناره گیرى است و نام معتزله بر دو گره در فرهنگ اسالمى اطالق شده است . يك دسته معتزله 1

 سیاسى اند و دسته ديگر کهه محل بحث ماست معتزله کالمى مى باشند.

رين آن کناره گیرى واصل بن عطا از حسن . در مورد وجه تسمیه معتزله کالمى سخنهايى گفته شده است که مشهورت2

 له ايمان و کفر مرتكب کبیره است .أبصرى يا امت اسالمى درباره مس

. نفى صفات از خداوند متعال 2. اثبات رتبه اى میان ايمان و کفر؛1. از واصل بن عطا چهار نظريه نقل شده است : 3

. در میان على علیه السالم و مخالفانش حق ار باطل معین 4؛. اثبات اختیار انسان 3به منظور احتراز از تعدد قدما؛

 نیست .

. مكتب اعتزال در بصره به وجود آمد اما پس از مدتى در بغداد نیز به کار خود ادامه داد و به اين ترتیب مدرسه 4

 .معتزله بصره و مدرسه معتزله بغداد پديد آمدند و هر يك بزرگانى از معتزله را در خود پروراندند
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.در انديشه معتزله ، عقل نقش اساسى و تعیین کننده در کشف و استنباط عقايد دين و اثبات و دفاع از آنها دارد. 5

 براى تعبد در اين عقايد جايگاهى وجود ندارد.

امر به معروف و نهى از  -وعد و عید  -عدل  -توحید  -.اصول اعتقادى معتزله عبارت اند از: منزلة بین المنزلین 6

 نكر.م

.توحید داراى مراتب سه گانه ذاتى ، صفاتى و افعالى است . متكلمین معتزلى تفسیرهاى مختلفى از توحید صفاتى 7

ارائه کرده اند. از جمله آنها نظريه نیابت ذات از صفات است که ابوعلى جبائى مطرح کرد و نیز نظريه احوال که 

 ابوهاشم جبائى عنوان نمود.

مى خداوند را عادل مى دانند اما در تفسیر آن اختالفاتى وجود دارد. معتزله و امامیه بر .هر چند همه فرق اسال8

اساس قول به حسن و قبح عقلى ، معتقدند که خداوند مرتكب ظلم و کار قبیح نمى شود. معتزله لوازمى هم براى اين 

 . معنا گاهى از عدل قائلند مثل انكار جبر، رد تكلیف مااليطاق و عذاب اطفال

 .بنابر اصل منزلة بین المنزلتین ، معتزله معتقدند مرتكب کبیره منزلتى میان کفر و ايمان دارد.9

.بنابر اصل وعد و وعید، معتزله مى گويند خداوند نه خلف وعده )پاداش ( مى کند و نه خلف و عید )کیفر( و 11

 خواهد شد.بنابراين همه عذابهاى وعده داده شده در متون دينى در قیامت واقع 

.اصل امر به معروف و نهى از منكر مورد قبول همه مسلمین است و اختالف در مراتب و شرايط آن است . معتزله 11

 ثیر و عدم مفسده قائل اند و آن را محدود به زبان و قلب هم نمى دانند.أبراى آن شروطى مثل احتمال ت

 پرسش 

 .نظرات معتزله سیاسى و کالمى چیست ؟1

 عقل در تفكر معتزلى چیست ؟ به نظر شما عقل چه موقعیتى در نظام اعتقادى بايد داشته باشد. .جايگاه2

 .توحید خاص معتزله و تفاسیر آنان در اين زمینه را بیان کنید.3

 .چه تفاوتهايى میان اصول اعتقادى و معتزلى و عقايد شیعه وجود دارد. تحلیل کنید.4

 اهل الحديث - 11
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، افزون بر اينكه خود يكى از نخستین جريانها و گرايشهاى مهم اعتقادى در اسالم به شمار مى مكتب اهل الحديث 

ثیر فراوان داشته است . از اين رو قبل از بحث درباره مكتب اشعرى ، بهتر است أرود، در پیدايش مكتب اشعرى نیز ت

 به اجمال روش و آراى اين گروه را نیز از نظر بگذرانیم .

حديث در اصل يك جريان فقهى و اجتهادى بود. به طور کلى فقیهان اهل سنت از نظر روش و شیوه به جريان اهل 

دو دسته کلى تقسیم مى شوند: گروهى که مرکز آنان عراق بود و در يافتن حكم شرعى افزون بر قرآن و سنت ، از 

را در فقه معتبر مى شمردند و حتى در برخى  (159) عقل نیز به گسترده ترين معناى آن استفاده مى کردند. آنها قیاس 

 151ا ابو حنیفه )م . س انهأى ((، معروف شدند که در رأموارد، آن را بر نقل مقدم مى داشتند. اين گروه به ))اصحاب ر

 ق ( قرار داشت . ه

گرون ديگر که مرکز آنان سرزمین حجاز بود، تنها بر ظواهر قرآن و حديث تكیه مى کردند و عقل را به طور مطلق 

س آنها مالك بن انس )م . أانكار مى نمودند. اينان به ))اهل الحديث (( يا ))اصحاب حديث (( مشهور بودند و در ر

 (161)ق ( قرار داشتند. ق ( و احمد بن حنبل )م . ه ه 214محمد بن ادريس شافعى )م .  ق ( ه 179

ار مى گرفتند و آنها را تنها از ظواهر قرآن و احاديث اخذ مى اهل الحديث ، شیوه فقهى خويش را در عقايد نیز به ک

کردند. آنان نه تنها عقل را به عنوان يك منبع مستقل براى استنباط عقايد قبول نداشتند، بلكه مخالف هرگونه بحث 

ل منبع مستقل عقلى پیرامون احاديث اعتقادى بودند. به ديگر سخن ، اين گروه هم منكر کالم عقلى بودند که در آن عق

عقايد است ، و هم مخالف کالم نقلى بودند که در آن عقل لوازم عقلى نقل را استنباط مى کند. آنها حتى نقش دفاع از 

عقايد دينى را نیز براى عقل نمى پذيرفتند. معروف است که وقتى شخصى از مالك بن انس درباره آيه ))الرحمن على 

او در پاسخ گفت : ))استوى خدا بر عرش معلوم ، کیفیت اين استوا مجهول ، ( پرسش کرد، 5العرش استوى (( )طه :

 (161)ايمان به آن واجب ، و سؤ ال درباره آن بدعت است ((.

ال ، اهل حديث با هرگونه انديشه ورزى در حوزه دين مخالفت مى ورزيدند و علم کالم را از اساس انكار به هر ح

مى کردند. معروفترين چهره اين گروه ، احمد بن حنبل اعتقاد نامه اى دارد که در آن عقايد اساسى اين گروه را بیان 

 کرده است . خالصه اى از اين اعتقادات چنین است :

، قول و عمل و نیت است . ايمان درجات دارد و قابل ازدياد و نقصان است . در ايمان استثنا وجود دارد،  : ايمان1

 اهلل )اگر خدا بخواهد(؛أيعنى اگر از شخصى درباره ايمانش سؤ ال شد، بايد در پاسخ بگويد: مؤ من هستم انش
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قضا و قدر گريزى ندارند. همه افعال انسانها از  . هر چه در جهان رخ مى دهد، قضا و قدر الهى است و انسانها از2

جمله زنا، شرب خمر، سرقت و غیره به تقدير خداست و در اين باره کسى نمى تواند به خدا اعتراض کند. اگر کسى 

گمان کند خدا براى گناهكاران طاعت خواسته است ، اما آنها معصیت را اراده مى کنند، اين فرد مشیت بندگان عاصى 

مشیت خداوند غالب و چیره دانسته است و افترايى باالتر از اين ، نسبت به خدا وجود ندارد. هر کس علم خدا  را بر

 به جهان هستى را باور داشته باشد بايد قضا و قدر الهى را نیز بپذيرد؛

 . خالفت و امامت تا روز قیامت از آن قريش است ؛3

 دل باشد يا ظلم ؛. جهاد بايد همراه امام باشد، خواه امام عا4

 . نماز جمعه ، حج و نماز عیدين )عید قربان و عید فطر( جز با امام پذيرفته نیست ، اگر چه عادل و باتقوا هم نباشد؛5

 . صدقات ، خراج و فى ء در اختیار سالطین است ، حتى اگر ظالم باشند؛6

 بر سلطان ستمگر هم جايز نیست ؛. اگر سلطان به معصیت امر کرد، نبايد از او اطاعت کرد، اما خروج 7

. تكفیر مسلمانان به خاطر گناهانشان جايز نیست ، مگر در مواردى که حديثى وارد شده باشد؛ مثل ترك نماز، 8

 شرب خمر و بدعت ؛

. عذاب قبر، صراط، میزان ، نفخ صور، بهشت ، جهنم ، لوح محفوظ و شفاعت ، همه حقند و بهشت و جهنم ابدى و 9

 ستند؛جاودانى ه

. قرآن کالم خداست و مخلوق نیست ، حتى الفاظ و صوت قارى قرآن نیز مخلوق نیست و کسانى که قرآن را به 11

 (162)هر شكل مخلوق و حادث بدانند، کافرند.

 (163)اهل الحديث آراى ديگرى ، مانند رؤ يت خدا با چشم ، جواز تكلیف مااليطاق و اثبات صفات خبريه نیز دارند

 اشاعره به آنها خواهیم پرداخت . که در بحث از

 چكیده 

. اهل حديث در اصل يك جريان فقهى بود که تنها به ظواهر قرآن و حديث تكیه مى کردند و عقل را مطلقا انكار 1

 س آنها مالك بن انس ، محمد بن ادريس شافعى و احمد بن حنبل قرار داشتند.أمى نمودند. در ر
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در عقايد هم به کار گرفتند و مخالف هر گونه بحث عقلى پیرامون احاديث اعتقادى . اهل حديث همان شیوه فقهى را 2

بودند و در نتیجه علم کالم را از اساس انكار کردند. آراى احمد بن حنبل در اين زمینه بیش از ديگران در میان اهل 

 ثیر داشته است .أسنت ت

عمل  -ن حنبل آمده بدين شرح است : )الف ( ايمان ، قول . برخى از اعتقادات اهل حديث که در اعتقادنامه احمد ب3

 و نیت است و قابل ازدياد و نقصان است و در آن استثنا وجود دارد.

 )ب ( هر چه در جهان رخ مى دهد به قضا و قدر الهى است . انسان در هیچ فعلى از خود اختیارى ندارد.

 امام پذيرفته است . )ج ( جهاد، نماز جمعه و عیدين و حج ، تنها همراه با

 د(تكفیر مسلمان به خاطر گناه جايز نیست .

 (قرآن ، کالم خداست و مخلوق نیست .ه

 پرسش 

 . چگونگى پیدايش اهل حديث را بنويسید.1

 .ديدگاه اهل حديث درباره عقل چیست ؟2

 . اعتقادات احمد بن حنبل چیست ؟3

 اشاعره - 12

ق (. همان گونه ديديم ، پیدايش مذهب اعتزال ، تا ه 324 - 261اشعرى ) اشاعره نامى است براى پیروان ابوالحسن

له ايمان و عمل و حكم مرتكب کبیره بود. اما ابوالحسن أحدى بازتاب دو جريان متضاد خوارج و مرجئه در مس

وى اهل اشعرى ، در صدد يافتن راهى میان روش افراطى معتزله در استفاده از عقل و تفريطگرايى در عقل از س

حديث بود. در سده دوم هجرى ، اين دو جريان فكرى در امت اسالم رو به گسترش و در تقابل با يكديگر بودند: 

کید مى کرد و در به أجريان اول ، بر عقل به عنوان منبعى مستقل براى عقايد و نیز روشى براى دفاع از اسالم ت

ان دوم منكر هر گونه استفاده از عقل در عقايد بود و ظواهر نقل کارگیرى آن به افراط مى گرايید. از سوى ديگر، جري

را بدون هر گونه تحلیل و تفكر، به عنوان تنها مالك و مدرك در معارف دينى اعالم مى کرد. در گیرودار مبارزه اين 
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به  دو جريان فكرى ، مذهب اشعرى در اوايل سده چهارم هجرى در پوشش دفاع از عقايد اهل حديث و در عمل

 منظور تعديل اين دو جريان و نشان دادن راه میانه و معتدل و موافق با عقل و نقل پا به میدان گذاشت .

ابوالحسن على بن اسماعیل اشعرى از اوان جوانى به انديشه هاى معتزلى دلبستگى تمام داشت و اصول عقايد آن را 

ق ( فرا گرفته بود و تا چهل سالگى از مدافعان ه 313نزد معروفترين استاد معتزلى زمان خود، ابوعلى جبائى )م .

معتزله به شمار مى رفت و کتابهاى بسیارى نیز به همین منظور نگاشت . در همین دوران بود که به يكباره از اعتزال 

نبع روى برتافت و آراى تازه اى در مقابل معتزله و همخوان با اهل الحديث ارائه کرد. اشعرى از يك سو، بیگانه م

عقايد را کتاب و سنت معرفى کرد و از اين جهت با معتزله از در مخالفت در آمد و به اهل حديث گرايید، اما بر خالف 

اصحاب حديث نه تنها بحث و استدالل در تبیین و دفاع از عقايد دينى را جايز مى شمرد، بلكه آن را عمال به کار 

فى استحسان الخوض فى علم الكالم به رشته تحرير در آورد و در آن  بست . در همین راستا، وى کتابى به نام رسالة

به دفاع از علم کالم و ضرورت آن پرداخت . اشعرى ضمن اصالت دادن به نقل ، براى عقل نقش تبیین گرى و نیز 

مبارزه مدافعه گرى را پذيرفت . او که در آغاز، رسالت خويش را رد و نقض آراى معتزله مى دانست ، در عمل ضمن 

و عقايد معتزله ، آراى اهل حديث را به شیوه عقلى تبیین و تعديل کرد و تا حدودى به نظريات معتزله  با روش 

 نزديك ساخت .

 آراى اشعرى 

ر اين قسمت سعى خواهیم کرد نتیجه روش اشعرى را در برخى عقايد وى نشان دهیم . از اين رو عقیده او را با د

 زله با اجمال مقايسه خواهیم کرد.عقايد اصحاب حديث و معت

. صفات خبريه : در علم کالم ، گاه صفات الهى را به صفات ذاتیه و خبريه تقسیم مى کنند. منظور از صفات ذاتیه ، 1

کماالتى چون علم و قدرت است که عقل آنها را براى خدا اثبات مى کند. صفات خبريه ، صفاتى هستند که در آيات 

و عقل ، به خودى خود، اين صفات را براى خدا اثبات نمى کند، مانند داشتن دست و پا و صورت و اخبار آمده است 

 براى خدا، در باره اين گونه صفات در میان متكلمان اختالف نظر وجود دارد.

مى گويند، صفات خبريه را با تشبیه و تكییف براى خداوند  (164)گروهى از اهل حديث که به آنها مشبهه حشويه 

اثبات مى کنند. آنان معتقدند که خداوند صفات خبريه را به همان معنا و کیفیتى که در مخلوقات وجود دارد، دارد و از 
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لوق شباهت تمام وجود دارد. شهرستانى از برخى افراد اين گروه نقل مى کند که معتقدند اين جهت میان خالق و مخ

 (165)مى توان خدا را لمس کرد و با او مصافحه و معانقه کرد.

برخى ديگر از اهل الحديث در باره صفات خبريه به تفويض معتقدند. آنها ضمن انتساب صفات خبريه به خداوند، از 

هر گونه اظهار نظر نسبت به مفاد و مفهوم اين الفاظ خوددارى مى کنند و معناى آنها را به خود خدا وا مى نهند. 

ى استواى خداوند بر عرش ارائه کرد، نمايانگر اين ديدگاه است . پاسخى که مالك بن انس به پرسشى در باره چگونگ

اما تعزله خداوند را از شباهت به مخلوقات منزه مى دانستند و بديهى بود که صفاتى چون داشتن دست و پا براى 

د نسبت خداوند را جايز نمى شمردند. از سوى ديگر، در آيات قرآن و احاديث نبوى بارها اين گونه صفات به خداون

ويل صفات خبريه مى دانستند و براى مثال أداده شده است . معتزله در برخورد با اين مشكل ، چاره را در توجیه و ت

 دست خدا )يداهلل ( را به ))قدرت الهى (( تفسیر مى کردند.

شبیه (( و اشعرى از يك سو نظريه اصحاب حديث را در اثبات صفات خبريه پذيرفت ، از سوى ديگر، قید ))بال ت

))بالتكییف (( را بر اين صفات اضافه کرد. او مى گويد: ))همانا خداوند دو دست دارد اما دست خدا بدون کیفیت است 

( همچنین خداوند چشم دارد اما بدون کیفیت ، 64، همان طور که خداوند مى فرمايد: ))بل يداه مبسوطتان (( )مائده : 

 (166)(.14ا(( )قمر:عیننأچنان که مى فرمايد: ))تجرى ب

. جبر و اختیار: اهل حديث به دلیل اعتقاد به قضا و قدر الهى و ناتوانى از جمع اين اعتقاد با اختیار انسان ، عمال 2

توانستند نقشى براى انسان در افعال خويش تصوير کنند؛ از اين رو گرفتار نظريه جبر شدند. اين مطلب در جمالتى ن

که از اعتقادنامه ابن حنبل نقل شده به وضوح ديده مى شود. در حالى که معتزله به آزادى مطلق انسان در افعال 

 اده خداوند در اين گونه افعال در نظر نمى گرفتند.اختیارى خويش باور داشتند و نقشى براى قضا و قدر و ار

اشعرى بر اين باور بود که نه تنها قضا و قدر الهى عمومیت دارد، بلكه حتى افعال اختیارى انسان را نیز خداوند خلق و 

نظريه کسب ايجاد مى کند؛ از سوى ديگر، تالش کرد تا نقشى براى افعال اختیارى انسان بیابد. او اين نقش را در قالب 

 بیان کرد. از آنجا که اين نظريه از مهمترين و پیچیده ترين آراى اشعرى است ، آن را با تقصیل بیشترى بیان مى کنیم :

 (167)به انسان نسبت داده شده است . ))کسب (( يك واژه قرآنى است و در آيات متعددى اين لفظ و مشتقاتش 

ى خويش از اين کلمه سود جسته اند. وى ضمن بیان معناى خاصى أبرخى از متكلمان ، از جمله اشعرى در بیان ر

نسان قرار داد. هر چند پیش از براى کسب ، آن را محور نظريه خود در جبر و اختیار و توصیف فعل اختیارى ا
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اشعرى ، متكلمان ديگرى نیز در اين باب سخن گفته بودند؛ اما پس از اشعرى ، واژه کسب با نام او چنان پیوند خورد، 

 که وقتى به کسب يا نظريه کسب اشاره مى شود، بى اختیار نام اشعرى را به ياد مى آورد.

ر خاصى ، متفاوت با آنچه اشعرى بیان کرده بود، ارائه کردند. در پس از او، متكلمان اشعرى مسلك هر يك تفسی

 اينجا تنها به نظريه کسب با تفسیر خود اشعرى مى پردازيم . اصول نظريه او به شرح زير است :

. قدرت دو نوع است : يكى ))قدرت قديم (( که تنها از آن خداوند است و در خلق و ايجاد فعل مؤ ثر است ؛ و 1

 قدرت حادث (( که اثرى در ايجاد فعل ندارد و تنها فايده اش اين است که صاحب قدرت ، در خويش ديگرى ))

 احساس آزادى و اختیار مى کند و گمان مى کند که توانايى انجام فعل را دارد.

از  . فعل انسان مخلوق خداست . اين مطلب يك قاعده کلى براى اشعرى است که خالقى جز خدا نیست و همه چیز،2

چرا که تنها  (168)جمله تمام افعال انسانى ، مخلوق خداست . او تصريح مى کند که ))فاعل حقیقى افعال خداست ((،

 ر است و اين قدرت منحصرا براى خداست .قدرت قديم در خلقت مؤ ث

. نقش انسان ، کسب کردن فعل است . خداوند افعال انسانى را مى آفريند و انسان اين افعال را که آفريده اوست 3

 اکتساب مى کند.

. کسب ، يعنى مقارنت خلق فعل با خلق قدرت حادث در انسان . اشعرى خود مى نويسد: ))حقیقت در نزد من اين 4

ت که معناى اکتساب و کسب کردن ، وقوع فعل همراه و همزمان با قوه حادث است . پس کسب کننده فعل کسى اس

براى مثال وقتى مى گويیم فردى راه مى رود  (169)است که فعل همراه با قدرت )حادث ( در او ايجاد شده است ((.

يا راه رفتن را کسب مى کند، يعنى همزمان با خلق راه رفتن توسط خدا در آن شخص ، خداوند قدرت حادثى را نیز 

 در او ايجاد مى کند تا او احساس کند که فعل را به اختیار خويش انجام داده است .

دگاه ، تفاوت فعل اختیارى و غیر اختیارى در اين است که در فعل اختیارى چون انسان در هنگام فعل . در اين دي5

داراى قدرت حادث مى شود، احساس آزادى مى کند، اما در فعل غیر اختیارى چون صاحب چنین قدرتى نیست ، 

 (171)احساس جبر و ضرورت مى کند.

. هر چند انسان فعل را کسب مى کند، اما همین کسب نیز مخلوق خداست . دلیل اين مطلب از نظر اشعرى کامال 6

هى است . ثانیا، کسب به معناى روشن است ؛ زيرا اوال، بر طبق قاعده پیشین هر چیز از جمله کسب ، آفريده ال

مقارنت فعل و قدرت حادث در انسان است ، و چون هم فعل و هم قدرت حادث را خداوند خلق مى کند، پس 
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مقارنت اين دو نیز آفريده او خواهد بود. اشعرى ضمن تصريح به اين مطلب به آيات قرآن تمسك جسته ، مى گويد: 

پنداريد که کسبهاى بندگان مخلوق خداست ، به او مى گويیم که چون قرآن ))اگر گوينده اى پرسش کند که چرا مى 

 (171)(. 96فرموده است : ))خداوند شما و هر آنچه را عمل مى کنید خلق کرده است (( )صافات :( 

. سؤ الى که در اينجا مطرح مى شود اين است که اگر کسب مخلوق خداست ، پس چرا آن را به انسان نسبت مى 7

 دهیم و مى گويیم عمل انسان است .

براى  (172)در پاسخ ، اشعرى معتقد است که مالك مكتسب و کاسب بودن ، محل کسب بودن است نه ايجاد کسب .

مثال به چیزى که حرکت در آن حلول کرده است ، متحرك مى گويند، نه به کسى که حرکت را ايجاد کرده است ، در 

 (173)سب مى گويند.اينجا نیز به انسان که محل کسب است مكت

در نتیجه ، سنت خداوند بر آن قرار گرفته است که وقتى قرار است فعل اختیارى از انسان صادر شود، خداوند به طور 

آن فعل را همراه با قدرت حادث در انسان خلق مى کند و انسان تنها محل فعل و قدرت حادث و در نتیجه همزمان 

محل کسب ، يعنى تقارن فعل و قدرت حادث است . بنابراين بر داشت اشعرى از فعل اختیارى انسان چیزى جز جبر 

اما، سرانجام به همان مسیرى افتاد که پیشتر، بسیار کرد تا نقشى براى انسان دست و پا کند  نیست . گرچه او تالش 

 (174)اهل حديث و جبر گرايان به آن راه رفته بودند.

تنها در همین تالش فكرى و کندوکاو عقالنى او بود، کارى که از نظر  تفاوت اشعرى با اهل حديث در اين موضوع ،

 اهل حديث ناروا و ناسودمند مى نمود.

 . کالم خدا: اهل حديث معتقد بودند که کالم خدا همان اصوات و حروف است که قائم به ذات خدا و قديم مى باشد.3

 ها جلد و کاغذ قرآن را نیز قديم دانستند.آنان در اين موضوع آنقدر مبالغه کردند که حتى برخى از آن

معتزله نیز کالم خدا را اصوات و حروف مى دانستند، اما آن را قائم به ذات خدا نمى شمردند و معتقد بودند که خداوند 

کالم خويش را در لوح مجفوظ يا جبرئیل يا پیامبر صلى اهلل علیه و آله خلق مى کند و از اين رو کالم خدا حادث 

 .است 

اشعرى در تالش براى يافتن راه میانه ، کالم را بر دو قسم دانست : قسم نخست همان کالم لفظى است که در حروف و 

اصوات تشكیل مى شود. در اين باره او حق را به معتزله داد و کالم لفظى را حادث شمرد. اما قسم ديگر کالم نفسى 
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قائم به ذات و قديم دانست . کالم حقیقى همان کالم نفسى است  است که در اين قسم مانند اهل حديث ، کالم خدا را

که قائم به نفس است و توسط الفاظ بیان مى شود. کالم نفسى واحد و نامتغیر است ، در حالى که کالم لفظى قابل تغییر 

 (175)و تبديل است ؛ کالم نفسى را مى توان با عبارات مختلفى بیان کرد.

.رؤ يت خدا: گروهى از اهل الحديث که به مشبهه حشويه معروفند، معتقدند که خداوند را مى توان با چشم ديد، اما 4

در اين موضوع نیز راهى میانه مى جست تا از افراط و تفريط در معتزله هرگونه رؤ يت خدا را انكار مى کنند. اشعرى 

امان ماند. او معتقد است که خداوند ديده مى شود، اما ديدن خدا مانند ديدن ساير اجسام نیست . به نظر او، رؤ يت 

يكى از شارحان در اين باره چنین مى نويسد: ))اشاعره معتقدند که  (176)خدا مستلزم تشبیه او به مخلوقات نیست . 

خداوند جسم نیست و در جهتى قرار ندارد؛ از اين رو شرايطى ، مانند مواجهه و تاثر حدقه و غیره محال است ، با اين 

ند مثل ماه شب چهارده بر بندگانش منكشف شود و به ديده در آيد، چنان که در احاديث صحیح وارد حال مى توا

ل ، اما اصل در اين باره نقل شده است ((. او در ادامه سخن تاکید مى کند که : ))دلیل ما هم عقل است و هم نق

 (177)((.است

دلیل عقلى اشاعره که به دلیل الوجود معروف است ، اين است که هر چیزى که موجود است قابل رؤ يت است ، مگر 

نابراين چون خداوند اينكه مانعى در کار باشد، به بیان دقیق تر، صرف وجود اشیا مقتضى امكان رويت آنهاست . ب

موجود است و الزمه ديده شدنش امر محالى ، مانند حدوث و تشبیه نیست ، پس رويت خدا عقال ممكن است . 

(178) 

الاقل  -ح افعال : معتزله بر آن اند که افعال داراى حسن و قبح واقعى و ذاتى است و عقل نیز قادر است . حسن و قب5

اين حسن و قبح مى دانند، بلكه اصوال حسن و قبح واقعى افعال را انكار مى کنند. نويسنده کتاب  -در برخى موارد 

( قبیح آن است که مورد نهى تحريمى يا تنزيهى  شرح مواقف در اين خصوص مى نويسد: ))در نزد ما )يعنى اشاعره

واقع شده و حسن آن است که از آن نهى نشده باشد، مثل واجب و مستحب و مباح و مانند فعل خداوند که همیشه 

 حسن است ((. هم چنین در بیان و توضیح نزاع ، حسن و قبح زا به سه معنا مى داند:

))علم حسن است (( و ))جهل قبیح است ((، حسن و قبح به همین معنا  کمال ونقض : هنگامى که گفته مى شود: - 1

مراد است . اختالفى نیست که اين معنا از حسن و قبح ، براى صفات فى نفسه ثابت است و عقل آن را درك مى کند و 

 ارتباط به شرع ندارد.
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باشد، حسن است و هر چه با غرض .ماليم و منافر بودن با غرض : در اين معنا هر آنچه با غرض ومقصود موافق 2

باشد قبیح است و هر چه اين گونه نباشد نه حسن است و نه قبیح . از اين دو معنا گاهى به ))مصلحت (( و ))مفسده (( 

نیز تعبیر مى شود. در اين معنا نیز حسن و قبح امرى عقلى است و بسته به اغراض و اعتبارات تغییر مى يابد؛ مثال 

مفسده است . بنابراين  نظر دشمنان او مصلحت است و موافق غرض آنها، اما نسبت به دوستانش  کشته شدن کسى در

 ، حسن و قبح به اين معنا، امرى اضافى و نسبى است ، نه حقیقى .

.استحقاق مدح : آنچه میان متكلمان موجب اختالف شده است ، در واقع همین معناى سوم است . اشاعره حسن و 3

مى دانند؛ زيرا همه افعال از اين نظر مادى هستند و هیچ فعلى به خودى خود مقتضى مدح و ذم يا قبح را شرعى 

ثواب و عقاب نیست و تنها با امر و نهى شارع چنین خاصیتى پیدا مى کند. اما به اعتقاد معتزله اين معنا نیز عقلى است 

دارد که مقتضى استحقاق مدح و ثواب براى فاعل ، چرا که فعل به خودى خود، با قطع نظر از شرع ، يا جهت حسنى 

 (179)است ، يا جهت قبحى دارد که مقتضى استحقاق ذم و عقاب براى فاعلش مى باشد. 

يطاق : تكلیف مااليطاق به اين معناست که خداوند بنده اش را به فعلى مكلف سازد که قادر به انجامش .تكلیف ماال6

نیست . سؤ ال اين است که آيا مى توان بر انسان چنین تكلیفى روا داشت و او را بر ترك آن عقاب کرد؟ روشن است 

ى گردد. معتزله از آنجا که به حسن و قبح عقلى له حسن و قبح باز مأى ما در مسأکه داورى در اين باره ، به ر

معتقدند اين گونه تكلیف را عقال قبیح و محال مى دانند و صدور آن را از خداوند جايز نمى شمارند. اما اشاعره چون 

به حسن و قبح عقلى اعتقاد ندارند و چیزى را بر خدا واجب نمى دانند، بر اين باورند که خداوند هر کارى از جمله 

 (181)تكلیف مااليطاق را مى تواند انجام دهد و هر عملى که از او صادر شود نیكوست .

 استمرار و تطور مذهب اشعرى 

ول زمان دچار تحوالتى گشت . ديدگاههاى او در آغاز مورد پذيرش علماى اهل سنت مذهب ابوالحسن اشعرى در ط

قرار نگرفت ، به طورى که اينجا و آنجا با او سخت به مخالفت برخاستند. اما اين مخالفتها عمال سودى نبخشید و 

ى از اين حوزه مكتب اشعرى به تدريج بر حوزه هاى فكرى اهل سنت چیره شد. اولین شخصیتى که پس از اشعر

ق ( بود. او آراى اشعرى را که به اجمال در دو کتابش ، االبانه و اللمع ، آمده  ه 413برخاست ، ابوبكر باقالنى )م .

 بود، با شرح و بسط بیشترى مطرح ساخت و آن را در قالب يك نظام کالمى انسجام بخشید.
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گرفت . خواجه ق ( صورت  ه 478حرمین جوينى )م .ثیر در گسترش مذهب اشعرى به دست امام الأاما بیشترين ت

هجرى ، جوينى را براى تدريس به آنجا فراخواند.  459سیس مدرسه نظامیه بغداد به سال أنظام الملك پس از ت

جوينى نزديك به سى سال به ترويج مكتب اشعرى پرداخت و از آنجا که شیخ االسالم و امام مكه و مدينه بود، 

سر عالم اسالم با احترام مورد پذيرش قرار گرفت . از طريق آثار جوينى مكتب اشعرى رواج نظرهايش در سرا

 گسترده اى يافت ، تا جايى که به عنوان کالم رسمى جامعه اهل تسنن تثبیت گرديد.

م ق ( کال ه 616جوينى به انديشه هاى اشعرى رنگ عقلى و استداللى بیشترى داد و با ظهور امام فخر رازى )م .

اشعرى عمال رنگ فلسفى به خود گرفت . امام فخر ضمن دفاع و تثبیت مكتب اشعرى ، از آراى فلسفى ابن سینا انتقاد 

ق ( که از شاگردان جوينى بود،  ه 515کرد و به تشكیك در مبناى او پرداخت . از سوى ديگر، امام محمد غزالى )م .

 أفانى از آراى اشعرى ارائه داد. او با نگارش کتاب مهم احیپس از يك تحول روحى به تصوف گرايید و تفسیرى عر

العلوم میان تصوف و تسنن که تا آن زمان بیگانه و متضاد مى نمودند، پیوندى استوار برقرار ساخت . ظهور کسانى ، 

مدهاى تفكر غزالى ق ( مشهور به ))مولوى (( از میان اشاعره را در واقع بايد از پیاه 672مانند موالنا محمد رومى )م .

 به شمار آورد.

 چكیده 

.به دنبال روش افراطى معتزله در استفاده از عقل و روش تفريطى اهل حديث در سرکوب عقل ، مذهب اشعرى در 1

 اوايل سده چهارم هجرى به منظور تعديل اين دو جريان توسط ابوالحسن اشعرى پا به میدان گذاشت .

آيات و اخبار آمده ولى عقل به خودى خود آنها را براى خدا اثبات نمى کند. .صفات خبريه صفاتى هستند که در 2

مانند داشتن دست و پا و... براى خدا. برخى از اهل حديث به نام حشويه ، اين صفات را به همان معنايى که در 

شاعره از يك سو نظر ويل اين موارد مى زدند اما اأمخلوقات وجود دارند به خدا نسبت مى دادند. معتزله دست به ت

 اهل حديث را در اثبات اين صفات مى پذيرفتند و از طرف ديگر قید ))بال تشبیه (( را بر آن مى افزودند.

له جبر و اختیار اهل حديث گرفتار نظريه جبر شدند و معتزله هم آزادى انسان را مطلق دانستند. اشاعره أ.در مس3

 اختیار انسان ( نظريه کسب را مطرح کردند. -در الهى براى مراعات نمودن هر دو جمله )قضا و ق

 .تفسیرهاى مختلفى از نظريه کسب شده است . تفسیر خود اشعرى به اين شرح است :4
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قدرت قديم از آن خداست که در خلق فعل موثر است . اما قدرت حادث اثرى در ايجاد فعل ندارد و تنها فايده اش 

اس آزادى مى کند. فعل انسان مخلوق خداست چون تنها قدرت قديم در اين است که صاحب قدرت در خود احس

خلقت موثر است که اين قدرت هم خاص خداست . نقش انسان کسب کردن فعل است که عبارت است از مقارنت 

خلق فعل با خلق قدرت حادث شده در انسان . بنابراين در فعل اختیارى ، انسان در هنگام فعل داراى قدرت حادث 

 شود و احساس آزادى مى کند.مى 

.البته اشعرى ، خود کسب را هم مخلوق خدا مى داند و در مورد نسبت دادن آن به انسان معتقد است مكتسب يا 5

 کاسب بودن ، محل کسب بودن است نه ايجاد کسب .

براى يافتن  .در بحث کالم هم که اهل حديث آن را اصوات و حروف و قديم مى دانستند و معتزله حادث ، اشعرى6

راه میانه کالم را به دو قسم تقسیم کرد: قسم اول کالم لفظى است که از اصوات و حروف تشكیل شده و حادث است و 

 قسم دوم کالم نفسى است که قائم به نفس است و قديم .

ينجا هم به حد .حشويه رؤ يت خدا را با چشم قائل بودند و معتزله هر گونه رويت را انكار مى کردند. اشاعره در ا7

 .أوسط قائل شده اند که خداوند ديده مى شود ولى نه مانند ساير اشی

را انكار مى  أ.اشاعره بر خالف معتزله که حسن و قبح را عقلى و ذاتى مى دانند، اساسا حسن و قبح واقعى اشی8

 کردند.

 نظريه دارند. .معتزله تكلیف مااليطاق را عقال محال مى دانستند ولى اشاعره بر خالف آن9

ثیر در گسترش مذهب اشعرى به دست ))امام الحرمین جوينى (( صورت گرفته است . او به انديشه أ.بیشترين ت11

 هاى اشعرى رنگ استداللى و عقلى بیشترى داد تا اينكه با ظهور فخر رازى ، کالم اشعرى عمال رنگ فلسفى پیدا کرد.

 پرسش 

 زله درباره عقل چیست ؟.تفاوت اشاعره با اهل حديث و معت1

 اشعرى با عقايد معتزله و اهل حديث چیست ؟ با ذکر مثال توضیح دهید. أ.ارتباط آر2

 .کسب چیست و چرا و از سوى چه کسانى مطرح شده است . آيا نظريه کسب ، جبر را رد مى کند؟3
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 .نظريه اشاعره در مورد کالم الهى چیست ؟4

 ر شما چه نقاط قوتى يا ضعفى در تفكر اشعرى مى توان مطرح کرد؟.عالوه بر مطالب طرح شده ، به نظ5

 ماتريديه - 13

چنان که گذشت ، مكتب اشعرى در اوايل سده چهارم هجرى پا به میدان گذاشت . هم زمان با نهضت اشعرى در عراق 

النهر و ديگرى  أماور، دو نهضت کالمى ديگر، که در روش ، اهداف و عقايد با وى مشابهات بسیار داشتند، يكى در 

ق ( بود و پايه گذار نهضت  ه 333در مصر به ظهور رسیدند. بنیانگذار يكى از اين دو نهضت ، ابومنصور ماتريدى )م .

ق ( نام داشت . هر سه نهضت به انگیزه دفاع از عقايد دينى و رد معتزله و در عمل  ه 321ديگر، ابو جعفر طحاوى )م 

 انه دو مكتب اهل الحديث و معتزله پا به عرصه وجود نهادند.براى ارائه راهى در می

اشعرى در فقه پیرو شافعى بود، اما ماتريدى و طحاوى از مذهب حنفى پیروى مى کردند و در عقايد نیز مدعى بودند 

ى مقام نخست ثیر در جهان اسالم ، اشعرأکه اصول عقايد ابوحنیفه را تبیین و تشريح مى کنند. از نظر اهمیت و میزان ت

را دارد، ماتريدى در مرتبه بعد قرار مى گیرد و طحاوى از اهمیت کمترى برخوردار است . شايد يكى از ادله نفوذ و 

ثیر اشعرى اين بود که مبارزه او با معتزله در مرکز اعتزال ، بلكه در مهمترين پايگاههاى فكرى مسلمانان ، يعنى أت

 النهر و مصر، از مراکز اصلى فرهنگى فاصله زيادى داشتند. ألى بود که ماوربصره و بغداد آغاز شد، اين در حا

تفاوت طحاوى و ماتريدى در اين بود که ماتريدى بیش از طحاوى به اجتهاد و استدالل مى پرداخت . غرض طحاوى 

ى مى کرد تا بر اساس ارائه تلخیصى از آراى ابوحنیفه و بیان موافقت آن با عقل و نقل بود، در حالى که ماتريدى سع

اصول و مبانى ابوحنیفه به اجتهاد در عقايد بپردازد و نكته هاى نو و تازه اى پديد آورد. از آنجا که طحاوى در تاريخ 

مذاهب و فرق چندان جايگاهى ندارد، به همین اشاره بسنده مى کنیم و در عوض از ماتريدى ، که حنیفان بسیارى در 

 (181)ند، قدرى بیشتر سخن مى گويیم . عقايد از او پیروى مى کن

جیحون ، و در  النهر، يعنى در حوالى نهرأزادگاه ماتريدى ، چنان که پیداست ، قريه ماتريد است . اين قريه در ماور

نزديكى سمرقند واقع شده است . او از نظر فقهى و اعتقادى پیرو ابوحنیفه بود. هر چند ماتريدى در کالم و عقايد خود 

اهل اجتهاد بود، اما سعى مى کرد در روش و اصول از ابوحنیفه پیروى کند. تفاوت او با اشعرى از همین نقطه آغاز مى 

بود و به عنوان يك منبع  ه بر خالف شافعى و ابن حنبل و مالك ، در فقه اهل قیاس شود. پیشتر ديديم که ابوحنیف

فقهى مستقل مى نگريست . بدين سان او در عقايد نیز از عقل بسیار بهره مى گرفت . ماتريدى نیز مانند مقتداى 

http://www.noorfatemah.org/
http://ketaab.iec-md.org/ADYAAN/feragh_mazaaheb_eslaami_berenjkaar_peyneveshthaa.html#link181


 

WWW.NOORFATEMAH.ORG 

 با فرق و مذاهب اسالمیشنایی آ 95

عرى از عقل صرفا در مقام خويش عقل را به عنوان سرچشمه اى براى عقايد دينى پذيرفت . بنابراين در حالى که اش

تبیین و دفاع از عقايد دينى استفاده مى کرد، ماتريدى گذشته از اين موارد، در مقام کشف و دريافت اصول نیز به خرد 

 توسل مى جست . همین تفاوت روش شناختى است که اين دو مكتب را از يكديگر متمايز مى کند.

در میانه اهل حديث و معتزله دانست ، ماتريدى به عنوان حد میانى با اين وصف ، در حالى که اشعرى را مى توان 

 اشعرى و معتزله ارزيابى مى شود. اين مطلب با مرورى بر عقايد ماتريدى به خوبى روشن خواهد شد.

 در اينجا برخى عقايد مهم ماتريدى را که در ضمن ، بیانگر تفاوتهاى او با اشعرى است ذکر مى کنیم :

فعال : چنان که ديديم اشاعره حسن و قبح عقلى را انكار مى کنند و حسن و قبح را صرفا شرعى مى .حسن و قبح ا1

دانند، اما ماتريدى حسن و قبح عقلى را مى پذيرد. هر چند او در کتاب التوحید، که مهمترين کتاب کالمى اوست ، 

، از حسن و قبح عقلى استفاده کرده است فصل مستقلى را به اين مطلب اختصاص نداده است ، اما در مباحث متعددى 

. در اينجا به گفتارى از او در اين باره اشاره مى کنیم : ))خداوند انسان را براى محنت آفريد چون او را اهل تمیز و 

شناخت محمود و مذموم قرار داد و مذموم را در عقل انسان ، قبیح قرار داد و محمود را حسن . پس انسان را قادر 

محمود و مذموم را بشناسد و عقل را حجت قرار داد و حسن و قبح اشیا را به واسطه عقل تقدير کرد... حكم  کرد که

 (182)عقل اصل همه احكام است و مانند علم العیان است که قابل تغییر نیست ((.

.تكلیف مااليطاق : ماتريدى بر خالف اشعرى تكلیف مااليطاق را قبول ندارد. او تصريح مى کند: ))تكلیف به کسى 2

اين اختالف نظر میان اشعرى و ماتريدى در واقع به اختالف آن دو در  (183)که طاقت ندارد، عقال فاسد است ((. 

 له حسن و قبح عقلى باز مى گردد.أمس

.جبر و اختیار: ماتريدى نخست در صدد اثبات فاعلیت حقیقى انسان برآمد؛ به طورى که به نظر او از ديدگاه عقل و 3

حى ، انسان فاعل و کاسب است . دلیل نقلى او اين است که خداوند درباره برخى افعال به انسانها امر و نهى کرده و و

به آنان وعده و وعید داده است ؛ زيرا اوال، در اين موارد افعال به آدمیان نسبت داده شده و از انسان به عنوان ))فاعل 

امر و نهى و وعده و وعید به کسى تعلق گیرد که فعلى از او صادر نمى شود. (( نام برده شده است . ثانیا، محال است 

از نظر عقل نیز، قبیح است که طاعت و معصیت و فواحش و منكرات به خداوند نسبت داده شود و بديهى است که 

 مور و منهى و مثاب و معاقب خواند. پس بايد فعل را به انسان نسبت داد.أنمى توان خدا را م

 رين دلیل او بر اختیار انسان دلیل وجدان است که هر کس خود مى يابد که مختار و فاعل و کاسب است .مهمت
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حال سؤ  (184)با اين همه ، ماتريدى خداوند را خالق فعل انسان مى داند و او را ايجاد کننده فعل از عدم مى شمارد. 

 ال اين است که اگر خالق افعال ، خداست ، فاعل و کاسب بودن انسان به چه معنا است .

گفتار ماتريدى در اين باره صريح و روشن نیست . گفته اند که مراد ماتريدى از کسب و فعل انسان ، اراده است . 

بر طبق اين احتمال ، که برخى  (185)ى اراده انجام فعل از انسان است ، اما ايجاد فعل خارجى از خداست . يعن

 انسان خالق اراده است و خداوند خالق فعل خارجى . (186)ى کند، عبارات ماتريدى نیز بر آن داللت م

قات او با اشعرى در اين است که .رؤ يت خدا و صفات خبريه : ماتريدى رؤ يت خدا را ممكن مى داند، اما اتفا4

ماتريدى دلیل عقلى ارائه نمى دهد و تنها به ادله نقلى بسنده مى کند. همچنین او براى چگونگى رؤ يت ، تفسیرى 

ارائه نمى دهد و معناى رؤ يت را به خدا تفويض مى کند. او در اين باره مى گويد: ))اعتقاد به ديده شدن پروردگار در 

البته سخن ماتريدى  (187)جب است ، بدون اينكه چگونگى رؤ يت را ادارك و آن را تفسیر کنیم ((.نزد ما حق و وا

 و بعید مى نمايد. با توجه به روش او در ديگر مواضع اندکى عجیب

ماتريدى در بحث از ))استواى خدا بر عرش (( که يكى از صفات خبريه است ، نیز چنین موضعى را اتخاذ مى کند. او 

ويل و تفسیرى ارائه دهیم ، اما أو عدم ارائه تفسیر و اعتقاد به تفويض را اين گونه توجیه مى کند: ))ممكن است ما ت

، بنابراين بايد از يك سو تشبیه را نفى کرد و از سوى ديگر، به اصل مطلبى که در نقل تفسیر حقیقى غیر از آن باشد

آمده است ايمان آورد. به اين ترتیب معنا و تفسیر آن را به خدا وامى نهیم .اين مطلب در هر جا که قرآن چیزى را 

 (188)((. ه است ، مثل رؤ يت خدا، جارى استاثبات کرد

با توجه به جمله فوق ، نظريه ماتريدى در همه صفات خبريه روشن مى شود. او در اين گونه صفات به نظريه تفويض 

 شديم (. معتقد است )قبال با عقیده اشعرى در اين موضوع آشنا

موارد باال برخى عقايد مهم ماتريدى است که در آنها به نوعى با اشعرى مخالف است . در اين عقايد غالبا ماتريدى به 

ضمن آنكه در آراى  (189)معتزله نزديك شده است . البته او در برخى آراى ديگر نیز با اشعرى مخالف است ، 

 (191)له کالم الهى )کالم لفظى و نفسى ( با اشعرى توافق دارد. أمتعددى ، مانند مس

 چكیده 

.هم زمان با نهضت اشعرى در عراق ، دو نهضت کالمى ديگر و مشابه با آن در روش و اهداف به نامهاى ماتريديه و 1

طحاويه به ظهور رسیدند. ماتريدى و طحاوى هر دو در فقه پیرو ابوحنیفه بودند و در اعتقادات نیز مدعى بودند که 
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يد ابوحنیفه را تبیین مى کنند، لكن ماتريدى بیش از طحاوى به اجتهاد مى پرداخت و سعى مى کرد تا نكات اصول عقا

 جديدى را در عقايد مطرح کند و لذا جايگاه خاصى در فرق و مذاهب دارد.

او با اشعرى از .بنیان گذار فرقه ماتريديه ، ابومنصور ماتريدى است . او از نظر فقهى پیرو ابو حنیفه بود و تفاوت 2

همین جا آغاز مى شود؛ زيرا ابوحنیفه بر خالف شافعى و ديگران از عقل در عقايد کمك مى گرفت . همچنان که 

 اشعرى در میانه اهل حديث و معتزله قرار دارد، ماتريدى را مى توان حد میانى اشعرى و معتزله تلقى کرد.

 .تفاوتهاى اشعرى با ماتريدى عبارت اند از:3

 ( اشعرى منكر حسن و قبح عقلى بود ولى ماتريدى آن را مى پذيرد.الف 

 ب ( ماتريدى بر خالف اشعرى ، تكلیف مااليطاق را قبول ندارد.

ج ( ماتريدى همچون اشعرى انسان را کاسب عمل مى داند اما کسب ماتريدى به معناى ايجاد اراده از سوى انسان 

 است نه مقارنت اراده با فعل خارجى .

ماتريدى رؤ يت خدا را ممكن مى داند، لكن بر خالف اشعرى در اين زمینه دلیل عقلى ارائه نمى دهد و به داليل د( 

 نقلى بسنده مى کند. ماتريدى در بحث استواى خدا بر عرش نیز چنین موضعى دارد.

ديگرى مانند کالم الهى .هر چند در موارد فوق عقايد ماتريدى مخالف اشعرى و نزديك به معتزله است اما در آراى 4

 با اشعرى توافق دارد.

 پرسش 

 سیس شد و تفاوت ماتريدى با طحاوى چیست ؟أ.مكتب ماتريدى با چه انگیزه اى ت1

 .ارتباط ماتريديه با معتزله ، اهل حديث واشاعره چیست ؟2

 .عقايد مهم ماتريدى کدام است ؟3

 

 وهابیت.14
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س آنها احمد بن حنبل تنها به جمع آورى احاديث مى پرداختند و أدر مباحث قبل ديديم که اهل احديت و در ر

مخالف هر گونه تعقل و تكلم پیراممون آيات و احاديث اعتقادى بودند. با ظهور اشعرى ، اين روش تعديل شد و تعقل 

ر خالف اهل نه به عنوان روش کشف حقايق بلكه به منظور دفاع از معارف حديثى به کار گرفته شد. بدينسان اشعرى ب

حديث و حنابله که مخالف علم کالم بودند، اين علم را پذيرفت و حتى کتابى در دفاع از آن نگاشت . با طهور اشعرى 

به تدريج بیشتر علماى اهل سنت از روش او پیروى کردند و پس از چندى ، مذهب اشعرى ، مذهب رسمى اهل سنت 

اما هنوز هم روش احمد بن حنبل در میان اهل سنت طرفدارانى داشت و از اين رو  (191)در مباحث اعتقادى گرديد. 

نكه در قرن هشتم ، احمد بن تیمیه گاه میان حنابله و اشاعره منازعاتى رخ مى داد. اين وضعیت ادامه داشت تا اي

ق ( ظهور کرد و درصدد ترويج مذهب حنابله برآمد. ابن تیمیه مانند حنابله ، علم کالم را  728-661حرانى دمشقى )

له صفات خدا، او مانند حنابله صفات خبريه را أدر مس (192)مردود دانست و متكلمان را اهل بدعت معرفى کرد.

ويل و توجیه پذيرفت و به طور کلى هر گونه عقل گرايى را محكوم کرد. ابن تیمیه عالوه بر حمايت أبدون هر گونه ت

 اضافه کرد که قبال سابقه نداشت .از روش و عقايد اهل حديث ، عقايد جديدى را نیز 

براى مثال ، او سفر کردن به قصد زيارت قبر پیامبر صلى اهلل علیه و آله و تبرك جستن به قبر او و توسل به اهل بیت 

پیامبر صلى اهلل علیه و آله را شرك دانست و فضايل اهل بیت علیه السالم را که در صحاح اهل سنت و حتى در مسند 

ن امام على أمى کرد تا مانند بنى امیه و حكومت عثمانى ، ش ن حنبل وجود داشت ، انكار کرد و تالش امامش احمد ب

اما دعوت ابن تیمیه از سوى علماى اهل سنت مورد پذيرش هممگانى  (193)علیه السالم و فرزندانش را پايین آورد. 

ق .( ديگر بزرگان اهل سنت با او مخالفت کردند و 751همچون ابن القیم )م . قرار نگرفت و جز برخى از شاگردانش 

مه اى به او نوشت و او کتابهاى متعددى در رد او و بدعتهايش نگاشتند. از جمله ذهبى از علماى هم عصر ابن تیمیه نا

را مورد نكوهش قرار داد و تسلیم در برابر احاديث صحیح را از او خواستار شد. ذهبى خطاب به او مى نويسد: 

))حال که در دهه هفتاد از عمر خود هستى ، و رحلت از اين عالم نزديك است آيا وقت آن نرسیده است که توبه و 

ضات فرقه هاى چهارگانه اهل سنت آراى ابن تیمیه را غلط و بدعت اعالم کردند. انابه کنى ؟((، در مصر نیز قاضى الق

(194) 

ن تیمیه حمايت نمود و از میان عقايد او بیش از همه بر در قرن دوازدهم ، محمد بن عبد الوهاب ظهور کرد و از اب

در شهر عیینه از شهرهاى نجد تولد يافت . از کودکى به مطالعه  1115کید کرد. محمد در سال أهمان عقايد جديدش ت

کتب تفسیر، حديث و عقايد عالقه داشت و فقه حنبلى را نزد پدر خود که از علماى حنبلى و قاضى شهر بود فرا 
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رفت . او از آغاز جوانى بسیارى از اعمال مردم نجد را زشت مى شمرد. در سفرى که به زيارت خانه خدا رفت پس گ

از انجام مناسك به مدينه رهسپار شد و در آنجا توسل مردم به پیامبر در نزد قبر آن حضرت را انكار کرد. پس از 

ت ، ولى مردم بصره او را از شهر خود بیرون راندند. در مدتى به بصره رفت و به مخالفت با اعمال دينى مردم پرداخ

که پدرش عبدالوهاب به شهر حريمله منتقل شد او نیز به آن شهر رفت . در آنجا میان او و پدرش نزاع و  1139سال 

دعوت خود را آشكارتر و گسترده تر کرد. جمعى از  1153جدال درگرفت . شیخ محمد پس از مرگ پدرش در سال 

از آن شهر بیرون رانده شد. سپس  1161ريمله از او پیروى کردند. سپس به شهر عیینه رفت اما در سال مردم ح

رهسپار درعیه از شهرهاى معروف نجد گرديد. در آن وقت امیر درعیه ، محمد بن مسعود )جد آل سعود( بود. او از 

د نجد را داد. به اين ترتیب ارتباط میان شیخ شیخ حمايت کرد و در مقابل ، شیخ به او وعده قدرت و غلبه بر همه بال

محمد و آل سعود آغاز شد و شیخ قدرت يافت . او با سپاه محمد بن مسعود به شهرهاى ديگر نجد حمله مى کرد و 

کسانى را که با عقايد او مخالفت مى کردند از دم تیغ مى گذراند واموالشان را غارت مى کرد، چرا که مخالفان آيین 

را کافر حربى مى دانست و مالو جان آنها را حالل مى شمرد. نقل شده است که سپاه وهابیان تنها در يك قريه وهابیت 

 سیصد مرد را به قتل رساندند و اموالشان را به غارت بردند.

امیر  1216ادامه دادند. براى مثال در سال  درگذشت و پس از او پیروانش به همین روش  1216شیخ محمد در سال 

سعود وهابى کربال را به تصرف درآورد و حدود پنج هزار تن يا بیشتر را به قتل رسانید و خزائن و اموال حرم مطهر 

امام حسین علیه السالم را غارت کرد. وهابیان بارها به شهرهاى کربال و نجف حمله کردند و به قتل و غارت شیعیان 

 و زوار پرداختند.

، آل سعود بر عربستان تسلط يافتند و مذهب رسمى کشور را وهابیت اعالم کردند به پس از تجزيه امپراطورى عثمانى 

شد و مبلغان  سیس أاين ترتیب امكانات کشور مهمى مانند عربستان در فرقه وهابیه قرار گرفت . مدارس متعددى ت

بیت پرداختند. با وجود اين بسیارى در اين مدارس تربیت شدند و در عربستان و ديگر کشورهاى اسالمى به تبلیغ وها

، آيین وهابیت از همان آغاز با مخالفت علماى اهل سنت و شیعه مواجه شد. نهستین کتابى که علیه عقايد محمد بن 

کتاب الصواعق االلهیة فى الرد على الوهابیه بود که توسط سلیمان بن  7عبد الوهاب از میان اهل سنت نوشته شد

، أدالوهاب نوشته شد. کتاب منهج االرشاد لمن اراد السداد، نوشته شیخ جعفر کاشف الغطعبدالوهاب برادر مخمد بن عب

 (195)نخستین رديه عالمان شیعى بر مذهب وهابیه است . 

 اصالح سلفیه 
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هابیه ، در مورد خود عنوان سلفیه را بكار مى برند. سلف به معناى پشتیبان و قدماست و در مقابل واژه خلف ، به و

خران ، بكار مى رود. در فرهنگ اسالمى وقتى واژه سلف بكار مى رود معموال صحابه و تابعان و محدثان أمعناى مت

د. وهابیان با استفاده از کلمه سلفیه ادعا مى کنند که پیرو روش و عقايد بزرگ قرن دوم و سوم قمرى قصد مى شو

سلف هستند. اما اين ادعا با گزارشهاى تاريخى سازگار نیست . شهرستانى نقل مى کند که سلف درباره صفات الهى با 

مى دادند و حتى  يكديگر اختالف داشتند. گروهى از آنان تمام صفاتى را که در احاديث وارد شده به خدا نسبت

ويل مى کنند أصفات الهى را به صفات مخلوقات تشبیه مى کنند. گروه ديگر ضمن اثبات صفات ، آنها را به گونه اى ت

ويل احاديث خوددارى مى أکه مستلزم تشبیه نگردد. گروه ديگر از يك سو تشبیه را رد مى کنند و از طرف ديگر از ت

 (196)روى مى کنند. شهرستانى احمد بن حنبل را از همین گروه دانسته است .کنند و در واقع از مسلك تفويض پی

ست و همه آنان به مسلك تفويض که نظر حنابله و مطرح ا ويل و تفويض أبنابراين در میان سلف سه نظريه تشبیه ، ت

 وهابیه است معتقد نیستند.

اگر مراد وهابیان از سلف ، تنها گروهى از سلف يعنى حنابله باشند، در اين صورت نیز مى توان گفت میان وهابیه و 

بلكه درست برخالف آنها حنابله تفاوتهاى زيادى وجود دارد. حنابله هیچ گاه آراى جديد وهابیان را ابراز نكردند 

رفتار مى کنند. براى مثال ، احمد بن حنبل خود احاديث فراوانى در باب فضائل اهل بیت نقل کرده است و هیچ گاه 

 سفر به قصد زيارت پیامبر و اهل بیت را شرك ندانسته است .

در خصوص صفات جبريه و مسلك  بنابراين بايد گفت که ارتباط وهابیان با سلف تنها در اين نكته است که با حنابله

تفويض اتفاق نظر دارند و مانند آنان خود را در اصول دين پیرو ظواهر آيات و احاديث مى دانند. البته وهابیه در 

فروع دين نیز از احمد بن حنبل تقلید مى کنند، گرچه در برخى موارد دست به اجتهاد مى زنند، و در صورتى که 

ذاهب چهارگانه اهل تسنن غیر از حنبلى ، نصى غیر معارض از کتاب و سنت موجود باشد، همراه فتوايى از يكى از م

 (197)ى احمد بن حنبل را کنار مى گذارند.أاز همان فتوا تقلید مى کنند و ر

به طور کلى آنان در صورت عدم وجود نص ، از فتاواى احمد بن حنبل پیروى مى کنند. وهابیان در فروع دين تنها 

 مذاهب چهارگانه اهل سنت را به رسمیت مى شناسند و منكر مذهب جعفرى و مذهب زيدى هستند.

 عقايد وهابیت 
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ساس تلقى خاصشان از ايمان و کفر، ديگر مسلمانان را کافر و مشرك وهابیان از جهتى شبیه خوارجند. خوارج بر ا

مى دانستند. وهابیه نیز بر اساس تلقى خاصشان از توحید، بسیارى از آداب اسالمى را شرك و کفر مى دانند و در 

 نند.نتیجه معتقدان و عمل کنندگان به اين آداب را که همه مسلمانان غیر وهابى هستند، مشرك و کافر مى دا

کید بورزيم ، به ديگر سخن ، عقايد آنه عمدتا أاگر بخواهیم عقايد وهابیان را بیان کنیم بیشتر بايد بر نفى و انكار آنها ت

نفى عقايد و اعمال ديگر مسلمانان و اتهام شرك به ديگران است . از جمله مواردى که وهابیان آنها را شكر مى دانند 

الهى و طلب شفاعت از آنان ، سفر به قصد زيارت قبر پیامبر صلى اهلل علیه و آله و اهل  عبارت اند از: توسل به اولیاى

به آثار اولیاى خدا، تعمیر و زيارت قبور اولیاى الهى و ساختن مسجد در کنار قبور و  أبیت علیه السالم تبرك و استشف

 عتقاد به سلطه غیبى آنان .نذر بر اهل قبور، و خداوند را به حق و مقام اولیايش سوگند دادن و ا

وهابیان همه اين موارد را به دلیل مخالفت با توحید انكار مى کنند. البته توحید مورد نظر وهابیان توحید عبادى است 

. براساس توحید عبادى کلمه الاله اال اله بیانگر آن است که تنها موجودى که بايد عبادت و پرستش شود اهلل تبارك و 

و عبادت غیر او شرك مى باشد. طبعا اين آموزه دينى مورد پذيرش همه مسلمانان بلكه همه مؤ منان  تعالى مى باشد

و موحدان است . تفاوت وهابیان با ديگر مسلمانان اين است که آنان مواردى همچون توسل و کمك گرفتن و طلب 

قبال ذکر شد همگى از همین جهت مورد  شفاعت از غیر خدا را عبادت غیر خدا و در نتیجه شكر مى دانند. مواردى که

 انكار وهابیت قرار مى گیرد.

حال پرسش اين است که چرا اين امور عبادت غیر خدا و شرك محسوب مى شود. محمد بن عبدالوهاب در پاسخ مى 

هرکس  د. پس گويد: ال اله اال اهلل هر نوع اله و معبودى غیر از خدا را نفى مى کند و واسطه نوعى اله و معبود مى باش

پیامبر را واسطه میان خود و خدا قرار دهد، پیامبر را اله و معبود دانسته و او را پرستش کرده است . دلیل او بر اين 

مطلب آن است که مشرکان زمان پیامبر صلى اهلل علیه و آله به خدا اعتقاد داشتند اما بتها را واسطه قرار مى دادند و به 

از آنها شفاعت مى خواستند. در نتیجه همین کار آنها باعث شرکشان شد و خونشان مباح آنها توسل مى جستند و 

گرديد. الزمه توحید اين است که فقط خدا را بخوانیم و به امید داشته باشیم و تنها به او استغاثه کنیم و براى او قربانى 

ى و نذکر نمايیم . پس هر کس به غیر خدا و نذکر نمايیم . پس هر کس به غیر خدا استغاثه کنیم و براى او قربان

 (198)استغاثه کند و براى غیر او قربانى و نذر کند، کافر است .

هاب مشرك و کافر بودن همه انسانها و از جمله وهابیان است ؛ زيرا خداوند البته الزمه سخنان محمد بن عبدالو

 انسانها را محتاج يكديگر کرده است و همه در کارهاى خويش نیازمند کمك گرفتن از ديگران هستند.
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. بايد اگر محمد بن عبدالوهاب خود را مانند احمد بن حنبل پیرو اهل الحديث مى داند و ظواهر احاديث را مى پذيرد

 به او گفت : توسل و طلب شفاعت در منابع معتبر اهل سنت و در احاديث متعدد وارد شده است و

پس چگونه است که ايشان کارى را  (199)پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله خود به توسل و طلب شفاعت امر کرده اند،

که پیامبر و اهل بیت او بدان امر کرده اند شرك و کفر مى داند؟! اما در باره مشرکان زمان پیامبر بايد گفت : میان 

ى جويند که هیچ توسل و طلب شفاعت مشرکان با مؤ منان تفاوت اساسى وجود دارد. مشرکان به اشیايى توسل م

خاصیتى ندارند و اين گونه توسل از سوى خداوند نهى شده است ، در حالى که خداوند به اولیاى خويش مقام محمود 

 شفاعت را اعطا کرده و آنان به اراده و اذن خدا به چنین توانايى و مقامى دست يافته اند.

و شفاعت آنان امر کرده است ، در نتیجه اين کارها نه از سوى ديگر، خداوند خود به توسل به پیامبر و اهل بیت او 

 تنها شرك نیست بلكه عین عبادت خداست ، زيرا که به دستور و امر خدا انجام مى شود.

تفاوت ديگر اين است که مشرکان بتها را مى پرستیدند تا بتها آنان را شفاعت کنند نه آنكه تنها به طلب شفاعت از بتها 

ذون از جانب أى که مؤ منان ، اولیاى الهى را نمى پرستند و آنان را به عنوان افراد مقرب و بندگان ماکتفا کنند. در حال

خدا که تنها از خدا در خواست مغفرت مى کنند، مالحظه مى کنند. به بیان ديگر، مشرکان بتها را مالك شفاعت و 

ثیر أن هیچ مؤ ثر مستقلى در عالم قايل نیستند و تمستقال در سرنوشت آدمیان مؤ ثر مى دانستند، در حالى که مسلمانا

شفاعت را تنها به اذن و اراده الهى مى دانند. اصوال در خواست شفاعت ، نوعى در خواست دعاست و التماس دعا از 

 (211)افراد شايسته يك امر مستحب است .

 چكیده 

. پس از آنكه به ظهور اشعرى ، روش معتدل ترى در دفاع از معارف دينى به کار گرفته شد و طريقه اصل حديث و 1

له بر آمد. احمد بن حنبل متروك شد، در قرن هشتم ، احمد بن تیمیه حرانى ظهور کرد و در صدد ترويج مذهب حناب

 له صفات الهى محكوم کرد.أويل و توجیه عقالنى را در مسأاو بار ديگر علم کالم را مردود اعالم نمود و هر گونه ت

. ابن تیمیه عالوه بر حمايت از روش و عقايد اهل حديث ، عقايد جديدى مانند شرك دانستن زيارت قبور پیامبر 2

 اهل بیت ، اضافه نمود. صلى اهلل علیه و آله و ائمه و رد فضايل

. بسیارى از بزرگان اهل سنت با ابن تیمیه به مخالفت برخاستند و کتابهاى متعددى در رد او نوشته شد تا اينكه در 3

قرن دوازدهم محمد بن عبدالوهاب ظهور کرد و حمايت جدى از ابن تیمیه را آغاز نمود. و از آنجا که امیر آل سعود از 
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وهاب قدرتى يافت و با استفاده از قدرت به دست آمده به تبلیغ آيین خود و قتل مخالفان او حمايت کرد، عبدال

 پرداخت تا اينكه با تسلط آل سعود بر عربستان ، وهابیت به عنوان مذهب رسمى عربستان اعالم شد.

آن نوشته شد. از  . از همان آغاز آيین وهابیت با مخالفت علماى اهل سنت و شیعه مواجه شد و کتابهايى بر علیه4

جمله کتابهاى اهل سنت در رد اين فرقه الصواعق االلهیه فى الرد على الوهابیه نوشته برادر محمد بن عبدالوهاب ، و از 

 مى توان نام برد. أجمله کتابهاى شیعه ، از منهج الرشاد کاشف الغط

توحید، بسیارى از آداب اسالمى را شرك و  . وهابیان همانند خوارج در تكفیر مخالفان ، بر اساس تلقى خاصشان از5

به آثار آنها، تعمیر و زيارت  أکفر مى دانند، از جمله توسل به اولیاى الهى و طلب شفاعت از آنان ، تبرك و استشف

 قبور اولیاى الهى و ساختن مسجد در کنار قبور.

اخذ هر نوع واسطه اى میان خدا و بنده به  . دلیلى که محمد بن عبدالوهاب بر ادعاى خود اقامه مى کند اين است که6

منزله پرستش اوست و مستلزم شرك خواهد بود، در حالى که الزمه اين سخن آن است که همه افراد حتى خود 

گوينده هم مشرك و کافر باشند زيرا هیچ کس به تنهايى و بدون کمك گرفتن از ديگران قادر به حیات نیست . عالوه 

فاعت در احاديث متعدد و صحیح در خود کتب اهل سنت آمده است . و اساسا خود خداوند به بر اين توسل و طلب ش

اين کار امر کرده است . بنابراين چنین اعمالى نه تنها شرك نیست بلكه عین عبادت خداست ، چه اينكه مؤ منان ، 

 دهند. اولیاى الهى را به عنوان مقربین درگاه حق در نزد حضرت حق واسط مغفرت قرار مى

 پرسش 

 . عقايد ابن تیمیه ادامه تفكر کدام فرقه محسوب مى شود و حاوى چه مطالب جديدى است ؟1

.فرقه وهابیت از کجا آغاز شد و چگونه توسعه پیدا کرد؟ نحوه مقابله وهابیون با مخالفانشان چگونه بود؟ چه 2

 شباهتهايى میان اين فرقه و خوارج وجود دارد؟

 ام است ؟ آنها را نقد کنید.. عقايد وهابیت کد3
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 بخش چهارم غُالت

فرق به  اما در علم مذاهب و (211)لو در لغت به معناى تجاوز کردن از حد و افراط کردن در چیزى است .غ

گروههايى غالى گفته مى شود که انسانى را به مرتبه خدايى يا فرد عادى رابه مقام پیامبرى رسانده باشند، گرچه غالبا 

 درباره کسانى که در خصوص امامان اهل بیت علیه السالم غلو کرده اند، اطالق مى گردد.

گشته اند و بحث کردن از آنها ضرورتى  منقرض  (212)از آنجا که اکثر فرقه هاى غالى که در کتابهاى ملل و نحل 

ها عبارت اند از:  ندارد، در اينجا تنها از فرقه هايى بحث خواهیم کرد که هم اينك وجود خارجى دارند. اين فرقه

دروزيه ، اهل حق و نصیريه ، شیخیه ، بابیه و بهائیه . چنان که خواهیم ديد، برخى از اين فرقه ها در باره اهل بیت 

علیه السالم و برخى درباره افراد ديگر غلو کرده اند. الزم به ذکر است که برخى از طرفداران اين مذاهب ، به گونه اى 

رير مى کنند که نمى توان آنها را غالى دانست . به دلیل همین تقريرهاى مختلف ، درباره آراى مذهب خويش را تق

غالى بودن اين گروهها اختالف نظر وجود دارد. از اين میان تنها فرقه ضاله بابیه و بهائیه صريحا غالى و خارج از 

 اسالم شناخته مى شوند.

 دروزيه - 15

د که فرقه دروزى از مذهب اسماعیلیه انشعاب يافته است که به دلیل غلوى که در بحث از فاطمیان اسماعیلى اشاره ش

 در اين فرقه وجود دارد، معموال همراه با ديگر فرقه هاى غالى ذکر مى شود.

ق ( ششمین خلیفه فاطمى ، گروهى از اسماعیلیان درباره الحاکم غلو  411 - 375در زمان حكومت الحاکم بامراهلل )

به درجه خدايى رساندند. اين گروه پس از مرگ الحاکم بر آن شدند که او غايب شده و روزى به میان  کردند و او را

مردم باز خواهد گشت . اينان فرقه دروزى نامیده مى شوند. اين فرقه در مصر پديد آمد و در سوريه رشد کرد و بعدها 

ورهاى سوريه و لبنان زندگى مى کنند. طبق آمارى در لبنان نیز پیروانى يافت و هم اينك پیروان مذهب دروزى در کش

 که در اواسط قرن بیستم گرفته شده جمعیت دروزيان در حدود دويست هزار نفر بر آورد مى شود.

مشهور است که مؤ سس فرقه دروزى به نام درزى بوده است . درزى به معنى خیاط است و گفته شده است که نام 

لقب به نشتكین بوده است و احتماال به دلیل شغلش به درزى مشهور شده است . اصلى درزى ، محمد بن اسماعیل م

ق . به مصر رفت و با حمزة بن على زوزنى که  418درزى ايرانى االصل و پیرو مذهب اسماعیلى بود. او در سال 

فت . سپس مذهب ايرانى االصل و از مقربان الحاکم بود، طرح دوستى ريخت و به يارى او به دربار الحاکم راه يا
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دروزى را با کمك حمزه و حمايت الحاکم پايه ريزى کرد و کتابى در اين باره نوشت و به تبلیغ اين مذهب در قاهره 

نظريه او، الحاکم تجسم خداوند و عقل کلى بود و بايد مورد عبادت واقع مى شد، مردم قاهره  پرداخت . بر اساس 

ورش کردند و او ناگزير به سوريه گريخت و در آنجا کشته شد. پس از پس از شنیدن سخنان درزى بر علیه او ش

مور ادامه کار شد. حمزه اعالم داشت که از ابتدا او نماينده أشورش مردم بر علیه درزى ، حمزة از سوى الحاکم م

ز دروزيان معتقدند الحاکم در امور مذهبى بوده است و درزى به دروغ ادعاى نمايندگى الحاکم را کرده است . امروزه نی

که هدف درزى در تبلیغاتش ايجاد اختالف در میان مسلمانان و بدنام کردن مذهب آنان بوده است و لذا خود دروزيان 

حمزه  (213)او را به قتل رساندند و از اين رو آنها ترجیح مى دهند که به جاى دروزى به آنها موحدون گفته شود.

سعى کرد تا مذهب دروزى را بر اساس مبانى عرفانى و اسماعیلى و به شكل عمیقتر سازماندهى کند. بدين منظور او 

یه ، يعنى عقل کلى و نفس کلى ، در انسانها تجلى از اصل تجلى استفاده کرد و اعالم داشت که خداوند و صادرات اول

 مى کنند.

بدين ترتیب خداوند در الحاکم تجلى کرده است ، همان طور که قبال در انبیا و اولیاى الهى ديگرى تجلى کرده بود، و 

 الحاکم آخرين تجلى خداوند است . حمزه خود را تجلى عقل کلى معرفى کرد. او به منظور تبلیغ مذهب جديد

همان سازمان شكل داد. ارکان اين سازمان  سیس کرد و اصول عقايد مذهب دروزى را بر اساس أسازمانى را ت

 عبارت اند از:

 . عقل ، که حمزه بن على تجلى اوست . تجلى عقل را امام اعظم ، انسان حقیقى و قائم الزمان نیز مى نامند.1

 را از امام اعظم دريافت مى کند. ه تجلى اوست . او دانش . نفس يا روح کلى ، که اسماعیل بن محمد تمیمی2

 . کلمه ، که محمد بن وهاب )يا وهیب ( قرشى است .3

 . مقدم يا پیشرو، که جناح االيمن )بال سمت راست ( نیز نامیده مى شود. او سلمه )يا سالمة ( بن عبدالوهاب است .4

حسن على بن احمد سموکى )يا یز خوانده مى شود. او ابوال. تالى يا پیرو که جناح االيسر )بال سمت چپ ( ن5

 الدين مقتضى و الضیف )مهمان ( مى باشد.أ( مشهور با بهسموقى

ذونین )کسانى که اجازه تبلیغ داشتند( و مكاسرين )متقاعدکنندگان ( مطرح مى شوند أپس از اين پنج رکن ، مبلغین ، م

 گیرند. و در آخرين مرحله معتقدان عامه قرار مى
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ق ، حمزه اعالم کرد که او غايب شده تا پیروان خود را آزمايش کند و به زودى باز  411پس از مرگ الحاکم در سال 

الدين مقتنى )پیرو( واسطه أق . خود حمزه نیز غايب شد و به 411خواهد گشت . پس از مدتى يعنى در اواخر سال 

پس از مرگ الحاکم ، طرفداران مسلك او به تدريج در مصر رو به میان امام غايب )حمزه ( و پیروانش اعالم شد. 

کاهش نهاد، ولى بر عكس در سوريه رشد کرد و موجى از انقالب و شورش در میان روستايیان و دهقانان ايجاد کرد 

ب گروهى ق . امیر انطاکیه با همكارى امیر حل 423و کنترل بسیارى از مناطق کوهستانى به دست آنان افتاد. در سال 

از روستايیان را که از مناطق مجاور حلب در جبل السماك اجتماع کرده بودند، سرکوب کرد. مقتنى در اين زمان در 

دو جبهه مى جنگید. جبهه نخست در مقابل حاکمان وقت و جبهه ديگر در برابر ديگر مدعیان رهبرى دروزى ها 

دريجى انقالب روستايیان سوريه شد. سرانجام مقتضى همچون ابن کردى بود. همین دو جنگ باعث فروکش کردن ت

ق . براى طرفدارانش نامه مى نوشت . از زمانى که  434ق . مانند حمزه ناپديد گرديد، اما تا سال  425در سال 

مقتضى پنهان شد براى دروزيان سوريه دوره تازه اى آغاز گرديد که تاکنون ادامه دارد و آن انتظار همراه با صبر و 

دبارى براى بازگشت الحاکم و حمزه است . بدين ترتیب دروزيها جامعه بسته اى را تشكیل دادند و از ازدواج و بر

مراوده با ساير فرقه ها اکراه داشتند و عقايد خود از پنهان نگاه مى داشتند و در صدد تشكیل حكومتى محدود در 

چنین وضعیتى داشتند، نوعى تشكیالت تازه مذهبى به  مناطق زندگى خود بودند، در خالل سالیان دراز که دروزيان

وجود آمد که با تشكیالت زمان حمزه متفاوت بود. بر اساس اين تشكیالت ، جامعه دروزى به دو بخش تقسیم شده 

است : يكى جامه عاقالن و دانشمندان که به حقايق ايمان دست يافته اند. ديگر جامعه جاهالن و مردم عادى که به 

ايمان وارد نشده اند. هر دروزى بالغى که از امتحانات که از امتحانات متعدد در طول زندگیش موفق بیرون آيد حقايق 

و خود را با ارزشهاى مذهب درزى وفق دهد مى تواند وارد حقايق ايمان شود و به جامعه عاقالن و عالمان بپیوندد. 

کند و روزه ماه رمضان را به جا آورد و از مسكرات و دروغ و  از اين پس او بايد نمازهاى روزانه را به طور مرتب ادا

دزدى و دشمنى با هم کیشان خود و مواردى از اين قبیل پرهیز کند. عاقالن داراى لباسهاى مخصوص و دستارهاى 

 سفید هستند و موظف به خوشرفتارى با مردم و رعايت زهد و مطالعه آثار مذهبى و فراگیرى عقايد و احكام مذهبى

خويشند. جامعه جاهالن که توده مردم دروزى هستند موظف به رعايت اين امور نیستند و لذا مردمى که در همسايگى 

دروزيها زندگى مى کنند، آنان را مردمى عیاش و شهوت ران و میگسار مى دانند. اين تقسیم بندى هم اينك نیز در 

 جامعه دروزى رايج است .

جايز نمى دانند و معتقدند هر کس بايد در دين و مذهب خويش باقى بماند. آنان حتى دروزيان تغییر دين و مذهب را 

با مسلمان شدن غیر مسلمان و دروزى شدن غیر دروزى نیز مخالفند. دلیل آنان اين است که در همه اديان و مذاهب 
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ود را نتیجه جهل فرد به جوهر توحید وجود دارد و آنها تجلیات حقیقت واحدند. در نتیجه روى گردانى از مذهب خ

مل و تدين ورزند و به او امر و نواهى أآيینش مى دانند و لذا به همه انسانها توصیه مى کنند که در دينشان بیشتر ت

در واقع دروزيان به نسخ اديان الهى اعتقاد ندارند و بر آن اند که خداوند به وسیله  (214)آيین خود بیشتر عمل کنند.

ى يهود است که معتقدند خداوند أهر پیامبر دينى خاص براى مردمى خاص فرستاده است . اين ديدگاه تقريبا شبیه ر

ت و آنها بايد همیشه پیرو اين دين باشند. نتیجه اين ديدگاه نفى تبلیغ دين يهود را براى قوم بنى اسرائیل فرستاده اس

 دين خودى براى ديگران و عدم پذيرش پیروان جديد است .

از جمله عقايد فرقه دروزى ، يا دست کم عقیده اکثر دروزيان ، تناسخ مى باشند. بر اين اساس ، آنان معتقدند که روح 

دن انسان مرده وارد بدن انسان ديگرى مى شود. از اين رو، آنان تعدد ارواح را انسان پس از مرگ و جدا شدن از ب

ثابت مى دانند و معتقدند کسانى که در زمان حمزه به مسلك دروزى ايمان آورده اند، روحشان پس از مرگ در يك 

)قمیص ( است ، و روح  دروزى ديگر حلول خواهد کرد. از آنجا که به اعتقاد دروزيان بدن براى روح به منزله لباس 

 دائما لباسى را کنده ، لباس ديگرى مى پوشد، لذا آنها از تناسخ به عنوان ))تقمص (( نام مى برند.

شیخ مرسل نصر، رئیس مذهبى فرقه دروزى در زمان حاضر اين فرقه را چنین معرفى مى کند: فرقه موحدون فرقه اى 

هلل علیه و آله و قرآن و امامت امامان معصوم امامیه تا امام صادق علیه اسالمى و معتقد به خدا و پیامبر اسالم صلى ا

 امامان بعدى فاطمیان تا الحاکم مى باشد. السالم و پس از او امامت فرزند ارشد او اسماعیل و سپس 

العاضد لدين  تفاوت دروزيان با فاطمیان اسماعیلى اين است که فاطمیان پس از الحاکم به امامت الظاهر و المستنصر تا

اهلل ، يعنى چهاردهمین امام فاطمى ، معتقد شدند، اما دروزيان غیبت الحاکم را باور کردند و از داعیان و مبلغان دعوت 

الحاکم همچون حمزه بن على زوزنى پیروى کردند. الحاکم در زمانى مى زيست که جامعه اسالم از جنبه هاى دينى ، 

امانى و هرج و مرج به سر مى برد. از اين رو او به منظور نجات مسلمانها از علمى ، اقتصادى و سیاسى در نابس

وضعیت نامطلوب به اصالحات وسیع در ابعاد مختلف و به خصوص بعد دينى و مذهبى پرداخت . اما خلفاى عباسى 

خدا مى داند. الحاکم به  که رقیب فاطمیان بودند، براى مقابله با اقتدار او اين شايعه را مطرح کردند که الحاکم خود را

مور تبلیغ اصالحات مذهبى و احیاى سنتهاى اسالمى کرد که مهمترين آنها حمزة بن أمنظور اصالح امور، افرادى را م

مور يارى حمزه کرد که مجموعا پنج رکن اصالحات مذهبى بودند. أعلى بن احمد زوزنى بود. او چهار نفر ديگر را م

همچون درزى به تحريف تبلیغات اين گروه پرداختند. در نتیجه میان اين دو گروه نزاع و اما گروهى از افراد مرتد 

 (215)درگیرى رخ داد که به قتل درزى انجامید.
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در احكام عملى از فقه حنفى تقلید مى کنند. فقه حنفى که يكى از چهار مكتب فقهى اهل سنت است ، توسط  دروزيان

له با فقه حنفى ، بلكه با ديگر أحكومت عثمانى در سوريه و لبنان رايج گرديد. البته علماى فرقه دروزى در چند مس

ند از: از نفى تعدد زوجات ، اجراى طالق به وسیله مذاهب فقهى نیز، اختالف دارند. برخى از اين موارد عبارت ا

 (216)قاضى ، عدم جواز رجوع زوج به زوجه پس از طالق ، و عدم جواز ازدواج دختر قبل از پانزده سالگى .

پس از حمزه و يارانش تا زمان حاضر چند عالم بزرگ در میان دروزيان ظهور کرده است که بزرگترين آنها امیر 

( است . از او آثار زيادى بر جاى مانده است و افراد بسیارى از درسها 884 - 821رسید جمال الدين عبداهلل تنوخى )

 هد مهمترين بعد شخصیتى تنوخى است .و مواعظ او استفاده کرده اند. اخالق و ز

ق ( است که شخصیتى همچون تنوخى داشته  1151 - 987فرد ديگر شیخ محمد ابوهالل ملقب به شخى فاضل )

است . او شاعرى زبردست بوده و اشعارى در وصف خداوند و پیامبر صلى اهلل علیه و آله و اهل بیت او علیه السالم و 

. عم از نثر و نظم از بین رفته استه مى شود او نیز آثار متعددى داشته است که اکثر آنها ااهل عرفان سروده است . گفت

 (217)ق ( مى باشد. 1167از جمله علما و شعراى روزوى شیخ على فارسى )م 

 چكیده

. در علم فرق و مذاهب به گروههايى غالى گفته مى شود که انسانى را به درجه خدايى يا غیر پیامبرى را به درجه 1

پیامبرى رسانیده باشند. اکثر فرقه هاى غالى مذکور در کتب ملل و نحل منقرض شده اند و تنها فرقه هايى که هم 

د عبارت اند از: دروزيه ، اهل الحق و نصیريه ، شیخیه ، بابیه و بهائیه . البته گاه تقريرهايى اکنون وجود خارجى دارن

 از برخى از اين فرقه ضاله بابیه و بهائیه صريحا غالى و غیر مسلمان شناخته مى شوند.

رساندند. اين فرقه در  . دروزى به کسانى گفته مى شود که ))الحاکم بامراهلل (( خلیفه ششم فاطمى را به درجه خدايى2

مصر پديد آمد و در سوريه رشد کرد و هم اکنون پیروانش در کشورهاى سوريه و لبنان زندگى مى کنند. مشهور است 

که موسس اين فرقه فردى به نام دروزى بوده است که ايرانى االصل و داراى مذهب اسماعیلى بود که با کمك حمزه 

 بن على مذهب دروزى را ادامه داد.

سیس کرد که اصول عقايد دروزى را شكل دهد. ارکان اين سازمان عبارت بودند از عقل )خود أ. حمزه سازمانى ت3

حمزه (، نفس يا روح کلى )اسماعیل بن محمد تمیمیه (، کلمه )محمد بن وهاب ( مقدم يا پیش رو و تالى يا پیرو، پس 

 عامه قرار مى گیرند.ذونین و مكاسرين و سپس معتقدان أاز اينها مبلغین و م

http://www.noorfatemah.org/
http://ketaab.iec-md.org/ADYAAN/feragh_mazaaheb_eslaami_berenjkaar_peyneveshthaa.html#link206
http://ketaab.iec-md.org/ADYAAN/feragh_mazaaheb_eslaami_berenjkaar_peyneveshthaa.html#link207


 

WWW.NOORFATEMAH.ORG 

 با فرق و مذاهب اسالمیشنایی آ 119

. دروزيان تغییر دين و مذهب را جايز نمى دانند. به نظر آنها در همه اديان و مذاهب جوهر توحید وجود دارد. آنها 4

به نسخ اديان الهى اعتقاد ندارند و معتقدند خداوند هر پیامبرى را براى مردم خاص فرستاه است ؛ همچنین قائل به 

 اند.تناسخ 

نصر، رئیس مذهبى فرقه دروزى در زمان حاضر، اين فرقه را به عنوان فرقه اى اسالمى ، معتقد به خدا . شیخ مرسل 5

و پیامبر و قرآن و امامت امامان معصوم تا امام صادق علیه السالم سپس اسماعیل فرزندش و بعد امامان فاطمى تا 

اطمیان پس از الحاکم به امامت الظاهر و الحاکم معرفى مى کند. تفاوت دروزيان با فاطمیان در اين است که ف

 المستنصر و....معتقد شدند ولى دروزيان غیبت الحاکم را باور مى کردند.

. پس از حمزه و يارانش چند عالم بزرگ در میان دروزيان ظهور کرده است که بزرگترين آنها امیر سید جمال الدين 6

 عبداهلل تنوخى است که در اخالق و زهد مشهور است .

 پرسش 

 . به چه کسانى غالت مى گويند. چرا؟1

 . فرقه دروزى چگونه پیدا شد. ارکان سازمان دروزى چیست ؟2

 . تلقى رئیس فعلى اين فرقه در مورد آن چیست ؟3

 

 اهل حق و نصیريه - 16

و گروههايى که  اهل حق ، على اللهى ، سر سپردگان ، يارسان ، غالت ، نصیريه ، علويان و...نامهايى است براى افداد

در مورد امام على علیه السالم راه غلو را پیموده اند و او را به درجه خدايى رسانیده اند و براى خود آداب و رسون 

خاص وضع کرده اند. برخى از اين گروهها حتى درباره رؤ ساى خود نیز غلو مى کنند. در کشور ايران درباره اين 

على اللهى استفاده مى شود، گرچه خود آنها ترجیح مى دهند که بر آنان اهل حق گروهها معموال از اسامى اهل حق و 

اطالق شود و کلمات على اللهى و غالت خوشايندشان نیست . در ترکیه به اين گروه بكتاشى و علوى و در سوريه 

 نصريه و علويان مى گويند.
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سوريه ، افغانستان و کشورهاى آسیاى میانه پراکنده پیروان اين مذاهب در کشورهاى ايران ، عراق ، ترکیه ، آلبانى ، 

شده اند. در ايران اکثر اهل حق در استان کرامنشاه زندگى مى کنند هر چند در مناطق ديگر نیز طوايفى از اهل حق 

 (218)وجود دارند.

گروههاى مختلف اهل حق ، در آرا و عقايد و آداب و رسوم اختالفات زيادى دارند تا آنجا که به راحتى نمى توان 

اهل کوفه را فرقه و مذهبى واحد دانست . برخى از آنان صريحا امام على علیه السالم را خدا مى دانند. برخى ديگر 

رست نامیده مى شوند، شیطان را تقديس مى کنند و حرامهاى الهى را حالل مى دانند و مخالف طهارت و که شیطان پ

عبادتند. همچنین گروهى از اهل حق خود را اهل حق مسلمان و شیعه اثنى عشريه معرفى کرده و سعى مى کنند تا 

 دات اسالمى پايبندند.عقايد خود را با عقايد امامیه هماهنگ سازند و به شريعت و اعمال و عبا

 تاريخ پیدايش و گسترش مذهب اهل حق 

رباره تاريخ پیدايش فرقه هاى اهل حق اختالف نظر وجود دارد و در اين باره مدارك مستندى در دست نیست . در د

غلو کتابهاى قديمى که تا قرن پنجم نگاشته شده ، نامى از اهل حق ديده نمى شود. اگر مالك اهل حق بودن را صرفا 

درباره امام على علیه السالم بدانیم در اين صورت ، تاريخ پیدايش اين فرقه به زمان امام على علیه السالم مى رسد 

زيرا در زمان آن حضرت ، برخى او را به درجه خدايى رساندند و حضرت با آنها برخورد شديدى کرد. ما اگر اهل 

که هم اينك مرکز آنها در غرب ايران است بدانیم ، در اين  حق را فرقه اى خاص با مجموعه اى از آرا و عقايد

 صورت تعیین دقیق تاريخ پیدايش آنان ممكن نیست و تنها نقل قولهايى در اين باره وجود دارد.

بنا به کتاب نامه سرانجام که از متون مقدس اهل حق است ، اين مسلك از زمانى که خداوند با ارواح آدمیان به 

و از آنان بر الوهیت خود اقرار گرفته است )عالم الست يا علم ذر( پى ريزى شده و برنامه آن در هر  محاوره پرداخته

زمان و عصرى جزء اسرار پیامبران بوده و سینه به سینه از سلف به خلف مى رسیده است و نیز دنباله همان برنامه اى 

دود خود تعلیم داد و سپس در ادوار گونان اسرار اين است که امام على علیه السالم به سلمان و عده اى از ياران مع

گروه به اشخاص ديگرى از قبیل بهلول ، بابا سرهنگ ، بابا نااوس و سلطان اسحاق منتقل شده و آنان نیز به ديگران 

 (219)انتقال دادند.

کتاب شاهنامه حقیقت که از کتابهاى اهل حق به شمار مى رود، مؤ سس و پايه گذار اهل حق را نصیر معرفى مى کند 

 (211)و او را غالم حضرت على علیه السالم مى داند.
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ق .( و يارانش با استفاده از عقايد و آرا و ذخاير  219برخى معتقدند اين آيین در قرن دوم توسط بهلول ماهى )م . 

سیحى و کلیمى و افكار معنوى ايران مانند آيین زردشتى ، مانوى و مزدکى و با بهره گیرى از دين مبین اسالم و آيین م

همچنین گفته شده است که مسك اهل حق در قرن سوم  (211)فرقه هاى غالى پس از اسالم پى ريزى شده است .

 (212)شده است . سیس ى تاتوسط شاه فضل ول

برخى ديگر بر آن اند که در قرن چهارم مردى به نام مبارك شاه ملقب به شاه خوشین که همچون حضرت عیسى علیه 

م متولد از مادرى بكر به نام ماما جالله دانسته مى شود، در میان ايالت لر ظهور کرد و آيین حقیقت را در میان السال

مردم شايع کرد. گفته مى شود و وعده داد که پس از رحلتش روحش به جسم شخصى به نام سلطان اسحاق حلول 

 (213)خواهد کرد.

در مناطق کردنشین بین ايران و عراق ظهور کرد. او در قريه  سلطان اسحاق )سحاك يا صحاك ( (214)در قرن هشتم 

برزنجه ناحیه شاره زور بخش حلبچه عراق به دنیا آمد امام پس از مرگ پدرش شیخ عیسى ، به منطقه اورامان ايران 

دانست . او  مهاجرت کرد. اگر او را مؤ سس فرقه اهل حق ندانیم ، الاقل بايد او را بزرگترين مجدد و احیاگر اين آيین

جمع کرد و  بود که مذهبى با عقايد و آيین مشخص ابداع کرد و اهل حق را از مناطق مختلف کردنشین دور خويش 

 (215)آنها را سازماندهى کرد.

يكى از منابع مهم درباره آيین اهل حق مجموعه رسائلى است که شامل شش بخش مى باشد و مجموعا نامه سرانجام 

يا کالم سرانجام نامیده مى شود. اين رسائل توسط سلطان اسحاق و يارانش نگاشته شده است . کتابهاى ديگرى نیز 

 ودهاى زيادى برجاى مانده است .توسط ياران سلطان نوشته شده و از خود او نیز سر

سلطان اسحاق براى تداوم آيین خود، يارانش را سازماندى کرد. ابتدا يكى از يارانش به نام پیر بنیامین را به سمت 

پیرى و ديگر دوستش به نام داود را به سمت دلیل برگزيد. سپس هفت تن از پیروانش را به عنوان هفت خاندان براى 

نتخاب کرد. بدين ترتیب خاندانهاى هفتگانه يارسان )مخفف يارستان به معناى ياران حق ( رهبرى فرقه خويش ا

تشكیل شد. اين خاندانها عبارت اند از: شاه ابراهیمى ، يادگارى ، خاموشى ، عالى قلندرى ، میرسورى ، مصطفائى ، 

مهاى زنورى ، آتش بگى ، شاهیاسى و حاجى باويسى . در قرن در قرون يازدهم تا سیزدهم ، چهار خاندان ديگر به نا

بابا حیدرى تشكیل شد. در نتیجه هم اکنون در آيین پارسان يازده خاندان وجود دارد. به فرزندان هر يك از اين 

خاندانها سید گفته مى شود که وظايف خاصى بر عهده آنان است . سلطان اسحاق گذشته از خاندانها، به منظور 

 هاى ديگرى نیز ايجاد کرد و براى هر دسته وظايف خاصى تعیین نمود. سازماندهى اهل حق ، دسته
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 آداب و رسوم اهل حق

كى از آداب اهل حق که به دستور سلطان رايج گرديد، سرسپردگى است . پیروان اهل حق بايد يكى از خاندانهاى ي

ا حضور پیر و دلیل خاندان اجرا يازده گانه را انتخاب کرده و در آن سرسپرده شوند. براى سرسپردگى مراسم خاصى ب

مى شود. سرسپردگى به اندازه اى واجب شمرده شده که خود سلطان اسحاق براى انجام سرسپردگى پیر بنیامین را به 

 پیرى و داود را به دلیلى انتخاب کرد و مراسم سرسپردگى را در حضور آنان انجام داد.

رفتن سه روز روزه است . بر هر فرد اهل حق واجب است سه از ديگر آدابى که سلطان اسحاق آن را راى ساخت گ

روز از دوازدهم چله بزرگ زمستان تا چهاردهم آن را روزه بگیر و روزه پانزدهم روز عید سلطان و جشن حقیقت 

 است . البته پارسان پس از روز پانزدهم نیز سه روز ديگر را روزه مى گیرند.

جمخانه است . گروه يارستان هر هفته بايد در محلى جمع شوند و با مراسم  از ديگر مراسم ابداعى سلطان ، مراسم

خاصى سرگرم عبادت و خواندن اوراد و اذکار گردند. عده حاضر را جم يا جمع و محل اجتماع را جمخانه يا جمخانه 

 (216)گويند وارد شدن به جمخانه مراسم خاصى دارد

در نزد اهل حق به جمخانه رفتن و نیاز دادن و قربانى کردن از مهمترين عبادات به شمار مى رود. همان گونه که روزه 

و اغلب به جاى نماز، نیاز مى دهند و معتقدند ماه رمضان از نظر آنها واجب نیست ، نماز خواندن نیز ضرورتى ندارد 

 با نشستن در جمخانه و دادن نیاز، نماز ساقط مى شود.

نیاز هديه اى است که اهل حق به رئیس خود يا جمخانه تقديم مى کنند. يكى از پیروان مسلك اهل حق در عین حال 

د نماز و روزه مى گويند: ))براى چه نماز مى که خود را مسلمان و شیعه اثنى عشرى مى داند، درباره دلیل عدم وجو

خوانیم ، براى اينكه به فكر خدا باشیم و از او تشكر کنیم ، اهل حق در دوره خانقاه تمرين کرده است تا جايى که 

همیشه با خدايش است و همیشه با او راز و نیاز مى کند و از او تشكر مى نمايد، ديگر احتیاج نیست که حاال نماز 

 (217)د.((بخوان

در اينجا سخت غفلت شده است که الزمه عبوديت ، تسلیم خدا بودن و اطاعت از اوست و خدا از بندگانش خواسته 

دا را ياد کنند. چگونه مى توان عبادات شرعى را که خداوند خود خواسته است رها کرده و به است تا در قالب نماز خ

 اوراد خود ساخته روى آورد و همچنان از عبوديت و بندگى سخن گفت .
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به نظر مى رسد که اهل حق مطلب فوق را از برخى از صوفیان که معتقدند هنگام وصول به حقیقت ، شريعت باطل مى 

کرده اند. به طور کلى شباهتهاى زيادى میان اهل حق و صوفیان وجود دارد. از جمله اين شباهتها جمخانه  گردد، اخذ

است که بى شباهت به خانقاه نیست . همچنین اهل حق همچون صوفیان عموما موهاى انبوه و پريشان و شاربهاى بلند 

است که پاره اى از پیروان اهل حق براى اينكه دارند و اين چهره خاص از نشانه هاى اين جماعت است . نقل شده 

 (218)آسیبى به سبیلشان نرسد از کشیدن سیگار خوددارى مى کنند.

و قوانین فرقه اهل حق در کنار پل رودخانه سیروان در شمال شرقى ناحیه  سلطان اسحاق پس از تدويت اصول

گوران در نزديكى مرز ايران و عراق دستور اجراى آنها را داد. اين محل پرديور )به زبان کردى يعنى اين طرف 

ان مى رودخانه ( خوانده مى شود و براى اهل حق مكانى مقدس و محترم مى باشد و قبله اهل حق کرند و گور

 (219)باشد.

 عقايد اهل حق 

السالم را مان گونه که گفته شد، اهل حق درباره امام على علیه السالم غلو مى کنند. بسیارى از آنان امام على علیه ه

 به مقام الوهیت مى رسانند. در شاهنامه حقیقت ، از کتابهاى اهل حق ، آمده است :

  شد از جامه مرتضى آشكار    به دور محمد همان کردگار

  بر او جانشین گشت آن مرتضى    پس از رحلت احمد مصطفى

  (221) به تخت بقا گشت فرمانروا    که آن مرتضى بود ذات خدا

برخى از اهل حق همان اعتقادى که درباره حضرت على علیه السالم دارند در مورد برخى بزرگان خود نیز دارند و 

میان مردم آمده است : در وهله او در جامه خداوندگار، در مرتبه دوم در  معتقدند خداوند در جامه هاى مختلف به

جامه على علیه السالم در مرحله سوم در جامه شاه خوشین ، در مرتبه چهارم در جامه سلطان سحاك ، در مرتبه 

ان آتش ظاهر پنجم در جامه قرمزى )شاه ويس قلى ( در مرتبه ششم در جامه محمد بیك ، در مرتبه هفتم در جامه خ

 (221)شده است .

له حلول است . حلول به معناى وارد شدن چیزى در غیر خود است و در أاز ديگر عقايد رايج در میان اهل حق ، مس

له حلول مبناى اعتقادى به الوهیت امام على علیه السالم أصطالح به معناى حلول ذات خدا در اشیا و افراداست . مسا
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و برخى از بزرگان اهل حق ، به اين معنا که خداوند در حضرت على علیه السالم و شاه خوشین و سلطان سحاك و 

 ديگران حلول کرده است .

حق است . تناسخ عبارت از داخل شدن روح انسان پس از مرگ در بدن ديگر است . تناسخ يكى ديگر از عقايد اهل 

بر اين اساس هر انسان متناسب با اعمالى که در زندگى خويش انجام داده است ، پس از مرگ وارد بدن خاصى که به 

ن وارد بدن فقرا مى منزله لباس جديد اوست مى شود. روح نیكوکاران وارد بدن و لباس ثروتمندان ، و روح بدکارا

شود تا جزاى کردار خويش را ببیند. هر انسانى پس از عوض کردن هزار جامه و لباس ، هزار و يكمین جامه خود را 

 (222)در بدن بزرگان آنها وارد شده اند. أکه عبارت از بقا و ابديت است خواهد پوشید. اهل حق معتقدند ارواح انبی

قبال ديديم که اعتقاد به تناسخ و تقمص در نزد دروزيها هم رايج است . اين اعتقاد در همه اديان هندى و نیز برخى 

و احتماال از اديان هندى وارد اين گونه فرقه ها شده  فلسفه هاى باستان همچون فلسفه فیثاغورى وجود داشته است

 له تناسخ سخت به مخالفت پرداخته اند. آن را عقیده اى باطل و بى پايه مى دانند.أاست . اديان الهى با مس

 نصیريه و علويون 

رقه اى که امامان رباره فرقه نصیريه مطالب مختلف و گاه متعارض بیان شده است . شهرستانى نصیريه را به عنوان فد

نوبختى از شخصى به نام محمد بن نصیر نمیرى نام مى بد که به ده امام  (223)معصوم را خدا مى دانند معرفى مى کند.

امامیه معتقد بود اما درباره امام يازدهم ، امام حسن عسكرى علیه السالم غلو کرد و او را به درجه ربوبیت  از ائمه

رسانید و خود را پیامبر وى مى دانست . نمیرى به تناسخ نیز اعتقاد داشت و محارم الهى را حالل مى دانست . پیروان 

اشعرى و بغدادى از فرقه اى به نام نمیرى نام مى برند که معتقدند خداوند در نمیرى حلول  (224)او نمیريه نام دارند.

 (225)کرده است .

کسانى که امروزه در سوريه به عنوان نصیريه و علويون نامیده مى شوند )البته خود ترجیح مى دهند علويون نامیده 

که محمد بن نصیر نمیرى  شوند( بر آن اند که از لحاظ تاريخى کلمه نصیريه در قرن ششم رايج شده است ، در حالى

ق . يعنى دو قرن زودتر از دنیا رفته است و نمى توان فرقه نصیريه را به محمد بن نصیر نمیرى  359حوالى سال 

نسبت داد. گذشته از آنكه آنان عقايد منقول از محمد بن نصیر نمیرى را نمى پذيرند و معتقدندد او مؤ سس فرقه 

 پیروان محمد بن نصیر نمیرى را نمیريه نامیده است .نمیريه است . البته نوبختى نیز 
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جنگهاى صلیبى در بین  أبه اعتقاد علويون دلیل اينكه به علويون نصیريه مى گويند اين است که علويون مدتى در اثن

میدند ق . به کوههاى نصیرة در سوريه پناه آوردند و امويون به جهت تحقیر، آنان را نصیريه مى نا 691و  448سالهاى 

و نام نصیريه در همین زمان رايج گرديد. اما دلیل اينكه کوههاى مذکور نصیرة نامیده شده اين است که جماعتى به 

اسم نصرة از مدينه اين کوهها را فتح کرده و در آنجا سكوت کردند. برخى برآن اند که نصیريه به اين جهت به اين نام 

و از شیعیان على علیه السالم بودند که از ظلم و جور حكومت عثمانى به اين خوانده مى شوند که آنان از احفاد انصار 

 (226)مناطق پناه آورده اند.

ه اثنى عشريه مى دانند و اصول دين و عقايد امامیه را قبول دارند و اهل بیت علیه علويون امروزه خود را امامیه و شیع

السالم را انسانهاى معصوم مى دانند و معتقدند غلو درباره ائمه علیه السالم تنها در میان گروهى از علويون ، آن هم به 

کنند و تنها گروه متصوفه آنها همچون  رايج شده است . همچنین آنها حلول و تناسخ را رد مى أدلیل دورى از علم

 (227)له تجلى معتقدند.أمتصوفه ديگر فرق به مس

 چكیده 

نامهايى است براى افراد و گروههايى که در مورد امام على علیه السالم . اهل حق ، على اللهى ، غالت ، نصیريه و...1

 راه غلو را پیموده و او را به درجه خدايى رسانده اند و براى خود آداب و رسوم خاصى وضع کرده اند.

. گروههاى مختلف اهل حق ، عقايد مختلف دارند. برخى صريحا امام على را خدا مى دانند، برخى شیطان را 2

 قديس مى کنند و مخالف طهارت و عبادتند و برخى عقايد خود را با امامیه هماهنگ مى سازند.ت

. در مورد نحوه پیدايش فرقه اهل حق اقوال مختلفى گفته شده است . اما نقش محورى سلطان اسحاق در شكل 3

ه نام سرانجام است که مجموعه گیرى عقايد و آداب اين فرقه غیر قابل انكار است . مهمترين منابع و متون اين فرق

 سخنان و عقايد اوست .

. يكى از آداب اهل حق که به دستور سلطان اسحاق رايج شد سر سپردگى به يكى از روز روزه است . مراسم 4

جمخانه ، نیاز دادن و قربانى کردن از ديگر آداب آنهاست . به نظر آنها با اين اعمال نماز و ديگر عبادات اسالمى 

 ى شود.ساقط م

خود هم دارند 1. برخى از اهل حق همان اعتقادى که درباره حضرت على علیه السالم دارند در مورد برخى بزرگان 5

شاه خوشین ، سلطان  -و معتقدند خداوند در جامه هاى مختلف به میان مردم آمده است که از جمله آنها جامه على 
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راد و همچنین تناسخ قائل اند که مطابق آن پس از مرگ ، روح افراد و اف أسحاك و...است . آنها به حلول خدا در اشی

 وارد بدن ديگران مى شوند.

. درباره فرقه نصیريه مطالب مختلفى گفته شده است . شهرستانى مى گويد آنها امامان معصوم را خدا مى دانند. 6

رباره امام يازدهم غلو کرد. ولى علوين که در نوبختى از محمد بن نصیر نمیرم نام مى برد که به ده امام معتقد بود و د

 سوريه هستند لفظ نصیريه را مربوط به قرن ششم مى دانند که با پیروان نمیرى تفاوت دارد.

علويون خود را شیعه امامى مى دانند و عقايد امامیه را قبول دارند و غلو درباره ائمه در میان برخى علويان را ناشى 

 علما مى دانند. از جهل آنها و دورى از

 پرسش 

 . اهل حق به چه کسانى مى گويند و به چه نامهاى ديگر خوانده مى شوند.1

 . اهل حق چه آداب و مراسم و عقايد خاصى دارند؟2

 . فرقه نصیريه داراى چه عقايدى است و چه نسبتى با امامیه دارند؟3

 شیخیه - 17

ق .( گفته مى شود. زادگاه احسايى روستاى  1241 - 166شیخیه نامى است که به پیروان شیخ احمد احسايى )

از مراکز قديمى تشیع بوده است و امروزه ايالتى در شرق عربستان  أمى باشد. احس أمطیرفى واقع در منطقه احس

سعودى بر ساحل غربى خلیج فارس ، به مرکزيت شهر هفوف مى باشد. احسايى در پنج سالگى قرآن را نزد پدرش 

ادبیات عرب و مقدمات علوم دينى متداول را فرا گرفت . او از رؤ يايى  أدين احسايى آموخت . در احسشیخ زين ال

در ايام تحصیل خود ياد مى کند که در آن شخصى تفسیر عمیقى از دو آيه قرآن به وى ارائه کرده بود. وى مى گويد: 

. اين حالت سرآغاز تحولى معنوى در زندگى  اين رؤ يا مرا از دنیا و آن درسى که مى خواندم روى گردان ساخت

شیخ احمد بود که رؤ ياهاى الهام بخش ديگرى را در پى آورد. او مى گويد: پس از آنكه به داللت يكى از رؤ ياها به 

 عبادت و تفكر بسیار پرداخته است ،

به درستى و مطابقت آن پاسخها  پاسخ مسائل خود را در خوابب از ائمه اطهار علیه السالم دريافت داشته و در بیدارى

 با احاديث پى برده است .
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، به کربال و أق . مقارن با آشوبهاى ناشى از حمالت عبدالعزيز حاکم وهابى سعودى به احس 1186احسايى در سال 

نجف عزيمت کرد و از حوزه درس بزرگان تشیع همچون آقا محمد باقر وحید بهبانى ، سید على طباطبايى صاحب 

، بهره مند شد و اجازه هاى متعدد أ، میرزا مهدى شهرستانى و سید مهدى بحرالعلوم و شیخ جعفر کاشف الغطرياض 

روايى از مشاهیر عالمان دريافت کرد. احسايى عالوه بر فقه و اصول و حديث ، در طب و نجوم و رياضى قديم و علم 

ق . به سبب بروز طاعون از عتبات به احسا  1219حروف و اعداد و طلسمات و فلسفه مطالعاتى کرد و در سال 

ق . به عتبات مراجعت نمود. سپس بصره را مسكن دائمى خويش قرار داد. در اين هنگام  1212بازگشت و در سال 

بود که براى نخستین بار شروع به بیان بعضى از عبارات معما گونه و مرموز نمود که خشم علماى متشرعه بصره را 

ق . به قصد زيارت عتبات به کربال و نجف سفر کرد و سپس به قصد زيارت حضرت رضا  1221ل برانگیخت . در سا

علیه السالم عازم خراسان گشت . در بین راه در يزد توقعى کرد. اهل يزد از او استقبال گرمى به عمل آوردند و از وى 

د را مسكن خويش قرار داد و شهرت خواستند که نزد آنان بماند و او اجابت کرد و پس از بازگشت از مشهد، يز

بسیارى کسب کرد. چندى بعد فتحعلى شاه وى را به تهران دعوت نمود و در حق او نهايت احترام را به جا آورد و از 

ق .  1229شیخ درخواست کرد تا در تهران مقیم شود. اما او اين درخواست را رد کرد و به يزد مراجعت کرد. در سال 

ت به کرمانشاه وارد شد و با استقبال مردم و شاهزاده محمد على میرزاى دولتشاه حاکم کرامنشاهان در راه زيارت عتبا

روبرو گشت و به اصرار حاکم در کرامنشاه اقامت کرد. در مدت اقامتش در آنجا سفرهايى به قصد حج و زيارت 

ر میانه راه چندى در قزوين توقف ق . عازم مشهد شد و د 1237عتبات انجام داد. پس از مرگ دولتشاه ، در سال 

کرد. در همین زمان بود که با مخالفت برخى عالمان روبرو شد که پاره اى از ديدگاههايشان را غلوآمیز و انحرافى 

تلقى مى کردند. نخستین مخالفت آشكار با احسايى از جانب مالمحمد تقى برغانى ، معروف به شهید ثالث ، از عالمان 

رت گرفت . نقل شده است که برغانى در آغاز مانند ديگر بزرگان قزوين ، حرمت شیخ را نگاه مى با نفوذ قزوين صو

داشت ، امام در مجلسى که احسايى به بازديد او رفته بود، از روى آگاهى ، عقیده خاص وى را در باب معاد جسمانى 

فیان به پايان آمد. اين رويارويى به جويا شد و پس از شنیدن پاسخ به وى اعتراض کرد و آن مجلس با جدال اطرا

میان مردم نیز کشید و جمعى از علما از احسايى کناره جستند. رکن الدوله ، علینقى میرزا حاکم قزوين ، محفلى براى 

آشتى علما با حضور آن دو ترتیب داد اما اين بار گفتگو به تكفیر احسايى از جانب برغانى انجامید و انتشار اين 

بیشتر احسايى را در شهر دشوار ساخت . احسايى از قزوين به مشهد و سپس يزد و از آنجا به اصفهان و  تكفیر توقف

کرمانشاه رفت و در تمام شهرها با سردى از او استقبال شد، گرچه هنوز هم کمابیش از پايگاه مردمى برخوردار بود. 

ن باره مى نوشت ، از عواملى بود که عرصه را بر احسائى کید بر تكفیر او و نامه هايى که در ايأاما تالش برغانى در ت

http://www.noorfatemah.org/


 

WWW.NOORFATEMAH.ORG 

 با فرق و مذاهب اسالمیشنایی آ 118

در واپسین سفرش به کربال تنگ کرد و او را از نیت ماندگار شدن در آنجا منصرف ساخت . آنچه از فتواى برخى 

علما بر ضد احسائى نوشته اند، مربوط به همین اوان و پس از آن است . در مقابل ، گروهى دشمنى با او را روا نمى 

شمردند، از آن جمله فقیه نامدار حاج محمد ابراهیم کلباسى بود که آسان فهم نبودن پاره اى از آرا و تعبیرات احسايى 

را باعث سوء تفاهمات و تكفیرها مى دانست و آراى احسايى را در چارچوب عقايد امامیه تلقى کرده او را از علماى 

بال به مكه رفت و سپس از راه مكه عازم موطن خود گرديد اما در امامیه معرفى مى کرد. به هر حال احسايى از کر

 ق . در گذشت و در قبرستان بقیع به خاك سپرده شد. 1241نزديكى مدينه در سال 

آثار فراوانى در زمینه گوناگون از احسايى باقى مانده است . از مهمترين آثار او جوامع الكلم است که در دو جلد 

اسخهاى او به سؤ الها و نیز قصائدى در رثاى امام حسین علیه السالم است . شرح الزيارة چاپ شده است و حاوى پ

الجامة الكبیره بزرگترين و معروفترين اثر احسائى است که در چهار مجلد منتشر شده است . کتاب ديگر او حیاة 

ار منتشر شده احسائى مى توان النفس فى حظیرة القدس است که کتابى مختصر در اصول عقايد مى باشد. از ديگر آث

از شرح العرشیه ، شرح المشاعر، العصمة و الرجعة ، الفوائد، المجموعة الرسائل ، و مختصر الرسالة الحیدرية فى فقه 

 (228)الصلوات الیومیه نام برد.

 أعقايد و آر

بناى اصلى شیخ احمد که بیانگر روش اصلى اوست اين است که همه علوم و معارف در نزد پیامبر صلى اهلل علیه و م

آله و اهل بیت او علیه السالم مى باشد و تنها راه کشف معارف ، توسل به معصومان و مراجعه به آثار آنان است و 

دمى به استقالل قادر به درك هیچ يك از علوم اعتقادى و عملى نیست . او اين مطلب را در شرح فقرات متعددى از آ

زيارت جامعه بیان کرده است . وى در شرح فقره اى از اين دعا مى نويسد: اگر معتقديم عقل مى تواند به معارف دينى 

ت و نور معصومان است لذا مخالفان امامان با وجود به دست يابد بدان جهت است که هدايت و نور عقل از هداي

کارگیرى عقلشان تنها به عقايد باطل مى رسند. او در اين باره عقیده محیى الدين ابن عربى درباره وحدت وجود را 

انتقاد  ذکر مى کند و از او با تعبیر ممیت الدين ياد مى کند و از مالصدرا به جهت پیروى از ابن عربى در برخى عقايد،

مى کند. احسايى نتیجه مى گیرد که عقل به صورت مستقل قادر به درك حقايق نیست بلكه تنها با استمداد از انوار 

توجه به  (229)اهل بیت و مدد رساندن آنان به حقايق و علوم ، حتى در مسائلى چون صنايع و زراعت دست مى يابد.

تهذيب نفس و کشف و شهود از سوى احسايى در همین راستا قابل تفسیر است . او در زهد، رياضت و سیر و سلوك 

 بود. حال به برخى آراى احسايى اشاره مى کنیم : عرفانى شهره عام و خاص 
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ى احسايى درباره کیفیت معاد جسمانى است ، و همین نظريه دلیل اصلى تكفیر او از سوى برخى أعروفترين رمعاد.م

کید شده مى پذيرد اما أعلما از جمله برغانى بود. احسايى اصل معاد جسمانى را که در آيات و احاديث متعدد بر آن ت

اد جسمانى اين است که آدمى در حیات اخروى تفسیر خاصى از جسم ارائه مى دهد. معنى متداول و عرفى مع

همچون حیات دنیوى دارى کالبد ظاهرى مرکب از عناصر طبیعى است . احسائى معاد جسمانى به اين معنى را نمى 

پذيرد. او مى گويد: جسم در احاديث اعم از جسد است . اجساد در مقابل ارواح به کار مى رود ولى اطالق اجسام 

. به اعتقاد او آدمى داراى دو جسد و دو جسم است . جسد ول مرکب از عناصر زمانى است . اين عامتر از اين است 

جسد مانند لباس است که گاهى همراه انسان است و گاهى همراه او نیست و اين جسد لذت و درد و طاعت و 

او از بین مى رود، باز  معصیت ندارد، همان طور که فرد معصیت کار وقتى به مرض سختى دچار مى شود و اکثر جسد

ما او را همان معصیت کار مى دانیم . بنابراين جسد اول ، جسد اصلى انسان نیست . اين جسد پس از مرگ از بین مى 

رود و در حیات اخروى همراه انسان نمى باشد. جسد دوم عبارت است از طینت انسان که از عالم هور قلیاست . عالم 

ست که حد وسط میان عالم ملك )عالم مادى ( و عالم ملكوت )عالم مجرد( مى باشد و هور قلیا همان عالم برزخى ا

بدان ، عالم مثال نیز مى گويند. جسد دوم ، جسد اصلى انسان است و در قبر باقى مى ماند و پس از نفخ اسرافیل در 

ا فرا خوانده مى شود. بدين صور )نفخه دوم يا نفخه بعث (، روح وارد همین جسد جدا مى شود و براى محاکمه و جز

ترتیب در هنگام مرگ روح از هر دو دو جسد جدا مى شود، اما در معاد با جسد دوم همراه مى گردد. اما جسم اول ، 

جسمى است که روح پس از مرگ و مفارقت از دو جسد، همراه آن است و انسان با آن جسم پس از مرگ وارد 

ذت بردن يا عذاب کشیدن مى گردد. پس از نفخه نخست )نفخه صعق ( بهشت يا جهنم دنیوى مى شود و مشغول ل

روح و جسم اول نابود مى شود و از پس از نفخه دوم )نفخه بعث ( روح به وجود مى آيد و وارد جسم دوم و نیز 

کید مى کند که بدن اخروى انسان که عبارت از مجموع جسم دوم و جسد دوم مى أجسد دوم مى شود. احسايى ت

د، همان بدن دنیوى انسان است ، با اين تفاوت که بدن دنیوى کثیف و متراکم است ، اما بدن اخروى از تصفیه هاى باش

 (231)متعدد عبور کرده و لطیف و خالص شده است . از همین جا نتیجه مى گیرد که به معاد جسمانى معتقد است . 

له معاد، امامت و جايگاه امام در آفرينش مهمترين و مشهورترين عقیده احسايى به شمار مى رود و أامامت .پس از مس

شمار آورند. احسايى معصومان عقیده وى در اين باره موجب گشته تا برخى او و فرقه شیخیه را در زمره غالیان به 

علیه السالم را واسطه فیض خدا مى داند به اين معنى که پس از آنكه خداوند معصومان علیه السالم را خلق کرد، آنان 

جهان را بر اساس علل  به اذن و مشیت الهى موجودات ديگر را آفريدند. او نقش معصومان علیه السالم در آفرينش 

مى دهد. به اعتقاد او معصومان علیه السالم محل مشیت و اراده خداوند هستند و اراده آنان ،  اربعه ارسطويى توضیح
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اراده خداست . از اين رو معصومان علیه السالم محل مشیت و اراده خداوند هستند و اراده آنان ، اراده خداست . از 

از سوى ديگر، مواد موجودات از شعاع انوار اين رو معصومان علیه السالم علتهاى فاعلى موجودات جهان مى باشند. 

و وجودات معصومان هستند، لذا آنها علل مادى آفرينش نیز به شمار مى روند. علل صورى بودن معصومان علیه 

از صورتهاى مقامات و حرکات و اعمال آنهاست . البته صورت مؤ منان  أالسالم به اين دلیل است که صورتهاى اشی

ان علیه السالم و صورت کافران مخالف صورت آنان است . همچنین معصومان علت غايى عالم همانند صورت معصوم

 (231)اند زيرا اگر آنها نبودند چیزى خلق نمى شد و خلقت موجودات به خاطر خلقت معصومان است .

 فرقه هاى شیخیه

ق .( جانشین او  1259 - 1212س از فوت شیخ احمد احسايى ، يكى از شاگردانش به نام سید کاظم رشتى )پ

گرديد. سید در جوانى به يزد رفت و به شیخ احمد پیوست و سپس به کربال رهسپار شد و تا پايان عمر در آن شهر به 

و ترويج مكتب شیخیه مشغول بود. وى بالغ بر يكصد و پنجاه جلد کتاب و رساله نوشت که غالبا با زبان تدريس 

اکثر آراى نادرست شیخیه ، سید کاظم رشتى است و احسايى بدانها اعتقاد  أرمزى و نامفهوم است . برخى معتقدند منش

 (232)نداشته است .

يكى از شاگردان سید کاظم ، میرزاعلى محمد ملقب به باب بود که پس از فوت سید، مدعى جانشینى او شد و پس از 

ايد او در بحث از فرقه بابیه ذکر آن ادعاى بابیت امام غايب و سپس ادعاى نبوت خويش را مطرح ساخت ، شرح عق

 خواهد شد.

ق .( فرزند حاج ابراهیم خان ظهیررالدولة  1288 - 1225ديگر شاگرد سید کاظم ، حاج محمد کريم خان قاجار )

سیس کرد. اين فرقه به نام أپسر عمو و داماد فتحعلى شاه بود، که مدعى جانشین سد گرديد و فرقه شیخیه کرمانیه را ت

 - 1236نیز نامیده مى شود. پس از حاج محمد کريم خان ، اکثر شیخیه کرمان ، فرزندش محمد خان ) کريمخانه

ق .( را به عنوان رئیس شیخیه پذيرفتند؛ هر چند رحیم خان يكى ديگر از فرزندان حاج محمد کريم خان ، نیز  1324

شیخیه ، محمد باقر خندق آبادى ، نماينده  مدعى نیابت پدر بود و طرفدارانى هم پیدا کرد. از ديگر مدعیان رهبرى

حاج محمد کريمخان در همدان بود که پیروانش فرقه شیخیه باقريه را در همدان ايجاد کردند. اکثريت شیخیه کرمانیه 

ق .( را به رهبرى خويش برگزيدند. پس از او  1276 - 1261پس از محمد خان ، برادرش زين العابیدن خان )

راهیم و سپس عبدالرضا خان به رياست شیخیه کرمانیه برگزيده شدند. عبدالرضاخان ابراهیم و سپس ابوالقاسم خان اب

 (233)ش . ترور شد. 1358عبدالرضا خان به رياست شیخیه کرمانیه برگزيده شدند. عبدالرضاخان در سال 
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در آذربايجان نیز علماى بزرگى به تبلیغ و ترويج آراى شیخ احمد احسائى پرداختند. از علماى شیخیه آذربايجان ، 

زا سه طايفه مهم قابل ذکر است . نخستین طايفه شیخیه آذربايجان ، خانواده حجة االسالم است بزرگ اين خاندان میر

ق .( است که نخستین عالم و مجتهد شیخى آذربايجان است . او  1269محمد مامقانى معروف به حجة االسالم )م . 

مدتى شاگرد شیخ احمد احسائى بوده و از او اجازه روايت و اجتهاد دريافت کرد و نماينده وى در تبريز بود. او همان 

 ر تبريز صادر کرد. حجة االسالم سه فرزند دانشمند داشت کهشخص است که حكم تكفیر و اعدام على محمد باب را د

هر سه از مجتهدان شیخى تبريز به شمار مى رفتند و به لقب حجة السالم معروف بودند. فرزند ارشد او میرزا محمد 

حسین ق .( نام داشت و از شاگردان میرزا محمد باقر اسكويى بود. فرزند میرزا محمد  1313حسین حجة االسالم )م . 

 ق .( آخرين فرد روحانى خانواده حجة السالم بود. 1362حجة االسالم ، میرزا ابوالقاسم حجة السالم )م . 

دومین طايفه شیخیه آذربايجان ، خانواده ثقة االسالم است . میرزا شفیع تبريزى معروف به ثقة االسالم بزرگ اين 

ت . فرزند او میرزا موسى ثقة االسالم نیز از علماى شیخیه خاندان است . وى از شاگردان شیخ احمد احسائى بوده اس

ق . به جرم  1331تبريز بود. میرزا على معروف به ثقة السالم دوم يا شهید نیز از همین خانواده است . او در سال 

میرزا مشروطه خواهى و مبارزه با روسها، به دست روسهاى اشغالگر تزارى در تبريز به دار آويخته شد. برادر او 

 محمد نیز از علماى شیخیه تبريز به شمار مى رفت .

 - 1231سومین طايفه شیخیه آذربايجان ، خاندان احقاقى است . بزرگ اين خاندان میرزا محمد باقر اسكويى )

ق .( 1266ق .( مى باشد که از مراجع فقه و داراى رساله عملیه بود. او شاگرد میرزا حسن مشهور به گوهر )م .1311

 1279شاگردان شیخ احمد احسائى و سید کاظم رشتى ، بوده است . فرزند میرزا محمد باقر، میرزا موسى احقاقى ) از

ق .( نیز از علما و مراجع بزرگ شیخیه است . او کتاببى تحت عنوان احقاق الحق نگاشت و در آن عقايد  1364 -

دانش به احقاقى مشهور شدند. در اين کتاب برخى آراى شیخیه را به تفصیل بیان نمود. پس از اين تاريخ ، او و خان

ندان میرزا موسى احقاقى ، از جمله فرز (234)شیخیه کرمان و محمد کريم خان مورد انتقاد و ابطال قرار گرفته است .

میرزا على ، میرزا حسن و میرزا محمد باقر هستند که از علماى بزرگ شیخیه بودند. هم اينكه مرکز اين گروه کشور 

کويت است و رياست آن را میرزا حسن احقاقى بر عهده دارد که مرجع فقهى شیخیه آذربايجان و اسكو مى 

 (235)باشد.

شیخیه کرمان و آذربايجان در اعتقادات خود را پیرو آراى شیخ احمد احسايى و سید کاظم رشتى مى دانند اما در 

از شیوه اخبارى گرى پیروى مى کنند و به تقلید از مراجع  فروغ دين و اعمال با يكديگر اختالف نظر دارند.کرمانى ها
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اعتقاد ندارند، امام شیخیه آذربايجان به اجتهاد و تقلید معتقدند و از مراجع تقلید خودشان پیروى مى کنند، البته در 

و سید کاظم را عقايد نیز شیخیه آذربايجان برخالف شیخیه کرمان ، خود نیز به اجتهاد مى پردازند و آراى شیخ احمد 

 بر اساس تلقى خويش از احاديث تفسیر مى کنند.

له رکن رابع است . شیخیه کرمان اصول دين را چهار اصل توحید. أاز ديگر اختالفات کرمانى ها و آذربايجانى ها مس

امام غايب مى  نبوت ، امامت و رکن رابع مى دانند. مراد آنها از رکن رابع ، شیعه کامل است که واسطه میان شیعیان و

و اصول دين را پنج اصل توحید،  (237)اما شیخیه آذربايجان به شدت منكر اعتقاد به رکن رابع هستند. (236)باشد.

نبوت ، معاد، عدل و امامت مى دانند. آنان چنین استدالل مى کنند که شیخ احمد احسائى در ابتداى رساله حیوة النفس 

اصول دين را پنج اصل مذکور مى دانند و در هیچ يك از کتب و رسائل  و سید کاظم رشتى در رساله اصول عقايد،

 (238)اين دو نفر نامى از رکن رابع برده نشده است .

 چكیده 

ن شیخ احمد احسائى شیخیه گفته مى شود. او عالوه بر فقه و اصول و حديث در علوم رياضى و طب و . به پیروا1

نجوم و... هم مطالعاتى داشته است و به واسطه برخى از ديدگاههايش از سوى عده اى از علما با وى مخالفت شد و 

 حتى مورد تكفیر قرار گرفت .

 فى حظیر القدس مى باشد. زيارة جامعه کبیره و حیاة النفس  . از مهمترين آثار او جوامع الكلم و شرح2

. مبناى اصلى احسائى در کسب معارف اين است که همه علوم و معارف در نزد پیامبر صلى اهلل علیه و آله و اهل 3

.  بیت علیه السالم مى باشد و تنها راه کشف معارف توسل به آنان است و عقل مستقال قادر به درك حقايق نیست

کید آيات و روايات است با أى او درباره کیفیت معاد جسمانى است . او اصل معاد جسمانى را که مورد تأمعروفترين ر

 ى او با مخالفتهايى روبرو شده است .أتفسیر خاصى از جسم مى پذيرد. اين ر

ر آورند. او معصومین علیه . عقیده احسائى درباره امامان معصوم سبب شده برخى او را در زمره غالیان به شما5

السالم را واسطه فیض الهى مى داند که به اذن الهى موجودات را آفريده اند. او اين نقش را بر اساس علل اربعه ارسطو 

 توضیح مى دهد.

. از شاگردان احسائى که پس از او آثارى را از خود به جاى گذارده ، سید کاظم رشتى است که به عقیده برخى 6

 ثر آراى نادرست شیخیه اوست .اک أمنش
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 . يكى از شاگردان سید کاظم ، میرزا على محمد ملقب به باب بود که ادعاى بابیت و سپس نبوت نمود.7

. در آذربايجان سه طايفه به تبلیغ آراى احسائى پرداختند. خانواده حجة السالم اولى از آنهاست . خانواده ثقة السالم 8

 ین آنهاست .دومین و خاندان احقاقى سوم

. شاخه ديگر شیخیه مربوط به کرمان است ، که شیوه اخبارى گرى داشتند و اختالفاتى هم با شیخیه آذربايجان 9

 دارند.

 پرسش 

 . فرقه شیخیه توسط چه کسى و چگونه پیدا شد؟1

 . مبانى اصلى اين فرقه چیست و چرا رهبر آن تكفیر شد؟2

 چیست ؟. تفاوتهاى شیخیه کرمان و آذربايجان 3

 

 بابیه و بهائیه - 18

 بابیه 

نیان گذار فرقه بابیه سید على محمد شیرازى است . از آنجا که او در ابتداى دعوتش مدعى بابیت امام دوازدهم شیعه ب

بود و خود را طريق ارتباط با امام زمان مى دانست ، ملقب به ))باب (( گرديد و پیروانش ))بابیه (( نامیده شدند. سید 

ق . در شیراز به دنیا آمد. در کودکى به مكتب شیخ عابد رفت و خواندن و نوشتن آموخت . 1235محمد در سال على 

شیخ عابد از شاگردان شیخ احمد احسائى )بنیان گذار شیخیه ( و شاگردش سید کاظم رشتى بود و لذا سید على محمد 

مد در سن حدود نوزده سالگى به کربال رفت در از همان دوران با شیخیه آشنا شد، به طورى که چون سید على مح

ويل آيات و احاديث و أدرس سید کاظم رشتى حاضر شد. در همین درس بود که با مسائل عرفانى و تفسیر و ت

مت کرد و در آنجا به ))رياضت مسائل فقهى به روش شیخیه آشنا شد. قبل از رفتن به کربال، مدتى در بوشهر اقا

شده است که در هواى گرم بوشهر بر بام خانه رو به خورشید اورادى مى خواند. پس از  (( پرداخت . نقلکشى

(( يا ))رکن و مى جستند که مصداق ))شیعه کاملدرگذشت سید کاظم رشتى تا مريدان و شاگردان وى جانشینى براى ا

محمد نیز در اين رقابت شرکت کرد،  (( شیخیه باشد. در اين باره میان چند تن از شاگردان رقابت افتاد و سید علىرابع
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بلكه پاى از جانشینى سید رشتى فراتر نهاد و خود را باب امام دوازدهم شیعیان يا ))ذکر(( او، يعنى واسطه میان امام و 

مردم ، شمرد. هجده تن از شاگردان سید کاظم رشتى که همگى شیخى مذهب بودند )و بعدها سید على محمد آنها را 

 ، نامید( از او پیروى کردند.11حروف حى : ح 

ويل کرد و تصريح کرد که از أعلى محمد در آغاز امر بخشهايى از قرآن را با روشى که از مكتب شیخیه آموخته بود ت

مور به ارشاد مردم است . سپس مسافرتهايى به مكه و بوشهر کرد و دعوت خود را آشكارا أسوى امام زمان )عج ( م

یز در نقاط ديگر به تبلیغ ادعاهاى على محمد پرداختند. پس از مدتى که گروههايى به او گرويدند، تبلیغ کرد. يارانش ن

ادعاى خود را تغییر داد و از مهدويت سخن گفت و خود را مهدى موعود معرفى کرد و پس از آن ادعاى نبوت و 

ن جديدى همراه با کتاب آسمانى رسالت خويش را مطرح کرد و مدعى شد که دين اسالم فسخ شده است و خداوند دي

تازه به نام ))بیان (( را بر او نازل کرده است . على محمد در کتاب بیان خود را برتر از همه پیامبران دانسته و خود را 

 مظهر نفس پروردگار پنداشته است .

دستور والى فارس در سال  در زمانى که على محمد هنوز از ادعاى با بیت امام زمان علیه السالم فراتر نرفته بود به

ق . دستگیر و به شیراز فرستاده شد و پس از آن و پس از آنكه در مناظره با علماى شیعه شكست خورد  1261

اظهار ندامت کرد و در حضور مردم گفت : ))لعنت خدا بر کسى که مرا وکیل امام غائب بداند. لعنت خدا بر کسى که 

واقعه شش ماه در خانه پدرى خود تحت نظر بود و از آنجا به اصفهان و سپس به  از اين مرا باب امام بداند((. پس 

قلعه ماکو تبعید شد. در همین قلعه با مريدانش مكاتبه داشت و از اينكه مى شنید آنان در کار تبلیغ دعاوى او مى 

آنكه پیوند او را با مريدانش کوشند به شوق افتاد و کتاب بیان را رد همان قلعه نوشت . دولت محمد شاه قاجار براى 

ق . وى را از قلعه ماکو به قلعه چهريق در نزديكى ارومیه منتقل کرد. پس از چندى او را به  1264قطع کند در سال 

تبريز بردند و در حضور چند تن از علما محاکمه شد. على محمد در آن مجلس آشكارا از مهدويت خود سخن گفت 

 ويل کرد. على محمد در مجالس که پیش از آن ادعا کرده بود به ))بابیت علم خداوند(( تا(( را و ))بابیت امام زمان

علما نتوانست ادعاى خود را اثبات کند و چون از او درباره برخى مسائل دينى پرسیدند، از پاسخ فرو ماندد و 

دعاوى خويش تبرى جست و توبه  جمالت ساده عربى را غلط خواند. در نتیجه وى را چوب زده تنبیه نمودند و او از

 نامه نوشت . اما اين توبه نیز مانند توبه قبلى او واقعى نبود، از اين رو پس از مدتى ادعاى پیامبرى کرد.

ق . مريدان على محمد، آشوبهايى در کشور پديد آوردند و در مناطقى  1264پس از مرگ محمد شاه قاجار در سال 

تصمیم به قتل  -صد اعظم ناصرالدين شاه  -در اين زمان میرزا تقى خان امیرکبیر به قتل و غارت مردم پرداختند. 
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على محمد و فرو نشاندن فتنه بابیه گرفت . براى اين کار از علما فتوا خواست . برخى علما به دلیل دعاوى مختلف و 

و خوددارى کردند. اما برخى متضاد او و رفتار جنون آمیزش شبه خبط دماغ را مطرح کردند و از صدور حكم اعدام ا

ديگر على محمد را مردى دروغگو و رياست طلب مى شمردند و از اين رو حكم به قتل او دادند. على محمد همراه 

 در تبريز تیرباران شد. 1266شعبان  27يكى از پیروانش در 

ب بیان که آن را کتاب آسمانى همان طور که ديديم سید على محمد آرا و عقايد متناقصى ابراز داشته است اما از کتا

خويش مى دانست ، برمى آيد که خود را برتر از همه انبیاى الهى و مظهر نفس پروردگار مى پنداشته است و عقیده 

داشت که با ظهورش آيین اسالم منسوخ و قیامت موعود در قرآن ، به پا شده است . على محمد خود را مبشر ظهور 

هره اهلل (( )کسى که خدا او را آشكار مى کند( خوانده است و در ايمان پیروانش بدو بعدى شمرده و او را ))من يظ

کید فراوان دارد. او نسبت به کسانى که آيین او را نپذيرفتند خشونت بسیارى را سفارش کرده است و از جمله أت

قى بگذارد. باز دستور مى دهد غیر وظايف فرمانرواى بابى را اين مى داند که نبايد جز بابیها کسى را بر روى زمین با

از کتابهاى بابیان همه کتابهاى ديگر بايد محو و نابود شوند و پیروانش نبايد جز کتاب بیان و کتابهاى ديگر با بیان ، 

 کتاب ديگرى را بیاموزند.

 بهائیه 

اهلل است ، و اين أرى معروف به بهفرقه بهائیه ، منشعب از فرقه بابیه است . بنیان گذار آيین بهائیت ، میرزا حسینعلى نو

آيین نیز نام خود را از همین لقب برگرفته است . پدرش از منشیان عهد محمد شاه قاجار و مورد توجه قائم مقام 

در تهران  1233فراهانى بود و بعد از قتل قائم مقام از مناصب خود برکنار شد و به شهر نور رفت . میرزا حسینعلى در 

از ادعاى  آموزشهاى مقدماتى ادب فارسى و عربى را زير نظر پدر و معلمان و مربیان گذراند. پس  به دنیا آمد و

بابیت توسط سید على محمد شیرازى در شمار نخستین گروندگان به باب درآمد و از فعال ترين افراد بابى شد و به 

ش از جمله برادر کوچكترش میرزا يحیى معروف ترويج بابیگرى ، بويژه در نور و مازندارن پرداخت . برخى از برادران

 (( نیز بر اثر تبلیغ او به اين مرام پیوستند.به ))صبح ازل

پس از اعدام على محمد باب به دستور امیر کبیر، میرزا يحیى ادعاى جانشینى باب را کرد. ظاهرا يحیى نامه هايى 

داد. على محمد باب در پاسخ به اين نامه ها وصیت براى على محمد باب نوشت و فعالیتهاى پیروان باب را توضیح 

نامه اى براى يحیى فرستاد و او را وصى و جانشین خود اعالم کرد. برخى برخى گفته اند اين نامه ها توسط میرزا 

حسینعلى و به امضاى میرزا يحیى بوده است و حسینعلى اين کار و نیز معرفى يحیى به عنوان جانشینى باب را براى 
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ظ ماندن خود از تعرض مردم انجام داده است و على محمد در پاسخ به نامه ها میرزا يحیى را وصى خود محفو

ندانسته بلكه به او توصیه کرده که در سايه برادر بزرگتر خويش حسینعلى قرار گیرد. در هر حال ، پس از باب عموم 

ون در آن زمان يحیى بیش از نوزده سال نداشت ، بابیه به جانشینى میرزا يحیى معروف به صبح ازل معتقد شدند و چ

 .میرزا حسینعلى زمام کارها را در دست گرفت

امیر کبیر براى فرونشاندن فتنه با بیان از میرزا حسینعلى خواست تا ايران را به قصد کربال ترك کند، و او در شعبان 

و صدارت يافتن میرزا  1268کبیر در ربیع االول به کربال رفت ؛ اما چند ماه بعد، پس از برکنارى و قتل امیر 1267

آقاخان نورى ، به دعوت و توصیه شخص اخیر به تهران بازگشت . در همین سال تیراندازى با بیان به ناصرالدين شاه 

پیش آمد و بار ديگر به دستگیرى و اعدام بابیها انجامید، و چون شواهدى براى نقش حسینعلى در طراحى اين سوء 

پناه برد و شخص سفیر از او حمايت کرد.  د داشت ، او را دستگیر کردند.اما حسینعلى به سفارت روس قصد وجو

اهلل با حمايت دولت  أسرانجام با توافق دولت ايران و سفیر روس ، میرزا حسینعلى به بغداد منتقل شد و بدين ترتیب به

به سفیر روس نگاشت و از وى و دولت روس براى  روس از مرگ نجات يافت . او پس از رسیدن به بغداد نامه اى

اهلل مالقات کردند و  أاين حمايت قدردانى کرد. در بغداد کنسول دولت انگلستان و نیز نماينده دولت فرانسه با به

ز با حمايت دولتهاى خويش را به او ابالغ کردند و حتى تابعیت انگلستان و فرانسه را نیز پیشنهاد نمودند. والى بغداد نی

حسینعلى با بیان با احترام رفتار کرد و حتى براى ايشان مقررى نیز تعیین شد. میرزا يحیى که عموم بابیان او را 

اهلل به بغداد رسید.  أجانشین بالمنازع باب مى دانستند، با لباس درويشى مخفیانه به بغداد رفت و چهار ماه زودتر از به

کز اصلى فعالیتهاى بابیان شد و روز به روز بر جمعیت ايشان افزوده مى شد. در در اين هنگام بغداد و کربال نجف مر

اين زمان برخى از بابیان ادعاى مقام ))من يظهر اللهى (( راساز کردند. مى دانیم که على محمد باب به ظهور فرد 

خواسته بود به او ايمان بیاورند.  ديگرى پس از خود بشارت داده بود و او را ))من يظهر اهلل (( نامیده بود و از بابیان

البته از تعبیرات وى برمى آيد که زمان تقريبى ظهور فرد بعدى را دو هزار سال بعد مى دانسته است ، بويژه آنكه ظهور 

مى دانسته است . اما شمارى از سران بابیه به اين موضوع اهمیت  آن موعود را به منزله فسخ کتاب بیان خويش 

را ))من يظهره اهلل (( يا ))موعود بیان (( دانستند. گفته شده که فقط در بغداد بیست و پنج نفر اين مقام را ندادند و خود 

ادعا کردند که بیشتر اين مدعیان با طراحى حسینعلى و همكارى يحیى يا کشته شدند يا از ادعاى خود دست 

دزديدن اموال زائران اماکن مقدسه در عراق و نیز برداشتند. آدمكشى هايى که در میان بابیان رواج داشت و همچنین 

منازعات میان بابیان و مسلمانان باعث شكايت مردم عراق و بويژه زائران ايرانى گرديد و دولت ايران از دولت عثمانى 

استانبول ق . فرقه بابیه از بغداد به  1281خواست تا بابیها را از بغداد و عراق اخراج کند. بدين ترتیب در اوايل سال 
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و بعد از چهار ماه به ادرنه منتقل شدند در اين زمان میرزا حسینعلى مقام ))من يظهر اللهى (( را براى خود ادعا کرد و 

از همین جا نزاع اصلى و جدايى و افتراق در میان بابیان آغاز شد. بابیهايى که ادعاى او را نپذيرفتند و بر جانشینى 

اهلل ( بهائى خوانده شدند. أماندند، ازلى نام گرفتند و پذيرندگان ادعاى میرزا حسینعلى )بهمیرزا يحیى )صبح ازل ( باقى 

میرزا حسینعلى با ارسال نوشته هاى خود به اطراف و اکناف رسما بابیان را به پذيرش آيین جديد فرا خواند و ديرى 

آنان به آيین جديد ايمان آوردند. منازعات  نگذشت که بیشتر آنان به آيین جديد فرا خواند و ديرى نگذشت که بیشتر

ازلیه و بهائیه در ادرنه شدت گرفت و اهانت و تهمت و افترا و کشتار رواج يافت و هر يك از دو طرف بسیارى از 

اهلل در کتابى به نام بديع ، و صايت و جانشینى صباح ازل را انكار کرد و به افشاگرى  أاسرار يكديگر را باز گفتند. به

عمال و رفتار او و ناسزاگويى به او و پیروانش پرداخت . در برابر، عزيه خواهر آن دو در کتاب تنبیه النائمین کارهاى ا

اهلل را  أاهلل را افشا کرد و يك بار نیز او را به مباهله فرا خواند. نقل شده است که در اين میان صبح ازل برادرش به أبه

اهلل تا پايان عمر به رعشه دست مبتال بود. سرانجام حكومت عثمانى براى  أیت بهمسموم کرد و بر اثر همین مسموم

اهلل و پیروانش را به عكا در فلسطین و صبح ازل را به قبرس تبعید کرد، اما دشمنى  أپايان دادن به اين درگیريها به

بود و پانزده سال بقیه عمر خويش را نیز  اهلل مدت نه سال در قلعه اى در عكا تحت نظر أمیان دو گروه ادامه يافت . به

 ق . در شهر حیفا از دنیا رفت . 1318در همان شهر گذراند و در هفتاد و پنج سالگى در 

میرزا حسینعلى پس از اعالم ))من يظهره اللهى (( خويش ، به فرستادن نامه )الواح ( براى سالطین و رهبران دينى و 

گوناگون خود را مطرح ساخت . بارزترين مقام ادعايى او ربوبیت و الوهیت بود. سیاسى جهان اقدام کرد و ادعاهاى 

او خود را خداى خدايان ، آفريدگار جهان ، کسى که ))لم يلد و لم يولد(( است ، خداى تنهاى زندانى ، معبود حقیقى ، 

ترويج کردند، و در نتیجه  اش رب ما يرى و ما ال يرى نامید. پیروانش نیز پس از مرگ او همین ادعاها را درباره 

 پیروانش نیز خدايى او را باور کردند و قبر او را قبله خويش گرفتند.

گذشته از ادعاى ربوبیت ، او شريعت جديد آورد و کتاب اقدس را نگاشت که بهائیان آن را ))ناسخ جمیع صحائف (( 

ه از قبول ادعاى او امتناع کردند، يكى از انتقاداتشان و ))مرجع تمام احكام و اوامر و نواهى (( مى شمارند. بابیهايى ک

همین شريعت آورى او بود، از اين رو که به اعتقاد آنان ، نسخ کتاب بیان نمى توانست در فاصله بسیار کوتاهى روى 

ى غیر بابى دهد. بويژه آنكه احكام بیان و اقدس هیچ مشابهتى با يكديگر ندارند؛ اساس بابیت ، از بین بردن همه کتابها

فت کبرى و رحمت عظمى و الفت با جمیع ملل (( بود. با اين أبهائیت ، ))ر و قتل عام مخالفان بود، در حالى که اساس 

 حال میرزا حسینعلى در برخى جاها منكر نسخ بیان شد.
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ه که در هر شبانه مهم ترين برهان او بر حقانیت ادعايش ، مانند سید باب ، سرعت نگارش و زيبايى خط بود. نقل شد

روز يك جلد کتاب مى نوشت . بسیارى از اين نوشته ها بعدها به دستور میرزا حسینعلى نابود شد. نوشته هاى 

اهلل ايقان بود که در اثبات  أباقیمانده او نیز مملو از اغالط اماليى ، انشايى ، نحوى و غیر آن بود. مهمترين کتاب به

 خرين سالهاى اقامت در بغداد نگاشت .قائمیت سید على محمد باب در آ

اهلل نسبت به برادرش صبح ازل در اين کتاب سبب شد که از همان سالهاى پايانى أاغالط فراوان و نیز اظهار خضوع به

 زندگى میرزا حسینعلى پیوسته در معرض تصحیح و تجديد نظر قرار گیرد.

 اهلل أبهائیه پس از به

جانشین وى گرديد.  أق .( ملقب به عبد البه 1341-1261ر ارشد او عباس افندى )س از مرگ میرزا حسینعلى ، پسپ

آن صدور ))لوح عهدى (( از سوى  أالبته میان او و برادرش محمد على بر سر جانشینى پدر مناقشاتى رخ داد که منش

ى معین کرده بود. در ابتداى افندى و بعد از او محمد على افند میرزا حسینعلى بود که در آن جانشین خود را عباس 

ادعايى جز پیروى از پدر  أکار اکثر بهائیان از محمد على پیروى کردند اما در نهايت عباس افندى غالب شد. عبد البه

و نشر تعالیم او نداشت و به منظور جلب رضايت مقامات عثمانى ، رسما و با التزام تمام ، در مراسم دينى از جمله 

ى کرد و به بهائیان نیز سفارش کرده بود که در آن ديار به کلى از سخن گفتن درباره آيین جديد نماز جمعه شرکت م

بپرهیزند. در اواخر جنگ جهانى اول ، در شرايطى که عثمانیها درگیر جنگ با انگلیسیها بودند و آرتور جیمز بالفور، 

مبنى بر تشكیل وطن ملى يهود در فلسطین اعالمیه مشهور خود  1917/ نوامبر 1336وزير خارجه انگلیس در صفر 

و هدم  أرا صادر کرده بود، مسائلى روى داد که جمال پاشا، فرمانده کل قواى عثمانى ، عزم قطعى بر اعدام عبدالبه

با قشون انگلیس که  أاين تصمیم را روابط پنهان عبدالبه أمراکز بهائى در عكا و حیفا گرفت . برخى مورخان ، منش

فلسطین مستقر شده بود، مى دانند. لرد بالفور بالفاصله به ساالر سپاه انگلیس در فلسطین دستور داد تا با تمام  تازه در

براى امپراتور انگلیس ، ژرژ  أو بهائیان بكوشد. پس از تسلط سپاه انگلیس بر حیفا، عبد البه أقوا در حفظ عبد البه

راسر سرزمین فلسطین گسترده شده به درگاه خدا شكر گزارد. پس از پنجم ، دعا کرد و از اينكه سراپرده عدل در س

ق . درگذشت و در حیفا به خاك سپرده شد. در مراسم  1341در سال  أاستقرار انگلیسى ها در فلسطین ، عبد البه

امى مراتب خاکسپارى او نمايندگانى از دولت انگلیس حضور داشتند و چرچیل ، وزير مستعمرات بريتانیا، با ارسال پی

 تسلیت پادشاه انگلیس را به جامعه بهائى ابالغ کرد.
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، سفر او به اروپا و امريكا بود. اين سفر نقطه عطفى در ماهیت آيین بهايى أاز مهمترين رويدادهاى زندگى عبدالبه

شاخه اى از  محسوب مى گردد. پیش از اين مرحله ، آيین بهايى بیشتر به عنوان يك انشعاب از اسالم يا تشیع و يا

متصوفه شناخته مى شد و رهبران بهائیه براى اثبات حقانیت خود از قرآن و حديث به جستجوى دلیل مى پرداختند و 

اين داليل را براى حقانیت خويش به مسلمانان و بويژه شیعیان ارائه مى کردند. مهمترين متن احكام آنان نیز از حیث 

. اما فاصله گرفتن رهبران بهائى از ايران و مهاجرات به استانبول و بغداد و  صورت با متون فقهى اسالمى تشابه داشت

فلسطین و در نهايت ارتباط با غرب ، عمال سمت و سوى اين آيین را تغییر داد و آن را از صورت آشناى دينهاى 

 شناخته شده ، بويژه اسالم ، دور کرد.

ا آنچه در قرن نوزدهم در غرب ، خصوصا تحت عناوين روشنگرى و را ب أدر سفرهاى خود تعالیم باب و به أعبد البه

در بغداد با  اهلل نیز در مدت اقامتش  أمدرنیسم و اومانیسم متداول بود، آشتى داد. البته بايد توجه داشت که خود به

 برخى از غربزده هاى عصر قاچار مثل میرزا ملكم خان ، که به بغداد رفته بودند آشنا شد.

در مدت اقامتش در استانبول با میرزا فتحعلى آخوند زاده که سفرى به آن ديار کرده بود آشنا گرديد. افكار  همچنین

از فرهنگ  أثر شدن عبد البهأثیر نبود. نمونه اى از متأاين روشنفكران غربزده در تحوالت فكرى میرزا حسینعلى بى ت

دوازده گانه او بود. اين تعلیم برگرفته از پیشنهاد زبان اختراعى  له وحدت زبان و خط بود که يكى از تعالیمأغربى مس

اسپرانتو است که در اوايل قرن بیستم طرفدارانى يافته بود، ولى بزودى غیر عملى بودن آن آشكار شد و در بوته 

ن با علم و عقل ، فراموشى افتاد. موارد ديگر تعالیم دوازده گانه عبارت است از: ترك تقلید )تحرى حقیقت ( تطابق دي

وحدت اساس اديان ، بیت العدل ، وحدت عالم انسانى ، ترك تعصبات ، الفت و محبت میان افراد بشر، تعديل معیشت 

اين تعالیم را  أعمومى ، تساوى حقوق زنان و مردان ، تعلیم و تربیت اجبارى ، صلح عمومى و تحريم جنگ . عبد البه

 و معتقد بود پیش از او چنین تعالیمى وجود نداشت .از ابتكارات پدرش قلمداد مى کرد 

جانشین وى  أ، بنا به وصیت عبد البهأ، شوقى افندى ملقب به شوقى ربانى فرزند ارشد دختر عبد البهأپس از عبد البه

محمد على  بايد برادرش أاهلل پس از عبد البه أگرديد. اين جانشینى نیز با منازعات همراه بود زيرا بر طبق وصیت به

او را کنار زد و شوقى افندى را به جانشینى او نصب کرد و مقرر نمود  أافندى به رياست بهائیه مى رسید. اما عبد البه

 که رياست بهائیان پس از شوقى در فرزندان ذکور او ادامه يابد.

ى و ناسزا نسبت به مخالفان برخى از بهائیانرياست شوقى را نپذيرفتند و شوقى به رسم معهود اسالف خود به بدگوي

پرداخت . شوقى بر خالف نیاى خود تحصیالت رسمى داشت و در دانشگاه امريكايیبیروت و سپس در آکسفورد 
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تحصیل کرده بود. نقش اساسى او در تاريخ بهائیه ، توسعه تشكیالت ادارى و جهانى اين آيین بود و اين فرايند بويژه 

مريكا سرعت بیشترى گرفت و ساختمان معبدهاى قاره اى بهائى موسوم به مشرق در دهه شصت میالدى در اروپا و ا

االذکار به اتمام رسید. تشكیالت بهائیان که شوقى افندى به آن ))نظم ادارى امر اهلل (( نام داد، زير نظر مرکز ادارى و 

الهى (( موسوم است اداره مى گردد. روحانى بهائیان واقع در شهر حیفا )در کشور اسرائیل ( که به ))بیت العدل اعظم 

اين دولت حمايت کرد و مراتب دوستى بهائیان را نسبت به کشور اسرائیل به رئیس  سیس أدر زمان حیات شوقى از ت

 جمهور اسرائیل ابالغ کرد.

اهلل بايد پس از وى بیست و چهار تن از فرزندان ذکورش ، نسل بعد از نسل با لقب ولى امر أبنابر تصريح عبد البه

رهبرى بهايیان را بر عهده مى گرفتند و هر يك بايد جانشین خود را تعین مى کرد. اما شوقى افندى عقیم بود و طبعا 

پس از وفاتش دوران ديگرى از دو دستگى و انشعاب و سرگشتگى در میان بهائیان ظاهر شد. ولى سرانجام همسر 

 شوقى افندى ،

نفرى منتخب شوقى ملقب به ))اياديان امراهلل (( اکثريت بهائیان را به خود جلب  27روحیه ماکسول و تعدادى از گروه 

سیس کردند. از گروه اياديان امراهلل در زمان حاضر سه نفر أت 1963و مخالفان خويش را طرد و بیت العدل را در 

ل که به ))مشاورين قاره اى (( يعنى روحیه ماکسول و دو تن ديگر در قید حیات اند و با کمك افراد منتخب بیت العد

معروف اند رهبرى اکثر بهائیان را بر عهده دارند. به موازات رهبرى روحیه ماکسول ، چارلز میس ريمى نیز مدعى 

جانشینى شوقى افندى را کرد و گروه ))بهائیان ارتدکس (( را پديد آورد که امروزه در امريكا، هندوستان و استرالیا و 

اکنده اند. عده اى ديگر از بهائیان به رهبرى جوانى از بهائیان خراسان ، به نام جمشید معانى که چند کشور ديگر پر

اهلل (( مى خواند، گروه ديگرى از بهائیان را تشكیل دادند که در اندونزى ، هند، پاکستان و امريكا  أخود را ))سم

، پنج میلیون نفر تخمین زده مى شود که البته اين 1992پراکنده اند. بر طبق آمارهاى بهائیان جمعیت آنان در سال 

 آمار اغراق آمیز است .

 ها و باورهاى بهائیان آيین

، تا حدى نیز شوقى افندى ربانى ، از نظر بهائیان أاهلل و عبد البه أوشته هاى سید على محمد باب ، میرزا حسینعلى بهن

ر نمى گیرد، و دو کتاب اقدس و ايفان میرزا حسینعلى نورى مقدس است ، اما کتب باب عموما در دسترس بهائیان قرا

در نزد آنان از اهمیت خاصى برخوردار است . تقويم شمسى بهائى از نوروز آغاز گشته به نوزده ماه ، در هر ماه به 

ده نوزده روز تقسیم مى شود و چهار روز )در سالهاى کبیسه پنج روز( باقیمانده ايام شكرگزارى و جشن تعیین ش
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است . بهائیان موظف به نماز روزانه و روزه به مدت نوزده روز در آخرين ماه سال و زيارت يكى از اماکن مقدسه 

 ايشان ، شامل منزل سید على محمد باب در شیراز و منزل میرزا حسینعلى نورى در بغدادند.

ل مى گردد. در آيین بهايى نوشیدن بهائیان همچنین به حضور در ضیافات موظف اند که هر نوزده روز يك بار تشكی

مشروبات الكلى و مواد مضر به سالمت منع شده و رضايت والدين عروس و داماد در ازدواج ضرورى شمرده شده 

 است .

آيین بهايى از ابداى پیدايش در میان مسلمانان به عنوان يك انحراف اعتقادى )فرقه ضاله ( شناخته شد. ادعاى بابیت 

مهدويت توسط سید على محمد باب با توجه به احاديث قطعى پذيزفته نبود. ويژگیهاى مهدى در و سپس قائمیت و 

احاديث اسالمى به گونه اى تبیین شده که راه هر گونه ادعاى بیجا را بسته است . در احاديث ادعاى بابیت امام غايت 

اد به خاتمیت پیامبر اسالم صلى اهلل علیه و اهلل با اعتق أبه شدت محكوم شده است . ادعاى دين جديد توسط باب و به

آله که توسط همه مسلمانان پذيرفته شده است ، سازگار نبود. از اين رو على رغم تبلیغات گسترده ، بهائیان در میان 

 مسلمانان و شیعیان جايگاهى نیافتند.

ور از ادب از يكسو و حمايتهاى تاريخ پر حادثه رهبران بهائى ، نادرست درآمدن پیشگويى هاى آنان و منازعات د

دولتهاى استعمارى در مواضع مختلف از سران بهايى و بويژه همرهى آنان با دولت اسرائیل از سوى ديگر، زمینه 

فعالیت در کشورهاى اسالمى ، خصوصا ايران ، را از بهائیان گرفت . مؤ لفان بسیارى در نقد اين آيین کتاب نوشتند. 

شیعه و دانشگاه االزهر و مفتیان بالد اسالمى جدا بودن اين فرقه از امت اسالمى را اعالم علماى حوزه هاى علمیه 

داشتند و آنان را مخالفان ضروريات اسالم معرفى کردند. بازگشت برخى مقامات و مبلغان بهائى از اين آيین و افشاى 

 (239)ن بوده است . مسائل درونى اين فرقه ، نیز عامل مهم فاصله گرفتن مسمانان از اين آيی

 چكیده 

م .بنیان گذار فرقه بابیه ، سید على محمد شیرازى است . او چون در ابتدا مدعى باب بودن )دروازه ارتباط( با اما1

زمان علیه السالم بود ملقب به باب شد و پیروانش ))بابیه (( نامیده شدند. او از ابتدا با شیخیه آشنا شد و از اين طريق 

 راهى به مسائل عرفانى و تفسیر آيات و احاديث يافت .
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د را باب .پس از مرگ سید کاظم رشتى ، مريدان او به دنبال جانشینى بودند. سید على محمد در اين موقعیت خو2

امام دوازدهم معرفى کرد و برخى از پیروان سید کاظم هم از او تبعیت کردند. سید على محمد به تدريج ادعاى 

 مهدويت ، و سرانجام نبوت نمود.

.سید على محمد چندين بار توسط حكومت وقت دستگیر و هر دفعه از گذشته خود ابراز ندامت نمود لكن هر بار 3

 باره تبلیغ را شروع مى نمود تا اينكه سرانجام در تبريز تیرباران شد.توبه را مى شكست و دو

.باب آراى متناقضى ابراز نموده که برخى در کتاب بیان او آمده است . او نسبت به کسانى که آيین او را نپذيرند 4

 ر بايد محو شوند.خشونت زيادى سفارش کرده است ؛ همه افراد جز بابى ها بايد از بین بروند و همه کتابهاى ديگ

اهلل است . او از أ.فرقه بهائیه منشعب از فرقه بابیه است . بنیان گذار آيین بهائیت ، میرزا حسینعلى نورى معروف به به5

پیروان و مبلغان باب بود. برادر کوچكترى هم به نام میرزا محیى )صبح ازل ( داشت که وصیتى از باب مبنى بر 

اين رو پس از مرگ باب ، عده اى او را جانشین باب دانستند لكن به جهت سن کم ، جانشینى در دست داشت و از 

 میرزا حسینعلى زمام کارها را به دست گرفت .

.از آنجا که باب به ظهور فردى پس از خود با مقام ))من يظهره اهلل (( نويد داده بود افراد زيادى ادعاى چنین مقامى 6

میرزا حسینعلى  يحیى يا کشته شدند يا از ادعاى خود دست برداشتند. سپس  کردند که توسط حسینعلى و همكارى

اين مقام را براى خود ادعا کرد و از اينجا نزاع اصلى در میان بابیان آغاز شد. بابى هايى که ادعاى حسینعلى را 

 ( بهائى خوانده شدند. او با اهلل أنپذيرفتند و بر جانشینى يحیى باقى ماندند ازلى نام گرفتند و پیروان حسینعلى )به

 ارسال نامه هايى به اطراف رسما آيین جديد را اعالم و عده زيادى به او ايمان آوردند.

.میرزا حسینعلى مقامات زيادى براى خود ادعا کرد که مهمترين آنها مقام الوهیت و ربوبیت بود. او همچنین ادعاى 7

 شريعت جديدى نمود و کتاب اقدس را نگاشت .

 . اهلل ايقان بود که در آخرين سالهاى اقامتش در بغداد نوشته است أهمترين کتاب بهم

، جانشین وى شد. از رويدادهاى مهم أ.پس از مرگ میرزا حسینعلى ، پسر بزرگش عباس افندى ملقب به عبد البه8

د و او در اين سفرها تعالیم در زمان او، سفرش به اروپا و امريكا بود که نقطه عطفى در آيین بهايى محسوب مى شو

 را با آنچه در غرب تحت عنوان مدرنیسم متداول بود آشتى داد. أباب و به
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ثیرات فرهنگ غربى در عبدالبها در تعالیم او آشكار است : ترك تقلید، تطابق دين و علم و عقل ، أ.برخى از ت9

 زن و مرد و...وحدت زبان و خط، وحدت اساسى اديان ، ترك تعصبات ، تساوى حقوق 

.پس از عبد البها، شوقى افندى فرزند ارشد دخترش بنا به وصیت عبدالبها جانشین وى شد. او بر خالف نیاى خود 11

از دانشگاه بیروت و آکسفورد تحصیالت رسمى داشت . وى نقش ويژه اى در توسعه تشكیالت ادارى و جهانیآيین 

 بهائیت ايفا نمود.

ابتداى پیدايش در میان مسلمانان به عنوان اعتقادى انحرافى و فرقه ضاله شناخته شده است . .آيین بابى و بهايى از 11

ويژگیهاى مهدى موعود در احاديث اسالمى به نحوى تبیین شده که راه هر گونه ادعاى نادرست را مى بندد. ادعاى 

لذا علیرغم تبلیغات وسیع هیچ گاه بهائیان مخالف با اعتقاد به خاتمیت پیامبر اسالم است .  أدين جديد توسط باب و به

 در میان مسلمانان جايگاهى نیافتند.

 پرسش 

 .فرقه بابیه چگونه و توسط چه کسى پیدا شد؟1

 اهلل چه ادعاهايى اظهار کرده بود؟ أ.نحوه پیدايش فرقه بهائیه چگونه بوده است و به2

 ثر شد؟أ.چگونه فرقه بهايیه از فرهنگ غرب مت3

 ن بهائیت در میان مسلمانان جايگاهى نیافت ؟.چرا آيی4
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