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امام صادق)ع( بنیانگذار حرکت های علمی و فرهنگی در جهان اسالم 
بیســت و پنجم شــوال ســالگرد شــهادت ششــمین پیشــوای معصوم، حضرت 
امــام جعفــر صــادق)ع( می باشــد. امــام صــادق)ع( کــه کنیــه اش »ابوعبــداهّلل« 
ــی  ــه از بانوی ــری در مدین ــری قم ــال 83 هج ــع االول س ــم ربی ــد در هفده می باش
پرهیــزگار و با ایمــان بــه نــام »فاطمــه« متولــد شــدند و پــس از 65ســال زندگــی در 
25 شــوال 148 هجــری قمــری رحلــت فرمودنــد، مــدت اماّمت آن بزرگوار 34 ســال 
بــود و دوران حیاتــش همزمــان بــود بــا حکمرانــی هشــام بــن عبدالملــک، ولید بن 
یزیــد بــن عبدالملــک، یزیــد بــن ولیــد، ابراهیــم بــن ولیــد و مــروان حمــار از سلســله 
بنــی امیــه و ســفاح و منصــور دوانیقــی از سلســله بنــی عبــاس. امــام صــادق)ع( 
همچــون ســایر ائمــه بزرگــوار در تمــام مــدت زندگــی و از جملــه ســال هایی کــه 
ــتمگران  ــا س ــارزه ب ــه مب ــکار ب ــان و آش ــکل پنه ــه ش ــد ب ــت می کردن ــان حکوم اموی
مشــغول بــود و تــا جائــی کــه محدودیت هــا و ســخت گیری هــای بنــی امیــه فرصــت 
مــی داد بــه روشــنگری می پرداخــت و حــق جویــان را هدایــت می فرمــود و اســام 

راســتین را بــه آنــان عرضــه می داشــت.
مبــارزه امــام صــادق)ع( بــه حــدی بــود کــه موجــب برخوردهایــی نیــز گردیــد. از 
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جملــه آن کــه ســالی در مراســم حــج امــام با ایــراد خطابــه ای بــه عوامــل رســتگاری 
و ضالــت اشــاره فرمــود و رســتگاری را در پیــروی از رســول خــدا)ص( و ائمــه بزرگــوار 
ــه  ــمنان ائم ــت از دش ــروی و اطاع ــوربختی را در پی ــت و ش ــام و ضال ــم الس علیه
علیهــم الســام ذکــر نمــود.  ایــن خطابــه مــورد خشــم خلیفــه امــوی واقــع شــد و 

موجــب برخوردهایــی گردیــد.
یکــی از ویژگی هــای عمــده دوره امــام صادق)ع(، ایــن بــود کــه شــور و نشــاط 
علمــی و فرهنگــی در جامعــه اسامی گســترش چشــمگیر و کــم نظیــری پیــدا کــرد. 
شــور و نشــاطی کــه در تاریــخ بشــر کــم ســابقه اســت کــه ملتــی بــا  ایــن شــور و نشــاط 
بــه ســوی علــوم روی آورد، اعــم از علــوم اســامی یعنی علمی کــه مســتقیمًا مربــوط 
بــه اســام اســت؛ مثــل علــم قرائــت، علــم تفســیر، علــم حدیــث، علــم فقــه، مســائل 
مربــوط بــه کام و قســمت های مختلــف ادبیــات، و یــا علومی کــه مربــوط بــه اســام 

نیســت، بــه اصطــاح علــوم بشــری اســت یعنــی علــوم کلــی انســانی اســت.
نوشــته اند  تاریــخ  کتــب  را در  ریاضیات، ایــن  و  نجــوم  فلســفه،  مثــل طــب، 
العــاده ای  علمی فــوق  جنبــش  یــک  و  حرکــت  یــک  عصــر(  آن  )در  ناگهــان  کــه 
پیــدا می شــود و زمینــه برای ایــن کــه اگــر کســی متــاع فکــری دارد عرضــه بــدارد 
فوق العــاده آمــاده می گــردد... در ایــن زمــان مــا می بینیــم کــه یــک مرتبــه بــازار 
جنــگ عقایــد داغ می شــود... و افــکار و جریان هــای مختلــف فکــری میدانــی 
بــرای عرضــه پیــدا می کننــد، دانشــمندان در موضوعــات بــه بحــث و بررســی 
مشــغول می شــوند و در ایــن میدانــی کــه جنگ اندیشــه بــه وقــوع پیوســته اســت 
حتــی افــکار الحــادی و جریانــات فکــری منحــرف نیــز مجــال بــروز پیــدا می کننــد.

امــام صــادق)ع( در ایــن میــدان مبــارزه بــا همــه جریانــات فکــری بــه آن هایــی 
کــه در چهارچــوب اســام بــه عرضــه افــکار گوناگــون می پردازنــد و چــه آن هایــی کــه 
ــا عقایــد باطــل را  ــا اســاس عقایــد اســامی مخالفند، بــه مواجهــه بــر می خیــزد ت ب
بکوبــد و اندیشــه های منحــرف را اصــاح کنــد و در ایــن میــان عقایــد ناب اســامی را 
بــه تشــنگان حقیقــت هدیــه نمایــد. بدین ترتیــب قیــام امــام صــادق)ع( بــرای 
عرضــه افــکار خالــص اســام و طــرد  اندیشــه های باطــل و منحــرف ســبب می شــود 
کــه شــیفتگان حقیقــت پیرامــون شــمع وجــود آن بزرگــوار گــرد آینــد و بزرگ تریــن 
حرکت هــای  تمــام  سرچشــمه  کــه  حــوزه ای  دهنــد،  تشــکیل  را  درســی  حــوزه 

ابــتــدا
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علمــی و فرهنگــی در دنیــای اســام گردیــد.
حرکــت علمــی و فرهنگــی امــام صــادق)ع( در آن حد از اهمیت اســت کــه می توان 
گفــت سرسلســله همــه جریان هــا و حرکت هــای علمی مســلمانان بــه نوعــی از ایــن 
امــام بزرگــوار بهــره جســته اند. بــه عنــوان مثــال تمــام امام هــای اهــل تســنن یــا بــا 
واســطه و یــا مــع الواســطه شــاگرد امــام بــوده و نــزد امــام شــاگردی کرده انــد. در رأس 
ائمــه اهــل تســنن ابوحنیفه اســت. نوشــته اند ابوحنیفه دو ســال شــاگرد امــام بوده 
و ایــن جملــه را مــا در کتاب هــای خــود می خوانیــم کــه گفته اند او )منظــور ابوحنیفه( 
ــه  ــن رفت ــان از بی ــود نعم ــال نب ــر آن دو س ــان« اگ ــک نعم ــنتان لهل ــوال الس ــت: »ل گف
بود.)نعمــان اســم ابوحنیفــه اســت. اســمش نعمــان بــن ثابــت بــن مرزبــان اســت، 
اجدادش ایرانــی هســتند( مالــک بــن انــس کــه امــام دیگــر اهــل تســنن اســت نیــز 
ــار  ــام افتخ ــاگردی ام ــه ش ــد و ب ــام می آم ــزد ام ــم ن ــت. او ه ــادق اس ــام ص ــر ام معاص
می کــرد. شــافعی در دوره بعــد بــود ولــی او شــاگردی کــرده، شــاگردان ابوحنیفــه را و 
خــود مالــک بــن انــس را. احمــد بــن حنبــل نیز سلســله نســبش در شــاگردی در یک 

جهــت بــه امــام می رســد و همیــن طــور دیگــران.
تأثیــر تعلیمــات امــام صــادق)ع( تنهــا محــدود بــه حرکت هــای علمــی و فرهنگــی 
در قــرون گذشــته نمی باشــد. بلکــه اگــر دقــت کنیم می بینیم چه در میان شــیعیان 
و چــه در میــان اهــل ســنت قیــام علمــی و فرهنگــی امــام صــادق)ع( هــم اکنــون نیــز 
دارای اثــر قاطــع اســت و مســلم در آینــده نیــز چنیــن خواهــد بــود. تأثیر حرکــت امام 
صــادق بــر حوزه هــای شــیعه کــه خیلــی واضــح اســت، حوزه هــای )کنونــی( ســنی 
هــم مولــود امــام صــادق)ع( اســت. بــه جهت ایــن کــه رأس و رئیــس حوزه هــای 
ســنی »جامــع ازهــر« اســت )منظــور دانشــگاه االزهــر مصر می باشــد( کــه از هزار ســال 
پیــش تشــکیل شــده و جامــع ازهــر را هــم شــیعیان فاطمی تشــکیل دادنــد و تمــام 
حوزه هــای دیگــر اهــل تســنن منشــعب از جامــع االزهــر اســت، و همه این هــا مولــود 
همیــن اســتفاده ای اســت کــه امــام صــادق)ع( از وضــع زمــان خویش کرده و ســنگ 

بنــای فرهنــگ و دانــش عظیــم اســامی را نهــاده اســت.
ضمــن عــرض تســلیت ســالگرد شــهادت این امــام بزرگــوار بــه عموم مســلمانان، 
از خداونــد طلــب توفیــق می کنیــم تــا بتوانیــم هــم در زمینــه علمــی و هــم عملــی، 

راه پــر شــکوه و الهــی آن حضــرت را دنبــال نمائیــم
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وقایع ماه شوال

اّول شوال
1. عید فطر

اول مــاه شــوال روز عیــد فطــر اســت. قبــل از نمــاز عیــد خــوردن مقــدارى از تربــت 
ســید الشــهدا)ع( و نیــز زیــارت آن حضــرت مســتحب اســت )1(.

 

2. مرگ عمروبن عاص
 در ســال 41 هــ  عمــرو بــن عــاص خبیــث در ســن 90 ســالگی بــه درك واصــل 
شــد)666(. مــادر او نابغــه کنیــزى بــود کــه عبــد اهّلل بــن جذعــان او را خریــد و 
ــان  ــه ســایر زن ــه کار خــاف روى آورد، و چــون قیمتــش نســبت ب ــرد. او ب آزادش ک
خافــکار ارزانتــر بــود مراجعــه کننــد بســیار داشــت. لــذا آبــروى عبــد اهّلل بــن جذعان 
را بــرده بــود. از جملــه در طهــر واحــد، ابولهــب و امیــه بــن خلــف و هشــام بن مغیره 

و ابوســفیان و عــاص بــن وائــل بــا او زنــا کردنــد و عمروعــاص بــه وجــود آمــد.
هنگامی کــه وضــع حمــل کــرد هــر یــك از آنــان مدعــی او شــدند. آخــر االمــر 
قضــاوت را بــر عهــده خــود نابغــه گذاشــتند، و او هــم عــاص را انتخــاب کــرد. بــه او 
گفتنــد: چــرا عــاص را انتخــاب کــردى بــا اینکــه بچــه بــه ابوســفیان شــبیه تر اســت ؟ 
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گفــت: ابــو ســفیان بخیــل اســت و عــاص بهتــر نفقــه می دهــد! ایــن عــاص ملعــون 
کســی بــود کــه پیامبــر)ص( را »ابتــر« خطــاب کــرد و خاطــر شــریف حضــرت مکــدر 

نمــود، تــا آنکــه ســوره مبارکــه کوثــر نــازل شــد)2(.
بــا ایــن نســب و نــژاد تعجبــی نــدارد کــه او دشــمن پیامبــر و علــی بــن ابــی طالــب 
ــن)ع(  ــؤ منی ــر الم ــه دل امی ــون ب ــه خ ــا معاوی ــرى ب ــد، و عم ــام( باش ــم الس )علیه
ــه  ــتر و واقع ــك اش ــهادت مال ــردن و ش ــزه ک ــر نی ــر س ــرآن ب ــن و ق ــه صفی ــد. واقع کنن

حکمیــن و کارهــاى دیگــر آن ملعــون روشــن اســت.
گــردن مــن  بــر  را  کــوه رضــوى  کــه  او در وقــت مــرگ می گفــت: چنــان اســت 
بیــرون می کننــد! از ســوراخ ســوزنی  مــرا  و  اســت  از خــار  پــر  و درون  نهاده انــد 

 

3. جنگ قرقره الكدر
در ایــن روز در ســال 2 هــه جنــگ قرقــره الکــدر بــه وقــع پیوســت )3(. ایــن نــام 
مربــوط بــه آبــی متعلــق بــه بنــی ســلیم در ســه منزلــی مدینــه اســت. ســبب ایــن 
جنــگ آن شــد کــه بــه ســمع مبــارك پیامبــر)ص( رســانده بودنــد کــه جمعــی از بنی 
ســلیم و بنــی غطفــان در قرقــره الکــدر اجتمــاع کرده انــد تــا بــه مدینــه شــبیخون 
ــذا آن حضــرت پرچــم اســام را بــه دســت امیــر المــؤ منیــن)ع( دادنــد و  بزننــد. ل
حضــرت را بــا دویســت نفــر بــه آنجــا فرســتادند. هنگامی کــه امیــر المــؤ منیــن)ع( 
بــه آنجــا رســیدند دیدنــد کــه آن جماعــت از آنجــا گریخته انــد و تــا آن حضــرت آنجــا 

بودنــد کســی برنگشــت )4(
 

سوم شوال
1. قتل متوكل

در ســال 247 هــ  در شــب چهارشــنبه متــوکل عباســی ملعــون، بــه دســتور 
فرزنــدش   بــه قتــل رســید. مــدت خافــت او 14 ســال و ده مــاه و عمــر نحســش 41 

ســال بــود)5(.
متــوکل بعــد از واثــق، در ســال 232 هــ  بــه خافــت نشســت. در ایــام او لهــو و 
لعــب و طــرب، مخصوصــا در مجلــس او بســیار بــود. او مــردى خبیــث الســیره بــود 
و چنانچــه امیــر المــؤ منیــن)ع( فرمــوده بــود، کافرتریــن آل عبــاس بــود. عمــرو بــن 
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فــرج را والــی مدینــه و مکــه کــرد، و او بــه مــردم دســتور داده بــود کــه کســی بــه آل 
ابــی طالــب احســان نکنــد، و اگــر کســی کوچکتریــن احســانی کنــد ســخت عقوبــت 
خواهــد شــد، بــه حــدى کار بــر علوییــن تنــگ شــده بــود کــه لباســهاى زنــان علویــه 
کهنــه و پــاره شــده بــود و پیراهــن ســالمی را بــراى نمــاز بــه نوبــت می پوشــیدند، و 

نــخ ریســی می کردنــد، تــا متــوکل بــه درك واصــل شــد.
از اعمــال زشــت و پســت متــوکل ایــن بــود کــه همیشــه و در همــه جــا امیــر 
المؤمنیــن)ع( را بــه بــدى یــاد می کــرد، و بــه آن حضــرت جســارت می کــرد. او 17 بــار 
قبــر مبــارك حضــرت ســید الشــهداء)ع( را خــراب کــرد، ولی دوباره بنا شــد. متــوکل در 

راه زیــارت آن حضــرت دســت قطــع می کــرد و زوار را می کشــت.
ــرد،  ــر المــؤ منیــن)ع( ک ــه امی ــه متــوکل در مجلســی ب ــه خاطــر جســارتهایی ک ب
منتصــر پســرش در شــب چهارشــنبه ســوم یــا چهــارم مــاه شــوال چنــد نفــر از 
غامهــاى خــاص پــدر را ماءمــور کشــتن وى کــرد، و آن هــا در حالــی کــه متــوکل 

مشــغول شــرب خمــر بــود، خویــش را ریختنــد و بــه درکات جحیــم شــتافت.
در همــان روزى کــه متــوکل بــه دســتور پســرش منتصــر کشــته شــد مــردم بــا او 
در قصــر معــروف جعفــرى بیعــت کردنــد. منتصــر مــردى بــه ظاهــر رئــوف و مهربــان 
بــر اهــل بیــت پیامبــر)ص( بــود، و بــر عکــس پــدر خــود بــه آل ابــی طالــب احســان 

می کــرد و بــه هیــچ وجــه متعــرض ایشــان نمی گشــت.
ــع احــدى نشــد، و دســتور داد فــدك  ــرد و مان ــارت امــام حســین)ع( را آزاد ک او زی
را بــه اوالد امــام حســن و امــام حســین )علیهــم الســام( رد کننــد، و اوقــاف آل 
ابــی طالــب)ع( را آزاد کــرد و دســتور داد کســی متعــرض   شــیعیان علــی)ع( نشــود. 
همچنیــن بــراى علوییــن و علویــات مدینــه اموالــی فرســتاد تا در میانشــان تقســیم 
شــود. او در روز 25 ربیــع االول ســال 248 بیمــار شــد و در پنجــم ربیــع الثانــی عصــر 
در گذشــت و مــدت خافتــش 6 مــاه بــود. گفتــه شــده کــه او مســموم شــد بــه زهــرى 

کــه در شــاخ حجاّمــت ریخــت بودنــد)6(.
 

چهارم شوال
1. جنگ حنین

در ایــن روز در ســال 8 هــ  بعــد از 15 روز از فتــح مکــه، غــزوه حنیــن بــه وقــوع 
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پیوســت)7(. تعــداد لشــکر اســام 12 هــزار نفــر از مکــه و ده هــزار نفــر از مدینــه بودنــد. 
در ایــن جنــگ چهــار نفــر شــهید شــدند، و تعــداد مقتولین از کفــار را بیشــتر از 300 نفر 
ــوده اســت )9(  ــرار ابوبکــر و عمــر در همیــن جنــگ ب نوشــته اند)8(. یکــی از مــوارد ف

ــد)10(. تاریــخ ایــن جنــگ را مــاه رمضــان، و 3 و 10 و 11 شــوال هــم نقــل کرده ان
 

پنجم شوال
1. حركت به سوى جنگ صفین

در ســال 36 هــ  در چنیــن روزى امیــر المــؤ منیــن)ع( بــراى رفتــن بــه صفیــن 
آمــاده شــدند؛ و ابــو مســعود عقبــه بــن عامــر انصــارى را در کوفــه جانشــین خویــش 

ــد)11(. ــرار دادن ق
 

2. ورود حضرت مسلم)ع( به كوفه
در ســال 60 هــ  در چنیــن روزى حضــرت مســلم)ع( وارد کوفــه شــدند)12(. 
مــردم کوفــه بــه خدمتــش شــتافتند، و نامــه امــام حســین)ع( را اســتماع کردنــد و 
هیجــده هــزار نفــر بــا آن حضــرت بیعــت کردنــد. جنــاب مســلم)ع( نامه اى بــه امام 
حســین)ع( نوشــت و بیعــت کوفیــان را اطــاع داد، و تشــریف فرمایــی آن جنــاب را 

بــه کوفــه خواســتار شــد.
 

ششم شوال
1. توقیع براى حسین بن روح

روز یکشــنبه ســال 305 هــ  اولیــن توقیــع امــام عصــر)ع( در دوران غیبــت صغــرى، 
بــراى جنــاب حســین بــن روح )ره( صــادر شــد)13(.

 
هشتم شوال

1. ویرانى قبور ائمه بقیع )علیهم السالم(
 در ایــن روز در ســال 1344 هــ  قبــور ائمــه بقیــع )علیهــم الســام( و نیــز قبــر 

شــد)14(. تخریــب  و هابیــون  دســت  بــه  احــد  در  حمــزه  حضــرت 
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علــت و انگیــزه تخریــب ایــن قبــور مطهــر در کتــب مختلفــی که بــر رد عقائــد ضاله 
و هابیــت تألیف شــده، بیــان گردیده اســت.

آنــان اضافــی بــر قبــور مطهــر ائمــه معصومیــن )علیهــم الســام(، دیگــر قبــور 
را هــم تخریــب نمودنــد کــه عبارتنــد از: قبــر منســوب بــه فاطمــه زهــرا)س( قبــر 
مطهــر فاطمــه بنــت اســد)س( مــادر امیــر المــؤ منیــن)ع(، قبــر مطهــر حضــرت 
ام البنیــن)س(، قبــر ابراهیــم پســر پیامبــر)ص(، قبــر اســماعیل فرزنــد حضــرت 
صــادق)ع(، قبــر دختــران پیامبــر)ص(، قبــر حلیمــه ســعدیه مرضعــه پیامبــر)ص(، 

و قبــور شــهداى زمــان پیامبــر)ص(.
وهابیــان در ســال 1343 در مکــه گنبدهــاى قبــر حضــرت عبــد المطلــب، ابــی 
طالــب، خدیجــه، و زادگاه پیامبــر)ص( و فاطمــه زهــرا )علیهــا الســام( را بــا خــاك 

یکســان کردنــد. در جــده نیــز قبــر حــوا و دیگــر قبــور را تخریــب کردنــد.
در مدینــه منــور نبــوى را بــه تــوپ بســتند، ولــی از تــرس مســلمانان قبــر شــریف 
ــا تخریــب قبــور مطهــر ائمــه بقیــع )علیهــم  ــد. در شــوال 1343 ب را تخریــب نکردن

الســام( اشــیاء نفیــس و بــا ارزش آن قبــور مطهــر را بــه یغمــا بردنــد.
قبــر حضــرت حمــزه)ع( و شــهداى احــد را بــا خــاك یکســان کردنــد، و گنبــد و مرقــد 
حضــرت عبــد اهّلل و آمنــه پــدر و مــادر پیامبــر)ص(، قبــر اســماعیل پســر حضــرت 

صــادق)ع( و دیگــر قبــور را هــم خــراب کردنــد.
در همــان ســال بــه کربــاى معلــی حملــه کردنــد، و ضریــح مطهــر را کندنــد و 
ــاى ســاطین و بســیار  ــرا از هدای ــه اکث جواهــرات و اشــیاء نفیــس حــرم مطهــر را ک
ارزشــمند و گرانبهــا بــود، غــارت کردنــد و قریــب بــه 7000 نفــر از علمــا، فضــا و 
ســادات و مــردم را کشــتند. ســپس بــه ســمت نجــف رفتنــد کــه موفــق بــه غــارت 

نشــدند و شکســت خــورده برگشــتند)15(.
 

2. جنگ حمراء االسد
 در ایــن روز در ســال 3 هــ  جنــگ حمــراء االســد اتفــاق افتــاد. »حمــراء االســد«)16( 

نــام مکانــی در اطــراف مدینــه اســت.
بعــد از جنــگ احــد)17( و آمــدن مســلمانان بــه مدینــه، پیامبــر)ص( بــراى 
آنکــه مبــادا قریــش مراجعــت کننــد و بــه مدینــه حملــه نماینــد امــر نمــود تــا بــال 
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نــدا دهــد. امــر خداونــد متعــال اســت کــه بایــد آنــان کــه در احــد حاضــر بوده انــد و 
جراحــت دیده انــد بــه تعقیــب دشــمن برونــد. اصحــاب کار معالجــه را رهــا کردنــد 

و لبــاس رزم پوشــیدند.
امیــر المــؤ منیــن)ع( هــم بــا اینکــه بیشــتر از 80 جراحــت برداشــته بــود و بعضــی 
ــرار داده می شــد، لبــاس رزم پوشــیدند  ــه فتیلــه داخــل آن ق ــود ک آنقــدر عمیــق ب
ــه آن  ــم را ب ــت پرچ ــرد و می گریس ــگاه می ک ــه او ن ــه ب ــدا)ص( در حالیک ــول خ و رس

حضــرت داد و مســلمین حرکــت کردنــد.
بعــد از تعقیــب و تاخــت بــر کفــار، مســلمانان ســه روز در حمــراء االســد ماندند و 

آنــگاه بــه مدینــه مراجعــت کردنــد)18(.
 

چهاردهم شوال
1. مرگ عبد الملك بن مروان

در ســال 86 هــ  عبــد الملــك بــن مــروان ســفاك بخیــل، در دمشــق بــه هاکــت 
رســید)19(، و بعضــی 15 شــوال را ذکــر کرده انــد)20(. ایــن در حالــی بــود کــه 21 
ســال و 6 مــاه خافــت را غصــب کــرده بــود. او پیــش از ســلطنت پیوســته مازمــت 
مســجد را داشــت و تــاوت قــرآن می نمــود و او را حمامــه المســجد می گفتنــد! 
وقتــی خبــر ســلطنت بــه او رســید قــرآن را بــر نهــاد و گفــت: »ســام علیــك هــذا فــراق 

بینــی و بینــك«: »خداحافــظ، ایــن آغــاز جدایــی بیــن مــن و توســت«!!
بیمــارى او کــه ســخت شــد طبیــب گفــت: اگــر آب بخــورد می میــرد. ولی تشــنگی 
بــر او غالــب شــد و از پســرش ولیــد آب طلبیــد. او گفــت: اگــر آب بیاشــامی خواهی 
مــرد! عبــد الملــك بــه دختــرش التمــاس کــرد کــه آب بدهــد، امــا ولیــد پســرش مانع 
شــد. عبــد الملــك گفــت: بگــذار بــه مــن آب بدهنــد، و گرنــه تــو را از ولیعهــدى خلــع 

می کنــم، ولیــد اجــازه داد و عبــد الملــك آب خــورد و مــرد.
 از بزرگتریــن جنایــات او بــه شــهادت رســاندن امــام زیــن العابدیــن)ع( و مســلط 

کــردن حجــاج ثقفــی بــر شــیعیان امیــر المؤ منیــن)ع( بــود)21(.

 پانزدهم شوال
 1. جنگ احد و شهادت حضرت حمزه)ع(
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در ســال 3 هــ  در روز جنــگ احــد، حضــرت حمــزه ســید الشــهداء و 69 نفــر از 
مســلمانان بــه شــهادت رســیدند)22(.

در ایــن جنــگ مســلمانان هــزار نفــر بودنــد کــه بــه نوشــته عــده اى ســیصد نفــر 
ــراى جنــگ 700 نفــر باقی مانــد. کفــار 3000 نفــر بودنــد و  در بیــن راه برگشــتند، و ب
2000 نفــر و 4000 نفــر و 5000 نفــر هــم گفته انــد. تعــداد کشــته هاى کفــار 22 یــا 23 یــا 
28 نفــر، و تعــداد شــهدا 70 نفــر بــود)23( در ایــن روز دندان و پیشــانی پیامبر)ص( 

را شکســتند)24(.
فداكارى هاى امیر المؤ منین)ع( در احد

در ایــن روز بــر اثــر فداکاریهــا و شــجاعت هایی کــه امیــر المــؤ منیــن)ع( در دفــاع از 
وجــود شــریف خاتــم االنبیــاء)ص( و حفاظــت از آن حضــرت نشــان داد جراحتهــاى 
زیــادى بــر بــدن مبارکــش رســید. ایــن در حالــی بــود کــه دیگــران فــرار کــرده بودنــد، 
ــو را مــدح می کننــد.  ــه از آســمان ت ــا می شــنوى ک ــا علــی، آی و پیامبــر)ص( فرمــود: ی
یکــی از مائکــه بــه نــام رضــوان می گویــد: ال ســیف اال ذوالفقــار و الفتــی اال علــی. 
امیــر المؤمنیــن)ع( می فرمایــد: از خوشــحالی گریســتم و خداونــد ســبحان را بــر ایــن 

نعمــت حمــد کــردم )25(.
در ایــن جنــگ پیــروزى در ابتــداء از آن مســلمانان بــود، ولــی مقــدارى کــه بــه 
تعقیــب دشــمن رفتنــد و میــدان خالــی شــد، بازگشــتند و مشــغول جمــع غنایــم 
شــدند و اکثــر نگهبانــان مخالفــت دســتور پیامبــر)ص( نمودنــد و محــل نگهبانــی 

خــود را رهــا کردنــد و ماننــد بقیــه مشــغول جمــع غنایــم شــدند.
خالــد بــن ولیــد کــه از ســر دســته هاى کفــار در ایــن جنــگ بــود از همــان قســمت 
بــا کفــار حملــه کردنــد. تعداد اندکــی از نگهبانــان دره کــه نرفته بودند شــهید شــدند 
و کفــار از پشــت ســر بــه مســلمانان حملــه کردنــد. فراریــان کفــار هــم تــا ایــن وضــع را 
ــر  ــی ب ــه مســلمین شــدت گرفــت. جراحتهــاى فراوان ــد بازگشــتند و حملــه ب دیدن
بــدن مبــارك پیامبــر)ص( رســید و شــیطان فریــاد بــر آورد کــه محمــد کشــته شــده 
اســت ! مســلمانان بــا شــنیدن ایــن نــدا فــرار کردنــد، و فقــط چنــد نفــرى از وجــود 
مبــارك پیامبــر)ص( محافظــت می کردنــد کــه عبــارت بودنــد از امیــر المــؤ منیــن)ع( 
و ابودجانــه کــه شــهید شــد و زنــی بــه نــام نســیبه و انــس بــن نضــر کــه تــازه از مدینــه 

رســیده بــود.
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ابوبكر و عمر در جنگ احد
عمــر بــن خطــاب می گویــد: در احــد بــا پیامبــر)ص( بیعــت کــرده بودیــم بــر اینکــه 
کســی فــرار نکنــد، و هــر کــس از مــا کــه فــرار کنــد ضــال و گمــراه اســت، و هــر کــس از مــا 

کشــته شــود شــهید اســت )26(.
احمــد بــن حنبــل می گویــد: ابوبکــر و عمــر در این جنــگ فرار کردنــد. هنگامی که 
امیــر المــؤ منیــن)ع( در تعقیــب فرارى هــا بــود، عمــر در حالــی کــه اشــك چشــمانش 
را پــاك می کــرد بــر گشــت و بــه امیــر المــؤ منیــن)ع( عــرض   کــرد: مــرا ببخشــید!! امیــر 
المــؤ منیــن)ع( فرمــود: »آیــا تــو نبــودى کــه صــدا زدى: محمــد کشــته شــده اســت، 
بــه دیــن قبلــی خــود برگردیــد«؟!! عمــر گفــت: ایــن کام را ابوبکــر گفتــه اســت ! در 
اینجــا بــود کــه ایــن آیــه نــازل شــد: ان الذیــن تولــوا منکــم یــوم التقــی الجمعــان انما 

استزلهم الشــیطان )27(.
امــام صــادق)ع( می فرمایــد: در جنــگ احــد امیــر المــؤ منیــن)ع( در حــال دفــاع 
از پیامبــر)ص( بودنــد، و دیگــر اصحــاب فــرار می کردنــد. آن حضــرت همچــون شــیر 
غضبنــاك از قفــاى گریختــگان رفــت و اول بــه عمــر بــن خطــاب رســید کــه بــه اتفــاق 
عثمــان و حــارث بــن حاطــب و عــده اى دیگــر بــه ســرعت فــرار می کردنــد. حضــرت 
فریــاد بــر آورد:اى جماعــت، بیعــت شکســتید و پیامبــر)ص( را تنهــا گذاشــتید و بــه 

ســوى جهنــم می گریزیــد؟
عمــر بــن خطــاب می گویــد: علــی را دیــدم بــا شمشــیر پهنــی کــه مــرگ از آن 
می چکیــد و چشــمهایش از خشــم مانند دو قــدح خــون بــود، یا ماننــد دو کاســه 
روغنــی کــه آتــش در او افروختــه باشــند می درخشــید، و فهمیــدم کــه اگــر بــه ما برســد 
بــه یــك حملــه مــا را خواهــد کشــت. ایــن بــود کــه جلــو رفتــم و عــرض کــردم: »یــا ابــا 
الحســن، تــو را بــه خــدا ســوگند می دهــم کــه دســت از مــا بــردارى، کــه عــرب را عــادت 
اســت کــه گاهــی می گریــزد و گاهــی حملــه می کنــد. زمانــی کــه حملــه می کنــد تافــی 
گریختــن را می نمایــد«. پــس آن حضــرت مــا را رهــا کــرد؛ و بــه خدا قســم چنان ترســی 

از آن حضــرت در دل مــن افتــاد کــه تاکنــون از دلــم خــارج نشــده اســت )28(.
از  حمایــت  هنــگام  منیــن)ع(  المــؤ  امیــر  مبــارك  بــدن  بــر  جنــگ  ایــن  در   
پیامبــر)ص( 90 جراحــت بــر صــورت، ســر، ســینه، شــکم، دســت و پــاى مبــارك 
ــا محمــد، بــه خــدا قســم ایــن عمــل  ــازل شــد و عــرض کــرد: »ی رســید. جبرئیــل ن
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علــی بــن ابــی طالــب، مواســات اســت«. پیامبــر)ص( فرمــود: »ایــن بــدان جهــت 
اســت کــه مــن از اویــم و او از مــن اســت. جبرئیــل عــرض کــرد: و مــن از شــما دو 

.»)29( بزرگــوارم 
بانویى به نام نسیبه در جنگ احد

 در ایــن روز یکــی از کســانی کــه جانفشــانی کــرد و فــرار نکــرد، بلکه مانــع از فــرار 
دیگــران نیــز شــد، بانویــی بــه نــام نســیبه دختــر کعــب بن مازنیــه بــود و بــه او ام عماره 
می گفتند. او با شــوهر و دو پســر خود در جنگ احد شــرکت داشــتند. نســیبه مشــك 
آبــی بــه دوش داشــت و ســقایت لشــکر اســام را می نمــود. هنگامی کــه موقعیــت را 
چنــان دیــد کــه مســلمین در حــال فــرار هســتند، مشــك را بــه کنارى انداخــت و خــود 
را پیــش روى پیامبــر)ص( ســپر کــرد، بــه گونــه اى کــه جراحــات زیــادى بــر او وارد شــد، 

کــه مــداواى یکــی از آن هــا تــا یــك ســال بعــد ادامــه داشــت.
ایــن زن فــداکار دســت بــه شمشــیر بــرد، و چنــان ضربــه اى بــر ابن حمیــه که قصد 
ــد نســیبه خواســت  کشــتن پیامبــر)ص( را داشــت زد کــه او فــرار کــرد. عبــد اهّلل فرزن
فــرار کنــد که مانــع او شــد و او را تشــویق بــه جنــگ و دفــاع پیامبــر)ص( نمــود و او 
قبــول کــرد. پیامبــر)ص( بــه نســیبه فرمــود: بــارك اهّلل علیــك یــا نســیبه. در ایــن حــال 
پیامبــر)ص( دیــد یکــی از مهاجریــن فــرار می کنــد در حالیکــه ســپرش را بــه پشــتش   
بســته اســت. آن حضــرت فرمودنــد: »اى صاحــب ســپر، ســپرت را بیانــداز و خــودت 
بــه جهنــم بــرو«. ســپس آن حضــرت بــه نســیبه فرمــود: »ســپر او را بــردار«. او آن را 
برداشــت و مشــغول جنــگ بــا مشــرکین شــد. در این هنــگام حضرت فرمــود: »مقام 

نســیبه از مقــام فــان و فــان افضــل اســت، چــه اینکــه فــرار کردنــد)30(«.
شهادت حضرت حمزه)ع(

در این روز جناب حمزه بن عبد المطلب)ع( به شهادت رسید.
 آن حضــرت بــرادر رضاعــی پیامبــر)ص( بــود، چــون هــر دو بزرگــوار از زنــی بــه نــام 

ثویبــه شــیر خــورده بودنــد)31(.
آن حضــرت مــردى شــجاع و بــا هیبــت بــود و در ایــن جنــگ به دســت وحشــی و 
بــه دســتور هنــد همســر ابوســفیان کشــته شــد. هنــد بــه خاطــر کشــته شــدن پــدر و 
بــرادر و عمویــش در جنــگ بــدر، ابتــدا قصــد نبــش قبر مــادر پیامبر)ص( را داشــت، 
ولــی کفــار قریــش از تــرس نبــش قبــور امواتشــان مانع شــدند. ایــن بود که او وحشــی 
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ــا حمــزه تحریــك  ــا علــی مرتضــی)ع( و ی ــا وعده هایــی بــه کشــتن پیامبــر)ص( ی را ب
کــرد. وحشــی گفــت: »از کشــتن پیامبــر)ص( و پســر عمویــش علــی)ع( عاجــزم، ولــی 

بــراى کشــتن حمــزه کمیــن می کنــم«.
او در میــدان جنــگ بــا نیــزه اى بــر ســینه و یــا شــکم مبــارك آن حضــرت زد و آن 
حضــرت را شــهید کــرد. وقتــی خبــر بــه هنــد دادنــد، آن خبیــث دســتور داد ســینه 
آن حضــرت را بشــکافد و جگــر مبــارك آن حضــرت را بیــرون آورد. وقتــی خواســت 
بــه جگــر حمــزه دنــدان بزنــد دندانهــاى نحســش کارگــر نشــد. همچنیــن هنــد بــا 

خنجــرى گوشــها، بینــی و... آن حضــرت را جــدا کــرد و بــه گردن انداخــت.
پیامبــر)ص( هنگامی کــه حمــزه را بــا آن وضــع دیدنــد، گریســتند و عبــاى مبــارك 
را روى او کشــیدند کــه خواهــرش صفیــه او را بــه آن حــال نبینــد و فرمودنــد: یــا عــم 
ــات....  ــف الکرب ــرات، کاش ــل الخی ــا فاع ــوله... ی ــد رس ــد اهّلل و اس ــول اهّلل و اس رس
امیــر المــؤ منیــن و فاطمــه زهــرا )علیهــا الســام( و صفیــه و دیگــران بــر آن حضــرت 
گریســتند)32(. پیامبــر)ص( بــر بــدن مبــارك او نمــاز خوانــده و او را در احــد دفــن 
ــا  ــه خواســت نهــرى از احــد عبــود دهــد ب ــه معاوی ــد. بعــد از چهــل ســال ک نمودن
قبــر حضــرت حمــزه برخــورد نمــود و ســر بیلهــا بــه پــاى حمــزه رســید و فــورًا خــون 

جــارى شــد!
حضــرت رضــا)ع( بــه نقــل از رســول خــدا)ص( فرمودنــد: »بهتریــن بــرادران مــن 

علــی)ع( و بهتریــن عموهــاى مــن حمــزه اســت )33(«.

2. رد الشمس 
در ایــن روز بازگشــت خورشــید بــراى امیــر المــؤ منیــن)ع( بــه وقــوع پیوســته 

اســت )34(. بــه قولــی ایــن واقعــه در 17 شــوال بــوده اســت )35(.
ــاق  ــار اتف ــن)ع( دو ب ــؤ منی ــر الم ــراى امی ــمس ب ــه رد ش ــت ک ــادآورى اس ــه ی الزم ب
افتــاده اســت: یکــی در زمــان پیامبــر)ص( در نزدیکــی مســجد قبــا، و دیگــرى پــس از 

رحلــت آن حضــرت در ســرزمین بابــل در نزدیکــی حلــه )36(.
عامــه امینــی )ره( بــه تفصیــل احادیــث رد الشــمس را بــه طــرق مختلــف و 
همچنیــن کســانی را کــه دربــاره رد الشــمس کتــاب تألیــف کرده انــد در الغدیــر بیــان 

فرمــوده اســت )37(.
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3. جنگ بنى قینقاع
واقــع  قینقــاع  بنــی  غــزوه  نبــوى  از هجــرت  مــاه  بیســت  از  بعــد  روز  ایــن  در 

اســت. پیوســته  وقــوع  بــه  صفــر  در  جنــگ  ایــن  قولــی  بنابــر  و  شــد)38(، 
 

4. وفات حضرت عبد العظیم)ع(
در ســال 252 یــا 255 هــ  )39( حضــرت ابوالقاســم عبــد العظیــم حســنی فرزنــد 
عبــد اهّلل بــن علــی بــن حســن بــن زیــد بــن حســن بــن علــی بــن ابــی طالــب )علیهــم 
الســام( وفــات یافتــه اســت )40(. ایشــان از مشــاهیر علمــا و از ثقــات و فضــاى 
محدثیــن اســت کــه در زهــد و ورع زبانــزد خــاص و عــام بــوده و از امــام جــواد و 
امام هــادى )علیهــم الســام( روایــت نقــل کــرده اســت )41(. کتــاب خطــب امیر المؤ 
منیــن)ع( و کتــاب الیــوم و اللیلــه از آثــار آن بزرگــوار اســت )42(. جالــت و عظمــت 
ــوار از عرضــه عقایــدش خدمــت امــام زمانــش   حضرت هــادى)ع( و  شــأن آن بزرگ

تأییــد آن حضــرت دربــاره آن هــا بــه وضــوح پیداســت.
ــرس بنــی عبــاس در ســاربانان در  ــه طــور ناشــناس وارد رى شــد و از ت ایشــان ب
خانــه یکــی از شــیعیان زندگــی می کــرد)43(. تــا هنــگام وفــات کســی متوجــه نشــد 
ــد  ــل دهن ــوار را غس ــتند آن بزرگ ــات خواس ــد از وف ــه بع ــا اینک ــت، ت ــوار کیس آن بزرگ
نوشــته اى در لبــاس او یافتنــد کــه نســب شــریف خــود را در آن نوشــته بــود. مرقــد 

مطهــرش در شــهر رى مشــهور اســت.
پــدر آن حضــرت عبــد اهّلل مشــهور بــه »عبــد اهّلل قافــه« اســت. »قافــه« نــام مکانــی 
بــود کــه جنــاب عبــد اهّلل از طــرف پــدر بزرگــش جنــاب حســن بن زیــد حاکم آنجــا بود.
ــد بــن  همســر حضــرت عبــد العظیــم، خدیجــه دختــر قاســم بــن حســن بــن زی
حســن بــن علــی بــن ابــی طالــب )س( اســت )44(. بعضــی امامــزاده قاســم شــمال 

ــدر خدیجــه همســر حضــرت عبــد العظیــم می داننــد)45(. تهــران را پ
دختــر آن حضــرت سلمی اســت کــه حضــرت عبــد العظیــم)ع( او را بــه عقــد 
محمــد بــن ابراهیــم بــن ابراهیــم بــن حســن بــن زیــد بــن حســن بــن علــی بــن ابــی 
طالــب )علیهــم الســام( در آورده و ثمــره ایــن ازدواج ســه پســر بــه نام هــاى عبداهّلل 

و حســن و احمــد بــود)46(.
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هفدهم شوال
1. جنگ خندق

در ایــن روز در ســال 5 هــ  غــزوه خنــدق )احــزاب( و کشــته شــدن عمــرو بن عبدود 
بــه دســت امیــر المــؤ منیــن)ع( بــه وقــوع پیوســت، و ایــن جنــگ در زمســتان بــه 
وقــوع پیوســت )47(. وقــوع جنــگ خنــدق را بعضــی در 8 ذى القعــده )48( و 
بعضــی در 15 شــوال گفته انــد، و اســتبعادى نــدارد کــه شــروع جنــگ در 15 شــوال 
باشــد. همچنیــن بــه قولــی غــزوه خنــدق در ســال 4 هــ  اتفــاق افتــاده اســت )49(.
در ایــن جنــگ تعــداد مســلمانان 3000 نفــر و تعــداد شــهداى مســلمانان 6 نفــر 

بــود. تعــداد کفــار 10000 نفــر بــود ولــی تعــداد مقتولیــن کفــار ذکــر نشــده اســت.
در ایــن جنــگ مســلمانان داخــل مدینــه در اطــراف شــهر خندقــی کندنــد. در 
اثنــاى ایــن کار منافقیــن جســارت ها بــه پیامبــر)ص( نمودنــد و عمــرو بــن عبــدود 
مبــارز طلبیــد ولــی کســی جــرأت نکــرد. عمــر بــن خطــاب از شــجاعتهاى عمــرو 

ــرد. ــرس ک ــردم ایجاد ت ــت، و در م ــخن گف س
عبــد الرحمــن بــن عــوف گفــت: »اگــر عمــرو بــر مــا چیــره شــود همــه مــا را خواهــد 
کشــت. بهتریــن راه ایــن اســت کــه محمــد را دســت بســته تحویــل آن هــا دهیم«!! 
در چنیــن شــرایطی پیامبــر)ص( فرمــود: آیــا دوســتی هســت کــه شــر ایــن دشــمن 
را کفایــت کنــد؟ آقــا و موالیمــان اســد اهّلل الغالــب علــی بــن ابــی طالــب)ع( فرمــود: 
ــار ایــن کام را  ــا ســه ب ــد، و ت ــه مبــارزه او مــی روم. پیامبــر)ص( ســکوت کردن مــن ب
فرمودنــد، و هــر ســه بــار امیــر المــؤ منیــن)ع( بــراى مبــارزه اعــام آمادگــی نمودنــد.

آخــر األمــر پیامبــر)ص( اجــازه فرمودنــد و امیــر المــؤ منیــن)ع( حرکــت کردنــد. در 
ایــن هنــگام پیامبــر)ص( فرمــود: بــرز االیمــان کلــه الــی الشــرك کلــه.

 بعــد از آن کــه عمــرو بــن عبــدود اســام اختیــار نکــرد و دســت از جنــگ بــر 
نداشــت، امیــر المــؤ منیــن)ع( او را بــه یــك ضربت از پــا در آورد. در ایــن حال صداى 
تکبیــر مســلمین بلنــد شــد و پیامبــر)ص( فرمــود: مبــارزه علــی بــن ابــی طالــب)ع( 

ــا روز قیاّمــت افضــل اســت )50(. در روز خنــدق از اعمــال اّمــت مــن ت
 

2. وفات اباصلت هروى
در ایــن روز در ســال 207 هــ  ثقــه جلیــل اباصلــت عبــد الســام بــن صالــح هــروى 
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کــه اهــل هــرات بــود پــس از آزادى از زنــدان مأمــون از دنیــا رفــت )51(.
اباصلــت از اصحــاب امــام رضــا)ع( و از خــواص شــیعیان بــود، و کتــاب »وفــاه 
الرضــا)ع(« تألیــف اوســت. در ایــران دو قبــر منســوب بــه آن بزرگــوار اســت: یکــی در 

بیــرون شــهر مشــهد، و دیگــرى در دروازه رى قــم )52(.
 

بیستم شوال
1. دستگیرى امام كاظم)ع(

ــارت و در  ــراى زی در ایــن روز هــارون ملعــون بــه مســجد النبــی)ص( بــه ظاهــر ب
حقیقــت بــراى دســتگیر نمــودن حضــرت موســی بــن جعفــر)ع( آمــد و آن حضــرت 

را از مدینــه بــه بغــداد فرســتاد)53(.
 

بیست و پنجم شوال
1. شهادت امام صادق)ع(

امــام صــادق)ع( در ســال 148 هــ  در چنیــن روزى وفات یافت )54(. در شــهادت 
حضــرت نیمــه رجــب و نیمــه شــوال را هم گفته انــد)55(.

 
شــهادت آن حضــرت بــه ســبب انگــور زهــر آلــودى بــود کــه منصــور بــه آن حضــرت 
خورانیــد)56(. مــدت اماّمــت آن حضــرت 34 ســال و عمــر شریفشــان 65 ســال بود.
دوران اماّمــت آن حضــرت همزمــان بــا هفــت نفــر از زمامــداران غاصــب بــود 
کــه عبارتنــد از: هشــام بــن عبــد الملــك، ولیــد بــن یزیــد بــن عبــد الملــك، یزیــد بــن 
ولیــد، ابراهیــم بــن ولیــد و مــروان حمــار از بنــی امیــه و ســفاح و منصــور دوانیقــی 

از بنــی عبــاس.
فرزنــدان آن حضــرت هفــت پســر و ســه دخترند: حضرت موســی بــن جعفر)ع(، 
اســماعیل، عبــد اهّلل، محمــد دیبــاج، اســحاق، علــی عریضــی )علــی بــن جعفــر 

مدفــون در قــم( عبــاس،ام فــروه، اســماء فاطمــه )57(.
 
 



21

تــاریــــخ

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

1- مسار الشیعه: ص 14. توضیح المقاصد: ص 25.
 .62 العالم نص 61  النحور: ج شوال، ص 6. فیض  الشیعه: ص 15 قالئد  المنتهى: ص 41. مسار  تتمه   -2

مستدرك سفینه البحار: ج 5 ص 213. الغدیر: ج 2 ص 175. مروج الذهب: ج 3 ص 32.
3- الغدیر: ج 2 ص 120 123.

4- مستدرك سفینه البحار: ج 5 ص 206.
5- منتهى اآلمال: ج 1 ص 58.

6- توضیح المقاصد: ص 26. تتمه المنتهى: ص 322. بحار االنوار: ج 50 ص 210، فیض العالم: ص   65. 
تاریخ سامراء: ج 3 ص 324. البدایه و النهایه: ج 10 ص 385. تاریخ بغداد: ج 2 ص 119.

7- تتمه المنتهى: ص 330 332. فیض العالم: ص 65 66، 227. تاریخ الخلفاء: ص 357
8- مستدرك سفینه البحار: ج 6 ص 65.

9- توضیح المقاصد: ص 26. بحار االنوار: ج 21 ص 181. الموسوعه الكبرى فى غزوات النبى االعظم)ص(. 
ج 5 ص 6.

 10- فیض العالم: ص 73.
11- فیض العالم: ص 67.

12- تتمه المنتهى: ص 23. فیض العالم: ص 69.
ح احقاق الحق:  13- قالئد النحور: ج شوال، ص 17. فرسان الهیجاء: ج 2 ص 70. فیض العالم: ص 69. شر

ج 32 ص 649. وقایع الشهور: ص 193.
14- بحار االنوار: ج 51 ص 356. غیبت شیخ طوسى: ص 227. وقایع الشهور: ص 193.

15- مستدرك سفینه البحار: ج 6 ص 65 66.
كشف االرتیاب: ص 77. شهداء الفضیله )عالمه امینى(: ص 388.  -16

 17- مستدرك سفینه البحار: ج 6 ص 65 66.
كرده است. كه جنگ احد را در هفتم شوال نقل  18- بنابر قولى 

 19- بحار االنوار: ج 20 ص 1 146. منتهى اآلمال: ج 1 ص 64.
 20- تتمه المتهى: ص 105. فیض العالم: ص 73. مستدرك سفینه البحار: ج 5 ص 216.

 21- قالئد النحور: ج شوال، ص 94.
 22- منتهى اآلمال: ج 2 ص 39. تتمه المنتهى: ص 106.

 23- مسار الشیعه: ص 15 17. بحار االنوار: ج 20 ص 18. توضیح المقاصد: ص 27. سیره ابن هشام: ج 3 ص 
68. الموسوعه الكبرى فى غزوات النبى االعظم)ص(: ج 2 ص 110. تقویم المحسنین: ص 12.

 24- مسار الشیعه: ص 15.
 25- بحار االنوار: ج 20 ص 18.

كفعمى: ج 2 ص 600.  26- ارشاد: ج 1 ص 87. اسد الغابه: ج 4 ص 21. مسار الشیعه: ص 16. مصباح 
 27- بحار االنوار: ج 20 ص 53 54.

 28- سوره آل عمران: آیه 155. اثبات الهداه: ج 2 ص 364 365.
29- بحار االنوار: ج 20 ص 53 54. قالئد النحور: ج شوال، ص 77.



22

کتــاب مــاه

 30- بحار االنوار: ج 20 ص 54.

 31- بحار االنوار: ج 20 ص 54.
 32- بحار االنوار: ج 15 ص 281.

 33- بحار االنوار: ج 20 ص 55. حمزه سید الشهداء)ع(: ص 28 29.
 34- عیون اخبار الرضا)ع(: ج 2 ص 61. ریاحین الشریعه: ج 4 ص 350.

كفعمى: ج 2 ص 600. فیض العالم: ص 76. تقویم المحسنین:  35- قالئد النحور: ج شوال، ص 92. مصباح 
ص 12. وقایع الشهور: ص 201.

 36- بحار االنوار: ج 97 ص 384، ج 95 ص 189.
 37- فیض العالم: ص 201.

 38- الغدیر: ج 3 ص 183 204.
 39- بحار االنوار: ج 20 ص 5.

 40- مراقد المعارف: ج 2 ص 52. مستدركات علم رجال الحدیث: ج 2 ص 424 426.
 41- مستدرك سفینه البحار: ج 6 ص 66. وقایع الشهور: ص 201.

 42- سیل الرشاد الى اصحاب االمام الجواد)ع(: ص 157. مراقد المعارف: ج 2 ص 54.

 43- سیل الرشاد الى اصحاب االمام الجواد)ع(: ص 157. مراقد المعارف: ج 2 ص 54.
44- سیل الرشاد الى اصحاب االمام الجواد)ع(: ص 157. مراقد المعارف: ج 2 ص 54.

45- ریاحین الشریعه: ج 4 ص 197.
 46- ریاحین الشریعه: ج 4 ص 197، ج 5 ص 106.

 47- ریاحین الشریعه: ج 4 ص 332.
 48- فیض العالم: ص 76 77. قالئد النحور: ج شوال ص 107.

كشف الغمه: ج 1 ص 150. الموسوعه الكبرى فى غزوات النبى االعظم)ص(: ج 3 ص 58.  -49 
 50- صحیح بخارى: ج 4 ص 1504.

كشف الغمه: ج 1 ص 150. بحار االنوار: ج 20 ص 186 281.  -51 
 52- مستدرك سفینه البحار: ج 5 ص 224.

 53- مراقد المعارف: ج 1 ص 107 108.
كافى: ج 2 ص 507. بحار االنوار: ج 48 ص 206.  -54 

 55- قالئد النحور: ج شوال، ص 139. اعالم الورى: ج 1 ص 514. جنات الخلود: ص 27. مستدرك سفینه 
كافى: ج 2 ص 377. ارشاد: ج 2 ص 180. البحار: ج 6 ص 66. 

ح احقاق الحق: ج 28 ص 507. 56- شر
 57- مناقب ابن شهر آشوب: ج 4 ص 280.



کــتــاب

ف
�

ار
ع

م



24

مذهب جعفری

آنکــه در اخبــار فقــه شــیعه تتبــع کنــد خواهــد دیــد روایت هــای رســیده از امــام 
صــادق)ع( در مســائل مختلــف فقهــی و کامی مجموعــه ای گســترده و متنــوع 
ــد.  ــه مذهــب شــیعه را مذهــب جعفــری خوانده ان ــرای همیــن اســت ک اســت و ب
گشایشــی کــه در آغــاز دهــه ســوم ســده دوم هجــری پدیــد آمــد موجــب شــد مــردم 
آزادانه تــر بــه امــام صــادق)ع( روی آورنــد و گشــودن مشــکات فقهــی و غیــر فقهــی 

ــد. را از او بخواهن
ابــن حجــر در بــاره حضرتــش نوشــته اســت: مــردم از علــم او چنــدان نقــل کردنــد 
کــه آوازه آن بــه همــه شــهرها رســید. امامــان بــزرگ چــون یحیــی بــن ســعید، ابــن 
جریــح، مالــک، ســفیان بــن عیینــه، ســفیان ثــوری، ابــو حنیفــه، شــعبه و ایــوب 

ــد. )1( ســختیانی از او روایــت کرده ان
دانشــمندان از هیــچ یــک از اهــل بیــت رســول خــدا بــه مقــدار آنچــه از ابــو عبــد 
اهّلل روایــت دارنــد نقــل نکرده انــد، و هیــچ یــک از آنــان متعلمــان و شــاگردانی 
به انــدازه شــاگردان او نداشــته اند، و روایــات هیــچ یــک از آنــان برابــر بــا روایت هــای 
رســیده از او نیســت. اصحــاب حدیــث نــام راویــان از او را چهــار هــزار تن نوشــته اند. 
ــان مخالفــان را از طعــن و  نشــانه آشــکار اماّمــت او خردهــا را حیــران می کنــد و زب

شــبهت الل می ســازد. )2(
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ذهبی از ابو حنیفه آورده است: فقیه تر از جعفر بن محمد ندیدم. )3(
و چنــان کــه نوشــته شــد، مالــک گفتــه اســت از فضــل و علــم و پارســایی از اوبرتــر 
ندیــده اســت. ســخن مالــک بــن انــس کــه یکــی از چهــار پیشــوای مذهبهــای اهــل 
ســنت و جماعــت اســت در بــاره امــام صــادق)ع( نوشــته شــد، ابــو حنیفــه را نیــز بــا 

آن حضــرت دیــدار یــا دیدارهــا بــوده اســت.
زبیر بکار نویسد: ابو حنیفه را با امام صادق ماقاتها دست داده است.

ــه روایــت. و از  ــرد و کمتــر ب ــه رای و قیــاس عمــل می ک او در دادن فتــوا بیشــتر ب
عبــد اهّلل بــن شــبرمه کــه در ســال 120 هجــری قضــاوت کوفــه داشــت روایــت کنــد: 
مــن و ابــو حنیفــه بــر جعفــر بــن محمــد)ع( در آمدیــم. بــر او ســام کــردم و گفتم ایــن 
مــردی از عــراق اســت و او را فقــه و علمی اســت. جعفــر گفــت: گویــا اوســت کــه دیــن 
را بــه رای خــود قیــاس می کنــد. ســپس رو بــه مــن کــرد و گفــت: او نعمــان پســر 
ثابــت اســت و مــن تــا آن روز نــام او را نمی دانســتم. ابــو حنیفــه گفــت: آری. جعفــر 
بــدو گفــت: از خــدا بتــرس و در دیــن قیــاس مکــن کــه نخســت کــس کــه قیــاس کــرد 
شــیطان بــود. خــدا او را فرمــود آدم را ســجده کــن گفــت مــن از او بهتــرم. مــرا از آتش 
ــا؟  ــا زن ــر اســت ی ــده ای. )4( ســپس پرســید: قتــل نفــس مهمت و او را از خــاک آفری
-قتــل نفــس! -چــرا قتــل نفــس بــا دو گــواه ثابــت می شــود، زنــا بــا چهــار گــواه؟ بــا 
قیــاس چــه می کنــی؟ روزه نــزد خــدا بزرگتــر اســت یــا نمــاز؟ -نمــاز! -چــرا زن چــون 
عــادت می بینــد روزه را بایــد قضــا کنــد و نمــاز را نــه؟... بنــده خــدا از خــدا بتــرس 
ــاره ابــو حنیفــه  و قیــاس مکــن. )5( آنچــه متتبــع از خوانــدن کتاب هایــی کــه در ب
ــه میــان آمــده در می یابد، ایــن  نوشــته شــده و در آن از امــام صــادق)ع( ســخن ب
ــزرگ می دانســت، امــام صــادق  ــو حنیفــه هــر چنــد خــود را فقیهــی ب ــه اب اســت ک
را حرمــت می داشــته اســت و ظاهــرا بلکــه مطمئنــا عبارتــی را کــه مؤلــف روضــات 
الجنــات از او آورده کــه »مــن داناتــر از جعفــر بــن محمــد هســتم چــرا کــه مردانــی را 
دیــدم و از آنــان حدیــث شــنیدم و جعفــر بــن محمــد صحفــی اســت« )6( ســخن 
ــدر محمــد نفــس زکیــه اســت.  ــو حنیفــه نیســت و گفتــه عبــد اهّلل بــن حســن پ اب

چنــان کــه در روضــه کافــی آمــده اســت:
عبــد اهّلل بــن حســن کســی را نــزد ابــو عبــد اهّلل)ع( فرســتاد و گفــت: بــدو بگــو ابــو 
محمــد می گویــد مــن از تــو شــجاع تر، بخشــنده تر، و داناتــرم. امــام بــه پیــام آورنــده 
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گفــت: امــا شــجاعت نــه، چــرا کــه هنــوز حادثــه ای پیــش نیامــده تــا شــجاعت 
ــو در آن معلــوم شــود. امــا ســخاوت او، از یــک ســو مــال را می گیــرد و در  ــرس ت یا ت
جایــی کــه نبایــد مصــرف می کنــد. امــا علــم، پــدرت علــی بــن ابــی طالــب هــزار بنــده 
آزاد کــرد نــام پنــج تــن از آنــان را بگــو، پیــام آورنــده رفــت و بازگشــت و گفــت: می گویــد 
ــت:  ــام گف ــی آوری(. ام ــت در م ــای پدران ــم را از صحیفه ه ــتی )عل ــی هس ــو صحف ت
ــه ارث  ــم ب ــه از پدران ــی ک ــی و عیس ــم و موس ــف ابراهی ــدا صح ــه خ ــو آری ب ــدو بگ ب

بــرده ام. )7(
امــام صــادق در آغــاز حکومــت عباســیان ســفری بــه عــراق کــرده و روزی چنــد 
را در حیــره بــه ســر بــرده اســت محــدث قمــی در منتهــی اآلمــال نوشــته اســت این 
ســفر در حکومــت ســفاح بــوده اســت ولــی از برخــی ســندها معلــوم می شــود او 
در خافــت منصــور بــه عــراق رفتــه اســت. و منصــور خــود او را بــه عــراق خواســته 
اســت. در ایــن ســفر بــوده اســت کــه امــام صــادق را بــا ابــو حنیفــه ماقاتــی دســت 
داده؟ و یــا هنگامی کــه ابــو حنیفــه بــه مدینــه رفتــه اســت. می تــوان گفــت ماقــات 

او بــا آن حضــرت یــک بــار نبــوده و در عــراق و حجــاز بــا او دیــدار کــرده اســت.
ابــن شــهر آشــوب از حســن بــن زیــاد روایــت کنــد از ابــو حنیفــه پرســیدند: 

کیســت؟ دیــده ای  کــه  کــس  فقیه تریــن 
جعفــر بــن محمــد چــون منصــور او را خواســت، پــی مــن فرســتاد و گفــت: مــردم 
فریفتــه جعفــر بــن محمــد شــده اند چنــد مســئله دشــوار بــرای پرســش از او آمــاده 
کــن. مــن چهــل مســئله فراهــم کــردم. منصــور جعفــر بــن محمــد را کــه در حیــره بــه 
ســر می بــرد بــه مجلــس خــود خواســت. مــن نــزد منصــور رفتــم و جعفــر را دیــدم 
ــم راه یافــت  ــر دل ــر دســت راســت او نشســته اســت. هیبــت او بیــش از منصــور ب ب
منصــور بــه مــن رخصــت نشســتن داد. پــس گفت: ایــن ابــو حنیفــه اســت! -او را 

می شناســم.
منصور گفت: مسائلی را که در خاطر داری به ابو عبد اهّلل بگو.

مــن یــک یــک را می گفتــم و او پاســخ مــی داد کــه شــما چنیــن می گوییــد، 
مــردم مدینــه چنیــن می گوینــد و مــا چنیــن می گوییــم در مســائلی گفتــه شــما را 
می پذیریــم و در مســائلی گفتــه آنــان را، و گاه رای مــا مخالــف شــما و آنــان اســت 
تــا آنکــه هــر چهــل مســئله را گفتــم و او هیــچ یــک را بــی پاســخ نگذاشــت. ســپس 
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ابــو حنیفــه گفــت: آیــا داناتریــن مــردم داناتــر آنــان بــه اختــاف )آراء( نیســت؟ )8(
هنگامی کــه امــام صــادق در حیــره بــه ســر می بــرده اســت، مــردم چنــان درخانــه 

او گــرد می آمده انــد کــه ماقــات کننــده را دیــدار او دشــوار بــوده اســت. )9(
و چــون خواســت بــه مدینــه بازگــردد، عــده ای اهــل فضــل از مــردم کوفــه، او را 

مشــایعت کردنــد و در جملــه مشــایعت کننــدگان ســفیان ثــوری بــود. )10(
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جایگاه رفیع اخالق
در سخنان امام صادق)ع(

مبارکــش  نــام  کــه  جعفــری  حســینی  مکتــب  رئیــس  صــادق)ع(،  حضــرت 
»جعفــر« و کنیــه اش »ابوعبــداهّلل« و پــدر بزرگــوارش امــام باقــر)ع( و مــادر مکّرمــه 
اش »ام فــروه« می باشــد، در هفدهــم ربیــع االول ســال 83 هجــری قمــری در 

مدینــه منــوره چشــم بــه جهــان گشــود.
آن حضــرت در ســال 114 هجــری بــه اماّمــت رســید و دوران اماّمــت آن حضرت 
بــا حکومــت چنــد تــن از خلفــای امــوی و عباســی هــم زمــان شــد کــه عبارت انــد از:

ــد بــن عبدالملــک  1. هشــام بــن عبــد الملــک )105 ـ 125 ق(؛ 2. ولیــد بــن یزی
)125 ـ 126 ق(؛ 3. یزیــد بــن ولیــد بــن عبدالملــک )126 ق(؛ 4. ابراهیــم بــن ولیــد 
بــن عبدالملــک )70 روز از ســال 126 ق(؛ 5. مــروان بــن محمــد مشــهور بــه مــروان 
حمــار )126 ـ 132 ق(؛ 6 ـ عبــد اهّلل ســفاح )132 ـ 137 ق(؛ 7. ابوجعفــر منصــور 

ــی )137 ـ 158 ق(. دوانیق
آن حضــرت در بیســت و پنجــم شــوال 148 در ســن 65 ســالگی توســط منصــور 
دوانیقــی مســموم و در مدینــه بــه شــهادت رســید و در قبرســتان بقیــع بــه خــاک 

ســپرده شــد.)1(
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آنچــه در پیــش رو داریــد، نگاهــی اســت بــه اهّمیــت و جایــگاه اخــاق از دیــدگاه 
رئیــس مکتــب جعفــری، حضــرت صــادق)ع(. امیــد اســت ره توشــه ای باشــد 
بــرای همــه کســانی کــه دوســت دارنــد بــر اســاس اخــاق اســامی رفتار کننــد و 

زینــت اهــل بیــت علیهــم الســام باشــند.

ضرورت طرح بحث های اخالقی
اخــاق کــه از ریشــه »ُخلــق« گرفتــه شــده، تعریفهــای مختلفــی بــرای آن شــده 
ْفــِس ُمْقَتِضَیــٌة  اســت؛ مرحــوم نراقــی رحمــه اهّلل می فرمایــد: »َاْلُخْلــُق َمَلَکــٌة لِلّنَ
ــٍة؛)2( ُخلــق، یــک حالت  ْفعــاِل ِبُســُهوَلٍة ِمــْن ُدوِن ِاْحتیــاٍج ِالــی ِفْکــٍر َورِوّیَ

َ
ِلُصــُدوِر ااْل

نفســانی اســت کــه موجــب می شــود کارهــا بــه آســانی و بــدون نیــاز بــه فکــر و دّقــت 
از انســان ســربزند.«

مرحــوم عّامــه طباطبائــی در تعریــف علــم اخــاق می گویــد: »علــم اخــاق، 
فّنــی اســت کــه از ملــکات انســانی مربــوط بــه نیروهــای نباتــی و حیوانــی و انســانی 
می ســازد  ممتــاز  و  جــدا  آن هــا  رذایــل  از  را  ملــکات  فضایــل  و  می کنــد  بحــث 
تــا انســان بتوانــد بــه واســطه تجلــی و اتصــاف بــه فضایــل اخاقــی، ســعادت 
علمی خــود را تکمیــل نمایــد و در نتیجــه، افعــال و رفتــاری داشــته باشــد کــه 
ــوان  ــه عن ــه ب ــه آنچ ــردد. البت ــانی گ ــه انس ــدح جامع ــوم و م ــتایش عم ــب س موج
هــدف علــم اخــاق ذکــر شــد، بــه عقیــده علمــای اخــاق یونــان بــوده اســت؛ 
ولــی از نظــر مــا هــدف اخــاق اســامی »ِاْبتغاِء وجــه اهّلل« ]و رســیدن بــه رضایــت 
ــرف  ــی ص ــه ]حّت ــی و ن ــای اجتماع ــدح و ثن ــه م ــیدن ب ــه رس ــت ن ــدی[ اس خداون

رســیدن[ بــه فضیلــت و کمــال انســانی.«)3(
تعریــف اخــاق هرچــه باشــد، ضــرورت طــرح آن در جامعــه بــه صــورت مســتمر 
و دائمی بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت. در لــزوم طــرح آن همیــن بــس کــه امــام 
ــًة َوال َنْخشــی نــارا َوال َثوابــا َوال ِعقابــا َلــکاَن  علــی)ع( فرمــوده: »َلــْو ُکّنــا ال َنْرُجــو َجّنَ
جــاِح؛)4(   َعَلــی َســبیِل الّنَ

ُ
هــا ِمّمــا َتــُدّل

َ
ْخــاِق َفِاّن

َ
َیْنَبغــی َلنــا َاْن ُنطاِلــَب ِبَمــکاِرِم ااْل

اگــر مــا امیــدی بــه بهشــت و ترســی از دوزخ و انتظــار ثــواب و عقــاب نمی داشــتیم، 
راهنمــای  آن هــا  کــه  چــرا  برویــم؛  اخاقــی  فضایــل  ســراغ  بــه  بــود  شایســته 

رســتگاری هســتند.«

مـعــارف
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کتــاب مــاه

از حدیــث فــوق بــه خوبــی اســتفاده می شــود کــه نیــاز بــه اخــاق یــک نیــاز 
بشــری و انســانی اســت و بــه فــرد و یــا جامعــه دینــی اختصــاص نــدارد. بــه همیــن 
ُجــُل ماَلــُه ِفــی ُحْســِن اْلُخْلــِق َلَعِلــَم  جهــت پیامبــر اکــرم)ص( فرمــود: »»َلــْو َعِلــَم الّرَ
ــر انســان بدانــد چــه چیــزی بــرای  ــٌق َحَســٌن؛)5( اگ ــُه ُخْل ــه َیْحتــاُج َاْن َیُکــوَن َل

َ
َاّن

ــه داشــتن  ــاز ب ــه او نی او در اخــاق نیــک وجــود دارد، حتمــا متوجــه می شــود ک
اخــاق نیکــو دارد.«

همچنیــن آنحضــرت)ص( در جــای دیگــر فرمــود: »َجَعــَل اهّللُ  ُســْبحاَنُه َمــکاِرَم 
ِصــٍل  ــَک ِبُخْلــٍق ُمّتَ ــْم َاْن َیَتَمّسَ ــًة َبْیَنــُه َوَبْیــَن ِعبــاِدِه َفَحْســُب َاَحِدُک االْخــاِق ِصَل
بــاهّللِ ؛)6( خداونــد ســبحان فضایــل اخاقــی را وســیله ارتبــاط میــان خــود و 
بندگانــش قــرار داد. پــس بــرای شــما کافــی اســت کــه هــر یــک از شــما دســت بــه 

اخاقــی بزنــد کــه او را بــه خــدا پیونــد دهــد.«
توجــه  ضــرورت  دربــاره  بــزرگ،  علمــای  از  مازندرانــی،  صالــح  محمــد  مــوال 
بــه اخــاق و مباحــث اخاقــی در جامعــه می گویــد: »تعجــب اســت کــه مــردم 
ســعادت  می کننــد  گمــان  و  نموده انــد  را تــرک  آن  بــه  عمــل  و  اخــاق  علــم 
اخــروی در اعمــال ظاهــری اســت و یــک دهــم آنچــه را کــه بــه پاکــی از نجاســات 
ــده  ــراه کنن ــای گم ــن ب ــد. و ای ــه ندارن ــوس توج ــه نف ــه تزکی ــد، ب ــت می گمارن هّم

اســت.«)7(
اینجاســت کــه مســئولیت عالمــان ســنگین تر می شــود کــه بایــد همیشــه و بــه 
صــورت مســتمر هــم خــود از مســائل اخاقــی بهــره ببرنــد و هــم بــه عمــوم جامعــه 
بحثهــای اخاقــی را پیوســته گوشــزد کننــد. پیامبــر اکــرم)ص( فرمــود: »َاالْســاُم 

ُحْســُن الُخْلــِق؛)8( اســام، اخــاق نیکــو اســت.«
؛)9(  ُس ُکّلِ ِبــّرٍ

ْ
حضــرت علــی)ع( نیــز در ایــن بــاره فرمــود: »»ُحْســُن اْلُخْلــِق َرأ

ــت.« ــا اس ــام خوبیه ــاس تم ــی، اس ــوش اخاق خ
و در روایــت دیگــر می خوانیــم: »جــاَء َرُجــٌل ِالــی َرُســوِل اهّللِ  ِمــْن َبْیــِن َیَدْیــِه 
َفقــاَل: یــا َرُســوَل اهّللِ  مــا الّدیــُن؟ َفقــاَل ُحْســُن اْلُخْلــِق، ُثــّمَ َاتــاُه َعــْن َیمیِنــِه 
َفقــاَل َمــا الّدیــُن َفقــاَل ُحْســُن اُلُخْلــِق ُثــّمَ َاتــاُه ِمــْن ِقَبــِل ِشــماِلِه َفقــاَل: َمــا الّدیــُن 
ــَو َاْن ال َتْغَضــَب؛)10( مــردی از جلــوی  ــُن ُه ــُه؟ الّدی ــاَل: َامــا َتْفَق ــِه َوق ــَت ِاَلْی َفاْلَتَف
روی رســول خــدا نــزد آن حضــرت آمــد و عــرض کــرد: ای رســول خــدا! دیــن 
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چیســت؟ پــس حضــرت فرمــود: اخــاق نیــک، آنــگاه از ســمت راســت حضــرت 
آمــد و پرســید: دیــن چیســت؟ پــس حضــرت فرمــود: خــوش خلقــی. آنــگاه از 
بــار  ســمت چــپ آن حضــرت آمــد و دوبــاره ســؤال کــرد: دیــن چیســت؟ این 

حضــرت فرمــود: نفهمیــدی؟ دیــن، آن اســت کــه خشــمناک نشــوی.«

اهمیت اخالق در کالم امام صادق)ع(
1. زندگی با اخالق گوارا می شود.

 ِمــْن ُحْســِن اْلُخْلــِق؛)11( هیــچ زندگــی ای 
ُ
آن حضــرت فرمــود: »ال َعْیــَش َاْهَنــأ

ــت.« ــی نیس ــک خوئ ــر از نی گوارات
ایــن حدیــث بــه خوبــی می رســاند کــه اگــر زندگــی اجتماعــی، خانوادگــی و حتــی 
ــا اخــاق باشــد، برخــوردار از شــادی و نشــاط و شــادابی خواهــد  ــوأم ب انفــرادی ت
بــود. جامعــه و خانــواده ای کــه اخــاق را مراعــات نکننــد، نشــاط و شــادابی از آن 

رخــت خواهــد بســت.
2. عمر را صرف ادب و اخالق كن.

ْلــَت فــی ُعْمــِرَک َیْوَمْیــِن َفاْجَعــْل َاَحدهــا  حضــرت صــادق)ع( فرمــود: »ِاْن ُاّجِ
ــه میــزان دو روز  ــر از عمــرت تنهــا ب ــَک؛)12( اگ ــْوِم َمْوِت ــی َی ــِه َعَل ــَک َتْســَتعیَن ِب َدِب اِلَ
ــرای روز  ــا ب ــده ت ــرای ادب خــود اختصــاص ب مهلــت داده شــدی، یــک روزش را ب

ــری.« ــک بگی ــرگ از آن کم م
3. اخالق نیک نشانه بزرگواری است.

 َعلــی َکــَرِم اْلَمــرِء: ُحْســُن اْلُخْلــِق َوَکْظــُم اْلَغْیــِظ 
ُ

آن حضــرت فرمــود: »»َثاَثــٌة َتــُدّل
ــَرِف؛)13( ســه چیــز نشــانه بزرگــواری انســان اســت: خــوش اخاقــی، فــرو   الّطَ

ُ
َوَغــّض

بــردن خشــم و فــرو پوشــیدن چشــم.«
4. اخالق نیک نشانه درست اندیشی است.

 ِبهــا َعلــی ِاصاَبــِة الــّرأِی: ُحْســُن 
ُ

حضــرت صــادق)ع( می فرمایــد: »َثاَثــٌة ُیْســَتدّل
قــاِء َوُحْســُن ااِلْســِتماِع َوُحْســُن اْلَجــواِب؛)14( ســه چیــز نشــانه درست اندیشــی  الّلِ

اســت: خــوش برخــوردی، خــوب گــوش دادن و نیکــو پاســخ دادن.«
ایــن حدیــث بیــش از هــر کــس، واعظــان و عالمــان جامعــه را هــدف قــرار داده 
اســت؛ زیــرا بــرای هدایــت مــردم هــم خــوش برخــوردی الزم اســت و هــم توّجــه بــه 

مـعــارف
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ســخنان و درد دل هــای مــردم و هــم نیکــو جــواب دادن بــه ســؤال دیگــران.
5. ُحسن خلق به هر كس عنایت نمی شود

 در یــک کام ُحســن خلــق آنقــدر عظمــت و ارزش دارد کــه هــر کــس بــه عمــق و 
ژرفــای آن نمی رســد؛ چنــان کــه امــام صــادق)ع( فرمــود: »َوال َیُکــوُن ُحْســُن الُخْلــِق 
 اهّلل تعالی؛)15( 

َ
... َوال َیْعَلــُم مــا ِفی َحقیَقِة ُحْســِن اْلُخْلــِق ِااّل ِااّل فــی ُکّلِ َوِلــّیٍ َوَصفــّیٍ

و حســن خلــق یافــت نمی شــود مگــر در وجــود دوســتان و برگزیــدگان ]خداونــد[... 
و آنچــه در حقیقــت خلــق نیکــو اســت جــز خداونــد متعــال کســی نمی دانــد.«

6. خوی نیک از اوصاف انبیاء است. 
َاْخــاِق  ِمــْن  اْلُخْلــِق  َوُحْســَن  َوالِبــّرَ  ْبــَر  الّصَ »ِاّنَ  فرمــود:  صــادق)ع(  حضــرت 
ْنبیــاِء؛)16( بــه راســتی صبــر و نیکــوکاری، و خــوش خوئــی از اخــاق انبیــا اســت.«

ْ
ااَل

نمونه های عینی از مکارم اخالق
حضــرت صــادق)ع( تنهــا بــه بیــان اهّمیــت و ارزش اخــاق بســنده نکــرده؛ بلکه 
بــرای ثمــر بخــش بــودن آن در جامعــه، بــه بیــان مــوارد و مصداقهــای عینــی آن نیز 
پرداختــه اســت تا اینکــه مســئله مذکــور ملموس تــر و محســوس تر شــود. حــال بــه 

ارائــه چنــد روایــت درایــن زمینــه می پردازیــم:
1. امــام صــادق)ع( فرمــود: »ِاّنَ اهّللَ  َتبــاَرَک َخــّصَ َرُســوَل اهّللِ )ص( ِبَمــکاِرِم 
ــی  ــِه ف ــوا ِاَلْی ــُدوا اهّللَ ، َواْرَغُب ــْم َفاْحَم ــْت فیُک ــِاْن کاَن ــُکْم َف ــوا َاْنُفَس ــاِق َفاْمَتِحُن ْخ

َ
ااْل

الّزیــاَدِة ِمْنهــا؛)17( براســتی خداونــد تبــارک و تعالــی، پیغمبــرش را بــه فضایــل 
اخاقــی مخصــوص کــرد. پــس خــود را آزمایــش کنیــد؛ اگــر ]مــکارم اخــاق[ در شــما 
یافــت شــد، پــس ســتایش الهــی را بــه جــا آوریــد، و از او بخواهیــد که بیشــتر به شــما 
ــه بیــان مصداقهایــی  عنایــت فرمایــد.« راوی گویــد: حضــرت آن گاه شــروع کــرد ب
ــُر  ــُة َوالّصْب از مــکارم اخــاق و آن را در ده مــورد تبییــن نمــود کــه: »َاْلَیقیــُن َواْلَقناَع
َواْلُمــُروَءُة؛)18(  ــجاَعُة 

ُ
والّش َواْلَغْیــَرُة  ــخاُء  والّسَ اْلُخْلــِق  َوُحْســُن  َواْلِحْلــُم  ــْکُر 

ُ
َوالّش

یقیــن، قناعــت، بردبــاری، ســپاس گــذاری، خویشــتن داری، خــوش برخــوردی، 
ســخاوتمندی، غیــرت، شــجاعت و جوانمــردی.«

مــوارد فــوق از مهم تریــن فضایــل اخاقــی اســت کــه می توانــد خانــواده، جامعــه 
و حتــی تمــام جهانیــان را به ســعادت و خوشــبختی برســاند.
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ْرَبــُع 
َ
ــِة ا ْهــِل اْلَجّنَ 2. آن حضــرت در مــورد عائــم اهــل بهشــت فرمــود: »ِاّنَ اَلِ

ــٌد ُمْعِطَیــٌة؛)19( اهــل  َعامــاٍت، َوْجــٌه ُمْنَبِســٌط، َو ِلســاٌن َلطیــٌف َو َقْلــٌب َرحیــٌم َو َی
بهشــت چهــار نشــانه دارنــد: ســیمای گشــاده، زبــان نــرم و مهربــان، قلــب مهربــان 

و دســت بخشــنده.«
3. از حضــرت صــادق)ع( ســؤال شــد کــه مــکارم اخــاق چیســت؟ حضــرت در 
ــْن َظَلَمــَک، َوِصَلــُة َمــْن َقَطَعــَک، َوِاْعطــاُء َمــْن َحَرَمــَک  جــواب فرمــود: »َاْلَعْفــُو َعّمَ
ــو ســتم روا داشــته  ــه ت ــْو َعلــی َنْفِســَک؛)20( گذشــت از کســی کــه ب ــْوُل الَحــّقِ َوَل َوَق
اســت، و ارتبــاط داشــتن بــا کســی کــه بــا تــو قطــع رابطــه کــرده اســت، و عطــا نمودن 
بــه کســی کــه تــو را محــروم ســاخته، و ســخن حــق گفتــن هرچند بــر ضررت باشــد.«

4. شــخصی از حضــرت)ع( دربــاره حــّد و انــدازه خوشــخویی و خــوش برخوردی 
ــُب َکاَمــَک َوَتْلقــا  پرســش نمــود و حضــرت در پاســخ فرمــود: »َتْلِیــُن جاِنَبــَک َوُتَطّیِ
خــاَک ِبِبْشــٍر َحَســن؛)21( بــه نرمــی ]و مهربانــی[ برخوردنمایــی، پاکیــزه ســخن 

َ
أ

بگویــی و باچهــره نیکــو بــرادرت را ماقــات کنــی.«
در حدیــث دیگــر از آن امــام همــام)ع( می خوانیــم کــه از حضــرت پرســیدند: 
»َاّیُ اْلِخصــاِل باْلَمــْرِء َاْجَمــُل َفقــاَل ِوقــاٌر ِبــا َمهاَبــٍة َوَســماٌح ِبــا َطَلــِب ُمکافــاٍة، 
ْنیــا؛)22( کدامیــک از صفــات بــرای مــرد زیباتــر اســت؟ 

ُ
َوَتشــاُغٌل ِبَغْیــِر َمتــاِع الّد

فرمــود: وقــاری کــه همــراه با تــرس نباشــد، و بخششــی کــه انتظــار مقابلــه بــه مثــل 
ــا.« ــاع دنی ــر مت ــه غی در آن نباشــد، و مشــغول شــدن ب

ثمرات خوش خلقی
رزق،)23(  در  گشــایش  اخاق ماننــد:  دنیــوی  فوائــد  بــه  گاه  کریــم  قــرآن  در 
ــرکات آســمانی و زمینــی)25(،  توانایــی بازشناســی حــق از باطــل)24(، افزایــش ب
آرامــش روحــی و روانــی،)26( اشــاره شــده اســت وگاهــی نیــز ثمــرات و پیامدهــای 
ــْوَم ال َیْنَفــُع  اخــروی اخــاق نیــک بیــان گردیــده اســت؛ چنــان کــه می فرمایــد: »َی
ــد  ــال و فرزن ــه م ــلیٍم«؛)27( »در آن روز ک ــٍب َس ــی اهّللَ  ِبَقْل ــْن َاَت ــوَن ِااّل َم ــاٌل َوال َبُن م
ســودی نمی بخشــد، مگــر کســی کــه بــا قلــب ســلیم بــه پیشــگاه خــدا آیــد.« امــام 
صــادق)ع( در تفســیر قلــب ســلیم فرمــود: قلبــی اســت که پــروردگارش را دیــدار کند 
در حالــی کــه جــز خــدا در آن نباشــد.« ســپس افزودنــد: »هــر قلبــی کــه در آن شــرک 

مـعــارف
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یــا شــبهه باشــد، از منزلــت و ارزش ســاقط اســت. همانــا صاحبــان قلــب ســلیم، 
وارســتگی در ایــن جهــان را برگزیدنــد تــا در آن جهــان آســوده خاطــر باشــند.«)28(
ْفــَس َعــِن  ــِه َوَنَهــی الّنَ ــا َمــْن خــاَف َمقــاَم َرّبِ و در آیــه دیگــر می خوانیــم: »َوَاّمَ
وی«؛)29( »و آن کــس کــه از مقــام پروردگارش ترســان 

ْ
ــَة ِهــَی اْلَمــأ اْلَهــوی َفــِاّنَ اْلَجّنَ

ــگاه اوســت.« ــاز دارد، قطعــا بهشــت جای باشــد و نفــس را از هــوی ب
در روایــات نیــز بــه ثمــرات و فوائــد دنیــوی و اخــروی اخــاق برمی خوریــم، 
ــَة  ــوَن الَجّنَ ــاِس َیْدُخُل ــَر الّن ــوا ِبَاْخــاِق اهّللِ  ِاّنَ َاْکَث ُق

َ
پیامبــر اکــرم)ص( فرمــود: »َتَخّل

ِبَتْقــَوی اهّللِ  َوُحْســِن اْلُخْلــِق؛)30( اخــاق خدایــی پیــدا کنیــد، بــه راســتی بیشــتر 
مــردم بــه خاطــر تقــوا و خــوش اخاقــی وارد بهشــت می شــوند.«

در زمینــه ثمــرات و فوایــد اخــاق خــوب حضرت صــادق)ع( ســخنان گرانبهایی 
دارد کــه در ادامــه بحــث بــه برخــی از آن هــا اشــاره می شــود:

1. فراوانی رزق
ْزِق؛)31( خــوی نیکــو باعــث  ــّرِ ــُد فــی ال ــِق َیزی آن حضــرت فرمــود: »ُحْســُن اْلُخْل

فراوانــی روزی می شــود.«
2. آبادانی و طوالنی شدن عمر

امــام صــادق)ع( فرمــود: »»ِاّنَ اْلِبــّرَ َوُحْســَن اْلُخْلــِق َیْعُمــراِن الّدیــاَر َوَیزیــداِن ِفــی 
ــادی زمیــن، و افزایــش ]و  االْعمــاِر؛)32( براســتی نیکــی و خــوش خلقــی باعــث آب

طوالنــی شــدن[ عمرهــا می شــود.«
بــا خانــواده  بــه خوشــرفتاری  را  امــام صــادق)ع( شــیعیان  در روایتــی دیگــر 
و می فرمایــد:  را موجــب طوالنــی شــدن عمــر می دانــد  آن  و  نمــوده  ســفارش 
ــِه زیــَد فــی ُعْمــِرِه؛)33( هــر کــس بــا خانــواده خــود  ه فــی َاْهــِل َبْیِت ــّرُ »َمــْن َحُســَن ِب

می شــود.« طوالنــی  عمــرش  کنــد،  خوش رفتــاری 
3. پاک شدن گناهان

همچنیــن آن حضــرت فرمــود: »َاْلُخْلــُق الَحَســُن ُیمیــُث اْلَخطیئــَة َکمــا ُتمیــُث 
ــْمُس الَجلیــُد؛)34( خــوی نیکــو گناهــان را ذوب می کنــد؛ چنانکــه خورشــید 

َ
الّش

یــخ را آب می کنــد.«
4. زینت دنیا و آخرت

ْنیا 
ُ

ْلُخْلــُق اْلَحَســُن َجمــاٌل ِفــی الّد حضــرت جعفــر بــن محمــد)ع( می فرمایــد: »»اَ
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َوَنْزَهــٌة ِفــی االِخــَرِة َوِبــِه َکمــاُل الّدیــِن َوُقْرَبــٌة ِاَلــی اهّللِ  َوال َیُکوَن ُحْســُن الُخْلــِق ِااّل فی 
؛)35( خلــق نیکــو در دنیــا موجــب زیبایــی، و در آخــرت گشــایش  ــّیِ َوَصِفــّیٍ ُکّلِ َوِل
اســت و مایــه کمــال در دیــن و نزدیکــی بــه پــروردگار اســت. و حســن خلــق نیســت 

مگــر در وجــود دوســتان و برگزیــدگان ]خداونــد[.«
5. ثواب بى پایان

امــام صــادق)ع( در فــرازی دیگــر فرمــود: »ِاّنَ اهّللَ  َتبــاَرَک َوَتعالــی َلُیْعِطــی اْلَعْبــَد 
ــواِب َعلــی ُحْســِن اْلُخْلــِق َکمــا ُیْعِطــَی اْلُمجاِهــَد ِفــی َســبیِل اهّللِ  َیْغــُدوا 

َ
ِمــَن الّث

َعَلْیــِه َوَیــُروُح؛)36( خداونــد بــر نیــک خویــی بنــده، پاداشــی را عطــا می کنــد کــه بــه 
مجاهــد در راه خــودش کــه در هــر صبــح و شــب می جنگــد ]و همیشــه در جهــاد 

اســت[ می بخشــد.«

پیامدهای زیانبار بدخلقی
در منابــع دینــی پیامدهــا و ضررهــای زیانبــار بدخلقــی نیــز بیــان شــده اســت تــا 
مــردم بیشــتر بــه اخــاق نیــک اهّمیــت دهنــد و از اخــاق زشــت رویگــردان باشــند.

در ایــن زمینــه نیــز رئیــس مکتــب جعفــری، ســخنان بیدارگــر، هشــدار دهنــده و 
ارزشــمندی دارد کــه در ذیــل می خوانیــم:

1. بدخلقی تباه كننده عمل
 

ُ
حضــرت صــادق)ع( فرمــود: »ِاّنَ ســوء اْلُخْلــِق َلُیْفِســُد اْلَعَمــَل َکمــا ُیْفِســُد الِخــّل

اْلَعَســَل؛)37( همچنــان کــه ســرکه عســل را تبــاه می کنــد، بدخلقــی نیــز عمــل 
را تبــاه می کنــد.« و در روایــت دیگــر بــه جــای کلمــه »العمــل« تعبیــر »َلُیْفِســُد 
ااْلیمــاَن«)38( بــه کار رفتــه اســت؛ یعنــی بدخلقی ایمــان را تبــاه می ســازد کــه 
اســاس  و  ریشــه  زیرا ایمــان  در ایــن صــورت خطــر آن دوچنــدان خواهــد شــد؛ 
ــری را  ــران ناپذی ــای جب ــدن آن ضرره ــیب دی ــد و آس ــکیل می ده ــانیت را تش انس

در پــی دارد.
بــه همیــن جهــت، وقتــی بــه پیامبــر خبــر دادند کــه زنی شــبها عبــادت می کند و 
روزهــا روزه دارد؛ ولــی اخاقــش زشــت اســت و همســایگان را بــا زبــان آزار می دهــد، 
ْهــِل الّنــاِر؛)39( خیــری در او نیســت، او  حضــرت فرمــود: »ال َخْیــَر فیهــا، ِهــَی ِمــْن اَ

اهــل آتــش اســت.«

مـعــارف
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2. خارج شدن از گروه شیعیان واقعی
امــام صــادق)ع( رعایــت اصــول اخاقــی و توجــه بــه آداب انســانی و خــوش 
برخــوردی را از ویژگیهــای مکتــب تشــیع دانســته و آن را بــر شــیعیان راســتین 
الزم شــمرده، و بــر اجتنــاب از بدخلقــی پــای فشــرده اســت؛ آنجــا کــه می فرمایــد: 
ــا؛)40( از مــا نیســت کســی کــه  ــْم َیْرحــم َصغیرن ــا َوَل ــر َکبیَرن ــْم ُیَوّق ــْن َل ــا َم ــَس ِمّن »َلْی

بــه کوچک ترهایمان ترحــم ننمایــد.« بزرگ ترهایمــان را احتــرام نکنــد و 

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�
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درآمد
یکــی از احادیثــی کــه بــه فروانــی در کتاب هــای حدیــث و نیــز آثــار مربــوط بــه علــم 
کام اســامی و منابــع ملــل و نحــل بارهــا آمــده و یــا بارهــا بــدان اشــاره یــا اســتناد 
شــده حدیــث افتــراق اّمــت بــه هفتــاد و ســه ملــت اســت. این حدیــث خــود دو بند 
را در بــر می گیــرد. در بنــد نخســت از اصــل افتــراق بــه افــزون بــر هفتــاد فرقــه ســخن 
بــه میــان آمــده و در ایــن بــاره تفســیرهای مختلفــی نیــز بــه دســت داده شــده، و 
بنــد دوم ایــن حدیــث نیــز از میان ایــن فرقه هــای چندگانــه، فرقــه ای بــه نــام »فرقه 

ناجیــه« معرفــی شــده اســت.
آنچه اینــک  بنــد نخســت پرداختــه و  بررســی  بــه  مؤلــف در مقالــه ای دیگــر 

اســت)1(. آن حدیــث مشــهور  از  بنــد دوم  داریــد،  فــرا روی 

اهمیت معرفی فرقه ناجیه
نگاهــی بــه حدیــث افتــراق اّمــت به ایــن حقیقــت اشــعار دارد کــه در ایــن حدیــث 
ــر معرفــی فرقــه  ــه میــان آوردن از اصــل افتــراق مقدمــه ای ب ــر نگوییــم ســخن ب اگ
ناجیــه بــوده، دســت کم ایــن دو بنــد از حدیــث یــاد شــده در یــک پایــه از اهمیــت 

فرقه ناجیه
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قــرار خواهنــد داشــت. گــواه آنکــه در کمتــر منبعــی می تــوان حدیــث افتــراق را یافــت 
کــه بــر دنبالــه آن یعنــی معرفــی فرقــه ناجیــه نیــز تأکیــد نشــده و یــا بر خــاف آنچه در 
برخــورد بــا برخــی از احادیــث معمــول اســت این بخــش از حدیــث حــذف شــده و 

نوعــی گزینــش در متــن حدیــث انجــام یافتــه باشــد.
شــارحان حدیــث هــم به شــرح و تبیین فرقــه ناجیه اهتمــام ورزیده اند، مولفان 
کتــب ملــل و نحــل برخــی نــام کتــاب خویــش و برخــی هــدف از نــگارش اثــر خــود را 
معرفــی فرقــه ناجیــه معرفــی کرده انــد و مولفــان عقیــده نامه هــا هــم بدان هــدف به 
تألیــف عقیــده نامــه دســت یازیده انــد کــه عقایــد فرقــه درســت پنــدار را شــرح دهند. 
ــاور  ــر پایه ایــن ب ــد ب ــای می گیرن ــا ج ــته دفاعیه ه ــه در دس ــم ک همــه کتاب هایــی ه
شــکل گرفته انــد کــه فرقــه ای مشــخص فرقــه ناجیــه اســت و بایــد بــه دفــاع از آن، 
اســتدالل بر عقاید رســمیت یافته یا شــناخته شــده در آن و رد و ابطال اشــکالهای 

مطــرح شــده فراروی اندیشــه ها و اندیشــه وران آن فرقــه پرداخــت.

تعیین فرقه ناجیه: اختالف و ادعا
بــه رغــم همــه نزدیکــی آراء در اصــل وجــود فرقــه ناجیــه، دســت کــم در ســطحی 
کــه متــون کهــن بــدان پرداخته انــد، و جــدا از رویکردهــا و تفســیرهای متأخرتــری 
کــه در همیــن مقالــه بدان هــا خواهیــم پرداخــت، در تعییــن فرقــه ناجیــه نــه 
فقــط اتفــاق نظــری دیــده نمی شــود، بلکــه هــر فرقــه ای مدعــی تصاحب ایــن 
ــده نمونه هایــی از ایــن  ــه ای مــی آورد. نگارن عنــوان اســت و بر ایــن دعــوی نیــز ادل

انطباق هــا را چنیــن دیــده اســت:

الف. اهل سنت
در منابــع اهــل ســنت فرقــه ناجیــه همــان اهــل ســنت اســت و البتــه از دیــدگاه 
مدعیــان، از ایــن فرقــه هــر چنــد صاحبــان ســنی مســلک کتــب ملــل و نحــل 
اصطــاح فرقــه را دربــاره اهــل ســنت برنمی تابنــد بــا عناویــن گوناگونــی در احادیــث 

یــاد شــده اســت:
1. در برخــی از احادیث ایــن گــروه بــا عنــوان »مــا انــا علیــه واصحابــی« مشــخص 
ــه پیامبــر)ص(  ــرده اســت ک ــرای نمونه، ترمــذی در ســنن روایــت ک شــده اســت؛ ب
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پــس از بیان اینکــه اّمــت بــه هفتــاد و ســه فرقــه خواهنــد شــد و همه ایــن فرقه هــا 
بجــز یکــی دوزخی انــد، در پاســخ به ایــن پرســش کــه آن فرقــه کــدام اســت فرمــود: 

»مــا انــا علیــه واصحابــی«)2(؛ آنچــه مــن و اصحابــم برآنیــم.
2. در برخــی از ایــن احادیــث »الجماعــه« مصــداق همــان فرقــه ناجیــه معرفــی 
شــده اســت؛ بــرای نمونــه، ابــو داوود از طریــق معاویــه از پیامبــر خــدا)ص( روایــت 

کــرده اســت کــه پــس از بیــان افتــراق اّمــت بــه هفتــاد و ســه فرقــه چنیــن فرمــود:
»اثنتــان و ســبعون فــی النــار و واحــدة فــی الجّنــة وهــی الجماعــة«)3(؛ هفتــاد و 

دو فرقــه دوزخی انــد و تنهــا یکــی بهشــتی اســت.
3. برخــی دیگــر از احادیــث »الجماعــات« را از عمــوم فرقه هــای دوزخــی اســتثنا 
کــه در آن  بــرای نمونــه، ابویعلــی موصلــی روایتــی را آورده اســت  کــرده اســت؛ 
پیامبــر)ص( پــس از بیان اینکــه اّمــت موســی هفتــاد و یــک فرقــه و اّمــت عیســی 
ــزون  ــه اف ــت مــن یــک فرق هفتــاد و دو فرقــه شــدند و پــس از تصریــح به اینکــه اّم
خواهــد داشــت و از ایــن میــان، هفتــاد و دو فرقــه دوزخــی خواهنــد بــود و تنها یکی 
بهشــتی خواهــد بــود در پاســخ به ایــن پرســش که ایــن یــک فرقــه چیســت فرمــود: 

ــان همــان جماعت هاینــد. »هــم الجماعــات«)4(؛ آن
همیــن دســته از احادیــث اســت کــه بیشــتر در منابــع فرقــه شناســی اهــل ســنت 

مــورد توجــه و اســتناد قــرار گرفتــه اســت.)5(

ب. شیعه
بــر خــاف دعــوی موجــود در منابــع اهــل ســنت، از نگــرگاه منابع شــیعی، »فرقه 
ــه احادیثــی چــون  ناجیــه« همــان پیــروان اهــل بیــت هســتند و در ایــن زمینــه ب
حدیــث ســفینه یــا احادیثــی کــه بــه صراحــت از پیــروان امــام علــی)ع( بــه عنــوان 
فرقــه نجــات یافتــه یــاد می کنــد اســتناد می شــود. یکــی از قدیم تریــن اســتنادها در 
منابــع فرقــه شــناختی شــیعی، روایتــی اســت کــه حســینی علــوی در بیــان االدیــان 
مــی آورد و در ایــن روایــت از پیامبــر خــدا)ص( نقــل شــده کــه فرمــود: رســتگاران 
«)6( از آنــان یــاد شــده  ــّیَ ّمِ

ُ
ُســوَل ااْل ِبُعــوَن الّرَ ذیــَن َیّتَ

َ
همــان کســانی اند کــه در آیــه »َاّل

ــه دو امانــت گرانســنگ پیامبــر)ص( یعنــی کتــاب  ــه ب و اینــان همــان کســانی اند ک
خــدا و ســنت او وفادار مانده انــد.)7(
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همچنیــن بــه حدیثــی دیگــر از پیامبــر)ص( اســتناد می شــود کــه در آن در 
پاســخ کســانی کــه می پرســیدند »پــس از شــما چگونــه راه رســتگاری را بیابیــم؟« 
ــوا مــن  ــن تضّل ــارک فیکــم الثقلیــن مــا ان تمّســکتم بهمــا ل ــی ت ــود: »اّن فرمــوده ب

ــی«. ــاب اهّلل و عترت ــدا؛ کت ــدی اب بع
البتــه بــاز در منابــع شــیعی نیــز هــر یــک از شــاخه های مهــم شــیعه خــود را 
مصــداق فرقــه ناجیــه می داننــد در ایــن بــاره بــه احادیــث نبــوی یــا احادیثــی دیگــر 

اســتناد می کننــد.
ــد  ــن محمــد در کتــاب االســاس لعقائ ــدی، قاســم ب ــع زی ــه در مناب ــرای نمون ب
االکیــاس، نخســت حدیــث »ســتفترق اّمتــی الــی ثــاث وســبعین فرقــه کّلها هالک 
ااّل فرقــة واحــده« را نقــل می کنــد و ســپس بدیــن می پــردازد کــه بــه موجــب آیــه 
اکمــال دیــن و اخبــار و احادیــث، پیامبــر اکــرم)ص( از جانــب خداونــد و از رهگــذر 
آیاتــی چــون آیــه مــودت، آیــه تطهیــر و آیــه مباهلــه و نیــز احادیثــی کــه مخالــف و 

موافــق آن را انــکار نکرده انــد، فرقــه ناجیــه را معرفــی کــرده اســت.
مولــف کتــاب یــاد شــده کــه از عالمــان زیــدی ســده یازدهــم اســت در ادامــه بــه 
احادیثــی چــون حدیــث ثقلیــن، حدیــث ســفینه و جــز آن اســتدالل می کنــد و 
در ادامــه احادیثــی را یــادآور می شــود کــه دربــاره برخــی از کســان اهــل بیــت نــازل 

شــده اســت.)8(
بــر  از شــیعه، در منابــع دوازده امامی ایــن حقیقــت  امــا در برابر ایــن طایفــه 
ــه ناجیــه«)9( همــان شــیعه دوازده امامی اســت. ــه »فرق کرســی نشــانده شــده ک

شــیعه امامیــه در اثبات ایــن دیــدگاه بــه ادلــه مختلفــی اســتناد جســته و از ایــن 
میــان آنچــه بــه مبحــث حاضــر مربــوط می شــود اســتناد آنــان بــه احادیــث اســت. 

از ایــن دســته می تــوان بــه نمونه هایــی از ایــن قبیــل اشــاره کــرد:
1.  تمایــز شــیعه از دیگــران: اصایــن اســتدالل بــر حدیــث افتــراق اّمــت بــه 
هفتــاد و ســه فرقــه و تعییــن یــک فرقــه بــه عنــوان فرقــه ناجیــه تکیــه دارد، بدیــن 
بیــان کــه آن یــک فرقــه کــه ناجیــه اســت لزومــا می بایــد از جهــات کلــی و روشــنی از 
دیگــران تمایــز یافتــه و از آنــان جــدا شــده باشــد تــا بتوانــد دور از دیگــران راه راســت 
را پیمــوده باشــد. عامــه حلــی در کتــاب خــود در تبییــن ادلــه حاکــی از لــزوم اتبــاع 
از مذهــب امامیــه، اصایــن اســتدالل را از خواجــه نصیــر طوســی نقــل می کنــد کــه 
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ــه  ــرانجام فرق ــتیم و س ــاره جس ــن ب ــت: در ای ــیدند گف ــاره از او پرس ــن ب ــون در ای چ
ــن  ــه ها تبای ــا و اندیش ــر فرقه ه ــه دیگ ــا هم ــیعه ب ــرا ش ــم؛ زی ــیعه یافتی ــه را ش ناجی
ــا یکدیگــر مشــترک اند.)10( ــد ب ــه دیگــر فرقه هــا، در اصــول عقای ــی ک دارد، در حال

2. احادیثــی نبــوی کــه پیامبــر)ص( در آن هــا بــه صراحــت علــی)ع( و پیــروان او 
را اهــل نجــات دانســته اســت؛ از آن جملــه اســت:

حدیثــی مفصــل کــه در آن پیامبــر خــدا)ص( پــس از بیان اینکــه اّمــت موســی 
هفتــاد و یــک و اّمــت عیســی هفتــاد و دو فرقــه شــدند و اّمــت محّمــد)ص( نیــز 
هفتــاد و ســه فرقــه خواهنــد شــد در پاســخ پرســش امــام علــی)ع( کــه کدامیــک 
از ایــن فرقه هــا ناجیه انــد فرمــود: »المتمّســک بهــا انــت واصحابــک«)11(؛ آن کــه 

بدیــن طریقــه پایبنــدی کنــد تــو و پیروانــت هســتید.
حدیثــی نبــوی کــه در کتــاب مصابیــح الســنه،)12( از ابوســعید خــدری نقــل 
کــرده و در آن پیامبرخــدا)ص( از ماجــرای ســرپیچی حرقــوص بــن زهیــر ســعدی 
مشــهور بــه ذو الخویصــره تیمــی از راه درســت اســام خبــر داده و نیــز فرموده اســت: 

»آنــان در برابــر نیکوتریــن فرقــه از مــردم ســر بــه نافرمانــی بــر می دادنــد«.)13(
حدیثــی کــه در آن پیامبــر خــدا)ص( در پاســخ این پرســش کــه فرقــه ناجیــه 
کــدام اســت فرمــود: »مــن کان علــی مــا انــا علیــه و اهــل بیتــی و مــن قــام علــی 
عهــدی بعــد وفاتــی«)14(؛ هــر کــس کــه بــر آن چیــزی باشــد کــه مــن و اهــل بیتــم 

برآنیــم و آن کــه پــس از درگذشــتم بــر پیمــان مــن اســتوار می ایســتد.
3. روایت هایــی کــه در آن هــا پیامبــر اکــرم)ص( مــردم را بــه پیــروی از اهــل بیــت 

فرمــان داده یــا آنــان را کشــتی نجــات خوانــده اســت؛ از آن جمله اســت:
حدیثــی کــه در آن پیامبــر خــدا)ص( فرمــود: »اهــل بیــت مــن بــه کشــتی نــوح 
می ماننــد کــه هــر کــس در آن نشســت رهایــی یافــت و هــر کــه از آن بازمانــد هــاک 

شــد«.)15(
حدیثــی کــه در آن پیامبــر خــدا)ص( فرمــود: »من در میان شــما دو گران ســنگ 
بــر جــای می نهــم کــه تــا بدان هــا چنــگ زده باشــید گمــراه نشــوید: کتــاب خــدا و 

عتــرت مــن اهــل بیــت مــن«.)16(
روز  رســتگاران  علــی)ع(  فرمــود: »شــیعیان  پیامبــر)ص(  آن  کــه در  حدیثــی 

هســتند«.)17( قیاّمــت 



43

مـعــارف

حدیثــی کــه در آن پیامبــر)ص( فرمــود: »علــی بــا حــق اســت و حــق بــا علــی)ع( 
اســت و از همدیگــر جدایــی ندارنــد«.)18(

حدیثــی کــه پیامبــر)ص( در آن فرمــود: »خداونــدا حــق را بــر مــدار علــی بــدار، 
هــر جــا کــه بپرخــد«.)19(

از ایــن قبیــل احادیــث، نمونه هــای فراوانــی در متــون اهــل ســنت و نیــز شــیعه 
آمــده و دفاعیه هــای شــیعی این احادیــث را گــرد آورده انــد. شــاید چنــد نمونــه ای 
کــه گذشــت، بــرای نشــان دادن تصویــری از مبحــث فرقــه ناجیــه نــزد شــیعه 

بســنده کنــد.

ج. فرقه هایی دیگر
افــزون بــر دو طایفــه بــزرگ شــیعه و ســنی کــه از آن یــاد شــد، طوایفــی دیگــر هــم 
کــه در منابــع ســنتی ملــل و نحــل در ذیــل دو طایفــه عمــده پیــش گفتــه جــای داده 
نشــده اند مدعــی انطبــاق »فرقــه ناجیــه« بــر خویــش شــده یــا چــون هیــچ محمــل 
و توجیهــی بــرای چنیــن دعویــی نیافته انــد اساســًا بــا مقولــه »فرقــه ناجیــه« بــه 
مخالفــت پرداخته انــد. بــرای روشــن تر شــدن مقصود بــه دو نمونه دیگــر می نگریم، 
البتــه نــه بــدان هــدف کــه اســتقرایی را کامــل کــرده باشــیم، بلکــه بــدان هدف که ســر 

نخــی از دامنــه گســترده نــزاع بــر ســر فرقــه ناجیــه بــه دســت داده شــود:
1.  ابــن مرتضــی در کتــاب طبقــات المعتزلــه خــود حدیثــی از پیامبــر اکــرم)ص( 

نقــل می کنــد کــه براســاس آن پیامبــر فرمــوده اســت:
بــه  مــن  اّمــت  المعتزلــه«)20(؛  ابّرهــا  و  فــرق خیرهــا  علــی  اّمتــی  »ســتفترق 
ــه اســت. ــه برتریــن و نیکوتریــن آن هــا معتزل فرقه هایــی پراکنــده خواهنــد شــد ک
در ایــن نمونــه، شــگفتی از نقــل حدیــث نیســت، بلکــه آنچــه شــگفت انگیــز 
ناجیــه  فرقــه  حدیــث  بــه  کننــده  اســتدالل  در اینجــا  کــه  اســت  می نماید ایــن 
و مدعــی انطباق ایــن عنــوان مأثــور برخویــش نــه فرقــه ای از وابســتگان اهــل 
حدیــث و نــه از معتقــدان بــه میــدان دادن بــه نقــل و اثــر، بلکــه گروهــی اســت کــه 
در دوره ای پــر شــکوه، پرچــم خــردورزی و خردگرایــی را در دنیــای کام اســامی بر 
دوش می کشــیده اســت. بــا چنیــن قراینــی و بــا توجه به شــرایط و اوضــاع تاریخی، 
اســتناد به ایــن حدیــث در منبعــی چــون طبقــات المعتزلــه اگــر هیــچ داللتــی 
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نداشــته باشــد دســت کــم گواهــی روشــن بــر گرمی بــازار دعــوی ناجیــه بــودن و 
نشــانی بــر دشــواری انطباق ایــن عنــوان بر ایــن یــا آن فرقــه اســت.

2.  علــی یحیــی معّمــر کــه خــود از اباضیه اســت در کتاب خویــش حدیث افتراق 
اّمــت بــه هفتــاد و ســه ملــت را آورده و در ذیل آن چنین یادآور شــده اســت:

»حدیــث بر ایــن تصریــح دارد کــه هــر فرقــه ای از ایــن فرقه هــا مدعــی اســت کــه 
خــود فرقــه ناجیــه اســت. ادعــای هــر فرقــه ای مبنــی بر اینکــه خــود ناجیــه اســت 
ــه در تباهــی  ــر پیــروی از فرقــه ای ک ــه ب ــه تنهــا دیوان امــری طبیعــی اســت؛ چــرا ک

ــد«.)21( ــرار می کن ــت اص اس
وی ســپس در تحلیل اینکــه چــه کســی و چــه فرقــه ای نجــات یافتــه و چــه 
کســی و چــه فرقــه ای در تباهــی اســت از زاویــه ای دیگــر بــه موضــوع می نگــرد 
و آن اینکــه بــا اشــاره بــه فزونــی جمعیــت مســلمانان بــر میلیونهــا تــن و نیــز بــا 
یــادآور شــدن تفــاوت بــی حــد و حصــر مســلمانان در فهــم و عقــل و دیــن، تلویحــا 
کــه دســت اندرکار مباحــث  آنــان  را در دو دســته جــای می دهــد: یکــی  مــردم 
اعتقــادات هســتند و دیگــری کســانی کــه بــا مباحــث عمیــق اعتقــادی ســر و کاری 
ندارنــد و هــر چنــد در شــمار پیــروان مذهبــی خــاص جــای می گیرنــد، امــا بــدون 
ــه  ــر پای ــه مباحــث عمیــق معرفتــی و کامــی، اعمــال دینــی خــود را ب پرداختــن ب
ــر حســب  ــه خــدا و پیامبــر)ص( آن هــم ب ــد انجــام می دهنــد و ب آنچــه آموخته ان
آنچــه آموخته اند ایمــان دارند. ایــن گــروه کــه در مقایســه بــا گــروه اول متــن و بدنــه 
پیــروان مذاهــب را تشــکیل می دهنــد کاری بــه جزئیــات مباحــث کامی ندارنــد 
و اساســًا مســائل ریــز کامی بــه ذهنشــان نیــز خطــور نمی کنــد. با ایــن دســته 
بنــدی، پرســش اساســی از دیــدگاه علــی یحیــی معمــر آن اســت کــه دربــاره طیــف 

ــد: ــرد. او می پرس ــد ک ــی بای ــه قضاوت ــلمانان چ ــترده از مس گس
»آیــا همه ایــن مســلمانان کــه بــه فرقه هــای مختلــف نســبت داده می شــوند و 
در عیــن حــال بــه خــدای خود ایمــان دارنــد و عمــل صالــح انجــام می دهنــد تنهــا 
بــه آن دلیــل کــه ظاهــر حدیــث افتــراق اّمــت مســلمانان را بــه هفتــاد و ســه فرقــه 
قســمت می کنــد و هفتــاد و دو فرقــه از آن هــا را بــه دوزخ درمی افکنــد از دوزخیــان 

خواهنــد بــود؟«)22(
وی پــس از طرح ایــن پرســش و پــس از اشــاره بــه بحــث فقهــی کامی ایمــان 
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کــه »همــه  نــاآگاه از جزئیــات دین، این اندیشــه را فــرا روی می گــذارد  پیرزنــان 
اّمــت محمــد اّمــت اجابــت)23( هســتند و همــه کســانی از ایــن اّمــت کــه بــه خــدا 
پایبنــد باشــند، جــدای از انتســاب به ایــن یــا آن فرقــه امیــدوار بــه رحمــت الهــی 
و ترســان از کیفــر اوینــد و آن هــا خــود ســزامندترین کســان اند کــه خداوند ایشــان را 
بــه رحمــت خویــش غرقــه ســازد و بــه مغفــرت خویــش در بــر گیــرد مگــر آن هــا کــه بــر 

نافرمانــی او اصــرار داشــته یــا در فتنــه ای ژرف فــرو رفتــه باشــند«.
یحیــی معمــر در ادامه ایــن ســخن ابویعقــوب را نیــز نقــل می کنــد کــه »اصــل« 
دربــاره اّمــت، ســاّمت اســت جــز دربــاره دو گــروه: یکــی آن کــه در دیــن خــدا 
بدعــت گــذارد و دیگــری آن کــه بــر نافرمانــی خــدا اصــرار و بــا او ســر ناســازگاری 

باشــد.)24( داشــته 
بدیــن ســان روشــن می شــود ســخنی کــه کســانی چــون معمــر ســر دادنــد 
ــه چالــش  ــه دعــوی انطبــاق انحصــاری فرقــه ناجیــه برخــود، بلکــه از ســویی ب ن
بــودن  بهشــتی  دانســتن  باورناپذیــر  و  انحصــاری،  انطبــاق  دعــوی  کشــیدن 
انحصــاری پیروان ایــن یــا آن فرقــه و از ســویی دعــوی اشــتمال فرقــه ناجیــه و 

اّمــت ناجیــه بــر کل مســلمانان اســت.
بــه  نــزد معتقــدان  کــه در ادامــه نوشــتار حاضــر  ایــن همــان چیــزی اســت 
»روایــت دیگــر« دربــاره فرقــه ناجیــه نیــز دیــده می شــود؛ کســانی کــه معتقدنــد 

هســتند. رحیــم  خــدای  بهشــت  اسامی ســزامند  اّمــت  همــه 
ــه بر ایــن گواهــی می دهــد کــه انطبــاق عنــوان »فرقــه ناجیــه«  ایــن چنــد نمون
بــر یــک فرقــه خــاص از میــان هفتــاد و ســه ملــت و آن گاه دوزخــی دانســتن همــه 
ــه ای  ــی و فرافرق ــرا مذهب ــای ف ــا معیاره ــم ب ــت ک ــان دس ــا و پیروانش ــر فرقه ه دیگ
کاری چنــدان آســان نیســت و شــاید همیــن مســئله ســبب شــده اســت کســانی 
در برخــورد بــا حدیــث هفتــاد و ســه ملــت و تعییــن فرقــه ناجیــه بــه روایتــی دیگــر 

روی کننــد و تفســیری دیگــر فــرا روی نهنــد.

روایتى دیگر
بــر خــاف اکثریتــی از روایت هــا کــه تنهــا یــک فرقــه را ناجیــه معرفــی می کنــد 
و بقیــه را دوزخــی می دانــد و در برابــر دیــدگاه رایــج از دوران گذشــته در میــان 

مـعــارف
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صاحبــان ملــل و نحــل، برخــی روایت هــا و در پرتــو آن هــا برخــی دیدگاه هــا و شــاید 
ــی  ــه را دوزخ ــک فرق ــا ی ــات و تنه ــل نج ــه را اه ــه هم ــود دارد ک ــس وج ــر عک ــم ب ه

می دانــد. نمونه هایــی از ایــن احادیــث از نظــر می گــذرد:
عجلونــی در کشــف الخفــاء آورده اســت کــه پیامبــر)ص( فرمــود: »تفتــرق اّمتــی 
علــی ســبعین فرقــة کّلهــم فــی الجّنــة ااّل فرقــة واحــدة«؛ اّمــت مــن بــه هفتــاد فرقــه 

خواهنــد شــد کــه همــه بهشــتی اند مگــر یکــی.
ــت،  ــدام اس ــه ک ــک فرق ــیدند این ی ــون پرس ــه چ ــت ک ــث اس ــن حدی در ادامه ای

فرمــود: »الزنادقــه«؛ زندیقــان.)25(
دیلمــی در الفــردوس آورده اســت کــه پیامبــر)ص( فرمــود: »تفتــرق اّمتــی علــی 
بضــع وســبعین فرقــة کّلهــا فــی الجّنــة ااّل الزنادقــه«)26(؛ اّمــت مــن بــه هفتــاد 

و انــدی فرقــه می شــوند کــه همــه بهشــتی اند مگــر زندیقــان.
ــده و  ــت داده نش ــه دس ــوی ب ــدان ق ــندی چن ــث س ــن احادی ــد برای ای ــر چن ه
برخــی آن هــا را در شــمار احادیــث برســاخته دانســته اند)27(، امــا شــماری از 

احادیــث می تواند ایــن احادیــث را گواهــی کنــد:
یــک دســته از ایــن احادیــث آن هایــی اســت کــه در آن هــا از پیامبــر خــدا)ص( 
چنیــن نقــل شــده اســت: »مــا مــن اّمــة ااّل وبعضهــا فــی النــار وبعضهــا فــی الجّنــة ااّل 
اّمتــی کّلهــا فــی الجّنــة«)28(؛ هیــچ اّمتی نیســت که بخشــی از آن دوزخی و بخشــی 

دیگــر از آن بهشــتی نباشــند مگــر اّمــت مــن کــه همــه بهشــتی اند.
آن  و  گواهــی می کنــد  را  احادیــث  گونــه  نیز ایــن  احادیــث  از  دیگــر  دســته ای 
احادیثــی اســت کــه همــه معتقــدان بــه توحیــد و نبــوت یــا همــه بــر زبــان آورنــدگان 
»الالــه اال اهّلل« و »محمــد رســول اهّلل« را مســلمان و از ســویی همــه مســلمانان را 

اهــل نجــات می دانــد.)29(
را  مســلمان  عالمــان  از  کســانی  پیشــین  نســل های  میــان  در  چنــد  هــر 
پیشــگام این نظریــه دانســته اند کــه تنهــا یــک فرقــه دوزخــی اســت،)30( امــا بــه 
طــور روشــن این دیــدگاه مبتنــی بــر تســامح در میــان ســردمداران و پیــروان جنبــش 
اصاحگــری دینــی دو ســده اخیــر طرفــداران مشــخصی دارد؛ بــرای نمونــه، عبــده 
در برخــورد بــا حدیــث افتــراق اّمــت و مســئله فرقــه ناجیــه از ایــن ســخن بــه میــان 
مــی آورد کــه »اینکــه ]در عالــم واقــع[ تنهــا یــک فرقــه، فرقــه ناجــی اســت حــق اســت؛ 
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چــرا کــه حــق یــک چیــز و آن همــان اســت کــه پیامبــر)ص( و اصحابش بــر آن بودند. 
امــا تعیین اینکــه کــدام فرقــه فرقــه ناجیــه اســت و کــدام بــر همــان عقیــده و پنــدار 
اســت کــه پیامبــر)ص( و اصحابــش بودند ایــن تاکنــون بــرای مــن روشــن نشــده 
اســت؛ چــرا کــه هــر فرقــه ای از معتقــدان بــه نبــوت، خــود را بــر همــان می دانــد کــه 
پیامبــر)ص( و اصحابــش بــر آن بوده انــد... و هــر فرقــه ای بر ایــن برهــان مــی آورد کــه 

خــود فرقــه ناجیــه اســت«.)31(
صاحــب المنــار در ادامــه، تشــخیص حــق و باطــل را در ایــن میــان کاری پــس 

دشــوار می دانــد و در ایــن عرصــه چنیــن داوری می کنــد:
»آگاهــی از حقیقــت حــق در ایــن زمینــه تنها به فضل و توفیــق خداوند امکانپذیر 
اســت؛ چــه، هــر اهــل تفکــری می توانــد بگوید: ایــن احتمــال وجــود دارد کــه فرقــه 
ــدار  ــد پای ــر آن بوده ان ــش ب ــر)ص( و اصحاب ــه پیامب ــر آنچ ــه ب ــان ک ــی هم ــه یعن ناجی
بــوده، در زمانــی گذشــته پایــه صحنــه گذاشــته و بعدهــا از میــان رفتــه اســت و 
ــا آنکــه  ــد؛ ی ــد از همــان فرقه هــای غیــر نجــات یافته ان فرقه هایــی کــه اکنون مانده ان
ــد؛  ــد آم ــود خواه ــه وج ــا ب ــده و بعده ــود نیام ــه وج ــر ب ــان حاض ــا زم ــه ت ــه ناجی فرق
ــا آنکــه همــه فرقه هــای موجــود کنونــی ناجیه انــد؛ چــرا کــه همــه آن هــا در اصــول  ی
و کلیاتــی چــون خــدا و نبــوت و معــاد بــر همــان چیــزی هســتند کــه پیامبــر)ص( و 
اصحابــش بــر آن بودنــد، و آنچــه نیــز در آن اختــاف افتــاده نمی تــوان گفــت بــه یقین 
بــاور پیامبــر)ص( و صحابــه بــوده اســت؛ زیــرا اگــر چنین بــود اختافی بدین حــد بروز 
نمی کــرد... علت این تردیــد هــم آن اســت کــه هــر فرقــه ای بــرای خــود تکیــه گاهــی از 
کتــاب، ســنت یــا اجمــاع و از ایــن قبیــل دارد و متونــی هــم کــه در ایــن زمینــه هســت از 

هــر ســوی دچــار اختــاف و تعــارض اســت.
آنچــه هــم در ایــن میــان مــرا خرســند می ســازد چیــزی اســت کــه در حدیثــی 

دیگــر آمــده و آن اینکــه تنهــا یــک فرقــه در تباهــی اســت«.)32(
ــه اســت. او پــس  عبدالحلیــم محمــود شــیخ االزهــر نیــز از طرفداران ایــن نظری
از اشــاره بــه مســئله افتــراق اّمــت بــه فرقه هــا و تعداد ایــن فرقه هــا و نیــز پــس از 
پرداختــن به ایــن نکتــه کــه »رجــال هــر یــک از فرقه هــا از فرقــه خویــش دفــاع کــرده 
و بر ایــن عقیده انــد کــه آن هــا، تنهــا خــود آن هــا، نجــات یافتــه هســتند و بقیــه 
دوزخی انــد و کار توجیــه عقایــد خویــش آنــان را بدیــن کشــانده اســت کــه هــر چــه 

مـعــارف
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کتــاب مــاه

را بــه گمــان خــود کمکــی بــرای خویــش بیابنــد بــه هــم می بافنــد«،)33( از ایــن 
می نالــد کــه »چگونــه اختــاف و مبالغــه در دوری از دیگــران مبنایــی بــرای نجــات 
خوانــده شــده اســت«.)34( او همچنیــن از ایــن اظهــار شــگفتی می کنــد کــه »فرقــه 
ناجیــه در دیــدگاه معتزلــه خــود معتزلــه اســت، در نــگاه کرامیــه کرامیــه اســت، در 
ــران  ــه دیگ ــت ک ــده اس ــن عقی ــه ای بر ای ــر فرق ــت و ه ــّبهه اس ــّبهه مش ــدگاه مش دی
همــه دوزخی انــد«.)35( عبدالحلیــم محمــود در ادامــه پــس از اظهار اینکــه اساســًا 
حدیــث افتــراق اّمــت بــه فرقه هــای متعــدد کــه شهرســتانی، بغــدادی و صاحــب 
المواقــف آورده انــد، نــه ابــن حــزم در کتــاب الفصــل خــود را بــدان مقیــد ســاخته، 
پایبنــدی  بــدان  المشــرکین  و  المســلمین  فــرق  اعتقــادات  کتــاب  در  رازی  نــه 
نشــان داده و نــه بخــاری و مســلم آن را روایــت کرده انــد و پــس از بیان اینکــه 
ابوداوود، ترمــذی، حاکــم و ابــن حبان ایــن حدیــث را نقــل کرده انــد، بــر چیــزی 
انگشــت می گــذارد کــه از دیــدگاه او مایــه آرامــش خاطــر و آسودگی اندیشــه اســت. 

آنچــه وی از آن اظهــار خرســندی می کند ایــن اســت:
»شــعرانی در میــزان خــود بــه روایــت ابــن نجــار حدیثــی را آورده و حاکــم نیــز 
آن را صحیــح دانســته و آن ایــن اســت کــه پیامبــر)ص( فرمــود: اّمــت مــن هفتــاد 
و انــدی فرقــه خواهنــد شــد کــه همــه بهشــتی اند مگــر یکــی. در روایــت دیلمی نیــز 
آمــده اســت کــه »تنهــا یکــی از آن هــا هاک می شــود.« در حاشــیه میــزان از انــس، از 
پیامبــر)ص( چنیــن نقــل شــده اســت: اّمــت مــن بــر هفتــاد و انــدی فرقــه خواهنــد 
شــد کــه همــه بهشــتی اند مگــر زندیقــان. آنچــه در حاشــیه میــزان آمــده در تخریــج 
احادیــث مســند الفــردوس از حافــظ ابــن حجــر نیــز بدیــن عبــارت ذکر شــده اســت: 
»تفــرق علــی بضــع و ســبعین فرقــه کّلها فــی الجّنة ااّل واحــدة وهی الزنادقــه«.)36(

عبدالحلیــم محمــود با ایــن اظهــار خرســندی، در ادامــه بحــث خــود می کوشــد 
همــه فرقه هــا را در مســیر اســام معرفــی کنــد و بــا پرداختــن بــه نمونه هایــی از ایــن 
قبیــل کــه معتزلــه و اشــاعره، هــر دو گــروه، قصــد تنزیــه خداونــد را داشــتند و در 
راه دیــن او جهــاد می کردنــد. ابــن تیمیــه نــه یــک یهــودی و نــه یــک نفــوذی بــه 
کیــان اســام، بلکــه مــردی دســت بــه کار جهــاد و دفــاع از دیــن بــود و مشــّبهه نیــز 
از ســر ســادگی بــه تشــبیه روی آوردنــد و در عیــن حــال اهــل نمــاز و اخــاص بودنــد، 
می کوشــد راه را بر ایــن بــاور بگشــاید کــه مســلمانان همــه اهــل نجــات هســتند و از 
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نجــات یافتــگان کســی جــز غالیــان را نبایــد اســتثنا کــرد.)37(
ایــن نظریــه از برخــی جهــات بــا دیــدگاه کســانی همســویی می کنــد کــه از نفــی 
همــه مذاهــب و فــرق و بازگشــت بــه عصــر ســلف ســخن می گوینــد و گاه در زیر لوای 

»اســام بــدون مذهــب« خــود مذهبــی نوســاخته را ترویــج می کننــد.)38(
ایــن گزارشــی اســت از نزاعــی پردامنــه کــه درباره فرقه ناجیه و تعییــن آن رخ نموده 

و در گــذر ســالیان و ســده ها چــه درگیری هــا و فرســایش ها کــه بــه بــار نشــانده اســت.
در چنین وضعیتی چه باید كرد و كدام گزینه را باید برتری داد؟

آیــا بایــد همچنــان بــه نــزاع بــر ســر تعییــن فرقــه ناجیــه ادامــه داد و در محافــل 
علمــی و میــان اهــل تخصــص بــه نقــد و وارســی احادیــث پرداخــت تــا دســت 
ــه فرقــه ناجیــه  کــم در میــان احادیثــی کــه میــان فریقیــن مشــترک اســت راهــی ب
ــاره اهــل بیــت  ــا احادیــث مــورد اتفــاق فریقیــن کــه بــه ویــژه درب گشــوده شــود؟ آی
صراحــت دارد خواهــد توانســت گــره را بــرای همیشــه بگشــاید؟ و آیــا در ایــن میــان 
برداشــتهای متفاوتــی کــه در تفســیر همیــن احادیــث مشــترک وجــود دارد نــزاع را 

ــار بــه صحنــه نخواهــد آورد؟ دیگــر ب
محافــل  حــد  از  امــر  داد ایــن  اجــازه  می تــوان  نــزاع  اســتمرار  صــورت  در  آیــا 
تخصصــی کــه دســت بــه کار مباحــث عقایــد هســتند فراتــر رود و بــه الیه هــای 
ــا در چنیــن صورتــی حاصــل کار بــه جــای  ــر از دانــش نیــز رخنــه کنــد؟ آی کــم بهره ت
راه یافتگــی، پراکندگــی و از هــم گســیختگی نخواهــد بــود؟ و آیــا گســترش نــزاع بــه 
الیه هــای عــادی جامعــه فضــا را بــر عالمــان نخواهــد بســت و شــرایط آرام الزم 
بــرای هــر گفــت وگویــی را بــه آشــفتگی و دامــن زدن بــه افراطهــا و میــدان گشــودن 

بــر افراطیهــا بــدل نخواهــد ســاخت؟
آیــا می تــوان بــه جــای حدیــث نجــات یافتگــی یــک فرقــه، بــه احادیثــی توجــه 
را اهــل نجــات  تبــاه شــده می دانــد و همــه  را  یــک فرقــه  کــه تنهــا  نشــان داد 
ــه مضمون ایــن دســته از احادیــث  ــا دســت کــم مجــال تــن دادن ب می شــمرد؟ آی
دربــاره مســلمانانی عــادی کــه بــه دور از نزاعهــای کامی اعمــال دینــی خــود را 
انجــام می دهنــد  بــه ارث برده انــد  از گذشــتگان  آنچــه آموخته انــد و  براســاس 

وجــود نخواهــد داشــت؟
ــه  ــاره را ب ــن ب ــزاع در ای ــین، ن ــه پیش ــک از دو گزین ــر ی ــای ه ــه ج ــوان ب ــا می ت و آی
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ــر  ــل هــر یــک از مذاهــب، راه را ب ــا پذیــرش رســمی و متقاب حــال تعلیــق درآورد و ب
تفاهــم و همــکاری هــر چــه افزون تــر بــر ســر آنچــه همــگان بــر آن اتفــاق دارنــد هموار 
داشــت؟ و آیــا می تــوان راه وحــدت و تقریــب مذاهــب را فــارغ از نــزاع فرقــه ناجیــه 

اســتمرار بخشــید؟
این هــا پرســش هایی اســت کــه پاســخ عالمــان و خبــرگان مذاهــب را می طلبــد، 
بــی آنکــه در بــاور هــر یــک از بــاورداران مذاهــب نســبت بــه نحلــه و فرقــه خویــش 

خللــی را اقتضــا کنــد.

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�
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منبع: فصلنامه مشكوة، شماره 79 , صابری، حسین
استادیار دانشگاه فردوسى مشهد

مـعــارف
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را پیــروان  کــه چــرا مــا شــیعیان  تاکنــون به ایــن نکتــه  اندیشــیده اید  هیــچ 
مذهــب جعفــری می خواننــد؟ در میــان امامــان دوازدگانــه شــیعه چــرا مذهــب 
مــا به ایشــان انتســاب یافتــه اســت؟ بــا توجــه به ایــن کــه امــام جعفــر صــادق)ع( 
ششــمین امــام شــیعه هســتند مگــر پیــش از ایشــان وضعیــت شــیعه چگونــه 
بــوده و بــه عبــارت دیگــر چــرا مذهــب شــیعه علــوی یاحســنی یــا حســینی یــا 
یــا باقــری نامیــده نشــده اســت؟ آنچــه درپــی می آیــد توضیحــی  ســجادی و 

ــذاری. ــام گ ــر راز ایــن ن اســت ب
دانشــمندان  میــان  در  فرهنگــی  علمــی و  دیدگاه هــای  و  تئوری هــا  عرصــه 
وفرهیختــگان همــواره عرصــه ابقــای بهترین اندیشــه ها بــوده اســت. هرنظریه ای 
آن هنــگام توانســته جایگزیــن نظریــه پیشــین شــود کــه محتوایــی بهتــر از آن را بــه 
بشــریت هدیــه کــرده باشــد و اال مــورد اســتقبال قرارنخواهــد گرفــت. مکتب هــای 
فکــری بــزرگ نیــز همــواره بایــد دارای چنیــن ویژگــی باشــند تــا بتواننــد در دل 
ــا آنچــه  ــه دســتاورد مکتــب اســام در مقایســه ب ــاز کننــد. نگاهــی ب بشــر جایــی ب
جامعــه جاهلــی عــرب بــدان دلبســته بــود و مبنــای رفتــار فــردی و اجتماعــی 
خــود قــرار داده بودمی توانــد راز موفقیــت اســام را در برابر اندیشــه های جاهانــه 

مذهب شیعه چرا
مذهب جعفری نامیده شد؟
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نشــان دهــد. پیامبــر)ص( در دعــوت خــود ضمــن پذیــرش ســنت های پســندیده 
انســانی در میــان اعــراب آنــگاه کــه بــه نفــی ضــد ارزشــها می پرداخــت طرح هــای 

جایگزیــن نیــز ارائــه می کــرد تــا مخاطبــان او احســاس خــاء نکننــد.
در  مصلحــان  اجتماعــی  و  فــردی  شکســت های  از  بســیاری  راز  شــاید 
طــول تاریــخ همیــن بــوده کــه طــرح جایگزیــن نداشــته اند بــه همیــن نمونــه 
تاریــخ معاصر ایــران توجــه کنیــد. حضــور روحانیــت در مشــروطیت و انقــاب 
اســامی و این کــه چــرا روحانیــت در مشــروطیت نتوانســت تــا پایــان حضور داشــته 
باشــد امــا انقــاب اســامی به رهبــری امــام موفــق بــه برانــدازی یــک نظــام شــد؟
امــام  اســت.  بــوده  جایگزیــن  طــرح  همیــن  در  نکتــه  مهمتریــن  شــاید 
خمینــی)ره( طــرح جایگزیــن ســلطنت را داشــت امــا روحانیــت در مشــروطیت بــه 
ابعاد ایــن موضــوع آن چنــان کــه بایســته اســت نیاندیشــیده بــود وایــن ســرانجام 
هرحرکــت سیاســی و فکــری اســت کــه فقــط طــرح برانــدازی داشــته باشــد و نــه 

طــرح جایگزیــن!
امــام جعفرصــادق)ع( در مســیرتکاملی حرکــت شــیعه گام دوم را برداشــته 
پیشــین  امامــان  مجاهدت هــای  اثــر  بــر  مــردم  آنکــه  از  پــس  یعنــی  بودنــد. 
و  آن  از  منبعــث  دیگر اندیشــه های  رســمی و  مذهــب  بــودن  ناصحیــح  بــه 
نیزحرکت هــای سیاســی مبتنــی بــرآن در ســال های گذشــته پــی بردنــد آمــاده 
بودنــد تــا طــرح جایگزیــن مکتــب اهــل بیــت را دریافــت کننــد و امــام صــادق)ع( 
همــان بزرگــواری اســت کــه بــا توجــه بــه یــک موقعیــت اســتثنایی تاریخــی طــرح 
جایگزیــن شــیعه را بــه هنــگام ارائــه کــرد و امامــان دیگربــه شــرح و بســط بعضــی از 

ابعــاد آن پرداختنــد.
دوره اماّمــت حضــرت کــه از ســال 114 هجــری آغــاز شــده تــا ســال 148 هجــری 
ادامــه یافــت. )1( یکــی از شــرایط بحرانــی تاریخــی در اســام بــود زیراکــه بنیــان 
حکومتــی یکصدســاله فــرو ریختــه بــود و بنیــان حکومــت پانصدســاله ای پــی 
ریــزی می شــد و همــت اصلــی ســران حکومــت تــازه، کوبیــدن مخالفــان بــود. 
مثــا توجــه کنیــد کــه از ســال 132 کــه رســما حکومــت عباســیان آغــاز شــد تــا ســال 
137 هجــری ســردمداران آن از هیبــت و عظمــت یکــی از بزرگتریــن ســرداران خــود 
یعنــی ابومســلم خراســانی هــراس داشــتندو تــا او را بــا حیلــه و فریــب نکشــتند)2( 
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احســاس آرامــش نکردنــد وامــام صــادق)ع( بــا توجــه به ایــن فضــا، پایه هــای 
فکــری نظــام تشــیع یاطــرح جایگزیــن را بنانهــاد.

ســال ها پیــش از اماّمــت حضــرت صــادق)ع( تقریبــا یکصــدو ســیزده ســال 
پیش،جدایشــان پیامبــر اکــرم)ص( در روزی گــرم و ســوزان و بــه هنــگام بازگشــت از 
آخریــن حــج خــود در غدیــر خــم جانشــینی خویــش را بــه فرمــان خــدای بــه امــام 
ــع اهــل ســنت از  ــع شــیعی و بعضــی از مناب ــر اســاس مناب ــرد و ب ــذار ک علــی)ع( واگ
مــردم درایــن بــاره بیعــت گرفــت. )3( امــا صاحدیــد پیامبــر اکــرم)ص( بــه دالیلــی 
مــورد پذیــرش بعضــی از صحابــه قــرار نگرفــت و بــا رحلــت حضــرت، خافــت در 
ســقیفه بنــی ســاعده مســیری تــازه یافــت. چندتــن از صحابیــان مهاجــر در برابــر 
انصــار کــه خــود دچــار دو دســتگی شــده بودنــد بــا اســتناد بــه حــق خویشــاوندی 
باپیامبــر)ص( خافــت را حــق خــود دانســتند )4( نــه حــق انصــار. و بــا آن کــه امــام 
علــی)ع( خویشــاوندی روشــنتری بــا پیامبــر)ص( داشــت به ایــن بهانــه کــه عــرب 
ــرد و قبــا نبــوت  ــرای بنی هاشــم بپذی ــدازه ای را ب ــازات بیــش از ان ــد اّمتی نمی توان
بــه بنی هاشــم رســیده بــود و اینــک خافــت بایــد بــه دیگــر تیره هــای قریــش برســد 

خــود را شایســته خافــت دیدنــد. )5(
از پس ایــن تدبیــر، مســیر قــدرت سیاســی دراّمــت اســامی دگرگون شــد و بــه 
تدریــج هرچــه بــر ســال ها افــزوده می شــد این دگــر گونــی نیــز بیشــتر خودرانشــان 
ــه در ســال 35 قمــری که اندکــی ازانحرافــات خــود را نشــان  ــه ای ک ــه گون مــی داد ب
ــود و اّمــت اســامی به چشــم خویــش بعضــی از آن را می دیــد شورشــی رخ  داده ب

داد کــه خلیفــه ســوم در طــی آن کشــته شــد. )6(
بــه گواهــی جنگ هــای ســه گانــه ای کــه امــام علــی)ع( بــا ناکثیــن، قاســطین 
ومارقیــن انجــام داد )7(، می تــوان پذیرفــت کــه جامعــه اســامی دچاربحرانی 
عمیــق شــده بــود; بحرانــی کــه در تبدیــل خافــت بــه ملوکیــت خودرانشــان داد 
و خانــدان بنــی امیــه کــه بیــش از ایــن در میــان مســلمانان جایگاهــی نداشــتند و 
طلقای)آزادشــدگان( پیامبــر)ص( در فتــح مکــه بودنــد، )8( بــا موقعیــت ســنجی 
سیاســی بــه اقتــدار رســیدند و حکومتــی 90ســاله را بنیــان نهادنــد. سیاســت عرب 
گرایــی امویــان موجــب شــد تامخالفت هایــی بــا آنــان در جهــان اســام رخ دهــد و 
تحلیــل گــران یکــی ازعلــل ســقوط این سلســله را همیــن سیاســت می داننــد. )9(
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امویــان بــا توجــه بــه ســابقه ناشایســت خــود در میــان اّمت اســامی جدی ترین 
رقیــب خویــش را بنی هاشــم و علویــان می دانســتند و بــرای بــی مقــدار نشــان 
دادن رقیــب بــه هــر حربــه ای متوســل می شــدند. از جملــه بــه ســاختن احادیــث و 
روایاتــی دســت یازیدنــد تــا حســن ســابقه بنی هاشــم وعلویــان را کــه بویژه در ســایه 
فداکاری هــای حضــرت علــی)ع( بــه اعتبــاری فــوق تصــور دســت یافتــه بودنــد 

بیاالینــد.
علــی)ع( حضــرت  مذمــت  در  روایاتــی  جعــل  بــه  نخســت  حدیــث  جاعــان 

پرداختنــد. )10( و در مرحلــه دوم از اختــاف میــان خلفــا و امــام علــی)ع( هــر آنچــه 
نیکــی و ســجایای اخاقــی بــود بــه رقیبــان آن حضــرت نســبت دادنــد و در برابــر هــر 
ــاره فضیلتــی مشــابه بــرای  فضیلتــی کــه بــرای امــام وجــود داشــت احادیثــی را درب
رقیبــان نیــز جعــل کردنــد )11( تــا آنچــه امــام علــی)ع( بدان ها ممتــاز بود عــادی جلوه 
کنــد و درنهایــت هماننــد یکــی از اصحــاب پیامبــر)ع( تلقــی شــود نــه باالتــر و درمقــام 
خافــت هــم خلیفــه ای چونــان دیگــران معرفــی شــود کــه حتــی بــه سیاســت های 

زیرکانــه روزگار نیــز کــه عبــارت از حیلــه و مکــر و فریــب باشــد آگاه نیســت. )12(
ــر و در  ــی)ع( را برمناب ــام عل ــان ســب ام ــد و فرم ــا نکردن ــز اکتف ــان به ایــن نی اموی
خطبه هــا و پــس از هــر نمــاز اعــام کردنــد )13( کــه تــا پایــان حکومــت آن هــا بــه جــز 

مقطــع کوتــاه خافــت عمربــن عبدالعزیــز )14( )99 تــا101 هجــری( باقــی بــود.
ابوطالــب،  چون ایمــان  موضوعاتــی  بــه  پرداختــن  کــه  اســت  توجــه  شــایان 
پدرحضــرت علــی)ع( در هنــگام مــرگ کــه همواره یکــی از نقاط اختاف میان شــیعه 
و ســنی بــوده اســت و طرفیــن در ایــن بــاره کتاب هایــی نوشــته اند. )15( باتوجــه 
بــه کفــر ابوســفیان کــه تــا حملــه مســلمانان بــه مکــه و ایمــان اجبــاری او، حملــه بــه 
ابوطالــب و طرح ایمــان او باهمیــن انگیــزه بــود و بــه گفتــه یکــی از محققــان، اگــر 
ابوطالــب، پدرحضــرت علــی)ع( نبــود هرگز مــورد تهاجم قــرار نمی گرفــت. )16( عاوه 
برایــن در عرصــه اجتماعــی بســیاری از صلــح اجبــاری امــام حســن)ع( )18( علویــان 
را ظاهــرا از صحنــه سیاســی جامعــه حــذف کــرد. هرچنــد امــام بازیرکــی مــوادی را 
در صلحنامــه گنجانــده بودکــه فقــط از آن طریــق می شــد ماهیــت بســیار متظاهــر 
معاویــه را بــه جامعــه نشــان دهــد. مــوادی چــون عــدم اذیــت و آزار شــیعیان علــی 
و عــدم تعییــن جانشــین از ســوی معاویــه دومــاده مهم ایــن قطعنامــه بودنــد کــه بــا 
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زیرپاگذاشــته شــدن از ســوی معاویــه چهــره واقعــی او را نشــان دادنــد.
هنگامی کــه حجربــن عــدی یکــی از شــیعیان امام علی)ع( توســط مامــوران معاویه 
بــه شــهادت رســید موجــی از مخالفــت بــا سیاســت های معاویــه بــه وجــود آمــد کــه از 

آن میــان می تــوان پاســخ تنــد امــام حســین)ع( بــه نامــه معاویــه اشــاره کــرد. )19(
همچنیــن انتصــاب یزیــد بــه جانشــینی نیــز پیامدهــای جــدی بــه همــراه 
داشــت و معاویــه فقــط بــا زور و شمشــیر و تهدیــد وانســت بیعــت بــرای یزیدبگیرد. 
)20( باوجــود شــخصیت های مطرحــی چــون امــام حســین)ع( در میــان اّمــت 

اســامی معاویه پســرش یزیــد را بــه مــدارا با ایشــان ترغیب کــرد. )21(
تا ایــن زمــان کــه ســال 60 هجــری بــود بــه نظــر می رسید اندیشــه اماّمــت شــیعی 
در محــاق قــرار گرفتــه بود اینــک امــام حســین)ع( در شــرایطی متفــاوت قرار داشــت 
کــه از یــک ســو همــراه پیروزی هــای مســلمانان درخــارج از شــبه جزیــره عربســتان 
تــازه،  بــن معاویــه خلیفــه  بــود )22( و از ســوی دیگــر یزیــد  و آوازه داخلــی آن 
شــخصیت اجتماعــی مــورد قبولــی نداشــت و بســیاری از مســلمانان و صحابــه و 
ــه خــود  ــه دیانــت نمی پذیرفتنــد. کســی چــون ابوایــوب انصــاری ک تابعیــن او را ب
را موظــف بــه شــرکت درهمــه نبردهــای مســلمانان بــا کفــار می دانســت یکبــار بــا 

شــنیدن امــارت و فرماندهــی یزیــد از شــرکت در نبــرد ســرباز زده بــود. )23(
امــام حســین)ع( بــا درک صحیح ایــن موقعیت در شــرایطی که به نظرمی رســید 
خافــت در دســت امویــان بــه ســلطنت تبدیــل شــده و آنــان از هروســیله ای از 
جملــه دیــن بــرای نشــان دادن مشــروعیت خود ســودی بردندامام با مشــروعیت 
گــذار دیــن اســام می توانســت رویــاروی  نــواده بنیــان  بــه عنــوان  ذاتــی خــود 
مشــروعیت خــود ســاخته امویــان بایســتد و بــا ســخن ونهضــت خــود بــه اصــاح 

اّمــت بپــرازد. همــان کــه هــدف امــام)ع( بــود. )24(
ایشــان می توانســت نســب خویــش بــه پیامبــر)ص( را بــه مــردم یــادآور ســازدو 

بــدان اســتناد جویــد چنــان کــه در هنــگام رخواســت بیعــت یزیــد فرمــود:
»مثلــی الیبایــع مثلــه« همچــو منــی )با ایــن شــرافت نســبی( بــا چــون اویــی 

بیعــت نخواهــد کــرد. )25(
مهمتریــن بازتــاب قیــام و شــهادت امــام حســین)ع( ازبیــن بــردن باقی مانــده 

آبــروی اجتماعــی و جایــگاه دینــی امویــان درمیــان مــردم بــود.
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امــام نشــان داد کــه امویــان چگونــه پســر دختــر پیامبــر)ص( را کــه آن همــه 
حدیــث از رســول خــدا)ص( در فضیلــت او رســیده بــود بــه قتــل رســانند. )26(

امــام نــه ی بــزرگ را گفــت و ماهیــت نفــاق بنیــاد امویــان را برمــا کردکــه چگونــه 
بــه تنهــا چیــزی کــه نمی اندیشــند دیــن الهــی اســت. و حاضرنداحــکام مســلم 
ــپاهیان  ــه س ــاری ک ــرح رفت ــد. ش ــا بگذارن ــر پ ــدرت زی ــظ ق ــر حف ــه خاط ــامی را ب اس
امــوی بــا خانــدان امــام حســین)ع( کردند ایــن مهــم را بــه نمایــش گذاشــت. )27( 
و ایــن چهــره پنهــان شــده در ســرکوب خونیــن وهتــک حرمــت از مــردم فضاحــت بــا 
تخریــب خانــه خــدا تکمیــل گردیــد. )29( تاثیــر قیــام امــام حســین)ع( بدون تردیــد 
آن قــدر ســریع بــود کــه بــا مــرگ زودهنــگام یزیــددر ســال 64 هجــری پســرش معاویه 
دوم تنهــا چهــل روز حکومــت کــرد ودرخطبــه ای اعــام نمــود کــه پــدر و جــد او 
غاصــب خافــت بودنــد و خوداســتعفا کــرد. )30( اما ایــن تــازه آغــاز کار بــود. جامعــه 
اســامی به تدریــج متوجــه ظلــم وســتم بنــی امیــه می شــد و شــورش ها دوبــاره بــه 
راه افتادنــد. شــورش های توابیــن در ســال 6665 هجــری بــه خونخواهــی امــام 
حســین)ع( )31(،مختــار ثقفــی در67 هجــری و پیــروزی او و قصــاص قاتــان امــام 
ــون  ــاط گوناگ ــوارج در نق ــد خ ــورش های دوبان ــز ش ــش )32( و نی ــین)ع(و یاران حس

جهــان اســام معادلــه )33( را بــه نفــع بنی هاشــم تغییــر داد.
در واپسین سال نخستین سده اسامی خلیفه نجیب اموی عمربن عبدالعزیز 
بــرای نخســتین بــار دســتور داد تــا ســّب امــام علی)ع(برمنابــر و در خطبه هــا حــذف 

شــود و فــدک دوبــاره بــه بنی هاشــم و علویــان بازگردانــده شــود. )34(
امــا بــه نظــر می رســید نهالــی کــه امــام حســین)ع( بــا خــون خــود آبیــاری کــرده 
بود اینــک بــه ثمــر نشســته و زمــان بهــره بــرداری از آن فرامی رســید. اینــک بــه 
اختصــار وضعیــت بنی هاشــم را پــس از شــهادت امــام حســین)ع( پــی می گیریــم:
نخســتین جرقه هــای اختــاف در میــان بنی هاشــم احتمــاال پــس از شــهادت 
امــام حســین)ع( رخ داد. آن هنــگام کــه گروهــی مشــهور بــه کیســانیه معتقــد بــه 
اماّمــت محمدحنفیــه شــدند کــه از نظــر ســنی از امــام ســجاد)ع( بزرگتربــود و بــه 
ــد  ــود معتق ــورش خ ــار در ش ــردم )35( مخت ــرام م ــورد احت ــوی م ــوان عالمی عل عن
بــود کــه بــه اجــازه او قیــام کــرده اســت. محمــد )36( حنفیــه در ســال 81 هجــری 
درگذشــت. )37( و گروهــی بــه ســراغ پســرش ابوهاشــم رفتنــدو اماّمــت او را معتقــد 
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ــر  ــرگ بناب ــگام م ــه هن ــال ب ــن س ــود و در ای ــده ب ــری زن ــال 99 هج ــا س ــه ت ــدند ک ش
روایــت جعلــی بعــدی توســط بنــی عباس ابوهاشــم کــه فرزنــدی نداشــت اماّمت را 
بــه محمدبــن علــی بــن عبــداهّلل بــن عبــاس واگــذار کــرد. )38( و اماّمت ایــن گونــه از 

علویــان بــه عباســیان منتقــل شــد.
همزمــان بــا گســترش دعــوت عباســیان کــه شــعار خــود را »الرضــاء مــن آل 
امــام و  نــام واقعــی  افشــای  از  امــام  ابراهیــم  بــه دســتور  و  قــرار داده  محمــد« 
رهبــر پرهیــز می کردنــد. )39( واژه آل محمــد کــه عنــوان ویــژه تیــره علــوی بــود 
بــه کار عباســیان آمــد. تقســیم بنــدی ابراهیــم امــام از وضعیــت شــهرها نشــان از 
آمادگی ایرانیــان بــرای قیــام دارد و نیزعاقــه آنــان بــه اهــل بیــت علیهــم الســام 
)40( یــک حرکــت مــوازی از ســوی بنــی عبــاس مــردم را فریفتــه بــود چنــان کــه 
بعضــی از بــزرگان همراه ایــن نهضت ماننــد ابوســلمه خــال کــه به ایــن فریــب پــی 

ــد. )41( ــام ش ــان اع ــت علوی ــواداری از خاف ــرم ه ــه ج ــود ب ــرده ب ب
شــاید یکــی از علــل واقعــی مخالفــت امــام صــادق)ع( بــا قیــام زیــد بــن علــی بــن 
الحســین)ع( براســاس روایاتــی کــه مخالفــت حضــرت را نشــان می دهــد، )42( 
پیــش از هرچیــزی فضــای نامناســب آن بــود کــه اتفاقــا بســیارمورد ســوء اســتفاده 
عباســیان قــرار گرفــت، بــه گونــه ای کــه مــزار پســرش یحیــی در خراســان کــه قبــا 
از ســوی ابراهیــم امــام بــه عنــوان منطقــه نفــوذ تبلیغاتــی مطــرح شــده بــود و 
احتمــاال تشــویق او بــه قیــام وخونخواهــی پــدر از ســوی داعیــان عباســی احتمالی 
اســت کــه نمی تــوان بــه ســادگی از آن گذشــت. زیــرا شــهادت یحیــی در خراســان 
بــه ســال 126 هجــری درشــورش عباســیان و ســقوط امویــان در خراســان مهــم 

ارزیابــی شــده اســت. )43(
تــازه قــرار داد وبنیــان  اّمــت اســامی را در تحولــی  روی کار آمــدن عباســیان 
حکومتــی 90 ســاله را فــرو ریخــت و حکومتــی پانصــد ســاله را بــه قــدرت رســاند. امــا 
آنچــه مهــم اســت نقــش مــوازی عباســیان بــود کــه درشــرایط ویــژه تاریخــی بایــک 

ســوء اســتفاده بــزرگ بــه قــدرت رســیدند.
بســیار طبیعــی بــود کــه منتظــر یــک حرکــت نســنجیده در عرصــه سیاســی 
ازســوی نماینــده مهــم و بــزرگ علویــان باشــند. چنــان کــه در ماجــرای قیــام 
محمــد نفــس زکیــه در ســال 145 رخ داد و منصــور بهــره بــرداری بــزرگ ازآن بــه نفــع 
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عباســیان انجــام داد. )44(
امــام صــادق)ع( کــه بــه دقــت همه ایــن تحــوالت اجتماعــی را زیــر نظــر داشــت 
فضــای سیاســت را هرگــز آمــاده یــک قیــام علنــی سیاســی ندیــد. آنچــه کــه جامعــه 
اســامی از آن رنــج می بــرد زیــر ســاخت فکــری بــود و اال ایشــان بــه هیــچ وجــه 
کمتــر از شــخصیتی چــون ابومســلم نبود ایــن را از نامــه تاریخــی ابومســلم بــه 
امــام که ایشــان بــدون خوانــدن آن را بــه آتــش ســپرده بودنــد، می تــوان فهمیــد. 

ــرد؟ ــه بایدک ــود: چ ــن ب ــزرگ مطرح ای ــش ب پرس
جــّد او امــام حســین)ع( بــا قیــام خونیــن خــود دل هــای بســیاری ازمســلمانان 
را درگوشــه و کنــار جهــان اســام متوجــه اهــل بیــت پیامبر)ص(کــرده بــود و در 
زمــان امــام صــادق)ع( حکومتــی روی کار آمــده بــود کــه از شــعار »الرضــا مــن آل 
محمــد)ص«( اســتفاده و ســپس آل محمــد واقعــی را کنــار زده بــود و مــردم نیــز 
چــه  اســامی معلول  جامعــه  در  وتلــّون  دگرگونــی  همــه  بودند. ایــن  پذیرفتــه 

عواملــی می توانســت باشــد؟
درایــن فضــای تیــره کــه مذاهــب اهــل ســنت در حــال شــکل گیــری بودنــد چــه 
چیــزی می توانســت شــیعه را پایــدار ســازد؟ آنچــه کــه بــه درون فرهنــگ مــردم راه 

یابــد و تفســیر آن هــا را از رابطــه خــود بــا خــدا و جامعــه اســامی دگرگون ســازد.
پــس در حقیقــت گام دوم در بنیانگــذاری یــک مکتــب را حضــرت صــادق)ع(

برداشــت. گویــا مردمی کــه از پــس قیــام امــام حســین)ع( دلداده ایــن خانــدان 
شــده بودنــد بــه ســراغ آن هــا آمــده و می پرســیدند کــه اگــر نه امویــان و نه عباســیان 
شــما چــه می گوییــد؟ و چــه تفســیری از اســام داریــد؟ و بــه عبــارت روشــن تر طــرح 

جایگزیــن شــما چیســت؟
ــا او و انســان موردنظــر  نشــان دادن یــک تفســیر جامــع ازخــدا، رابطــه مــردم ب
اســام در آن زمــان مهمتریــن دغدغه هــای حضــرت امــام جفعــر صادق)ع(بــوده 
اســت اعتقــادات عقانــی، اخــاق بایســته و دســتورالعمل های فــردی واجتماعــی 
)فقــه( مهمتریــن حوزه هایــی بــود کــه امــام صــادق)ع( در آن هابــه طــرح و اندیشــه 
دینــی پرداختنــد و چــون چنیــن شــد، تشــیع دارای شناســنامه رســمی گردید و 
مذهــب مــا بــه نام ایشــان مزیــن شــد. در ادامــه نمونــه ای از دیدگاه هــای امــام 
صــادق)ع( کــه نشــان دهنــده اســام نــاب محمدی)ص(،اســت ارائــه می گــردد.
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بسم اهّلل الّرحمن الّرحیم
الحمــدهّلل رّب العالمیــن و الّصــاة و الّســام علــی ســّیدنا محّمــد و آلــه الّطاهرین 

و لعنــة اهّلل علــی اعدائهــم اجمعین.
ــاُم ِلــداُوَد بــِن  َو ِبٰهــَذا ااِلســناِد َعــن  َابی َقتــاَدة قــاَل: قــاَل ابوَعبــِداهّلِل َعَلیِه الّسَ
ــُمَها اهّلُل َحیــُث  ــٌد ِبَبعــٍض، ُیَقّسِ ِســرحاَن: یــا داُوُد ِاّنَ ِخصــاَل الَمــکاِرِم َبعُضهــا ُمَقّیَ
ُجــِل َو ال َتکــوُن فــی ِابِنــِه َو َتکــوُن ِفــی الَعبــِد َو ال َتکــوُن فــی  َیشــاُء َتکــوُن ِفــی الّرَ
ناِئِع. )۱( ِدِه: ِصــدُق الَحدیــِث َو ِصــدُق الّنــاِس َو ِاعطاُء الّســاِئِل َو الُمَکاَفــَاُة ِبالّصَ َســّیِ

َو ِبٰهَذا ااِلسناِد َعن  َابی َقتاَدَة قال:
ایــن چنــد حدیثــی کــه روزهــای قبــل خواندیــم و ایــن ]حدیثــی[ کــه امــروز 
می خوانیــم، ســندهای صحیــح و بســیار معتبــری دارد؛ ابی قتــاده هــم ثقه اســت.
ــا داُوُد ِاّنَ ِخصــاَل الَمــکاِرِم  ــِن ِســرحاَن: ی ــداُوَد ب ــاُم ِل بوَعبــِداهّلِل َعَلیِه الّسَ قــاَل اَ

ــٌد ِبَبعــض َبعُضهــا ُمَقّیَ
]امــام صــادق)ع( می فرمایــد:[ بعضــی از مــکارم اخــاق و خصلت هــا وابســته ی بــه 
بعضــی دیگــر اســت، یعنــی بــا هــم ارتبــاط دارد؛ یــا ارتباط عّلــی و معلولــی دارد که یکی 

عّلــت آن دیگــری اســت، یــا بــه نحــوی ارتبــاط عملّیاتــی و رفتــاری با همدیگــر دارند.

شرح حدیث 
صفت های برجسته  اخالقى به بیان مقام معظم رهبری
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ُمَها اهلُل َحیُث َیشاء ُیَقّسِ
این هــا را هــم مثــل بقّیــه ی چیزهــا از خــدا بدانید؛ ایــن را هــم خــدا می دهــد. 
بلــه، کار خــدای متعــال بی حکمــت نیســت و رفتــار مــا، اختیــار مــا، و اراده ی مــا 
در ایجــاب رحمــت الهــی تأثیــر دارد لکــن باالخــره آنچــه بــه مــا داده می شــود، از 
همــه ی مــکارم، از همــه ی خوبی هــا، از همــه ی ِنَعــم -از جملــه مــکارم اخــاق- از 
طــرف خــدا اســت، خداونــد تقســیم می کنــد؛ بــه شــما یــک چیــزی می دهــد، بــه 

دیگــری یــک چیــز می دهــد، بــه آن دیگــری یــک چیــز ]دیگــر[ می دهــد.

ُجِل َو ال َتکوُن ِفی ابِنه َتکوُن ِفی الّرَ
گاهــی یــک صفــت خوبــی در پــدر هســت، در پســر نیســت. اینکه حــاال می گوینــد 
ژن یــا ژِن ]خوب[! این هــا خیلــی اعتبــاری نــدارد. گاهــی اوقــات پــدر یــک صفــت 
خوبــی دارد، پســر نــدارد؛ عکســش هــم هســت کــه پســر یــک صفــت خوبــی دارد که 

پــدر ندارد. این ها ایجــاب الهــی و ِانعــام الهــی اســت.

ِده َو َتکوُن ِفی الَعبِد َو ال َتکوُن فی َسّیِ
ایــن جــور هــم نیســت کــه موقعّیــت اجتماعــی و شــأن اجتماعــی هــم تأثیــر 
ــه ســّید او،  ــرده ای دارد ک ــی را یــک ب ــه، گاهــی یــک صفــت خوب داشــته باشــد؛ ن
ــدارد. مســتخدم شــما گاهــی اوقــات یــک خصوصّیتــی دارد کــه شــما  ــاب او ن ارب
آن خصوصّیــت را نداریــد. یــک صفــت خوبــی در فــرد زیردســت مــا هســت کــه آن 
صفــت در مــا نیســت؛ یعنــی او باالتــر از مــا اســت. خــب، حاال ایــن صفــات و مــکارم 
اخــاق که ایــن قــدر هــم دربــاره اش فرموده انــد، چــه چیزهایــی اســت؟ چنــد 
صفــت را حضــرت بیــان می فرمایند. این هــا واقعــًا همــان جلوه هــای درخشــان 
اســام اســت؛ لــّب اســام این ها اســت. این خصوصّیــات ]اســت[ کــه انســان های 
برجســته می ســازد و بــه برکــت وجــود انســان های برجســته در یــک اجتمــاع، 
در یــک جامعــه ی بشــری، نظــام اجتماعــِی برجســته بــه وجــود مــی آورد و ]اگــر[ 
انســان های  باگذشــت،  انســان های  شــجاع،  انســان های  کریــم،  انســان های 
صــادق در یــک جامعــه ای باشــند، این جامعــه، جامعــه ی برجســته ای می شــود؛ 
]البّتــه[ عکســش هــم صــادق اســت. واقعــًا انســان باید این هــا را مثــل ُدر و گوهــر 
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گرانبهــا روی چشــمش بگــذارد و بــه دنیــا عرضــه کنــد. 
حاال این صفات چیست؟ اّول:

 الَحدیث
ُ

ِصدق
راســتگویی. االن کشــور خــود مــا کشــور اسامی اســت و از بســیاری از جوامــع 
دنیــا هــم انصافــًا بهتــر و پاکیزه تــر و طاهرتــر اســت اّمــا در عیــن حــال شــما ببینیــد 
اســت؛  نبــودِن همیــن صفــت  از  ناشــی  مــا  کشــور  از مشــکات داخــل  خیلــی 
صدق الحدیــث نیســت، راســتگویی نیســت. راســتگویی یعنــی چــه؟ یعنــی شــما 
حرفــی را کــه می زنیــد، مطابــق بــا واقــع باشــد. اگــر دانســتید مطابــق بــا واقــع اســت 
و گفتید، ایــن راســت اســت؛ اگــر نــه، نمی دانیــد مطابــق واقــع اســت یــا نیســت اّمــا 
می گویید، ایــن صــدق نیســت. »صــدق« عبــارت اســت از اینکــه شــما چیــزی را کــه 
می دانیــد مطابــق واقــع اســت، بیــان می کنیــد. فضــای مجــازی را ماحظــه کنیــد 
کــه بــر اثــر حــرف، شــایعه، دروغ، خــاف، تهمــت، نســبت بــدون واقعّیــت به ایــن، 
ــه وجــود  ــور ب ــای دروغ در کش ــه همدیگــر، یــک فض ــه پاییــن، ب ــاال، ب ــه ب ــه آن، ب ب
می آیــد؛ ببینید، این هــا اشــکال اســت. پــس اّول »ِصــدُق الَحدیــث« ]یعنــی[ همــه  

ســعی کنیــم راســت بــر زبــان جــاری کنیــم. دّوم:

 الّناس
ُ

َو ِصدق
ــب و خدعــه و فریــب و دورویــی  ــا تقّل ــا مــردم ب ــا مــردم هــم صــادق باشــید؛ ب ب
در  انســان  مــردم؛  بــا  عمــل  صــدق  یعنــی  الّنــاس«  »ِصــدُق  نکنیــد.  برخــورد 
مواجهــه ی بــا مــردم بــا صداقــت وارد بشــود، با کلــک و دروغ و فریــب و مانند این ها 
بــا مــردم برخــورد نکنــد. اگــر مــا در مســائل گوناگــون اجتماعی مــان، سیاســی مان، 
انتخاباتمــان، و مانند این هــا، همیــن یــک مــورد را مراعــات کنیــم، ببینیــد چقــدر 

ــاد خواهــد شــد؛ »َو ِصــدُق الّناس«. ایــن هــم دّوم. ــا آب دنی

َو ِاعطاُء الّساِئل
]اگــر ســائل[ از شــما چیــزی خواســت، بــه او بدهیــد اگــر چنانچــه می توانیــد. 
یــک وقــت یــک فقیــری اســت کــه از شــما ســؤال نکــرده، خــب ]اگــر[ بــه او کمــک 
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ــی  ــرد یعن ــؤال ک ــرد -س ــت ک ــما درخواس ــه از ش ــر چنانچ ــا اگ ــت اّم ــوب اس ــد خ کنی
درخواســت کــرد- آن وقت ایــن مکرمــت بزرگــی اســت و او را رد کــردن، خــاف 

مکرمــت انســانی اســت.

ناِئع  ِبالّصَ
ُ

ة
َ
ا

َ
َو الُمکاف

»َصنیعــة« یعنــی کارهــای نیــک؛ خدمتهــای نیــک بــه دیگــران را می گوینــد 
»صنیعــه«. »ُمکافئــه ی بــه صنایــع بکنیــد« یعنــی ]اگــر[ کســی بــه شــما نیکــی کــرد، 
ــا  ــه نیکــی دیگــران را ب ــه او نیکــی کنید. ایــن جــور نباشــد ک ــل ب شــما هــم در مقاب
 بــا بــدی پاســخ بدهیــم. ]اگــر[ کســی بــه مــا نیکــی کــرده، خــب در 

ً
اهمــال و احیانــًا

ــه او نیکــی کنیم. ایــن هــم ســّوم. ــد ب مقابــل بای

ســوژه سـخن

۱( امالى طوسى، مجلس یازدهم، صفحه ی ۳۰۱؛ »امام صادق)ع( به داودبن سرحان مى فرماید: ای داود! برخى 
گاهى این صفات  كه این ها را خدا تقسیم مى كند؛  از مكارم اخالق به برخى دیگر وابسته است و با هم ارتباط دارد 
آن ها  از جمله ی  نیست.  اربابش  در  و  دارد  برده ای وجود  در  گاهى  یا  نیست  در پسرش  و  در مردی وجوددارد 
كردن در مقابل  كه درخواستى دارد و نیكى  است: راستگویی و صداقت با مردم در عمل، و بخشیدن به فقیری 

خوبی های دیگران.

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�
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اعوذ باهّلل  من الشیطان الرجیم
بسم اهّلل  الرحمن الرحیم

رب اشرح لی صدرى و یسر لی امرى و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
بحــث ایــن چنــد جلســه مــا دربــاره شــرح صــدر و ســعه صــدر بــود ویــك مقــدارى 
دربــاره اش صحبــت کــردم و دیدیــم که،چــه کمــال چــه کمــال مــادى مرهــون صبــر 
و اســتقاّمت مخصوصــا شــرح صــدر و ســعه صــدر اســت و اگــر انســان صبــر نداشــته 
باشــد از میــدان در مقابــل مشــکات در بــرود نتوانــد مشــکات را حــل بکنــد قطعا 
بــه جایــی نمی رســد کمــال مــادى باشــد چنیــن اســت کمــال معنــوى هــم باشــد 
چنیــن اســت بــی رنــج گنــج میســر نمی شــود بــی صبــر احــدى بــه جایی نمی رســد 
و ایــن صبــر و اســتقاّمت در کارهــا مخصوصــا کارهــاى مهــم و شــرح صــدر در همــه 
کارهــا مخصوصــا کارهــاى مهــم از لــوازم اولیــه اســت. »آلــت الریاســه ســعه الصــدر«

 از همیــن جهــت هــم در ایــن دو دســتور العمــل هــردو بــه پیغمبــر اکــرم)ص( امر 
شــده اســت دســتور داده شــده اســت »و اصبــر علــی مایقولــون و هجرهــم هجــرا 
ــر کســی بخواهــد  ــر نباشــد، قطعــا اگ جمیــا« وایــن »و هجرهــم هجــرا جمیــا« اگ
بــه کمــال مــادى برســد، بــه کمــال معنــوى برســد، قطعــا نمی شــود. چنانچــه اگــر 
بــه جایــی رســیده باشــد نمی توانــد حفــظ کنــد او را. و چــه بســیار هــم دیدیــم 
افــرادى کــه لیاقــت بــراى کارهــاى مهــم را داشــتند از نظــر علمــی، ازنظــر تقــوى، 
نفــوذ اجتماعــی، امــا همیــن مقــدار کــه ســعه صــدر نبــود عقب ماندنــد، عقــب 
رفتنــد. همــان تنــگ نظــرى نداشــتن شــرح صــدر آن هــارا عقــب بــرد. بــه عکســش 
هــم بســیار دیدیــم افــرادى کــه آن دقــت در آن علــم بــاال یعنــی اعلــم از آن هــا بــوده 
باالخــره آن جربزه هــا را نداشــتند، اّمــا ســعه صــدر را شــرح صــدر را داشــتند، نفــوذ 
اجتماعــی، جربــزه بــراى اداره پیــدا شــد، و دیدیــم کــه باهمــان ســعه صدرشــان 
ــدر را  ــعه ص ــن س ــا دارم ای ــان تقاض ــه ت ــذا از هم ــد. ل ــت اداره بکنن توانستنددرس
ــم  ــت می کن ــاره اش صحب ــد درب ــد. بع ــت بیاوری ــو بدس ــدر را موبه م ــرح ص ــن ش ای
کــه صبــر واســتقاّمت و ســعه صدر را چــه جــورى بایــد بدســت آورد ولــی آنکــه االن 
ســفارش می کنــم بــه همــه ایــن کــه اگــر دنیــا می خواهیــد بایــد تســلط بــر اعصــاب 
باشــد، بایــد بتوانیــد مثــل دریــا  گل والى هــا و لجن هــا و مردارهــا را درخــود هضــم 
کنیــد، کارهــاى مشــکل را مشــکات را حرف هــاى ناهنجــار را در خــود هضــم 
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کنیــد، تحمــل داشــته باشــید.
 هفتــه گذشــته می گفتــم کــه گــره وقتــی جلــو می آیــد، مشــکل وقتــی جلــو 
می آیــد، اگــر قابــل حــل اســت بایــد حــل کــرد، اگــر قابــل حــل نیســت اگــر می شــود 
از کنــار آن گذشــت بایــد گذشــت وبــه مطلــوب رســید و اگــر نمی شــود از کنــار آن 
گذشــت باید تحمــل کــرد. چیــزى کــه بحــث امروزمــان اســت و یــك بحــث قرآنــی 
هــم هســت وبایــد همه مــان توجــه بهــش داشــته باشــیم ایــن اســت کــه صبــر و 
اســتقاّمت. ایــن صبــر و اســتقاّمت ایــن شــرح صــدر دوقســم اســت از نظــر قــرآن:

 1ـ  شرح صدر قرآنی
 2ـ  شرح صدر شیطانی 

ــد،  گاهــی  ــد شــرح صــدر دارن ــه شــیطان منش هــا می گوی ــرآن ب یعنــی گاهــی ق
بــه رحمــان منش هــا می گویــد شــرح صــدر دارنــد. یعنــی بــه عبــارت دیگــر گاهــی 
انســان می رســد بــه آنجــا کــه بــراى رســیدن بــه هــدف رحمانــی، رســیدن بــه 
هــدف اســامی، صبر و اســتقاّمت و شــرح صــدر دارد کــه در قــرآن بــه ایــن می گویــد 
دارد،  هــدف شــیطانی صبــر  بــه  رســیدن  بــراى  گاهــی  شــرح صــدر رحمانــی. 
اســتقاّمت دارد، شــرح صــدر دارد، قــرآن بــه ایــن می گویــد شــرح صــدر شــیطانی.
شــرح صــدرى کــه غضــب خــدا روى آن اســت راجــع بــه شــرح صــدرى کــه 
انســان بایــد داشــته باشــد بــراى رســیدن بــه هــدف انســانی بــه هــدف رحمانــی 
قــرآن می فرمایــد »افمــن شــرح اهّلل  صــدره لاســام فهــو علــی نــور مــن رب فویــل 
للغاســیه قلوبهــم مــن ذکــر اهّلل « یعنــی طوبــی لــك خوشــا بــه آن کســانی کــه شــرح 
ــور خــدا همــراه  ــه همــان شــرح صــدر موجــب می شــود ن ــد ک ــی دارن ــدر رحمان ص

ــور مــن ربــه« این هــا اســت »فهــو علــی ن
ــه این هــا قصــی القلــب هســتند. واى  ــه کســانی ک ــد واى ب  بعــد هــم می فرمای
بــه کســانی کــه آن گناهشــان، آن دنیــا طلبــی شــان، موجــب شــده کــه شــرح 
صــدر رحمانــی از این هــا گرفتــه شــده اســت. کــه از همیــن آیــه اســتفاده دیگر 
ــان  ــدر از انس ــرح ص ــد ش ــاه آم ــر گن ــه اگ ــت ک ــن اس ــتفاده ای ــم و آن اس ــم می کنی ه
گرفتــه می شــود. روى گنــاه او رذیلــه اى آمــد بــه دنیاطلبــی، ریاســت طلبی، پــول 
پرســتی، شــهوت رانــی، این هــا شــرح صــدر را از انســان می گیــرد. »فویــل للغاصیــه 
قلوبهــم مــن ذکــر اهّلل « واى بــه کســی کــه ســنگ دل اســت. واى بــه کســی کــه شــرح 
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صــدر نــدارد. شــرح صــدر رحمانــی.
در مقابــل آن در ســوره نحــل؛ شــرح صــدر  در کفــر درســت می کنــد. می فرماینــد 
»ولکــن مــن شــرح بــا لکفــر فعلیهــم فلهــم غضــب اهّلل  فلهــم عــذاب عظیــم ذلــك 
بــه انهــم اصحــب حیــاط لدنیــا علــی االخــره«آن کســانی کــه شــرح صــدر پیــدا 
کردنــددر کفــر، یعنــی می تواننــد مشــکل هاى کفــر را تحمــل بکننــد، مشــکات 
بــه مقاصــد شیطانی شــان، مشــکات  بــراى رســیدن  گنــاه را تحمــل بکننــد، 
هــدف  تابــه  می گذرنــد  مشــکل ها  کنــار  از  می کننــد،  بــاز  را  کفــر  گره هــاى  را، 
شیطانیشــان برســند؛ می فرمایــد کــه غضــب خــدا بــر این هــا اســت، عــذاب بــزرگ 
خــدا بــر این هــا اســت، این هــا چــه کســانی هســتند؟ دنیــا پرســت ها. این هــا چــه 
کســانی هســتند؟ آن کســانی کــه دنیــارا مقــدم می اندازنــد بــر آخــرت »ذلــك بانهــم 

اســتحب حیــاه الدنیــا علــی االخــره«.
 آیــه دیگــر یــك مقــدار رســاتر بــراى همیــن شــرح صــدر در کفــر و شــرح صــدر 
رحمانــی صحبــت می کنــد، می فرمایــد: »فمــن یــرداهّلل  ان یهدیه یشــرح للســام« 
آن کســانی کــه دســت عنایــت خــدا روى ســر این هــا اســت، معلــوم می شــود شــرح 
صــدر رحمانــی پیداکردنــد بواســطه رابطــه بــا خــدا، آن کســانی کــه هدایــت خــدا 
یعنــی هدایــت عنائیــه، دســت عنایــت خــدا روى ســر این هــا اســت. این هــا شــرح 
صــدر دارنــد. بــراى چــی؟ پذیرفتــن اســام.  پذیرفتــن تکالیــف. »فمــن یــرد اهّلل  ان 
یهدیــه یشــرح صــدره لاســام« دیگــر پذیرفتــن برایــش آســان اســت. شــرح صــدر 

دارد می توانــد مشــکاتش را تحمــل بکنــد مشــکات راهضــم بکنــد.
 امــا عکســش »و مــن یــرد ان یظلــه یجعــل صــدره ضیقــا کانمــا یصعــد فــی 
ــه  ــانی ک ــا کس ــون«]1[  ام ــن ال یومن ــی الذی ــس عل ــل اهّلل  الرج ــك یجع ــماء کذل الس
هدایــت عنائیــه خــدا راندارنــد، دســت عنایــت خــدا روى سرشــان نیســت. یــك 
ــراى او مشــکل اســت مثــل اینکــه  ــد ایــن نمــاز اینقــدر ب نمــاز می خواهنــد بخوان
میخواهــد بــه آســمان بــرود »کانمــا یصعــد الــی الســماء« بعــد هــم یــك نفریــن 
کســی  آن  بــر  نــدارد.  ایمــان  کــه  بــاد  کســی  بــرآن  پلیــدى  می فرمایــد  می کنــد 
کــه دســت عنایــت خــدا روى ســرش نیســت. وقتــی هــم برویــم تــوى اجتمــاع 
می بینیــم جــداً چنیــن اســت. یعنــی مثــا بــراى بعضــی نمــاز ســنگین اســت. 
خیلــی هــم ســنگین اســت. ایــن نمــاز اگــر برایــش پنــج دقیقــه بشــود خیلــی 
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ــك ســاعت دو  ــر ی ــه ده دقیقــه بشــود. امــا همیــن اگ ــر از ایــن اســت ک برایــش بهت
ســاعت ســه ســاعت بنشــیند گعــده داشــته باشــد، مخصوصــًا نقــل مجلــس 
ــاعت،  ــار س ــاعت، چه ــه س ــن س ــد، ای ــه باش ــش درآن جلس ــد، دنیای ــت باش غیب
ــگاه می کنــد می بینــد 12  ــراى او نیــم ســاعت اســت. یعنــی یــك وقــت ســاعت ن ب
ــه نمــاز  ــود امــا وقتــی می رســد ب ــد کــه االن اّول شــب ب ــه آنطــرف اســت، می گوی ب
ــر ایــن امــام جماعــت یــك قــدر طولــش بدهــد  اینقــدر برایــش ســنگین اســت. اگ
ایــن فرداشــب نمــی رود. امــا اگــر یــك گعــده چهــار ســاعته داشــته باشــد در گنــاه، 

برایــش ده دقیقــه زیــاد نیســت.
چــه بســیار افــرادى را ســراغ داریــم می بینیــم کــه وقتــی بــه تجمــل گــراى، بــه 
ــا کارى، بــه تظاهــر برســد حاضــر اســت در یــك جلســه دو میلیــون بدهــد. امــا  ری
همیــن دادن خمــس به انــدازه اى برایــش ســنگین اســت کــه می خواهــد یــك 
مقــدارى از آن را خــودش بدهــد یــك مقــدارى را آقــا بهــش ببخشــد. یــك مقدارش 
را بــه پســرش بدهــد. یــك مقــدارش را بــه دختــرش بدهــد. در آخــر کار بــراى اینکــه 
سوســوى وجدانــش تمــام بشــود یــك مقــدراش را بــه عنــوان خمــس بدهــد، 
ــان  ــش آس ــی برای ــون داد، خیل ــرش ده میلی ــراى تظاه ــل ب ــه قب ــن در جلس همی
بــود ده میلیــون. بــراى تجمــل گرایــی جهیزیــه دختــرش داد. امــا وقتــی می رســد 

ــه فقــرا، ضعفــا، بیچاره هــا برایــش مشــکل می شــود. ب
بــه آن انــدازه  بــاز آن دیــن  خیلی هــا از ایــن کارهــا برایشــان ســنگین اســت 
رســانده امــا ســنگین اســت، از اول تــا آخــر یعنــی راســتی بعضی هــا ببینیــد در ربــا 
خــوردن مثــل آب خــوردن ربــا می خورنــد، مســلمان اســت نمــاز می خوانــد، نمــاز 
جماعــت می خوانــد، متدیــن اســت، مکــه مــی رود، عقیــده دارد، کربــا دارد، امــا 
مثــل آب ربــا می خــورد، یعنــی دیگــر شــرح صــدر دارد در ربــا خــورى. دیگــر برایــش 
آســان اســت. غیبــت کــردن برایــش خیلــی آســان اســت، به انــدازه اى کــه حــرف 
عــادى بزنــد. قــرآن می گویــد ایــن شــرح صــدر در کفــر اســت »ولکــن مــن شــرح 
بالکفرصــدرا وقلبهــم غضــب مــن اهّلل « ایــن شــرح صــدر در کفــر ، ایــن مــورد غضــب 

خــدا اســت.
 مــن بعضــی اوقــات بــه شــما می گفتــم بــراى مــن خاطــره شــیرینی اســت از 
حضــرت امــام)ره( آمــده بــود درس و نفــس ایشــان بــه شــماره افتــاده بــود. درس 
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نتوانســتند بگوینــد. رفتنــد. تــب داشــتند. اود کــرد و ســه روز از خانــه نتوانســتند 
بیــرون بیاینــد. بــراى اینکــه یکــی از طلبه هــاى درسشــان پشــت ســر یکــی از 

ــود. ــه گــوش ایشــان رســیده ب ــود، آن غیبــت ب مراجــع غیبــت کــرده ب
بــراى بعضــی غیبــت کــردن یعنــی آب خــوردن. آســانتر،  یعنــی حــرف  امــا 
عــادى زدن. در حالــی کــه گنــاه خیلــی بزرگــی اســت، کــه حــاال یــك ســفره پهــن 
کننــد، در آن ســفره یــك دیــس از  گوشــت مــرده کبــاب کردنــد آوردنــد تــوى ســفره. 
اصــا ســر ســفره می نشــینیم؟ نــه. ســخت اســت برایمــان. خوردنــش ممکــن 
نیســت. بخوریــم ســخت اســت. ایــن را می گوینــد راجــع بــه گنــاه شــرح صــدر 
نداشــتن. امــا همیــن از نظــر معنویــت آمــده تــوى ســفره »ال یغطــب بعضکــم 
بعضاایحــب احدکــم ان یــاکل لحــم اخیــه میتــا فکرهتمــوه« قــرآن اســت دیگــر 

نمی شــود منکــر شــد.
داریــم  مــرده  گوشــت  دیــس  یــك  نشســتیم،  غیبــت  ســفره  ســر  کــه  وقتــی   
بزننــد  هــم  تازیانــه  را  مــا  نمی خوریــم،  بشــود  بــه ظاهــر  کــه  آنجــا  می خوریــم. 
نمی خوریــم. امــا ایــن را داریــم بــا یــك ولعــی می خوریــم. ایــن چــی؟ یعنی بعضــی 

اوقــات انســان می رســد بــه آنجــا کــه در گنــاه شــرح صــدر پیــدا می کنــد.
 چنانچــه بعضی هــا تــوى نمــاز شــب شــرح صــدر دارنــد، چقــدر مــزه دار اســت. 
یعنــی روز بــه کارش اســت تــوى بــازار »ال تلهیهــم تجــارة وال بیــع عــن ذکــر اهّلل « امــا 
بــه فکــر دل شــب. خطــاب شــد یــا رســول اهّلل  یــك افــرادى هســتند کــه این هــا 
در روز بــه فکــر ایــن هســتند کــی می شــود آخــر شــب مناجــات بــا مــن. ایــن شــرح 
صــدر اســت. از خــواب بیــدار شــدن در هــواى ســرد، در هــواى گــرم، جــوان خــواب 
را پشــت پــا گذاشــتن. بقــول قــرآن شــریف پشــت پــا بــه رختخــواب زدن »تتجافــی 
جنوبهــم عــن المضاجــع یدعــون ربهــم خوفــا و طمعــا و ممــا رزقناهــم ینفقــون فــا 

تعلــم نفــس بمــا اخفــی لهــم مــن قــرة اعیــن جزاءبمــا کانــوا یعملــون«]2[ 
بــه آن نرســی نمی دانــی. هیــچ کســی  تــا  یعنــی نمی دانــی چــه لذتــی دارد 
نمی دانــد مگــر بــه آن برســد. چــه کســانی؟ آن کســان دو تــا صفــت دارنــد در 
روزشــان »وممــا رزقناهــم ینفقــون« به انــدازه اى لــذت می بــرد کــه هیــچ کــس 
نمی توانــد درك بکنــد. از اینکــه توانســت یــك دختــرى را جهزیــه بدهــد، توانســت 
یــك پســرى را خانــه بدهــد. فقــط خــدا می دانــد و آن کســانی کــه بهــش رســیدند. 
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شبشــان را بــا خــدا، به انــدازه اى برایــش شــیرین اســت کــه بقــول امــام صــادق)ع( 
»الرکعتــان فــی جــوف لیــل احــب الــی مــن الدنیــا و مافیهــا«دو رکعــت نمــاز شــب 

بــراى مــن از دنیــا و آنچــه در دنیــا هســت بهتــر اســت. 
یعنــی امــام صــادق)ع( می گوینــد کــه تمــام دنیــا را بــه مــن بــده دو رکعــت نمــاز 
شــب از مــن بگیــر، مــن نمی کنــم، مــن نمی دهــم. ایــن شــرح صــدر دارد در تکالیــف. 

دیگــر نمــاز برایش آســان اســت. لــذت بخــش اســت. روزه برایــش آســان اســت.
 روایــت داریــم حضــرت عیســی)ع( رفتــه بــود بــراى افطــار خــودش و مــادرش 
در بیابان هــا. وقتــی کــه برگشــت مــادر مــرده بــود. یعنــی چــه؟ یعنــی از دربــه درى 

بیابان هــا، از خــوردن علف هــا، دیگــر از بی شــوهرى، از  بی کســی.
حضــرت عیســی)ع( زنــده اش کردنــد. گفتنــد مــادر جــان می خواهــی بــر گردى؟ 
گفــت: می خواهــم بــراى اینکــه روزه بگیــرم در روزهــاى گــرم. )معلــوم می شــود 
همــان روز روزه بــوده اســت کــه از دنیــا رفتــه کــه پســرش رفتــه بــود علــف تهیــه کنــد 
بــراى افطــار( و نمــاز بخوانــم در شــب هاى بســیار ســرد، در وســط بیابــان. حضــرت 
ــروح«. بــه  ــا بشــود بگوید:»ســبوح قــدوس ربنــا ورب المائکــة وال مریــم، اینکــه پ

ایــن می گوییــم شــرح صــدر.
 از آن طرفــش هــم گاهــی العیــاذ بــاهّلل  شــرح صــدر پیــدا می شــود در گنــاه. در 
معصیــت. نمــاز به انــدازه اى برایــش ســنگین اســت، روزه به انــدازه اى برایــش 
بــه قــول قــرآن  ســنگین اســت، خمــس به انــدازه اى برایــش ســنگین اســت، 
ــد از  ــی می خواه ــی نفــس دارد، وقت ــی تنگ ــك کس ــی الســماء« ی ــد ال ــا یصع »کانم
یــك بلنــدى بــرود بــاال ، بــا ســرازیرى، ســر باالیــی چــه قــدر مشــکل اســت؟ قــرآن 
می گویــد: ســرباالیی ایــن نیســت ســر باالیــی کــه بــرود آســمان چقــدر مشــکل 

ــت...  اس
می گوینــد تنــگ نظرهــا، آن هایــی کــه شــرح صــدر ندارنــد، در تکلیــف ایــن قــدر 

تکالیــف برایشــان مشــکل اســت -می بینیــم در خودمــان در دیگــران- مشــکل.
عکــس آن می بینیــم در بســیارى از گنــاه برایــش آســان اســت، یــك شــرح صــدر 
ــا کمــك  ــا الهــام شــیطان، ب ــور را ب ــه گنــاه دارد، تمــام گره هــاى ک حســابی راجــع ب
شــیطان انســی و جنــی بــاز می کنــد. بــراى اینکــه بــه مطلــوب برســد، بــه گنــاه 
ــوب  ــه مطل ــه ب ــراى اینک ــد، ب ــل می کن ــود، ح ــکات رد می ش ــام مش ــد، از تم برس
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گناهــش برســد. قــرآن می گویــد: ایــن شــرح صــدر دارد. شــرح صــدر شــیطانی. 
»ولکــن مــن شــرح بالکفــر صــدرا و علیهــم غضــب مــن اهّلل  ولهــم عــذاب الیــم«

ایــن عــذاب الیــم مــن نمی دانــم مــراد آخــرت اســت یــا دنیــا. شــاید همیــن دنیــا 
باشــد. یعنــی باالتریــن عذاب هــا، باهــا، بــراى بنــده چیســت؟ آنکــه ایــن حالــت 

را پیــدا بکنــد.
فقــط اینکــه عــذاب خــدا ایــن نیســت. عــذاب خــدا ایــن نیســت کــه نــا امنــی 
باشــد نــه. باالتریــن عــذاب خــدا ناامنــی دل اســت. قطــع رابطــه بــا خــدا اســت. 
ضعفــا برایــش ســنگین باشــند امــا تجمــل گرایی هــا برایــش الزم باشــد، واجــب 
باشــد. چشــم هــم چشــمی برایش واجــب باشــد. کمــك کــردن بــه دیگــران برایــش 

ســنگین باشــد.
 لذا این شرح صدر براى رسیدن به مطلوب واجب است. الزم است. 

امــا ایــن را بایــد توجــه کنیــم کــه ایــن صبــر و اســتقاّمت و شــرح صــدر را. گاهــی 
ــد  ــی اســت گاهــی شــیطانی. و خــدا نکنــد کســی شــرح صــدر داشــته باش رحمان
راجــع بــه گنــاه، شــرح صــدر داشــته باشــد راجــع بــه کفــر. بــه عبــارت دیگــر شــرح 
صــدر داشــته باشــد بــراى اینکــه الهامــات شــیطان را بپذیــرد »ان الشــیطان 
لیوحــون الــی اولیائهــم لیجادلوکــم«]3[ شــرح صــدر راجــع بــه الهامــات شــیطانی 

در مقابــل الهام هــاى خــدا.
 از ایــن آیاتــی کــه خواندیــم یــك نتیجــه هــم می گیریــم، یــك اســتفاده هــم 
می کنیــم. آن اســتفاده ایــن اســت: یکــی از چیزهــاى کــه بــه شــرح صــدر رحمانــی 
میدهنــد رابطــه بــا خدااســت . انســان بتوانــد کارى بکنــد کــه دســت عنایــت خــدا 

روى ســرش باشــد.
مهمی کــه  چیزهــاى  از  یکــی  می کنیــم.  اســتفاده  قــرآن  از  عکســش  بــه  مــا 
موجــب می شــود انســان راجــع بــه کارهــاى رحمانــی ســعه صــدر نداشــته باشــد 
و راجــع بــه کارهــاى شــیطانی ســعه صــدر داشــته باشــد، رابطــه بــا شــیطان اســت 
»فویــل للقاســیه قلوبهــم مــن ذکــر اهّلل « گنــاه روى گنــاه دل را ســیاه کــرده باشــد یــا 
بــه قــول ایــن آیــه کــه خوانــدم »ذلــك بانهــم اســتحبوا الحیوه الدنیااالخــره« دنیــا 
پرســت ها آن کســانی کــه دنیــا دل آن هــا را بــرده اســت حــاال ایــن دنیابــه معنــاى 
عامیــش اســت ایــن »ذلــك بانهــم اســتحب الحیــوة الدنیــا علــی االخره«علــت 
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اســت بــراى آن »ولکــن مــن شــرح بالکفــر صدرا«اســت. یعنــی دنیــا پرســت ها 
آن کســانی کــه دنیــا دل این هــا را بــرده اســت.  این هــا العیــاذ بــاهّلل  شــرح صــدر 
ــه تکلیــف  شــیطانی دارنــد، این هــا شــرح صــدر روحانــی ندارنــد. این هــا وقتــی ب
ــه مشــکات  ــا حوصل ــه  موب برســند برایشــان آســان نیســت حاضــر نیســتند موب

عبــادت را مشــکات اهــداف مقــدس را حــل بکننــد.
 و شــماها نــه ولــی معمــوال ماهــا گرفتاریــم، گرفتــار بــه ایــن ســعه صــدر.  و بدانید 
مصیبــت خیلــی بــاال اســت. همیــن طــور کــه قــرآن می گویــد »فلهــم عــذاب الیــم 
فویــل لقاســیه قلوبهــم مــن ذکــر اهّلل « اگــر هیــچ چیــز نگوییــم جــز آن »و کذلــك 
یجعــل اهّلل  رجــس علــی الذیــن ال یومنــون« خیلــی غضــب بــاال اســت. پلیــدى بــر 
آن کســی کــه شــرح صــدر رحمانــی نــدارد. بعــد میگویــد ایمــان هــم نــدارد »کذلــك 
ــا چیــزى  ــر م ــدارد. اگ ــم ن ــان ه ــون« ایم ــی الذیــن ال یومن ــل اهّلل  الرجــس عل یجع
نداشــتیم بــراى بحــث امروزمــان جــز »و کذلــك یجعــل اهّلل  الرجــس علــی الذیــن 
ال یومنــون« بــس بــود کــه مواظــب باشــیم یــك وقــت گنــاه بــراى مــا آســان نباشــد.
نیســت در میــان مــا امــا بعضــی اوقــات می بینیــم دروغ گفتــن برایــش خیلــی 
آســان اســت. در حالیکــه بــه او می گوینــد: آقــا اگریــك دروغ گفتــی، از دهــن بیــرون 
آمــد، ایــن آســمان ها را می گیــرد، مائکــه لعنــت می کننــد، بــا بــت پرســتی پهلــوى 
هــم گذاشــته شــده اســت و نهــی شــده اســت. »فاجتنبــوا الرجــس مــن االوثــن و 

اجتنبــوا قــوال الــزور« امــا عــادت کــرده اســت بــه دروغ، می گویــد.
 بــه دروغ شــوخی می کنــد دروغ نیمــه شــوخی می گویــد دروغ جــدى می گویــد 

در حالیکــه هیــچ فایــده اى هــم برایــش نــدارد .
دروغ بــراى اســتفاده دنیایــش می گویــد، بــراى رســیدن بــه هــدف نامقدســش 
می گویــد. بعضــی اوقــات می رســد بــه اینجــا دیگــر توجیــه گــرى و دروغ می گویــد. 
توجیــه هــم می کنــد. یعضــی اوقــات ایــن دروغ تــوأم می شــود بــا تهمــت. تهمــت 
هــم میزنــد. همــه اش برایــش آســان اســت »کذلــك یجعــل اهّلل  الرجــس علــی 
الذیــن ال یومنــون«. از آن طــرف هــم زن هــا دیدیــم، مردهــا دیدیــم، کــه آن هــا 

تکالیــف برایشــان آســان اســت. 
خیلــی ایــن جمــات نهــج الباغــه این هــا مربــوط بــه امیــر المومنیــن نیســت، 
این هــا همــه ســر مشــق اســت می فرمایــد: اگــر از اول شــب تــا بــه صبــح مــرا روى 
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ــو خیلــی  ــه مــن حــق النــاس کنــم ول خــار مغیــان بغلتاننــد بهتــر از ایــن اســت ک
ــو خیلــی کــم. مختصر.حتــام دنیــا بهتــر از ایــن اســت کــه مــن ظلمی بکنــم ول

بــه ایــن می گوینــد کســی کــه شــرح صــدر نــدارد شــرح صــدر شــیطانی اینجــا 
اینجــور می شــود »واهّلل  ال اوتیــت االقالیــم ســبع ومــا تحــت افاکهــا اال ان اعصــی 
فــی نملــة اصلبهــا جلــب الشــعیرة مــا فعله«عالــم هســتی را بــه من بدهنــد بگویند 

ظلــم بــه یــك مورچــه بکــن پوســت جــو را از دهنــش بگیــر نمی کنــم.
 امــا همیــن در دل شــب آن هــم چــه حاالتــی ایــن انســان اگــر بیفتــد آن طــرف 
چــه می شــود اگــر هــم بــرود بــه راهــش کــه خــدا برایــش تعییــن کــرده اســت بــه کجــا 

می رســد.
خدایــا بــه حــق امیــر المومنیــن و آن شــرح صــدرش در رســیدن بــه هدف هــاى 

رحمانــی، ایــن نعمــت بــزرگ را بــه همــه مــا عنایــت بفرمــا.
خدایــا ایــن شــرح صــدر شــیطانی بــد چیــزى اســت همــه مفاســد زیــر ســر 
همیــن اســت بــه حــق امیر المومنیــن)ع( قســمت می دهیــم کــه مــا را در ایــن راه 

در ایــن وادى نینــدازى.
والسام علیکم و رحمة اهّلل  و برکاته

ســوژه سـخن
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راهنمای مطالعات
فرقه شناسی اسالمی

اشاره
دگرگونی اندیشــه ها و عقایــد الزمــه قــوه تفکــر انســان اســت، و آن جــا کــه محــور 
معینــی وجــود نداشــته باشــد، این دگرگونــی ممکــن اســت تــا بــی نهایــت ادامــه 
پیــدا کنــد، بــه گونــه ای کــه بــا تولــد هــر فــرد انســانی، بایــد منتظــر ظهــور عقیــده ای 
تــازه باشــیم. امــا ظهــور ادیــان و مذاهــب و مکاتــب مختلــف، افکار بشــری را حول 
محورهــای خاصــی بــه گــردش درآورده انــد و از پراکندگــی بیــش از حــد جلوگیــری 
کرده انــد. در ایــن میــان، پیدایــش اســام بــه عنــوان دیــن خاتــم نقطــه عطفــی در 
ــه  ــود ک ــرا پیــام نویدبخــش خاتمیت ایــن ب ــه وجــود آورد; زی تاریــخ فکــر بشــری ب
کاروان خــرد و فکــر بشــری بــه قــدری رشــد یافتــه کــه می توانــد در چارچوب ایــن 
دیــن کامــل و بــدون نیــاز بــه ظهــور دیــن جدیــدی بــه ســرمنزل مقصــود برســد. 
شــاید اگر ایــن دیــن در مســیر اصلــی اش قــرار می گرفــت، می توانســت بــا کم تریــن 
اختافــات دینــی، بشــر را بــه ســعادت رهنمــون شــود. امــا هنــوز چنــد دهــه 
از پیدایــش دیــن اســام نگذشــته بــود کــه همچــون ســایر ادیــان، اختافــات 
درون دینــی در آن آغــاز شــد و بــه مــرور زمان، ایــن اختافــات تحــت تاثیــر عوامــل 
ــت،  ــرعت گرف ــادی و... س ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــی، اقلیم ــری، سیاس ــف فک مختل
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بــه گونــه ای کــه تنهــا پــس از گذشــت ســه قــرن، در اوایــل قــرن چهــارم، هــر ناظــر 
و محقــق بیرونــی را بــرای یافتــن حــق و حقیقــت از میــان آن همــه مســلک، 
مذهــب و نحلــه منتســب بــه اســام دچــار تحیــر و ســرگردانی می کــرد. از ایــن رو، 
نیــاز بــه تدویــن علمی کــه در آن عقایــد و آرای گروه هــای مختلــف منتســب بــه 
ــا پژوهشــگر و منتقــد  اســام بیــان شــده باشــد، بیــش از پیــش احســاس شــد، ت
بتوانــد بــا مطالعــه آن علــم از آرای فرقه هــای مختلــف آگاهــی یابــد و ســپس بــا 
ــه آزمایــش گــذارد و ســره را از  ســه مقیــاس کتــاب و ســنت و عقــل آن هــا را در بوت

ناســره بازشناســد.
اگرچــه بذر ایــن علــم در قــرن ســوم افشــانده شــد، رشــد آن از قــرن چهــارم 
آغــاز شــد. امــا پیشــرفت آن بــه قــدری ناّمتــوازن و بــدون تکیــه بــر مبانــی معقــول 
صــورت گرفــت کــه پــس از گذشــت چنــد قــرن بــه رکــود گراییــد و ســرانجام بــه شــبه 

مــرده ای تبدیــل گشــت. )1(
ارائــه کلیاتــی دربــاره علــم فرقــه شناســی اســامی،  در ایــن نوشــته، ضمــن 
کــه بخشــی از علــم ملــل و نحــل اســت، )2( بــه بررســی علــل رکــود و ارائــه راه 
حل هایــی بــرای رفــع آن نقایــص و راهکارهایــی بــرای پدیــدآوردن علــم فرقــه 

شناســی مطلــوب پرداختــه شــده اســت.

تعریف علم فرقه شناسی اسالمی
در کتــب رایــج ملــل و نحــل، تعریــف مشــخصی از فرقــه شناســی اســامی بیان 
نشــده اســت; امــا بــا توجــه بــه کتاب هایــی کــه در ایــن علــم نوشــته شــده اند 
و نیــز بــا توجــه بــه نــام آن، می تــوان آن را چنیــن تعریــف کــرد: »فرقــه شناســی 
اسامی علمی اســت کــه متکفــل بیــان عقایــد کامی خــاص فرقه هایــی اســت کــه 

از اســام نشــات گرفته انــد.«
ایــن علــم تنهــا درصــدد بیــان آرا و عقایــد فرقه هاســت و نــه نقــد و بررســی و 
ــا  ــت; ام ــده اس ــت ش ــم رعای ــن عل ــع اولیه ای ــی از مناب ــل در برخ ــن اص رد آن ها. ای
در بســیاری از کتــب دیگــر، مؤلفــان درصــدد اثبــات عقیــده خــود و رد عقایــد 
فرقه هــای مخالــف برآمده انــد، و در برخــی از ایــن کتــب، هماننــد الفصــل، در ایــن 
ــوان در حقیقــت آن هــا را از کتــب  ــاده روی شــده اســت کــه می ت زمینــه چنــان زی
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مربــوط به ایــن علــم خــارج کــرد و در زمــره کتاب هــای کامی بــه شــمار آورد. از ایــن 
جا ایــن نکتــه روشــن می شــود کــه کلمــه »بیــان« در تعریــف فــوق، در حقیقــت 
برخــاف  متکلمــان،  زیــرا  اســت;  کــرده  خــارج  علــم  دایره ایــن  از  را  کام  علــم 
نویســندگان این علــم، درصــدد اثبــات عقیــده خــود و رد عقایــد دیگــران هســتند. 
در ایــن علــم فقــط مــوارد اختــاف در عقایــد کامی فرقه هــا مطــرح می شــود و 
ــدارد. اختافــات سیاســی، فقهــی، تاریخــی، حدیثــی و عقیدتــی جایــی در آن ن
ایــن علــم فقــط بــه گروه هایــی می پــردازد کــه در بســتری اســامی به وجــود 

آمده انــد، کــه شــامل ســه دســته می شــوند:
1. گروه هایــی کــه ســه اصــل کامی توحیــد، نبــوت و معــاد را پذیرفته انــد و بــه 
ــی اســامی می توان آن هــا را مســلمان  ــه طبــق مبان عبــارت دیگــر، گروه هایــی ک

دانســت.
2. گروه هایــی کــه به ایــن اصــول یــا بعضــی از آن هــا خدشــه وارد کرده انــد و 
طبــق اصــول و مبانــی اســامی و نیــز نظــر بیشــتر مســلمانان از حــوزه مســلمانی 
خــارج شــده اند، امــا خودشــان خــود را مســلمان می داننــد، هماننــد گروه هــای 
مختلــف غــات کــه بــا وجــود خدشــه وارد کــردن بــه الوهیــت و نبــوت و یــا حتــی 

ــات قــرآن می کننــد. ــه آی ــاز اســتناد ب معــاد، ب
3. گروه هایــی که ایــن اصــول و یــا برخــی از آن هــا را نپذیرفته انــد، و خــود را 
نیــز مســلمان نمی دانند، ماننــد بعضــی از گروه هــای بهائیــت کــه دیــن خــود را 
ناســخ دیــن اســام می داننــد، امــا بــه هرحــال، در بســتر اســامی و بــا تاثیرپذیــری 

از عقایــد اســامی عقاید خــود را مطــرح می کننــد.

فواید علم فرقه شناسی اسالمی
مهم تریــن فایده ایــن علــم، کــه در حقیقــت کار متکلمــان اســامی را آســان 
می کنــد، آگاهــی از عقایــد کامی گروه هــای مختلــف اسامی اســت کــه در پرتــو 
آن می تــوان بــا نقــد و بررســی، میــزان تاثیــر متقابــل گروه هــای مختلــف را نیــز 
دریافــت. همچنیــن بــا جمــع آمــدن عقایــد همــه گروه هــای اســامی در یــک علــم، 
می تــوان همــه آن هــا را بــا مبانــی اصیــل اســامی یعنی کتــاب و ســنت و عقــل 
ســنجید و گامــی در راه شــناخت عقایــد صحیــح اســامی و یــا حتــی فرقــه ناجیــه 
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)البتــه اگــر معتقــد بــه وجــود تنهــا یــک فرقــه ناجیــه باشــیم( برداشــت.
فایــده دیگر ایــن علــم، کــه می توانــد در علــم الحدیــث مــا را یــاری کنــد، آگاهــی 
فرقه هــای مختلــف هماننــد قدریــه، جبریــه، مجســمه،  از ماهیــت  تفصیلــی 
ــان  ــه، غــات، خــوارج، حروریــه، زیدیــه، و نیــز عقایــد مختلــف آن مشــبهة، معتزل
همچــون جبــر، تفویــض، اســتطاعت، تناســخ، حلــول اســت. نام ایــن گروه هــا و 
ــم  ــن عل ــا کمک ای ــت و ب ــه اس ــه کار رفت ــنی ب ــیعه و س ــث ش ــان در احادی ــد آن عقای

می توانیــم فهــم دقیق تــری از ایــن گونــه روایــات پیــدا کنیــم.
همچنین ایــن علــم می توانــد بــه گونــه ای دیگــر مــورخ و تحلیلگــر تاریــخ اســام 
را یــاری کنــد، چــرا کــه هنــگام بررســی جریان هــای تاریــخ اســام، بــه نــام بعضــی 
از فرقه هــا یــا رهبــران آن هــا برخــورد می کنیــم کــه شــناخت آنــان و عقایدشــان 

ــد. ــد افت ــا مفی ــه جریان ه ــن گون ــم بهتر ای ــد در فه می توان
عالــم رجالــی نیــز می توانــد بــه گونــه ای دیگــر از ایــن علم بهــره گیــرد، بدین ترتیب 
کــه بــا شــناخت صحیــح عقایــد گروه هــای مختلــف، می توانــد بــه گونــه ای دقیق تــر 
واقــع  احادیــث  اســناد  سلســله  در  کــه  گروه هــا  آن  بــه  منســوب  افــراد  دربــاره 
شــده اند، داوری کنــد. از رهگذر ایــن فایــده، فقیــه نیــز می توانــد هنــگام دقــت در 

سلســله اســناد روایــات فقهــی طبــق مبنــای خــود از آن بهــره گیــرد.

جایگاه علم فرقه شناسی اسالمی
در بعضــی از نوشــته ها از ارتبــاط نزدیــک علــم ملــل و نحــل بــه طــور کلــی بــا علــم 
کام ســخن بــه میــان آمــده اســت کــه الزمــه آن، ارتبــاط بیــن علــم فرقــه شناســی 
اســامی و علــم کام نیــز هســت. نویســنده این ارتبــاط را از نــوع ارتبــاط تاریــخ یــک 
علــم بــا نفــس آن علــم دانســته و بــه ارتبــاط تاریــخ فلســفه بــا علــم فلســفه مثــال 

زده اســت، و آن گاه در مقــام توضیــح دیــدگاه خــود چنیــن آورده اســت:
و  می کنــد  بحــث  معــاد  و  مبــدا  بــه  مربــوط  عقیدتــی  مســائل  از  کام  علــم 
بــه اثبــات یــک نظــر و رد نظرهــای مخالــف توجــه دارد، امــا علــم ملــل و نحــل 
موضوعــات کامــی را از دیــدگاه گروه هــای مختلــف مطــرح می کنــد، بــدون آن کــه 

خــود قضاوتــی در رد یــا اثبــات آن هــا داشــته باشــد. )3(
یــک نکتــه الزم اســت: فــرض می کنیــم  در مقــام بررســی این دیــدگاه تذکــر 
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که ایــن علــم بــه منزلــه تاریــخ علــم کام اســت، اما ایــن ســخن بــه معنــای آلــی 
ــه  ــه تنهــا ب ــد ک ــی علومی ان ــرا علــوم آل ــه کام نیســت، زی بودن ایــن علــم نســبت ب
منظــور اســتفاده در علــم دیگــری پــی ریــزی شــده اند، هماننــد علــم اصــول 
فقــه کــه قواعــد و مســائل آن در علــم فقــه کاربــرد دارد. ایــن گونــه علــوم اگرچــه از 
جهــت رتبــه در مرتبــه پایین تــری از علــوم اســتداللی مقصــد قــرار دارنــد، از جهــت 
تعلیــم و آمــوزش بایــد قبــل از آن علــوم فراگرفتــه شــوند. امــا علومی هماننــد تاریــخ 
یــک علــم یــا فلســفه آن، اگرچــه از جهــت نظــارت بــه مســائل و بیــان تاریخچــه و 
ــا حــدی  ــی از مســائل آن، ت ــه دســت آوردن قواعــد کل ــا ب ــم و ی موضوعــات آن عل

ــد. ــا آن هــا تفــاوت دارن ــد، امــا از دو جهــت دیگــر ب شــبیه علــوم آلی ان
1. در تعریف ایــن علــوم، علــم مقصــد بــا قیــد علــم بــودن اخــذ شــده اســت; 
بــرای مثــال، می گوینــد تاریــخ علــم فلســفه عبــارت اســت از »بیــان تاریخچــه 
نظــرات فلســفی مطــرح در علــم فلســفه«، و یــا تعریــف فلســفه تاریخ عبارت اســت 
از »اســتنتاج قواعــد کلــی از علــم تاریــخ«. امــا در هیــچ یــک از تعاریــف علــم اصــول 

فقــه، علــم فقــه در داخــل تعریــف نیامــده اســت.
2. ایــن گونــه علــوم از جهــت تعلیــم بــر فراگرفتــن مســائل کلــی علــوم مقصــد 

لــذا آن هــا را »معرفت هــای درجــه دوم« می نامنــد. متاخرنــد و 
ــه  ــامی را ن ــی اس ــه شناس ــم فرق ــه عل ــد ک ــت می آی ــه دس ــه ب ــن نکت ــن جا ای از ای
می تــوان از نــوع علــوم آلــی دانســت و نــه از نــوع معرفت هــای درجــه دوم; زیــرا نــه 
ــه  ــه منظــور اســتفاده در علــم دیگــری هماننــد کام پــی ریــزی شــده اســت و ن ب
در تعریــف آن علــم کام اخــذ گردیــده اســت. گرچــه از مطالعه ایــن علــم می تــوان 
بــه تاریخچــه ای از عقایــد کامی مســلمانان در طــول تاریــخ اســام دســت یافــت، 
امــا چنــان کــه گفتــه شــد، این تنهــا یــک فایــده از فوایــد گوناگون ایــن علــم اســت. 
از ایــن رو، می توانیــم علــم فرقــه شناســی اســامی را علمی مســتقل، و نــه آلــی و نــه 

معرفــت درجــه دوم، بدانیــم.

تعریف اصطالحات
در ایــن جــا بــه تعریــف برخــی از اصطاحــات کلیدی ایــن علــم می پردازیــم و در 
پایــان، حدیــث تفرقــه را کــه کاربــرد فراوانــی در ایــن علــم دارد، توضیــح می دهیــم.
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1. ملل: 
ایــن کلمــه جمــع ملــت اســت و پانــزده بــار در قــرآن کریــم بــه کار رفتــه اســت. بــا 
ــه قــدر جامــع  ــه معنــای صحیــح آن، ک ــه کاربرد ایــن کلمــه درمی یابیــم ک توجــه ب
ــه در برخــی از کتــب لغــت  ــوارد اســت، طریقــت و ســنت اســت، چنــان ک همــه م
عــرب نیــز آمــده اســت، )4( و برخــاف بیــان برخــی از کتاب هــا، تنهــا بــه معنــای 
طریقــت انبیــا بــه طــور مطلــق یــا انبیــای صاحــب شــرایع نیســت; )5( زیــرا در قــرآن 
بــه مــواردی برخــورد می کنیــم که ایــن کلمــه دربــاره طریقــت اقــوام غیرمتدیــن 
نیــز اســتعمال شــده اســت، چنــان کــه از قــول حضــرت یوســف)ع( چنیــن آمــده 

اســت: »انی ترکــت ملــة قــوم الیؤمنــون بــاهّلل«. )ســوره یوســف، آیــه 12(.
از ایــن جــا روشــن می شــود کــه اســتعمال ملــت در فرقــه نیــز از نظــر لغــت و قــرآن 
جایــز اســت. همچنیــن در حدیثــی از پیامبــر اکــرم)ص( کلمــه ملــت در مــورد 
گروه هــای درون دینــی بــه کار رفتــه اســت: »انهــم ]بنــی اســرائیل[ تفرقــوا علــی 
اثنیــن وســبعین ملــة وســتفترق اّمتــی علــی ثــاث وســبعین ملــة; بنــی اســرائیل 
بــه هفتــاد و دو ملــت تقســیم شــدند و اّمــت مــن بــه هفتــاد و ســه ملــت متفــرق 
ــرادف کلمــه  ــل و نحــل، مت ــم مل خواهنــد شــد«. )6( ایــن کلمــه، در اصطــاح عل
دیانــات اســتعمال شــده اســت و از مثال هایــی کــه زده می شــود، روشــن می شــود 
کــه منظــور ادیــان آســمانی مانند مســیحیت، یهودیــت و مجوســیت )7( اســت.

2. نحل:
ایــن کلمــه جمــع نحلــه اســت کــه در قــرآن بــه معنــای عطیــه و بخشــش بــه کار 
رفتــه اســت. )8( کتــب لغــت معانــی هدیــه بــدون عــوض )9( یــا مطلــق هدیــه )10( 
را بــرای آن ذکــر کرده اند. ایــن کلمــه وقتــی بــه صــورت انتحــال و تنحــل در می آیــد 
بــه معنــای ادعــای دروغیــن یــا بــدون دلیــل اســت. )11( در روایــات نیــز بــه همیــن 

معنــا بــه کار رفتــه اســت. )12(
ایــن کلمــه در اصطاح ایــن علــم، معــادل کلمــه آرا و اهــوا و در مقابــل کلمــه 
مکتب هــای  متــرادف  را  آن  می تــوان  و   )13( اســت،  رفتــه  کار  بــه  دیانــات 
ــه، صابئیــن،  ــه فیلســوفان، دهری ــه مثــال زدن ب غیرآســمانی دانســت، چنــان ک
ــا را روشــن تر می ســازد. )14(  ــت پرســتان و برهمنان ایــن معن ســتاره پرســتان، ب
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شــاید مناســبت آن، چنیــن باشــد کــه در نظــر صاحبان ایــن علــم، صاحبان ایــن 
مکاتــب در حقایقــی کــه ادعــا می کننــد بــر صــواب نیســتند.

3. فرقه:
 ایــن کلمــه از لغــت »فــرق« بــه معنــای جــدا شــدن گرفتــه شــده و بــه گروهی گفته 
می شــود کــه خــود را از عامــه مــردم جــدا کــرده باشــند. )15( در اصطــاح قــرآن، بــه 
جمعیتــی اطــاق شــده کــه تعــداد افــرادش بیــش از طایفــه اســت: »فلــوال نفــر مــن 

کل فرقــه منهــم طائفــة لیتفقهــوا فــی الدیــن« )ســوره توبــه، آیــه 122(.
در لغت و نیز در قرآن، در کاربرد این کلمه مفهوم »گروه« لحاظ نشده است.

بــا عقایــد کامی خــاص گفتــه  بــه گروهــی  در اصطــاح ملــل و نحــل، فرقــه 
معــروف  حدیــث  از  »فرقــه«  خــاص  معنــای  می رســد این  نظــر  بــه  می شــود. 
ــدن  ــده ش ــر از پراکن ــرم)ص( خب ــر اک ــه در آن پیامب ــد ک ــده باش ــه ش ــه« گرفت »تفرق
اّمــت خــود بــه هفتــاد و ســه فرقــه می دهــد. )16( از ایــن جــا روشــن می شــود 
که ایــن کلمــه در اصطــاح علــم ملــل و نحــل دو تفــاوت بــا وضــع لغــوی آن دارد: 
اول آن که ایــن کلمــه در لغــت بــه معنــای گــروه، صــرف نظــر از عقایــد آن، اســت، 
امــا در اصطــاح ملــل و نحــل، قیــد معتقــد بــه عقایــد کامی خــاص بــه آن اضافــه 
می شــود. دوم آن کــه فرقــه در لغــت بــه معنــای اقلیتــی در مقابــل اکثریــت اســت، 
امــا در ملــل و نحــل حتــی بــرای گــروه اکثریــت نیــز، کــه اصطاحــا بــه آن »جماعت« 

می گویند، ایــن لغــت اســتعمال شــده اســت.
در ایــن جــا می تــوان درباره ایــن کلمــه نقــدی بــه اربــاب ملــل و نحــل وارد کــرد 
ــرآن و  ــرای کلمــه فرقــه صــرف نظــر از لغــت، ق ــه ب ــه اشــکالی نیســت ک و آن ایــن ک
روایــات، اصطاحــی جعــل کنیــد و آن را در مــورد گروهــی بــا عقایــد کامی خــاص 
کــه در احادیــث  را  کلمــه »فرقــه«  کــه  باشــد  اگــر مقصود ایــن  امــا  بریــد;  کار  بــه 
ــات دیگــر  ــه لغــت و قــرآن و نیــز روای ــد ب ــه کار رفتــه اســت معنــا کنیــد، بای نبــوی ب
مراجعــه کنیــد، و در ایــن منابــع، عقایــد کامــی در معنــای فرقــه لحــاظ نشــده 
اســت. بنابرایــن، فرقــه شــامل هرگونــه دســته بنــدی سیاســی، فقهــی و عقیدتــی 
می شــود و اختصــاص آن بــه دســته بندی هــای کامی وجهــی نــدارد. در ذیــل 
حدیــث تفرقــه روشــن خواهــد شــد کــه کاربــرد کلمــه فرقــه در زبــان اربــاب ملــل و 
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نحــل ناظــر بــه حدیــث تفرقــه اســت.
از  کــه  کــه چنــان  اســت  آن  اســت  کلمــه الزم  درباره ایــن  کــه  دیگــری  نکتــه 
اصطــاح قرآنــی، لغــوی و حدیــث تفرقــه بــه دســت می آیــد، فرقــه بــه گروهــی گفتــه 
می شــود کــه دارای جمعیــت نســبتا زیــادی باشــد; بنابرایــن، کاربــرد آن در مــورد 

ــت. ــح نیس ــد، صحی ــا کم ترن ــت ی ــتان دس ــداد انگش ــه تع ــه ب ــی ک گروه های
از ایــن جهــت، بــه مشــکل دیگــری در مــورد ملــل و نحــل نویســان برمی خوریــم 
کــه بــا اهــداف خاصــی در فــراوان جلــوه دادن فرقه هــای منتســب بــه شــیعه 
کوشــیده اند و بــه گروه هایــی بــا جمعیــت بســیار اندک کــه در مقطــع زمانــی خــاص 
ظهــور کــرده، بــه زودی منقــرض شــده اند، نــام فرقــه اطــاق کرده انــد، و جالــب آن 
اســت کــه آن هــا را در عــداد هفتــاد و ســه فرقــه آورده انــد. حتــی در بعضــی از موارد، 
گروه هایــی را بــه نــام شــیعه جعــل کرده انــد کــه وجــود خارجــی نداشــته اند. )17(

4. مسئله:
ــه اختافــات   مســئله در ایــن علــم عبــارت اســت از محورهــای اصلــی کامی ک
منظــور  بــه  شهرســتانی  می آیــد.  پدیــد  آن هــا  پیرامــون  اســامی در  گروه هــای 
ضابطــه منــد کــردن مباحــث علــم ملــل و نحــل، مســائل مختلــف آن را در ذیــل 
ــد از: الــف( مســائل صفــات ازلــی،  چهــار قاعــده مرتــب کــرده اســت، کــه عبارت ان
صفــات ذاتــی، صفــات فعــل، آنچــه بــر خــدا واجــب یــا جایــز یــا محــال اســت، در 
ذیــل قاعــده اول کــه عنــوان آن صفــات و توحیــد در آن اســت; ب( مســائل قضــا 
ــا  و قــدر، جبــر و کســب، اراده خیــر و شــر، مقــدور و معلــوم در ذیــل قاعــده دوم ب
عنــوان قــدر و عــدل در آن; ج( مســائل ایمان، توبــه، وعیــد، ارجــا، تکفیــر و تضلیــل 
در ذیــل قاعــده ســوم بــا عنــوان وعــد و وعیــد و اســما و احــکام; د( مســائل حســن 
و قبــح، صــاح و اصلــح، لطــف، عصمــت در نبــوت، شــرایط اماّمــت در ذیــل 

ــا عنــوان ســمع و عقــل و رســالت و اماّمــت. )18( قاعــده چهــارم ب

5. مقاله: 
مقالــه در اصطاح ایــن علــم، عقایــد کامی خاصــی اســت کــه هرگــروه در ذیــل 
بــه  از یکدیگــر  را  افتــراق گروه هــا  مســائل اصلــی کامی بیــان مــی دارد و نقطــه 
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وجــود می آورد. ایــن کلمــه چنــان نقشــی در ایــن علــم دارد کــه برخــی از کتــاب 
شناســان از ایــن علــم بــا عنــوان علــم »مقــاالت الفــرق« یــاد کرده انــد. )19( ایــن 
کلمــه در عنــوان تعــدادی از قدیمی تریــن کتب ایــن علــم بــه کار رفتــه اســت، مثــل 
کتــاب المقــاالت، نوشــته ابوعیســی رواق )م 247ق(; )20( المقــاالت فــی اصــول 
الدیانــات مــن الخــوارج والمعتزلــة والشــیعة، نوشــته ابوالحســن علی بن حســین، 
معــروف بــه مســعودی صاحــب کتــاب مــروج الذهــب )م 346ق(; )21( المقــاالت 
والفــرق، نوشــته ســعد بــن عبــداهّلل اشــعری )م 301ق(; ومقــاالت االســامیین فــی 

اختــاف المصلیــن، نوشــته ابوالحســن اشــعری )م 324ق(.

6. حدیث تفرقه: 
حدیــث تفرقــه عنــوان روایتــی اســت کــه در آن پیامبــر اکــرم)ص( پیــش بینــی 
کــرده کــه اّمتــش بــه هفتــاد و ســه فرقــه پراکنــده می شــوند. این حدیــث کــه در 
جوامــع روایــی ســنی و شــیعه نقــل شــده، مــورد اســتناد بســیاری از ملــل و نحــل 
نویســان قــرار گرفتــه اســت. آنچــه در ایــن جــا مهــم اســت، ذکــر طــرق و اســناد آن، 

بررســی محتــوای آن و تاریخچــه اســناد بــه آن در کتــب ملــل و نحــل اســت.
1- 6. اسناد حدیث تفرقه

ــه )218-  ــن ماج ــنن اب ــد س ــنت همانن ــل س ــی اه ــع روای ــت در جوام ــن روای ای
داود  ابــن  ســنن   )23( 241ق(،  )م  حنبــل  بــن  احمــد  مســند   )22( 276ق(، 
)202- 275ق(، )24( ســنن الترمــذی )209- 279ق(، )25( المســتدرک علــی 
الصحیحیــن حاکــم نیشــابوری )26( آمــده اســت. در انتهــای اســناد آن اصحابــی 
همچــون ابوهریــره، ابــودرداء، جابــر بــن عبــداهّلل انصــاری، ابوســعید خــدری، 
انــس بــن مالــک، عبــداهّلل بــن عمــرو بــن عــاص، ابوامامــه و واثلــة بــن اســقع قــرار 
دارنــد که ایــن روایــت را با انــدک اختافــی از پیامبــر اکــرم)ص( نقــل می کننــد. )27( 

همچنیــن کلینــی )ره( ایــن حدیــث را از قــول امــام باقــر)ع( نقــل می کنــد. )28(
بــا توجــه بــه طــرق متعــدد حدیــث، آن را می پذیریــم و بیشــتر در محتــوای آن 

بــه بحــث می پردازیــم.
2- 6. محتوای حدیث تفرقه

هنــگام بحــث از محتــوای حدیــث، بایــد جداگانــه از دو بخــش صــدر و ذیــل 
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آن ســخن گفــت. در صــدر، ســخن از پراکندگــی اّمــت پیامبــر)ص( بــه هفتــاد و دو 
ــا هفتــاد و ســه فرقــه اســت; )29( ذیــل حدیــث درصــدد تعییــن فرقــه ناجیــه  ی
برآمــده اســت. صــدر حدیــث را از قدیمی تریــن منبــع، یعنــی ســنن ابــن ماجــه، 

ــم: ــل می کنی نق
... قــال)ص(: »افترقــت الیهــود علــی احدی و ســبعین فرقــة، فواحدة فی الجنة 
وســبعون فــی النــار و افترقــت النصــاری علــی اثنتیــن وســبعین فرقــة، فاحــدی 
وســبعون فــی النــار، واحــدة فــی الجنــة والــذی نفــس محمــد بیــده لتفترقــن اّمتــی 

علــی ثــاث وســبعین فرقــة، واحــدة فــی الجنــة واثنتــان وســبعون فــی النــار.
محتــوا  و  عبــارت  در  تفاوت های اندکــی  بــا  حدیــث  صــدر  منابــع،  همــه  در 
بــه همیــن گونــه نقــل شــده اســت. امــا ذیــل حدیــث از آن جــا کــه سرنوشــت 
ســاز اســت و حقانیــت یــک گــروه و بطــان گروه هــای دیگــر را اثبــات می کنــد، 
دســتخوش تفاوت هــای فــراوان گشــته اســت، زیــرا فرقه هــای مختلــف، هرکــدام 

ســعی در تطبیــق آن بــا مــرام خــود کرده انــد.
شــیعیان ذیــل حدیــث را بــا چنیــن عباراتــی نقــل کرده انــد: »هــو مــا نحــن 
علیــه الیــوم انــا و اهــل بیتــی; )30( فرقــه ناجیــه همــان اســت کــه هــم اکنــون مــن و 
اهــل بیتــم برآنیــم«، یــا »هــی التــی اتبعــت وصــی محمــد)ص(; )31( فرقــه ناجیــه 

همــان اســت کــه از وصــی محمــد)ص( پیــروی کــرده اســت«.
منابــع مختلــف اهــل ســنت، در ذیــل حدیــث، عباراتــی همچــون »الجماعــة« 
)32( یــا »مــا انــا علیــه واصحابــی« )33( نقــل می کننــد تــا بــر مذهــب کامی بیشــتر 

آنــان تطبیــق شــود.
در ایــن میــان، غزالــی روایتــی را نقــل می کنــد کــه از میــان هفتــاد و ســه فرقــه، 
تنهــا یــک فرقــه را اهــل هاکــت و بقیــه را اهــل نجــات دانســته اســت. او می گویــد: 
در روایتــی چنیــن آمــده: »کلهــا فــی الجنــة اال الزنادقــة«، یعنــی همه ایــن گروه هــا 
ــه فرقه هالکــه تنهــا یــک  ــان در بهشــت اند. وی ترجیــح می دهــد ک ــه جــز زندیق ب
ــد  ــد و معتق ــازگارتر می بین ــد س ــعه خداون ــت واس ــا رحم ــرا آن را ب ــد، زی ــه باش فرق
اســت کــه اگــر روایــات قائــل بــه وحــدت فرقــه ناجیه صحیح باشــد، معنــای آن این 
اســت کــه گــروه ناجیــه گروهــی هســتند کــه بــدون آن کــه بــر آتــش عرضــه شــوند و 
ــوند. این  ــت می ش ــتقیما وارد بهش ــند، مس ــته باش ــفاعت داش ــه ش ــاج ب ــا احتی ی
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ــا  ــا ب ــر آتــش و ی ــه معنــای رســتگار نشــدن بقیــه گروه هــا پــس از عرضــه ب ســخن ب
شــفاعت نیســت. )34(

از آن جــا کــه ورود بــه مباحــث مربــوط بــه ذیــل حدیــث به بحث هــای تخصصی 
کامــی و حدیثــی می انجامــد، آن را رهــا کــرده، بــه بحــث در پیرامــون صــدر حدیــث 
ــاره صــدر و اعــداد بــه کار رفتــه در آن، بحث هــای مختلفــی بیــن  می پردازیــم: درب
علمــای کام و ملــل و نحــل پیــش آمــده اســت. برخــی بــا وارد کــردن اشــکاالتی کــه 
عمدتــا محتوایــی و کم تــر ســندی اســت، بــه رد حدیــث پرداختــه و آن را مجعــول 
از  را پذیرفته انــد.  از ملــل و نحــل نویســان آن  امــا بســیاری  دانســته اند. )35( 
میان اینــان نیــز برخــی بــر ظاهــر لفــظ اعــداد جمــود کــرده و آن را اعــدادی حقیقــی 
دانســته اند و کوشــیده اند کــه فرقه هــای اســامی را بــه هفتــاد و ســه برســانند; امــا 
گروهــی دیگر ایــن اعــداد را کنایــی دانســته و خــود را از مضیقــه تطبیــق عــدد هفتــاد 
و ســه بــر فرقه هــای اســامی رهانیده و گفته انــد که ایــن اعــداد از معطوفــات عــدد 
ــه از کثــرت اســت،  ــه لفــظ ســبعین در کام عــرب کنای هفتــاد اســت و همچنــان ک

معطوفــات آن نیــز بــه گونــه ای دیگــر کثــرت را می رســانند. )36(
تصــور بر ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه کثــرت اســناد این حدیــث در منابــع شــیعه 
و اهــل ســنت، اثبــات جعلــی بــودن آن بســیار مشــکل اســت. )37( امــا اشــکاالت 
محتوایــی مربــوط بــه صــدر حدیــث تنهــا بــه قــول اول از میــان دو قــول وارد 

اســت. بعضــی از ایــن اشــکاالت از قــرار زیــر اســت:
1. تقســیم یهودیــت بــه هفتــاد و یــک فرقــه و مســیحیت بــه هفتــاد و دو فرقــه 

بــا واقعیــت خارجــی منطبــق نیســت. )38(
می شــود،  فرقــه  یــک  آمــدن  وجــود  بــه  باعــث  کــه  اختافــی  از  منظــور   .2
چیســت؟ اگــر مــراد اختافــات فقهــی باشــد، هنــوز تعــداد فرقه هــا بــه هفتــاد و ســه 
نرســیده اســت، و اگــر منظــور اختافــات کامی باشــد، اگــر شــامل هــر نــوع اختــاف 
در مســائل کامی اعــم از خــرد و کان بشــود، تعــداد فرقه هــای مختلــف در طــول 
تاریــخ اســام از مــرز هــزار نیــز گذشــته اســت و اگــر منظــور اختــاف در مســائل 
اصلــی هماننــد توحیــد، اماّمــت و عــدل باشــد، هنــوز تعــداد فرقه هــا به ایــن عــدد 

نرســیده اســت.
3. ظــرف زمانــی کــه در آن ایــن اختــاف واقــع شــده کــدام اســت؟ آیــا مــراد 
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ظــرف زمانــی صــدر اســام تــا زمــان حیــات نویســندگان کتــب ملــل و نحــل اســت، 
کــه معمــوال در قرن هــای چهــارم تــا ششــم می زیســته اند وبــه آن حدیــث اســتناد 

کرده انــد، ویــا منظــور تــا روزقیاّمــت اســت؟
فخر رازی در جواب این اشکال و اشکال قبل چنین می گوید:

منظــور پیامبــر اکــرم)ص( از ایــن حدیــث آن اســت کــه اّمــت مــن بــه زودی در 
حالتــی نامعیــن )زمانــی نامعیــن( به ایــن عــدد خواهنــد رســید. در ایــن حدیــث 
داللتــی بــرای حــاالت دیگــر )زمان هــای دیگــر( وجــود نــدارد، به ایــن معنــا کــه در 

زمان هــای دیگــر نیــز بــه همیــن عــدد باقــی بمانــد و کــم و زیــاد نشــود. )39(
تفرقــه، توجیــه منطقــی و  بــرای حدیــث  ناگفتــه پیداســت که ایــن توجیــه 
ــرا ظاهــر حدیث ایــن اســت که ایــن عــدد نهایــت تقســیم را  کارآمــدی نیســت; زی

می رســاند، نــه تقســیم اّمــت را در زمانــی نامعیــن.
4. بعیــد اســت کــه پیامبــر اکــرم)ص( عــددی را ذکــر کنــد و منظــورش معنــای 

حقیقــی آن باشــد و بدین ترتیــب اّمــت خــود را در ســرگردانی رهــا کنــد.
5. هــر کوششــی بــر تطبیــق تعــداد فرقه هــا بر ایــن عــدد خالــی از اشــکال نیســت 

و بیشــتر، بیانگــر تاش هــای بیهــوده تطبیــق کننــدگان اســت. )40(
اشــکالی کــه بــه قــول دوم یعنــی کنایــی بــودن اعــداد وارد شــده، آن اســت کــه 
تنهــا در صورتــی می توانیــم عــدد هفتــاد را کنایــه از کثــرت بدانیــم کــه بــه صــورت 
بــه  عقــود )41( یعنــی ســبعین در روایــت وارد شــده باشــد، امــا اســتعمال آن 

صــورت معطــوف )42( در کنایــه بــه کار نمــی رود. )43( 
پاســخ آن اســت کــه متکلــم اگــر بخواهــد کثــرت متعــارف را بیــان کنــد، معمــوال 
آن را بــا کلمــه ســبعین بیــان می کند، ماننــد آیــه قــرآن کــه خطــاب بــه پیامبــر 
اکــرم)ص( می فرمایــد: »ان تســتغفرلهم ســبعین مــرة فلــن یغفــر اهّلل لهم«. )ســوره 
توبــه، آیــه 8(. ولــی اگــر بخواهــد یــک درجــه باالتــر از کثــرت متعــارف را بــه وســیله 
عــددی کنایــی بیــان کنــد، چــاره ای نــدارد از آن کــه یــک عــدد بــر ســبعین بیفزایــد 
و آن را بــا »احــد و ســبعون« بیــان کنــد. و اگــر مــراد او دو درجــه باالتــر از کثــرت 
ــر درصــدد  ــا عــدد »اثنــان و ســبعون« بیــان می کنــد. و اگ متعــارف باشــد، آن را ب
بیــان ســه درجــه باالتــر از کثــرت متعــارف باشــد، چــاره ای نــدارد از آن کــه بــا عــدد 
»ثــاث وســبعون« بیــان کنــد، و عــدد »ثــاث« بــا آن کــه خــود در بعضــی از مــوارد 
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کنایــه از کثــرت اســت، در ایــن جــا عــددی حقیقــی اســت و تنهــا عــدد ســبعون 
کنایــه از کثــرت اســت.

ــر  ــث، نمایانگ ــیاق حدی ــه س ــت ک ــن اس ــد می کند ای ــت را تایی ــن برداش آنچه ای
تعجبــی اســت از اختافــات فــراوان درون گروهــی پیــروان ادیــان آســمانی بــه 
خصــوص مســلمانان، بــا وجــودی کــه پیامبرانشــان راه حــق را روشــن کرده انــد، و 

ــه فــوق کثــرت را برســانند، مناســب تر اســت. ــا اعــدادی ک ــا ب بیان ایــن معن
اختــاف، ضوابــط  علــل  دربــاره محتوای ایــن حدیــث، مباحثــی همچــون 
اختافــی کــه موجــب صــدق فرقــه می شــود، تعییــن فرقــه ناجیــه، کفــر یــا فســق 

فــرق دیگــر مطــرح اســت کــه از وضع ایــن مقالــه خــارج اســت. )44(
3- 6. تاریخچه استناد به حدیث تفرقه در كتب ملل و نحل

چنــان کــه دیدیم، ایــن حدیــث در منابــع روایــی قــرن ســوم اهــل ســنت همانند 
مســند احمــد بــن حنبــل، ســنن ابــی داوود، ســنن ابــن ماجــه و صحیح ترمــذی 
نقــل شــده اســت. همچنیــن در بعضــی از منابــع قــرن نوشــته محمــد بــن مســعود 
معــروف بــه عیاشــی، )46( روضــه کافــی تالیــف محمــد بــن یعقــوب کلینــی )م 328 
یــا 329ق( والخصــال ومعانــی االخبــار شــیخ صــدوق )م 381ق( آمــده اســت. 
امــا ملــل و نحــل نویســان شــیعه و ســنی در نیمــه دوم قــرن ســوم و نیمــه اول 
قــرن چهــارم هجــری هماننــد ســعد بــن عبــداهّلل اشــعری )م 299 یــا 301ق( در 
المقــاالت والفــرق، ابومحمــد حســن بــن موســی نوبختــی )م بیــن 300 تــا 310ق( 
در فــرق الشــیعه، ابوالحســن علــی بــن اســماعیل اشــعری )م 324ق( در مقــاالت 
االســامیین این حدیــث را در کتــب خــود نیــاورده و طبعــا کتــب خــود را بــر مبنــای 
ــه  ــن توجی ــم چنی ــاب اول می توانی ــاره دو کت ــه درب ــد. اگرچ ــزی نکرده ان ــی ری آن پ
کنیــم کــه چــون مؤلفــان شــیعی این دو کتــاب درصــدد بیــان فرقه هــای شــیعه و نــه 
ــاره  ــد، اما ایــن توجیــه درب ــر نکرده ان تمــام مســلمانان بوده اند، ایــن حدیــث را ذک

کتــب ســوم کــه درصــدد بیــان همــه فرقه هــای اســامی بوده، صحیــح نیســت.
بــرای اولیــن بــار در نیمــه دوم قــرن چهــارم هجــری در کتــاب التنبیــه والــرد 
علــی اهــل االهــواء والبــدع نوشــته ابوالحســین محمــد بــن احمــد ملطــی شــافعی 
)م 377ق( اشــاره ای بــه و نویســنده کوشــیده اســت تــا فرقه های هالکــه را بــه 
عــدد هفتــاد و دو برســاند. )48( پــس از وی، در قــرن پنجــم هجــری، ابومنصــور 
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ــة  ــان الفرق ــرق وبی ــن الف ــرق بی ــاب الف ــاز کت ــدادی )م 429ق( در آغ ــر بغ عبدالقاه
الناجیــة منهم، ایــن حدیــث را بــا ذکــر اســناد مختلــف آن آورده و کتــاب خــود را بــر 
مبنــای آن پــی ریــزی کــرده اســت. از شــیوه کار او دامــادش، ابومظفــر اســفرائینی 
)م 471ق( در التبصیــر فــی الدیــن وتمییــز الفرقــة الناجیــة عــن الفــرق الهالکیــن 
تقلیــد کــرد. آوردن عبــارت فرقــه ناجیــه درعنــوان هردوکتــاب، قصــد مؤلفــان 

آن هــارا ازاســتناد به ایــن حدیــث روشــن می کنــد.
همچنیــن در ایــن قــرن، ابوالمعالــی محمــد حســینی علــوی، کــه کتــاب بیــان 
ــا  ــث را ب ــان فارســی تالیــف کرد، ایــن حدی ــه زب ــان خــود را در ســال 485ق ب االدی
سلســله ســندی متصــل از امــام صــادق)ع( نقــل می کنــد )49( و آن را مبنــای 
کتــاب خــود قــرار می دهــد. امــا در همیــن قــرن، ابــن حــزم ظاهــری )م 456ق( 
در کتــاب الفصــل فــی الملــل واالهــواء والنحــل بــه رد ایــن حدیــث پرداختــه )50( 
و در ترتیــب کتــاب خــود توجهــی بــه آن نکــرده اســت. با ایــن همــه، پــس از او و در 
همیــن قــرن عثمــان بــن عبــداهّلل بــن حســن حنفــی عراقــی )م حــدود 500ق( در 
الفــرق المفترقــة بیــن اهــل الزیــغ والزندقــه کتــاب خــود را بــر پایه ایــن حدیــث پــی 

ریــزی می کنــد.
بــن عبدالکریــم شهرســتانی )م 548ق( مشــهورترین ملــل و نحــل  محمــد 
نویــس قــرن ششــم و حتــی تاریخ ایــن علــم، در آغــاز کتــاب الملــل والنحــل بــه 
ذکر ایــن حدیــث پرداختــه و ضمــن پــی ریــزی قواعــدی، در تطبیــق عــدد هفتــاد 
ــث  ــن حدی ــه بعد، ای ــان ب ــن زم ــت. از ای ــیده اس ــای اسامی کوش ــر فرقه ه ــه ب و س
جــای پــای خــود را در ایــن علــم محکــم کــرده و آن را بــه صــورت اصلــی مســلم 
پذیرفته انــد، از ســوی ملــل و نحــل نویســان و نیــز کســانی کــه در ایــن وادی قلــم 
زده انــد، و لــذا در آثــاری کــه پــس از ایــن زمــان تالیــف شــده اند مانند تبصــرة العــوام 
فــی معرفــة مقــاالت االنــام منســوب بــه ســیدمرتضی داعــی حســنی رازی )کــه در 
قــرن هفتــم هجــری می زیســته(، االعتصــام تالیــف شــاطبی )م 790ق(، المنیــة 
ــن مرتضــی حســینی رازی )م  واالمــل فــی شــرح الملــل والنحــل تالیــف احمــد ب
840ق( و الخطــط المقریزیــة تالیــف تقــی الدیــن مقریــزی )746- 845ق( ایــن 
حدیــث مبنــای نویســندگان در پایــه ریــزی تقســیم فرقه هــای اســامی قرار گرفتــه 
اســت. جالب ایــن جاســت کــه فــردی هماننــد مقریــزی کــه تعــداد فرقه هــای 
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شــیعه را ســیصد و تعــداد فرقه هــای مشــهور آن را بیســت می دانــد و فقــط بــرای 
خطابیــه کــه یکــی از گروه هــای غالیــان بــوده، پنجــاه فرقــه قائــل اســت، )51( 
دســت از ظاهر ایــن حدیــث برنداشــته و ســعی در تطبیــق عــدد هفتــاد و ســه بــر 
تعــداد فرقه هــای اســامی کرده اســت. در ایــن میــان، شــاید بتــوان تنهــا اســتثنا را 
فخرالدیــن رازی )544- 604ق( دانســت کــه در کتــاب اعتقــادات فرق المســلمین 
والمشــرکین، بــدون توجــه به ایــن حدیــث و بــدون شــمارش تعــداد فرقه هــا، بــه 

ذکــر آن هــا و عقایدشــان پرداختــه اســت.

تاریخچه اجمالی متون علم ملل و نحل اسالمی
علــم  در  آثــاری  نــگارش  کــه  درمی یابیــم  شناســی ها  کتــاب  بــه  مراجعــه  بــا 
ملــل و نحــل اســامی از اوایــل قــرن ســوم هجــری آغــاز گشــته اســت، و ایــن در 
اّمــت اســامی جریان های مختلــف سیاســی دخیــل در فرقــه  کــه  بــود  زمانــی 
ســازی و همچنیــن جریان هــای فرهنگــی مؤثــر در پیدایــش فرقه هــا همچــون 
دیگــر  ســرزمین های  مــردم  اســامی با  اّمــت  اختــاط  نیــز  و  نهضت ترجمــه 
همانند ایــران، روم و هنــد را پشــت سرگذاشــته و ظهــور انــواع و اقســام فرقه هــا را 

در درون خــود تجربــه کــرده بــود. )52(
از کتاب های پدیدآمده در قرن سوم می توانیم از نوشته های زیر نام ببریم:

1. کتــاب الفــرق، نوشــته ابویوســف یعقــوب بــن اســحاق بــن ســکیت )186- 
244ق(، )53( کــه در آغــاز معلــم فرزنــدان متــوکل عباســی بــود و بــه جــرم تشــیع 

بــه شــهادت رســید.
2. کتاب المقاالت، تالیف ابوعیسی محمد بن هارون وراق )م 247ق(. )54(

3. المقــاالت، نوشــته حســین بــن علــی کرابیســی )م 245 تــا 248ق(، کــه یکــی 
از منابــع اصلــی کتــب مــدون در تکفیــر خــوارج و غــات بــوده اســت و هــم اکنــون 

بخشــی از آن در کتبــی کــه دربــاره الحــاد نوشــته شــده موجــود اســت. )55(
4. کتــاب االســتقامة فــی الســنة والــرد علــی اهــل االهــواء، نوشــته ابوعاصــم 
خشــیش بــن اصــرم )م 253ق( کــه ملطــی در التنبیــه والــرد فــراوان از او نقــل 

)56( می کنــد. 
5. کتــاب المقــاالت )57( یــا مقــاالت االســامیین، )58( نوشــته ابوالقاســم 
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عبــداهّلل بــن احمــد بــن محمــود کعبــی بلخــی معتزلــی کــه تالیــف کتــاب خــود را 
در ســال 279ق آغــاز کــرده اســت. ملــل و نحــل نویســان بعــدی، هماننــد اشــعری 
در مقــاالت االســامیین، بغــدادی در الفــرق بیــن الفــرق و شهرســتانی در الملــل 

ــد. )59( والنحــل از ایــن کتــاب بســیار اســتفاده کرده ان
6. اآلراء والدیانــات، نوشــته ابومحمــد حســن بــن موســی نوبختــی )م 310 ق( 
کــه نجاشــی آن را کتابــی بــزرگ و نیکــو می دانــد کــه علــوم فراوانــی را در خــود جــای 

داده اســت. )60(
در ایــن میــان، برخــی بــه تالیــف کتبــی پیرامــون بعضــی از فرقه هــای بــزرگ 
هماننــد شــیعه، معتزلــه و خــوارج دســت زدنــد کــه تالیفــات پیرامــون فرقه هــای 
شــیعه نمــود بیشــتری داشــت، کــه از آن میــان می توانیــم از کتــب زیــر نــام ببریــم:

1. اختاف الشیعة، نوشته ابوعیسی محمد بن هارون وراق;
2. فــرق الشــیعة، تالیــف ابوالمظفــر محمــد بــن احمــد نعیمی کــه از شــاگردان 

امــام حســن عســکری)ع( بــوده اســت;
3. فرق الشیعة، نوشته ابوالقاسم نصر بن صباح بلخی;

ــعری )م  ــف اش ــی خل ــن اب ــداهّلل ب ــن عب ــعد ب ــته س ــرق، نوش 4. المقــاالت والف
299 یــا 301ق(;

5. فرق الشیعة، نوشته ابومحمد حسن بن موسی نوبختی )م 300- 310ق(.)61(
علــم ملــل و نحــل اســامی در قــرن چهــارم هجــری همچنــان بــه رشــد خــود 
ــرد: ــاد ک ــر ی ــوان از کتــب زی ادامــه داد. از کتاب هــای پدیدآمــده در ایــن قــرن می ت
1. کتــاب الــرد علــی اهــل البــدع واالهــواء، نوشــته ابومطیــع مکحــول بــن فضــل 

نســفی )م 318ق(; )62(
2. مقــاالت االســامیین و اختــاف المصلیــن، نوشــته ابوالحســن علــی بــن 

اســماعیل اشــعری )م 324 ق(;
3. المقاالت، تالیف شیخ ابومنصور محمد بن محمد ماتریدی )م 333 ق(; )63(

رهنــی  بحــر  بــن  محمــد  نوشــته  المشــرق(،  اهــل  )نحــل  العــرب  نحــل   .4
)64( ق(;   340 ح  )م  نرماشــیری  ابوالحســن 

5. المقــاالت فــی اصــول الدیانــات مــن الخــوارج والمعتزلــة والشــیعة، نوشــته 
ابوالحســن علــی بــن حســین مســعودی )م 346 ق(; )65(
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6. التنبیــه والــرد علــی اهــل االهــواء والبــدع، نوشــته ابوالحســین محمــد بــن 
احمــد بــن عبدالرحمــن ملطــی شــافعی )م 377 ق(;

7. کتاب الفرق نوشته شیخ صدوق )م 381 ق(; )66(
8. التمهیــد فــی الــرد علــی الملحــدة المعطلــة والرافضــة والخــوارج والمعتزلــة، 
نوشــته ابوبکــر محمــد بــن طیــب معــروف بــه باقانــی )م 403ق(، کــه آن را قبــل از 
ســال 367ق و در شــیراز بــه منظــور تعلیــم صمصــام الدولــة فرزنــد عضدالدولــه از 

ســاطین آل بویــه تالیــف کــرد. )67(
از حــوادث مهم ایــن قــرن تالیــف کتــاب مقــاالت االســامیین اشــعری اســت کــه 
بنیــان گــزار کام اشــعری بود. ایــن کتــاب در مؤلفــات بعدی ایــن قــرن و نیــز ملــل 
و نحــل نویســان قــرون بعــد تاثیــر فــراوان گذاشــت و شــاید بتوانیــم یکــی از علــل 

رشــد ملــل و نحــل در میــان اشــاعره را تالیف ایــن کتــاب بدانیــم.
قــرن پنجــم نقطــه عطفــی در تاریــخ ملــل و نحــل نویســی اســت، زیــرا قســمت 
عمــده کتبــی کــه طــی قرن هــا مــورد اســتناد ملــل و نحــل نویســان بودنــد، و هــم 
اکنــون نیــز بــه عنــوان منابــع اصلی ایــن علــم مطرح انــد، در ایــن قــرن نگاشــته 

از: کتــب عبارت انــد  شــده اند. این 
1. الفــرق بیــن الفــرق وبیــان الفرقــة الناجیــة منهــم، تالیــف عبدالقاهــر بــن 
طاهــر بــن محمــد بــن بغــدادی اســفرائینی تمیمــی )م 429ق(. نویســنده پیــش 
از ایــن اثــر، کتــاب دیگــری بــا عنــوان الملــل والنحــل تالیــف کــرده اســت و در کتــاب 

ــه آن ارجــاع می دهــد. )68( الفــرق بیــن الفــرق ب
بــه نظــر می رســد بــرای اولیــن بــار عنــوان ملــل و نحــل را برای ایــن علــم، همیــن 
نویســنده و در همیــن کتــاب بــه کار بــرده باشــد. مؤلف ایــن کتــاب بــا آن کــه عنــوان 
ملــل و نحــل را برگزیــده، فقــط بــه بررســی فرقه هــای اســامی )و نــه مجمــوع ادیان 

و فرقه هــا( پرداختــه اســت. )69(
2. الفصــل )الفصــل، الفصــل( فــی الملــل واالهــواء والنحــل، تالیــف ابومحمــد 

علــی بــن احمــد معــروف بــه ابــن حــزم ظاهــری )م 456 ق(.
الفصــل  پرداخته انــد،  موضــوع  به ایــن  کــه  موجــودی  کتاب هــای  درمیــان 
ــان مختلــف وهــم فرقه هــای اســامی را بررســی  ــه هــم ادی ــی اســت ک اولیــن کتاب
انجــام  اآلراء والدیانــات  را در  کاری  نوبختــی پیش ترچنیــن  کــرده اســت.گرچه 
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داده بــود ولــی آن کتــاب هــم اکنــون در دســترس نیســت. )70(
3. التبصیــر فــی الدیــن و تمییــز الفرقــة الناجیــة عــن الفــرق الهالکیــن، نوشــته 
ابومظفــر طاهــر بــن محمــد شــافعی اســفرائینی )م 471ق(. نویســنده دامــاد 
ــل  ــرق و المل ــن الف ــرق بی ــای الف ــت و از کتاب ه ــدادی اس ــر بغ ــاگرد عبدالقاه و ش

ــادی گرفتــه اســت. ــر زی والنحــل اســتادش تاثی
4. بیــان االدیــان در شــرح ادیــان و مذاهب جاهلی و اســامی، تالیف ابوالمعالی 
نگاشــته  فــرق  و  ادیــان  در  ق  ســال 485  در  را  آن  کــه  علــوی،  حســین  محمــد 

ــم اســت. ــان فارســی در ایــن عل ــه زب اســت. این کتــاب اولیــن تالیــف موجــود ب
5. الفــرق المفترقــة بیــن اهــل الزیــغ والزندقــة، تالیــف ابومحمــد عثمــان بــن 

ــی )م ح 500 ق(. )71( ــی حنف ــن عراق ــن حس ــداهّلل ب عب
در قــرن ششــم هجــری کتابــی در ایــن علــم نگاشــته شــد کــه نــام خــود را با ایــن 
علــم قریــن ســاخت، بــه گونــه ای کــه هــرگاه ســخن از ملــل و نحــل بــه میــان 
الملــل والنحــل  کتــاب  بــه ذهــن خطــور می کند. ایــن  کتــاب  نام ایــن  می آیــد، 
تالیــف ابوالفتــح محمــد بــن عبدالکریــم شهرســتانی )479- 548ق( اســت کــه بــه 
علــت جامــع بــودن آن و نیــز طــرح ابتــکاری اش کــه تــا حــدودی آن را ضابطــه مند 

کــرده، نــام خــود را در ایــن علــم جــاودان ســاخته اســت.
از دیگــر کتــب نگاشــته شــده در ایــن قــرن می تــوان از الحــور العیــن نوشــته 
ابوســعید نشــوان بــن ســعید حمیــری )م 573 ق( و تلبیــس ابلیــس نوشــته 
جمــال الدیــن ابوالفــرج عبدالرحمــن بــن جــوزی )م 597 ق( یــاد کــرد کــه گرچــه بــه 
صــورت تخصصــی درباره ایــن علــم نگاشــته نشــده اند و تنهــا بخشــی از آن هــا بــه 
مطالب ایــن علــم اختصــاص دارد، امــا ملــل و نحــل نویســان قــرون بعــد از آن هــا 

اســتفاده کرده انــد.
بــه نظــر می رســد از قــرن ششــم به بعــد و به خصوص پــس از تالیف کتاب الملل 
والنحــل شهرســتانی، این علــم دوران افــول خــود را آغــاز کــرده باشــد. ازایــن رو، در 
میــان ملــل و نحــل نویســان کم تــر دیــده می شــود کــه بــه کتــب پــس از شهرســتانی 
بــه عنــوان منبــع اصلی ایــن علــم اســتناد کننــد. با ایــن همــه، پــس از قــرن ششــم 

کتبــی در ایــن علــم نگاشــته شــد کــه بــه مهم تریــن آن هــا اشــاره می شــود:
1. اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین، تالیف فخرالدین رازی )543- 606 ق(.
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2. تبصــرة العــوام فــی معرفــة مقــاالت االنــام، کــه آن را ســیدمرتضی بــن داعــی 
حســنی رازی بــه زبــان فارســی در قــرن هفتــم هجــری نگاشــته اســت. مؤلف ایــن 
کتــاب شــیعه اســت و در جــای جــای کتــاب بــه دفــاع از شــیعه و رد اتهامــات 

منســوب بــه آن می پــردازد. )72(
3. الفــرق االســامیة، نوشــته شــهاب الدیــن ابراهیــم بــن عبــداهّلل حمــوی 

شــافعی معــروف بــه ابــن ابــی الــدم )م 642 ق(. )73(
4. مرهــم العلــل المعضلــة فــی دفــع الشــبه والــرد علــی المعتزلــة بالبراهیــن 
ــة المفصلــة مختومــا بعقیــدة اهــل الســنة المفصلــة وذکــر مذاهــب الفــرق  واالدل
االثنیــن والســبعین المخالفیــن للســنة والمبتدعیــن، تالیــف ابومحمــد عبــداهّلل 

بــن اســعد یافعــی شــافعی )م 717 ق(.
5. الفــرق االســامیة )ذیــل کتــاب شــرح المواقــف(، نوشــته محمــد بــن یوســف 
الملــل  کتــاب،  عمده ایــن  منبــع  ق(.   786 )م  کرمانــی  ســعید  بــن  علــی  بــن 

والنحــل شهرســتانی اســت. )74(
6. عــدد الفــرق وعــدد الفــرق، نوشــته زیــن الدیــن ســریجانی محمــد ملطــی )م 

788 ق(. )75(
7. کتــاب المنیــة واالمــل فــی شــرح الملــل والنحــل، نوشــته احمــد بــن یحیــی 

بــن مرتضــی یمانــی )م 840 ق( کــه بعضــی او را از ائمــه زیدیــه دانســته اند. )76(
8. الخطــط المقریزیــة المســماة بالمواعــظ واالعتبــار بذکــر الخطــط واآلثــار، 
 -746( مقریــزی  بــه  معــروف  عبدالقــادر  بــن  احمــد  الدیــن  تقــی  تالیــف 
845ق(. ایــن کتــاب گرچــه مربــوط بــه بررســی اوضــاع و احــوال مصــر و اقالیــم 
ــان و فــرق اســامی پرداخته )77( کــه  ــر ادی ــه ذک آن اســت، امــا در بخشــی از آن ب
همیــن بخــش مــورد اســتفاده بعضــی از ملــل و نحــل نویســان قــرار گرفتــه اســت.

ــر خواهــد  ــه بعــد ذک ــه عللــی ک علــم ملــل و نحــل اســامی در قــرون اخیــر بنــا ب
ــا تــاش  شــد، همچنــان سراشــیبی ســقوط را طــی می کــرد امــا در قــرن معاصــر ب
ــه تالیــف و تصحیــح کتب ایــن  برخــی از دانشــمندان شــیعه و ســنی کــه دســت ب
علــم زدنــد، بــار دیگــر روحــی تــازه امــا نــه چنــدان پرقــدرت در آن دمیــده شــد کــه 

ــاره یابــد. ــا رفــع معایــب و نواقــص آن ها، ایــن علــم حیــات دوب امیــد اســت ب
ابوزهــره،  بــرد: محمــد  نــام  افــراد  از ایــن  از میان ایــن دانشــمندان می تــوان 
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بــدوی، مؤلــف  المذاهــب االســامیة; دکتــر عبدالرحمــن  تاریــخ  کتــاب  مؤلــف 
ــفی  ــر الفلس ــاة الفک ــاب نش ــف کت ــار، مؤل ــامیین; سامی النش ــب االس ــاب مذاه کت
فــی االســام; دکتــر محمدجــواد مشــکور، مصحــح و مترجــم کتاب هــای فــرق 
الشــیعه نوبختــی و الفــرق بیــن الفــرق بغــدادی و مصحــح کتاب هــای المقــاالت 
والفــرق ســعد بــن عبــداهّلل اشــعری و المنیــة واالمــل فــی شــرح الملــل یمانــی و 
مؤلــف کتاب هــای تاریــخ شــیعه و فرقه هــای اســام تــا قــرن چهــارم و فرهنــگ فــرق 
اســامی; و آیــت اهّلل شــیخ جعفــر ســبحانی، مؤلــف بحــوث فــی الملــل والنحــل.

متون اصلی علم ملل و نحل
بــه معرفــی متونــی از ایــن  در ایــن بخــش، از میــان کتــب بخــش قبــل تنهــا 
نگاشــته  والنحــل شهرســتانی  الملــل  کتــاب  از  قبــل  اوال  کــه  علــم می پردازیــم 
شــده اند; زیــرا چنــان کــه گفتــه شــد، بیشــتر کتبــی کــه بعــد از او نگاشــته شــده اند، 
ــل  ــل و نح ــه مل ــر موردتوج ــد، کم ت ــن نباش ــم چنی ــر ه ــد، و اگ ــاس کرده ان از او اقتب
نویســان قــرار گرفته انــد. ثانیــا هــم اکنــون در دســترس و مــورد اســتفاده محققــان 
و پژوهشــگران این علــم باشــند. بنابرایــن، کتبــی کــه تنهــا نــام آن هــا در کتــاب 
شناســی ها آمــده و محتویــات آن هــا بــه صــورت پراکنــده در کتــب دیگــر آمده اســت 
معرفــی نمی شــود. ثالثــا ملــل و نحــل نویســان از آن هــا زیــاد اســتفاده کرده باشــند.
کتبــی که ایــن ســه شــرط را دارا باشــند، متــون اصلی ایــن علــم می نامیــم، 
کــرده  اقتبــاس  بعــض دیگــر  از  بعضــی  آن هــا  میــان  اســت در  هرچنــد ممکــن 

ویژگی انــد: ســه  دارای ایــن  زیــر  کتاب هــای  باشــند. 
1. فــرق الشــیعة; 2. المقــاالت والفــرق; 3. مقــاالت االســامیین; 4. التنبیــه 
والــرد علــی اهــل االهــواء والبــدع; 5. الفــرق بیــن الفــرق; 6. الفصــل; 7. التبصیــر 
فــی الدیــن; 8. بیــان االدیــان; 9. الفــرق المفترقــة 10. الملل والنحل شهرســتانی.

1. فرق الشیعه: 
در میــان چهــل و چهــار کتابــی کــه در کتــب رجــال و فهرســت بــه ابومحمــد 
حســن بــن موســی نوبختــی )م 300 تــا 310ق( منتســب اســت، فقــط همیــن 
اثــر بــه جای مانــده اســت. مؤلــف از دانشــمندان بــزرگ شــیعه امامیــه اســت 
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ــد کام،  ــف همانن ــوم مختل ــر عل ــد. وی ب ــق کرده ان ــیعه او را توثی ــون ش ــه رجالی ک
فلســفه، فقــه، حدیــث، نجــوم و ملــل و نحــل مســلط بــوده و در بیشــتر آن هــا 
ــی  ــم از کتاب های ــا می توانی ــث م ــا بح ــط ب ــار مرتب ــت. از آث ــرده اس ــف ک ــاری تالی آث
همچــون اآلراء والدیانــات، الــرد علــی الغــاة، الــرد علــی فــرق الشــیعة مــا خــا 
ــد  ــز عقای ــه او نی ــم. در کتــب ردی ــام ببری ــرد علــی اصحــاب التناســخ ن االمامیــة، ال

بســیاری از فرقه هــا وجــود داشــته اســت. )78(
مؤلــف در ایــن کتــاب روش تاریخــی را در پیــش گرفتــه و پــس از بیــان اختافــات 
گروه هــای  آمــدن  وجــود  بــه  و  اکــرم)ص(  پیامبــر  وفــات  از  پــس  مســلمانان 
مختلــف، بــه بیــان انشــعابات شــیعه تــا پــس از وفــات امــام حســن عســکری)ع( 
پرداختــه اســت. در ایــن میــان، از بعضــی از گروه هــای غیرشــیعه هماننــد معتزلــه، 
خــوارج و مرجئــه نیــز یــاد می کنــد و در بعضــی از مــوارد، فرقه هــای مختلــف آنــان 
ــل  ــل و نح ــی مل ــع اصل ــی از مناب ــاب یک ــد این کت ــر می رس ــه نظ ــمارد. ب را برمی ش

ــاره فرقه هــای مختلــف شــیعه بــوده اســت. نویســان قــرون بعــد درب
ــاد  ــی مختلــف ی ــی از صاحبــان افــکار سیاســی و عقیدت ــف در مــوارد فراوان مؤل
ــل  ــا در کتــب مل ــا همین ه ــد; ام ــه بخوان ــان را فرق ــرده اســت، بدون ایــن که ایش ک
و نحــل بعــدی کــه اهــل ســنت نگاشــته اند، عنــوان فرقــه گرفته انــد، و ایــن امــر 
ــا افــرادی بــی شــمار بــوده، و از ایــن امــر، بــا  تداعــی کننــده وجــود گروهــی بــزرگ ب

ــر ضــد شــیعه بهــره گرفتــه شــده اســت. بــزرگ کــردن اختافــات آنــان، ب
مؤلــف گرایش هــای کامی خــود را در ایــن کتــاب دخالــت نمی دهــد و عقایــد 

ــه بیــان می کنــد. فــرق مختلــف را بــی طرفان

2. المقاالت والفرق: 
ــا  ــن ابــی خلــف اشــعری قمــی )م 299 ی ــر ســعد بــن عبــداهّلل ب نویســنده این اث
301ق( از بــزرگان محدثــان شــیعه امامیــه و از شــیوخ روایــی محمــد بــن جعفــر بــن 
قولویــه، مؤلــف کتــاب کامــل الزیــارات، اســت. از میــان کتاب هــای او کــه با ایــن 
علــم ارتبــاط دارنــد می تــوان از آثــاری همچــون الضیــاء فــی الــرد علــی المحمدیــة 

والجعفریــه، الــرد علــی الغــاة، کتــاب الــرد علــی المجــرة یــاد کــرد.
از ایــن کتــاب، در کتــب مختلــف رجالــی بــا عنوان هایــی همچــون فــرق الشــیعة، 
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مقــاالت امامیــة، مقــاالت االمامیــة، و الفــرق واســماؤها وصنوفهــا نیــز یــاد شــده 
اســت. )79( مطالب ایــن کتــاب و روش تنظیــم آن بــا کتــاب فــرق الشــیعه نوبختی 
بســیار شــبیه اســت، بــه گونــه ای کــه برخی ایــن دو را یکــی پنداشــته اند; )80( امــا 
ــه بعضــی از مــوارد اختــاف بیــن آن دو، تعــدد  ــا اشــاره ب مصحح ایــن دو کتــاب ب

آن هــا را اثبــات می کنــد. )81(

3. مقاالت االسالمیین واختالف المصلین: 
نویســنده این کتــاب ابوالحســن علــی بــن اســماعیل اشــعری )م 324 ق( از 
متکلمــان بــزرگ اهــل ســنت و بنیــان گــزار مکتــب کامی اشــاعره اســت. با ایــن کــه 
تالیفــات او را متجــاوز از نــود دانســته اند، فقــط پنــج کتــاب از او باقــی اســت: کتــاب 
ــوض  ــان الخ ــالة استحس ــة، رس ــول الدیان ــن اص ــة ع ــای االبان ــز کتاب ه ــوق و نی ف
ــی اهــل  ــرد علــی اهــل الزیــغ والبــدع، و رســالة کتبهــا ال ــکام، اللمــع فــی ال فــی ال

الثغــر و بــاب االبــواب.
عقایــد  واســطه  بــدون  نقــل  االســامیین  مقــاالت  کتــاب  ویژگی هــای  از 
کامی بســیاری از فرقه هــا بــه خصــوص فرقــه بــزرگ معتزلــه اســت، بــه ویــژه بــا 
توجــه بــه آن کــه اشــعری خــودش تــا چهــل ســالگی عقایــد معتزلــی داشــته و 

ســپس از آن جــدا شــده اســت.
بــا آن که ایــن کتــاب یکــی از قدیم تریــن و جامع تریــن منابــع فرقــه شناســی 
کام،  در  باغــت  عــدم  فــراوان،  تکــرار  همچــون  عللــی  بــه  امــا  اسامی اســت، 
و ترتیــب غیرمتعــارف، کــه در یــک بخــش معرفــی گروه هــا و عقایدشــان را مبنــا 
و  ملــل  کامی می گــذارد،  عقایــد  بــر  را  اصــل  دیگــر  بخشــی  در  و  می دهــد  قــرار 
نحــل نویســان از آن اســتفاده نکرده انــد و بــه جــای آن بــه کتبــی همچــون الفــرق 
بیــن الفــرق بغــدادی و ملــل ونحــل شهرســتانی مراجعــه کرده انــد، بــا آن کــه بــه 
ــوده اســت. احتمــال فــراوان، آن کتــاب یکــی از منابــع اصلــی دو کتــاب بعــدی ب

از ویژگی هــای دیگر ایــن کتــاب نقــل عقایــد گروه هــای مختلــف بــه دور از نقــادی 
و لحــاظ قــرار دادن عقایــد کامی مؤلــف اســت. و نیــز برخــاف بعضــی از ملــل و 
ــاره  نحــل نویســان، از حــدود نزاکــت و ادب خــارج نشــده اســت، )82( گرچــه درب
برخــی از گروه هــا، هماننــد شــیعه، اتهاماتــی را بــه عنــوان عقایــد آنــان ذکــر می کنــد.

ســوژه سـخن
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مؤلــف در ایــن کتــاب ابتــدا شــمه ای از تاریــخ حــدوث اختافــات در میــان 
گروه هــای مختلــف  بنــدی  تقســیم  بــه  کــرده و ســپس  بیــان  اســامی را  اّمــت 
زیــر جــای داده اســت: 1. شــیعه، 2.  گــروه  را در ده  اســامی پرداخته و آن هــا 
خــوارج، 3. مرجئــه، 4. معتزلــه، 5. جهمیــه، 6. حســینیه، 7. بکریــه، 8. عامــه، 
ــای  ــه فرقه ه ــد ک ــیم برمی آی ــن تقس ــه. از ظاهر ای ــث، 10. کابی ــاب الحدی 9. اصح
بــزرگ اســام، کــه فرقه هــای دیگــر تحــت عنــوان آن هــا قــرار می گیرنــد، همیــن 
را  و کابیــه  بکریــه، حســینیه  کــه فرقه هایــی همچــون  گروه انــد، در حالــی  ده 
ــرار  ــه ق ــوان هــم عــرض فرقه هــای بزرگــی همچــون شــیعه، خــوارج و معتزل نمی ت
داد، چنــان کــه از حجمی کــه درایــن کتــاب به ایــن فرقه هــا اختصــاص یافتــه، 

می توان ایــن مطلــب را بــه خوبــی اثبــات کــرد.
چنــان کــه گفتــه شــد، مؤلــف در کتــاب خــود از نظــم خاصــی پیــروی نمی کنــد، 
بــه  مربــوط  اول  بخــش  کــرد.  تقســیم  بخــش  بــه دو  را  او  کتــاب  امــا می تــوان 
ــان  ــد آن ــر فرقه هــا و شــمه ای از عقای فرقه هاســت و در بعضــی از مــوارد پــس از ذک
بحــث گســترده ای بــا عنــوان اختافــات مطــرح می کنــد و بــه ذکــر اختــاف درون 
گروهــی و بــرون گروهــی آنــان در عقایــد مختلــف می پــردازد، چنــان کــه دربــاره 
شــیعه چنیــن کــرده اســت. گاهــی نیــز عکس ایــن کار انجــام می دهــد، یعنــی 
ابتــدا مقــاالت فرقــه و شــمه ای از اختافــات درون گروهــی و بــرون گروهــی آنــان 
را مطــرح می کنــد و ســپس بــه ذکــر نــام فرقه هــای آن گــروه می پــردازد، چنــان 
کــه در مــورد معتزلــه چنیــن کــرده اســت. بــه واســطه همراهــی فــراوان نویســنده 
ــان، بخــش عظیمی از ایــن کتــاب  ــد و شــخصیت های آن ــه و افــکار وعقای ــا معتزل ب
به ایــن فرقــه اختصــاص یافتــه اســت و از البــه الی کتــاب برمی آیــد کــه نویســنده 

عقایــد گــروه عامــه را می پســندیده اســت.
کلــی متکلمــان در مســائل اصــول دیــن و غیــر  در بخــش دوم، اختافــات 
ــد  ــم، عــرض، جوهــر، حرکــت، مطــرح و عقای ــه جس ــوط ب ــائل مرب ــد مس آن، مانن

گروه هــای مختلــف بیــان شــده اســت.
ــه نظــر می رســد اگر ایــن کتــاب بازنویســی و با ترتیــب و نظــم منطقــی عرضــه  ب
شــود، بتوانــد از جهــت غنــای خــود گــوی ســبقت را از بســیاری از دیگــر کتــب ملــل 

و نحــل بربایــد.
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4. التنبیه والرد على اهل االهواء والبدع:
 نوشــته ابوالحســین محمــد بــن احمــد بــن عبدالرحمــن ملطــی شــافعی )م 
377ق(. کتــاب موجــود، کــه در ســال 1343ق در کتابخانــه ظاهریــه دمشــق کشــف 
شــده اســت، تنهــا بخشــی از کتــاب اصلــی مؤلــف، یعنــی شــامل بخــش ســوم و 
چهــارم آن اســت. جــزء اول و دوم آن دربــاره فرقه هــای یهــود و نصــارا بــوده اســت. 
)83( کتــاب دارای دو بخــش اســت. بخــش اول بــه ذکــر فرقه هــای مختلــف و بیــان 
ــد می پــردازد. برای ایــن منظــور، فرقه هــای  ــان و رد آن عقای ــد آن مختصــری از عقای
رافضــه )شــیعه( بــا پانــزده زیرفرقــه، جهمیــه بــا هشــت زیرفرقــه، قدریــه )معتزلــه( بــا 
هفــت زیرفرقــه، مرجئــه بــا دوازده زیرفرقــه، خــوارج بــا 25 زیرفرقــه و زنادقــه بــا پنــج 
زیرفرقــه را مطــرح می کنــد; مجموع ایــن فرقه هــا بــه عــدد هفتــاد و دو می رســد و 
هفتــاد و ســومین فرقــه را کــه در نظــر او اهــل نجــات اســت، اهــل جماعــت اســت.

در ایــن بخــش، مؤلــف تحــت تاثیــر کتــاب االســتقامه خشــیش بــن اصــرم )م 
254ق( اســت و از کتــاب او فــراوان نقــل می کنــد. از نــکات قابــل توجه ایــن بخــش، 
ذکــر زنادقــه در میــان فرقه هــای اســامی، ذکــر فرقــه ای از امامیــه بــا عنــوان اهــل 
قــم کــه آنــان را معتقــد بــه تشــبیه و جبــر می دانــد، و ذکــر فرقــه معتزلــه بغــداد بــه 

عنــوان زیرفرقــه ای از زیدیــه اســت.
مؤلــف در بخــش دوم بــا عنــوان بــاب ذکــر متشــابه القــرآن، بــه ذکــر آیات متشــابه 
قــرآن و کیفیــت اســتفاده نابجــای اهــل اهــواء از آن هــا می پردازد. ایــن بخــش 
تحــت تاثیــر مقاتــل بــن ســلیمان بــوده اســت و آرایــی همچــون آرای تشــبیهی او 

را پذیرفتــه اســت.
از ویژگی های ایــن کتــاب تاثیــر فــراوان عقایــد کامی مؤلــف آن در نقــل عقایــد 
فرقه هــای مختلــف و ســعی در اثبــات حقانیــت فرقــه ای خــاص و نیــز خــروج از حــد 
نزاکــت در بســیاری از مــوارد اســت; بــرای مثــال، هنــگام ذکــر فرقــه شــیعه چنیــن 
می نــگارد: »ان اهــل الضــال الرافضــة«; )84( و پــس از ذکــر عقایــد آنــان می گویــد: 
»مذاهــب الســفلة العمی اخــوة القــردة بــل اخــوة القــردة افضــل منهــم«. )85( در 
ــوار امــام صــادق)ع(، آرای  ــی متکلــم و بزرگ ــن حکــم، صحاب ــر هشــام ب هنــگام ذک
ســخیفی را بــه او نســبت می دهــد و قصــد او را نابــودی ارکان اســام یعنــی توحیــد، 

ــد. )86( نبــوت و معــاد می دان

ســوژه سـخن
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کتــاب مــاه

ــت:  ــده اس ــاد ش ــار ی ــف دوب ــای مختل ــاب وی از فرقه ه ــه در کت ــت ک ــی اس گفتن
یــک بــار در اول کتــاب و بــار دیگــر در بخــش پایانــی آن، بــدون آن کــه تفاوتــی بیــن 

آن دو وجــود داشــته باشــد.

5. الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة منهم:
نوشــته ابومنصــور عبدالقاهــر بــن طاهــر بغــدادی )م 429 ق(. مؤلــف یکــی از 
متکلمــان اهــل ســنت اســت کــه حــدود ســی کتــاب بــه او نســبت داده انــد، امــا هــم 
اکنــون کم تــر از ده کتــاب از او باقــی اســت. این کتــاب عهــده دار بیــان فرقه هــای 
مســلمان اســت. مؤلــف در آغــاز کتــاب حدیــث تفرقــه را با اســناد مختلف ذکــر کرده 
و هفتــاد و دو فرقه هالکــه را در ضمــن فــرق ذیــل دانســته اســت: شــیعه )روافــض(، 
خــوارج، قدریــه معتزلــه، مرجئــه، نجاریــه، بکریــه، کرامیــه، ضراریــه و جهمیــه. وی 
گــروه هفتــاد و ســوم یعنــی گــروه ناجیــه را گــروه اهــل ســنت و جماعــت می دانــد کــه 

از نظــر فقهــی شــامل اصحــاب رای و حدیــث اســت.
چنــان کــه مشــاهده می شــود، مؤلــف بــرای رســاندن فرقه هــا بــه عــدد هفتــاد و 
ســه خــود را بــه زحمت انداختــه اســت. وی ســپس طــی هشــت فصــل بــه بیــان و 

رد عقایــد گروه هــای ذکرشــده کــه آنــان را از مســلمانان می دانــد می پــردازد.
از  او  عقیــده  بــه  کــه  فرقه هایــی می پــردازد  ذکــر  بــه  بعــد،  بخــش  در  مؤلــف 
ــه اســام بســته اند، کــه در ایــن میــان تعــدادی از  مســلمانان نیســتند و خــود را ب
فرقه هــای غــات و بعضــی از فرقه هــای خــوارج و معتزلــه را نــام می بــرد که ایــن 
فرقه هــا طبعــا در تقســیم فــرق بــه هفتــاد و ســه لحــاظ نشــده اند. دربخــش پایانــی 

ــردازد. ــا می پ ــات آن ه ــت واثب ــنت وجماع ــل س ــول اه ــد واص ــر عقای ــه ذک ب
برخــی از ویژگی های ایــن کتــاب چنیــن اســت: بــی طــرف و منصــف نبــودن 
مؤلــف، خــروج از حــد نزاکــت، و وارد آوردن اتهامــات فــراوان بــه گروه هــای مخالــف; 
بــه عنــوان مثــال، وی فرقه هایــی بــا عنوان هــای هشــامیه، زراریــه، یونســیه و 
شــیطانیه بــه نــام اصحــاب ائمــه)ع( ســاخته و عقایــد ناروایــی را بــه آنــان نســبت 
انصافــی مؤلف ایــن  بــی  رازی )543- 606 ق( دربــاره  اســت. فخرالدیــن  داده 
کتــاب می نویســد: »وهــذا االســتاذ ]ابومنصــور بغــدادی[ کان شــدید التعصب علی 

المخالفیــن والیــکاد ینقــل مذهبهــم علــی الوجــه«. )87(



107

6. الفصل فى الملل واالهواء والنحل:
 نوشــته ابومحمــد علــی بن احمد معــروف به ابن حــزم ظاهــری )384- 456 ق(. 
نویســنده یکــی از بزرگ تریــن دانشــمندان مذهــب ظاهــری اســت و در حقیقــت 
می تــوان او را زنــده کننده ایــن مذهــب، کــه بــر ظاهــر قــرآن و حدیــث و ابطــال 
قیــاس و رای و استحســان تکیــه دارد، نامیــد. مذهــب او در کتــاب الفصــل نیــز 
بــروز کــرده و بــرای مثــال، در هنــگام ذکــر تاویــات مســیحیان از کتــاب مقــدس آن 
را خــاف ظاهــر برشــمرده اســت. بــه وی بیــش از صــد و ســی کتــاب در موضوعــات 
نحــل  و  ملــل  و  تاریخــی، رجالــی، منطقــی  اصولــی، کامــی،  فقهــی،  مختلــف 
منســوب اســت، کــه چهــل و شــش اثــر از ایــن مجموعــه هــم اکنــون موجــود اســت.
کتــاب الفصــل، کــه بیــن ســال های 418 تــا 440 ق نگاشــته شــده اســت )88( 
ــه کتــاب  ــد، در حقیقــت ب ــه حســاب می آی و یکــی از بزرگ تریــن کتــب ملــل و نحــل ب
کامی شــبیه تر اســت تــا بــه کتابــی در ملــل و نحــل; زیــرا بیشــتر بــه طــرح مباحــث 
کامی پرداختــه، و بخــش مربــوط بــه نقــل اقــوال ادیــان و فرق، بســیار کم تــر از مجموع 

ــا رد عقایــد دیگــران و اثبــات عقیــده خــود وی همــراه اســت. کتــاب اســت و نیــز ب
بخــش مربــوط بــه علــم ملــل و نحــل در دو فصــل ســامان یافتــه اســت. فصــل 
اول کــه متعــرض بیــان عقایــد ادیــان دیگــر شــده اســت، شــاید یکــی از قدیم تریــن 
مباحــث مفصــل اســامی در این زمینــه محســوب شــود، کــه البتــه بررســی این 
فــرق  بیــان عقایــد  از موضوع ایــن مقالــه خــارج اســت. بخــش دوم در  بخــش 
ــل  ــی اه ــه اصل ــج فرق ــه پن ــام را ب ــه اس ــای مقــر ب ــنده فرقه ه اسامی اســت; نویس
یــک  هــر  بــرای  و  می کنــد  تقســیم  خــوارج  و  شــیعه  مرجئــه،  معتزلــه،  ســنت، 

)89( برمی شــمرد.  را  زیرفرقه هایــی 
ابــن حــزم در ایــن کتــاب، فرقــه اهــل ســنت را، کــه همــان اصحــاب حدیــث 
متمســک بــه ظاهــر هســتند، برحــق می دانــد و در هنــگام نقــل اقــوال بقیــه فــرق، 
آن هــا را طبــق مذهــب خــود رد می کنــد. از نــکات جالب ایــن کــه مذهــب فقهــی 
ابوحنفیــه را نیــز از مرجئــه دانســته و نیــز در بخشــی دیگر کیســانیه را زیرفرقه زیدیه 

شــمرده اســت. )90(
کــه می تــوان آن را در موضــوع فرقــه شناســی  از کتــاب  در بخــش عمــده ای 
اســامی داخل دانســت، مؤلــف بــه خیــال خــود بــه جمــع آوری اقــوال کفرآمیــز یــا 

ســوژه سـخن
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محــال گروه هــای چهارگانــه یعنــی معتزلــه، خــوارج، شــیعه و مرجئــه و بــه عبــارت 
دیگــر، گروه هــای مخالــف بــا اهــل ســنت و حدیــث، پرداختــه اســت. وی ایــن 
مبحــث را بــا عنــوان ذکــر العظائــم المخرجــة الــی الکفــر او الــی المحــال مــن اقــوال 
اهــل البــدع المعتزلــة والخــوارج والمرجئــة والشــیعة مطــرح کــرده اســت. )91( 
مطالــب فراوانــی از ایــن بخــش اتهاماتــی واهــی و بــدون اســاس اســت; نمونــه 
بارز ایــن اتهامــات را می تــوان در قســمت مربــوط بــه شــیعه تحــت عنــوان »ذکــر 

شــنع الشــیعة« مشــاهده کــرد. )92(

7. التبصیر فى الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالكین:
 نوشــته ابومظفــر اســفرائینی )م 471ق(. نویســنده دارای تفکــر اشــعری اســت 
و کتــاب خــود را نیــز بر ایــن مبنــا نگاشــته اســت و در آن از کتــاب الفــرق بیــن الفــرق، 
بغــدادی تاثیــر فراوانــی گرفتــه اســت، امــا مــوارد اختــاف فراوانــی نیــز بــا آن کتــاب 
دارد; از جملــه در بیــان فرقه هــای هفتــاد و دوگانــه، مرجئــه را برخــاف بغدادی به 
هفــت فرقــه تقســیم می کنــد و فرقه هــای بکریــه و نجاریــه را یــک فرقــه و فرقه هــای 
ــه حســاب مــی آورد و ماننــد بغــدادی، فرقــه  ــه ب جهمیــه و کرامیــه را نیــز یــک فرق
ناجیــه را اهــل ســنت و جماعــت کــه شــامل هــر دو دســته اصحــاب حدیــث و رای 

می شــود، می دانــد.
ایــن کتــاب پانــزده بــاب دارد; در بــاب اول و دوم تاریخچــه اختــاف و حدیــث 
ــا  ــاب ســوم ت ــه اجمــال بیــان شــده اســت. از ب ــر فرقه هــای مختلــف ب تفرقــه و ذک
ــف در  ــه تفصیــل مطــرح شــده و مؤل ــد فرقه هــای مختلــف ب ــاب دوازدهــم عقای ب
بســیاری از مــوارد بــا بــی ادبــی و وارد کــردن اتهــام آن هــا را رد کــرده اســت; بــه عنوان 
مثــال، در رد روافــض )شــیعیان( حدیــث جعلــی »الروافــض یهــود هــذه االمــة« را 
از قــول پیامبــر اکــرم)ص( نقــل می کنــد، و محقــق کتــاب در زیرنویس ایــن نکتــه را 

متذکــر می شــود کــه آن را در کتــب حدیثــی نیافتــه اســت.
و  پرداختــه  خارج انــد،  اســام  از  کــه  فرقه هایــی  ذکــر  بــه  ســیزدهم  بــاب  در 
بســیاری از فرقه هــای غــات و نیــز بعضــی از فرقه هــای خــوارج را تحت ایــن عنــوان 

ــر کــرده اســت. ذک
بــاب چهاردهــم اختصــاص بــه ذکــر عقایــد و ادیــان قبــل از اســام هماننــد بــت 
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پرســتان، سوفســطایی ها، مجــوس، یهــود و نصــارا اختصــاص یافتــه اســت. این 
بــاب یکــی از جهــات اختاف ایــن کتــاب بــا الفــرق بیــن الفــرق بغــدادی اســت کــه 
اختصــاص بــه ذکــر فرقه هــای اســامی دارد. بــاب پانزدهــم در بیــان اثبــات عقایــد 

اهــل ســنت و جماعــت اســت.

8. بیان االدیان در شرح ادیان و مذاهب جاهلى و اسالمى:
بــه  را  خــود  کتــاب  نویســنده  علــوی.  حســینی  محمــد  ابوالمعالــی  نوشــته 
احتمــال قــوی در ســال 485 ق )93( بــه زبــان فارســی تالیــف کــرده اســت و شــاید 
ــان تالیــف شــده اســت. نویســنده  اولیــن کتابــی باشــد کــه در ایــن علــم به ایــن زب
کتــاب خــود را در پنــج بــاب تدویــن کــرده اســت; در بــاب اول، بــه خداپرســتی 
بیشــتر اقــوام و ملــل در طــور تاریــخ اشــاره کــرده اســت. در بــاب دوم، ادیــان و 
مذاهــب پیــش از اســام را بیــان کــرده اســت. در بــاب ســوم، بــه ذکــر حدیــث 
ــاب  تفرقــه و انطبــاق فرقه هــای اســامی با این حدیــث پرداختــه اســت; در ایــن ب
ــه، شــیعه،  ــه هشــت فرقــه ســنت و جماعــت، معتزل فرقه هــای اصلــی اســام را ب
خــوارج، مجبــره، مشــبهه و کرامیــة، صوفیــه، و مرجئــه تقســیم می کنــد و ســپس 
زیرفرقه هــای آن هــا را برمی شــمرد. در بــاب چهــارم، بــه ذکــر عقایــد گروه هــای 
هشــت گانــه می پــردازد; از ماحظه ایــن بــاب کمــال انصــاف مؤلــف در نقــل اقــوال 
فرقه هــا بــه دســت می آیــد و حتــی درنهایــت، نظــر مؤلــف دربــاره فرقــه ناجیــه 
روشــن نمی شــود. در بــاب پنجــم، )94( بــه ذکــر گروه هــای مدعــی نبــوت و الوهیــت 
و قیام هایــی کــه با ایــن مدعاهــا صــورت گرفتــه پرداختــه اســت; در ایــن جــا، عــاوه 
ــد، بعضــی از  ــه در صــدر اســام ادعــای نبــوت کردن ــر مســیلمه و اســود عنســی ک ب
افــراد هماننــد مختــار و نیــز بعضــی از گروه هــای غــات را ذکــر می کنــد. بــه نظــر 
می رســد دربــاره مختــار از حــد بــی طرفــی خــارج شــده و بــه گفته هــای متعصبــان 

اهــل ســنت تکیــه کــرده اســت.

9. الفرق المفترقه بین اهل الزیغ والزندقه:
نوشــته ابومحمــد عثمــان بــن عبــداهّلل بــن حســن عراقــی حنفــی )م ح 500 ق(. 
)95( مؤلــف در آغــاز شــمه ای از تاریــخ اختــاف بیــن مســلمانان را بیــان می کنــد 

ســوژه سـخن
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تفرقــه  بیــان حدیــث  بــه  عثمــان می دانــد. ســپس  قتــل  هنــگام  را  آن  آغــاز  و 
می پــردازد و بــرای رســیدن بــه عــدد هفتــاد و ســه تقســیم بنــدی بدیعــی ارائــه 
ــه،  ــی ناصبی ــه اصل ــش فرق ــه ش ــامی را ب ــای اس ــه فرقه ه ــب ک ــد، بدین ترتی می کن
رافضــه، جبریــه، قدریــه، مشــبهه و معطلــه تقســیم می کنــد و بــرای هــر فرقــه اصلی 
دوازده زیرفرقــه ذکــر می کنــد، و بدین ترتیــب عــدد هفتــاد و دو بــه دســت می آیــد، 
و فرقــه هفتــاد و ســوم را کــه اهــل نجات انــد، همــان فرقــه اهــل ســنت و جماعــت 
می دانــد. ســپس بــه بیــان برخــی از عقایــد گروه هــای هفتــاد و دوگانــه می پــردازد و 

هــر عقیــده را برطبــق مبانــی خــود رد می کنــد.
کــه ضمــن شــمردن فرقه هــای  نکتــه قابــل توجــه در ایــن کتاب ایــن اســت 
دوازده گانــه روافــض )شــیعیان( ده فرقــه از آن هــا را از غــات ذکــر می کنــد و دوفرقــه 

دیگــر را زیدیــه وامامیــه می دانــد. )96(

10. الملل والنحل:
 نوشــته ابوالفتــح عبدالکریــم بــن ابــی بکــر احمــد شهرســتانی )479- 548(. 
چنــان کــه گفتــه شــد، این کتــاب بــه طــور جامــع و مفصــل بــه فرقه هــای اســامی و 
ادیــان پرداختــه اســت و نیــز نظــم و ترتیــب بدیعــی دارد. از ایــن رو، به ایــن کتــاب 
توجــه کرده انــد و آن را مشــهورترین و اصلی تریــن کتــاب ملــل و نحــل دانســته اند. 
لقــب  و  شــده  معرفــی  متکلــم  و  فیلســوف  نویســنده  نوشــته ها،  از  بعضــی  در 
»افضــل« گرفتــه اســت. نوشــته های او را در زمینه هــای فلســفه و تاریــخ آن، کام، 
تفســر و ملــل و نحــل دانســته اند. یکــی از مخالفــان فلســفه می گویــد کــه اگــر دفــاع 

او از فیلســوفان نبــود، می توانســت بــه عنــوان امــام مطــرح باشــد. )97(
ســامان  بخــش  دو  در  را  خــود  کتــاب  مقدماتــی،  بیــان  از  پــس  نویســنده، 
بــه  دوم  بخــش  و  دارد  ملــل  و  دیانــات  بــه  اختصــاص  اول  بخــش  می دهــد. 
بحــث و بررســی در پیرامــون اهــواء و نحــل می پــردازد. مقدمــه ملــل و نحــل 
شــامل تقســیم اجمالــی همــه مــردم دنیــا، تعییــن قانــون و ضابطــه بــرای تقســیم 
بنــدی فرقه هــای اســامی، تاریخ ایجــاد شــبهه در میــان عمــوم مــردم و بــه ویــژه 
فرقه هــای اسامی اســت و در مقدمــه پایانــی دربــاره برگزیــدن روش خــاص خــود 
در ترتیــب بنــدی کتــاب بحــث می کنــد. وی هنــگام بیــان ضابطــه بــرای تقســیم 
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قاعــده  چهــار  در  را  مســلمانان  اختافــات  همــه  اســامی،  فرقه هــای  بنــدی 
می کنــد: منحصــر 

قاعــده اول: صفــات خداونــد و اختــاف بــر ســر وحــدت یــا تعــدد صفــات، کــه 
آن را شــامل مســائلی همچــون صفــات ازلــی، صفــات ذاتــی، و صفــات فعــل و 

ــد. ــا می دان ــر آن ه ــر س ــات ب اختاف
قاعــده دوم: قــدر و مســئله عــدل کــه آن را شــامل مســائل قضــا و قــدر، جبــر و 
کســب، اراده خیــر و شــر، مقــدور و معلــوم می دانــد و اختافــات گروه هــای مختلــف 

اســامی را بــر ســر این مســائل بیــان می کنــد.
مســائلی  شــامل  را  آن  کــه  احــکام،  و  اســما  وعیــد،  و  وعــد  ســوم:  قاعــده 

می دانــد. تضلیــل  و  تکفیــر  ارجــا،  وعیــد،  توبــه،  همچون ایمــان، 
ــائلی  ــامل مس ــه آن را ش ــت، ک ــالت و اماّم ــل، رس ــمع و عق ــارم: س ــده چه قاع
همچــون تحســین و تقبیــح، صــاح و اصلــح، لطــف و عصمــت در نبــوت و شــرایط 

اماّمــت می دانــد.
آن گاه می گویــد اگــر یکــی از پیشــوایان اّمــت بــه یکــی از مقــاالت فــوق قائــل شــد، 
مقالــه او را مذهــب و جماعــت او را فرقــه بــه حســاب می آوریــم. بــه عبــارت دیگــر، 
شــرط در تشــکیل فرقــه از نظــر او دو چیــز اســت: اول آن کــه بــه یکــی از مقــاالت 
ــرای  ــه بتــوان ب ــل از پیشــوایان اّمــت باشــد ک ــه قائ فــوق قایــل باشــد، و دوم آن ک
ــان صــدق کنــد. وی  ــر جماعــت آن ــا عنــوان فرقــه ب ــرد ت او پیروانــی جســت وجــو ک
ســپس بــا توجــه بــه اختــاف نظــر در مقــاالت فــوق، فرقه هــای اســامی را بــه چهــار 
گــروه بــزرگ قدریــه، صفاتیــه، خــوارج و شــیعه تقســیم می کنــد و تداخــل گروه هــای 

کوچــک را باعــث بــه وجــود آمــدن عــدد هفتــاد و ســه می دانــد.
مؤلــف در بخــش اول دربــاره دیانــات و ملــل بحــث می کنــد. وی می گویــد 
ــات و  ــات و ملــل از اهــواء و نحل ایــن اســت کــه صاحبــان دیان مــاک افتــراق دیان
ــه پیامبــر باشــد، می کننــد، امــا  ــه غیــر خــود، ک ملــل اعتقــادات خــود را مســتند ب
ــد  ــذ می کنن ــر اخ ــه پیامب ــتناد ب ــدون اس ــادی را ب ــل، رای و اعتق ــواء و نح ــل اه اه
ــه  ــتبد« را ب ــروه دوم لغــت »مس ــاره گ ــتفید« و درب ــروه اول لغــت »مس ــاره گ ــه درب ک
کار می برد. ایــن بخــش خــود بــه دو فصــل مســلمانان و غیرمســلمانان تقســیم 
می شــود و اختــاف مســلمانان را نیــز در دو قســمت اصــول و فــروع بیــان می کنــد; 

ســوژه سـخن
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در بخــش اصــول و مســائل کامی بــه ذکــر فرقه هــای مختلــف اســامی و اقــوال 
آن هــا دربــاره چهــار قاعــده مذکــور می پــردازد.

فخرالدیــن رازی )م 606 ق( معتقــد اســت کــه شهرســتانی این بخــش را از کتاب 
الفــرق بیــن الفــرق بغــدادی کــه فــردی متعصــب بــوده گرفتــه اســت، لــذا آن را بــی 
اعتبــار می دانــد. )98( امــا بــا مقایســه این دو کتــاب، گرچــه مــوارد مشــابه فــراوان 
دارنــد، نمی توانیــم نظــر فخرالدیــن رازی را بــه طــور کلــی تاییــد کنیــم; بــرای نمونــه 
یکــی از مــوارد اختــاف بیــن آن دو ایــن اســت کــه شهرســتانی بــدون اظهارنظــر 
خــود بــه ذکــر معتقــدات فرقه هــا می پــردازد; عــاوه بــر آن کــه در مــوارد بســیاری در 

عنــوان فرقه هــا و عقایــد آن هــا بــا هــم اختــاف دارنــد.
یهودیــان،  معتقــدات  و  آراء  ذکــر  بــه  غیراســامی،  ادیــان  بخــش  در  مؤلــف 
مســیحیان، مجوســان، پیــروان صحــف ابراهیم کــه معتقد به کتابی آســمانی اند، 

می پــردازد و فرقه هــای مختلــف آنــان را ذکــر می کنــد.
در بخــش دوم کتــاب کــه بــه بیــان اهــل اهــواء و نحــل اختصــاص دارد، مؤلف به 
ذکــر گروه هــای مختلفــی همچــون فیلســوفان، اعــراب جاهلیــت، بــت پرســتان، 

صابئیــن، حرنانییــن می پــردازد.
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1( البته این نكته را نباید از نظر دور داشت كه در قرن اخیر، برخى از خاورشناسان و نیز دانشمندان مسلمان دست 
گزارش و توصیف عقاید و تاریخ  كتاب هایی درباره فرقه های مختلف زده اند و در آن ها تا حدی در  به نگارش 
آن ها بدون توجه به گرایش های خود كوشیده اند. همین امر باعث رشد نسبى و پویایی این علم در قرن اخیر شده 

است. اما باید توجه داشت كه محدوده زمانى مورد بحث در این مقاله قبل از زمان حاضر است.
گون نیز مى پردازد. 2( علم ملل و نحل افزون بر بررسى مذاهب و فرقه های اسالمى، به مطالعه ادیان گونا

3( جعفر سبحانى، بحوث فى الملل والنحل )چاپ دوم، الدار االسالمیة، بیروت، 1411ق(، ج 1، ص 22.
4( تاج العروس، ج 8، ص 120; لسان العرب، ج 13، ص 188.

5( راغب اصفهانى، معجم مفردات الفاظ القرآن، تحقیق ندیم مرعشلى، ص 492.
6( محمدباقر مجلسى، بحاراالنوار )چاپ سوم، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1403 ق(، ج 18، ص 3، حدیث 

4. و نیز ص 30 )به نقل از جامع االصول(، و ج 10، ص 408.
7( محمد بن عبدالكریم شهرستانى، الملل والنحل، تحقیق محمد سیدگیالنى )دارالمعرفة، بیروت، 1402ق(، 

ج 1، ص 13.
8( سوره نساء، آیه 4.

9( راغب اصفهانى، پیشین، ص 506.
10( تاج العروس، ج 8، ص 129.

11( لسان العرب، ماده نحل; راغب اصفهانى، پیشین، ص 506.
12( برای اطالع از این روایات رک: المعجم المفهرس اللفاظ احادیث بحاراالنوار )چاپ اول، دفتر تبلیغات اسالمى، 

قم(، ج 12، ص 645.
13( شهرستانى، پیشین، ج 1، ص 13.

14( همان.
15( راغب اصفهانى، پیشین، ص 391.

16( منابع این حدیث در ذیل بحث تفرقه خواهد آمد.
17( برای اطالع بیشتر رک: نعمت اهّلل صفری، غالیان; كاوشى در جریان ها و برآیند )چاپ اول، بنیاد پژوهش های 

اسالمى آستان قدس رضوی، مشهد، 1378(.
18( شهرستانى، پیشین، ج 1، ص 14- 15.

كشف الظنون عن اسامى الكتب والعیون )دارالفكر، بیروت، 1410ق(، ج  كاتب چلبى )حاجى خلیفه(،  19( مال
2، ص 1782.

20( آقابزرگ تهرانى، الذریعة )چاپ سوم، داراالضواء، بیروت، 1403ق(، ج 1، ص 34; ج 20، ص 388.
21( همان، ج 20، ص 392.

22( ابوعبداهّلل محمد بن یزید قزوینى )معروف به ابن ماجه( سنن، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقى )داراحیاء 
كتاب الفتن، ج 2، باب 17، ص 1321- 1322. التراث العربی، بیروت(، 

23( احمد بن حنبل، مسند )دارالفكر، بیروت(، ج 2، ص 332.
24( ابوداود سلیمان بن اشعث سجستانى، سنن، تحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید )المكتبة العصریة، 

بیروت(، ج 4، ص 198، حدیث 4597.
كمال یوسف الحوت )دارالفكر،  25( ابوعیسى محمد بن عیسى بن سوره )معروف به ترمذی(، سنن، تحقیق 

كتاب االیمان، باب 18، ص 26، حدیث 41. بیروت(، ج 5، 
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26( جعفر سبحانى، پیشین، ج 1، ص 25، به نقل از المستدرک على الصحیحین، ج 1، ص 128.
كتاب  كه دو  27( برای اطالع بیشتر رک: عبداهّلل بن محمد زیلقى مصری )م 762ق(، تخریج احادیث الكشاف، 
بحث فى الملل والنحل )ج 1، ص 33( و مذاهب االسالمیین عبدالرحمن بدوی )چاپ اول، دارالعلم للمالئین، 

بیروت، ج 1، ص 33- 34( از آن نقل مى كنند.
الدین  شمس  محمدجعفر  تصحیح  الكافى،  من  الروضة  329ق(،  یا   328 )م  كلینى  یعقوب  بن  محمد   )28

)دارالتعارف للمطبوعات، بیروت(، ص 182، حدیث 283.
29( در مسند احمد )ج 2، ص 332( هفتاد و دو و در بقیه منابع هفتاد و سه آمده است.

30( محمدباقر مجلسى، پیشین، ج 28، ص 3، حدیث 4.
31( همان، ص 4، حدیث 5.

32( ابن ماجه، پیشین، ج 2، ص 1321.
33( الترمذی، پیشین، ج 5، ص 26، حدیث 41.

34( احمد بن محمد غزالى، فیصل التفرقة بین االسالم والزندقه، تصحیح سید محمد نورالدین حلبى )چاپ اول، 
مطبعة السعادة، مصر، 1325ق(، ص 23- 24.

ح مى كند اما ابومحمد على بن  35( مذاهب االسالمیین )ج 1، ص 33- 34( بیشتر اشكاالت محتوایی را مطر
كتاب الفصل فى الملل واالهواء والنحل )تحقیق محمد ابراهیم نصر و  احمد معروف به ابن حزم ظاهری، در 

عبدالرحمن عمیره، چاپ دوم، دارالجیل، بیروت، 1416ق، ج 3، ص 392( آن را از جهت سند رد مى كند.
36( برای اطالع بیشتر از نظر دوم رک: احمد مهدوی دامغانى، »نظری به عدد 73 در حدیث تفرقه«، مجله یغما 

)سال 17، شماره 5(، ص 209- 212.
37( برای اطالع بیشتر از كیفیت اسناد این حدیث رک: جعفرسبحانى، پیشین، ج 1، ص 23- 26.

38( برای اطالع بیشتر از برخى توجیهات دراین باره رک: محمدجواد مشكور، تاریخ شیعه و فرقه های اسالم تا 
قرن چهارم هجری )چاپ سوم، اشراق، تهران، 1361(، ص 19.

39( فخرالدین رازی، التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب )چاپ سوم، دارالفكر، بیروت، 1405ق(، ج 22، ص 219، 
ذیل آیه 93، سوره انبیا.

40( عبدالرحمن بدوی، پیشین، ج 1، ص 33- 34.
41( اعداد عقود عبارت اند از بیست، سى تا نود.

42( اعداد معطوف از تركیب عقود و آحاد به دست مى آیند، مانند هفتاد و یک، هفتاد و دو.
43( جعفر سبحانى، پیشین، ج 1، ص 36.

44( برای اطالع از این مباحث مراجعه شود به: ابواسحاق ابراهیم بن موسى شاطبى، االعتصام، تحقیق مسعود 
طعمه حلبى )چاپ اول، دارالمعرفة، بیروت، 1413ق(، ج 2، ص 438- 527.

45( محمدباقر مجلسى، پیشین، ج 28، ص 6، حدیث 9، به نقل از تفسیر العیاشى، ج 2، ص 42.
كلینى دانسته اند، رک: آقابزرگ تهرانى، پیشین، ج 4، ص 295. 46( او را هم طبقه 

التنبیه والرد على اهل االهواء والبدع، تعلیق  ابوالحسین محمد بن احمد بن عبدالرحمن ملطى شافعى،   )47
محمد زاهد بن حسن كوثری )مكتبة المثنى ومكتبة المعارف، بغداد و بیروت، 1388ق(، ص 47.

48( همان، ص 91.
ح ادیان و مذاهب جاهلى و اسالمى، تصحیح عباس  49( ابوالمعالى محمدحسین علوی، بیان االدیان در شر

اقبال )انتشارات ابن سینا، تهران(، ص 23- 24.
50( ج 3، ص 292.

51( تقى الدین احمد بن على بن عبدالقادر )معروف به مقریزی(، الخطط المقریزیة المسماة بالمواعظ واالعتبار 
بذكر الخطط واآلثار )دار احیاء العلوم و دارالعرفان، بیروت(، ج 3، ص 300.

52( آقابزرگ تهرانى، ج 16، ص 174. برای اطالع از بعضى از عوامل بروز اختالف و به وجود آمدن فرق مختلف 
مراجعه شود به: محمد ابوزهره، تاریخ المذاهب االسالمیه )دارالفكر العربی، بیروت(، ص 7- 29.
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53( الذریعة، ج 16، ص 174.
54( همان، ج 21، ص 388.

قم،  نجفى،  العظمى مرعشى  اهّلل  عمومى آیت  كتابخانه  دوم،  )چاپ  العربی  التراث  تاریخ  سزگین،  فؤاد   )55
1412ق( ج 1، جزء4 )فى العقائد والتصوف(، ص 29.

56( آقابزرگ تهرانى، پیشین، ج 16، ص 178.

كاتب چلبى، پیشین، ج 2، ص 1782. 57( مال
ح الملل والنحل، تحقیق دكتر محمدجواد  كتاب المنیة واالمل فى شر 58( احمد بن یحیی بن مرتضى یمانى، 
كشف این  مشكور )مؤسسة الكتاب الثقافیة، بیروت، 1988م(، مقدمه محقق، ص 10. محقق همچنین خبر از 

كتاب در دهه های اخیر مى دهد.
59( فؤاد سزگین، پیشین، ص 34.

60( ابوالعباس احمد بن على نجاشى )372- 450ق(، رجال، تحقیق سیدموسى شبیری زنجانى )مؤسسة النشر 
كتاب و مؤلف آن رجوع شود به: دایرة المعارف بزرگ اسالمى،  االسالمى، قم(، ص 63. برای اطالع بیشتر از این 

ج 1، ص 272.
61( فرق الشیعة، ترجمه محمد جواد مشكور، )چاپ اول، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران، 1353(، ص 

بیست و دو.
62( فؤاد سزگین، پیشین، ج 1، ص 34.

كاتب چلبى، پیشین، ج 2، ص 1782. 63( مال
64( آقابزرگ تهرانى، پیشین، ج 24، ص 83.

65( همان، ج 21، ص 392.
66( همان، ج 16، ص 174.

67( محمد رمضان عبداهّلل، الباقالنى و آراؤه الكالمیة )مطبعة االمة، بغداد، 1986م(، ص 159 و ص 198.
كتاب الملل والنحل تحقیق دكتر بیرنصری نادر  كتاب رک: عبدالقاهر بغدادی،  68( برای اطالع بیشتر از این 
)چاپ سوم، دارالمشرق، بیروت(، مقدمه محقق; الفرق بین تاریخ مذاهب االسالم، ترجمه محمدجواد مشكور 

)چاپ سوم، انتشارات اشراقى، تهران، 1358(، ص یازده به بعد.
69( بیرنصری، كتاب الملل والنحل، ص 38.

كتاب اآلراء والدیانات رک: دایرة المعارف بزرگ اسالمى، ج 1، ص 272. 70( برای اطالع بیشتر از مطالب 
كحاله در معجم المؤلفین )مكتبة المثنى و دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج 5، ص  71( تاریخ وفات اورا رضا 

كرده است. 258( ذكر 
72( این كتاب را عباس اقبال آشتیانى تصحیح و در سال 1313ش مطبعه مجلس آن را چاپ كرد.

كاتب چلبى، پیشین، ج 2، ص 255. 73( مال
74( این كتاب به دست سلیمة عبدالرسول تحقیق شده و در سال دانشگاه بغداد به چاپ رسیده است.

75( همان، ج 2، ص 1130.
كرده و مؤسسة الكتاب الثقافیه به  كشف شده و دكترمحمدجواد مشكور آن را تحقیق  كتاب به تازگى  76( این 

چاپش رسانده است.
77( مقریزی، پیشین، ج 3، ص 289 و بعد از آن.

78( رک: مقدمه محمدجواد مشكور بر فرق الشیعه نوبختى.
كتاب )چاپ سوم، مركز انتشارات علمى و فرهنگى، تهران،  79( با استفاده از مقدمه محمدجواد مشكور بر این 

.)1361
80( عباس اقبال آشتیانى، خاندان نوبختى )چاپ سوم، كتابخانه طهوری، تهران، 1357(، ص 140 و بعد از آن.

81( ترجمه فرق الشیعه، ص 27- 31 و مقدمه المقاالت والفرق.
82( رک: ابوالحسن اشعری، مقاالت االسالمیین واختالف المصلین، تصحیح هلموت ریتر )چاپ سوم، دارالنشر 

ســوژه سـخن
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فرانز شتاینر، قیسبادان، 1400 ق(، بخش مقدمة الناشر; مقدمه مقاالت االسالمیین، ترجمه محسن مؤیدی )چاپ 
اول، چاپخانه سپهر، تهران، 1362(.

83( التنبیه والرد، تحقیق محمد زاهد بن حسن كوثری.
84( التنبیه والرد، ص 18.

85( همان، ص 33.

86( همان، ص 23.
87( مناظرات جرت فى بالد ماوراء النهر فى الحكمة والخالف وغیرهما بین االمام فخرالدین رازی و غیره )چاپ 

اول، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدرآباد، هند، 1355ق(، ص 25.
ح حال ابن حزم مراجعه شود به: دكتر محمود على حمایة، ابن حزم و  88( برای اطالع بیشتر از كتاب الفصل و شر

منهجه فى دراسة االدیان )چاپ اول، دارالمعارف، قاهره، 1983م(; و مقدمه كتاب الفصل.
89( الفصل، ج 2، ص 265- 275.

90( همان، ج 5، ص 35.
91( همان، ص 33.

92( همان، ص 35- 50.
93( بیان االدیان، تحقیق عباس اقبال، ص 44.

كتاب پرداخته، به این باب دسترسى نداشته است، اما اخیرا  كه در سال 1312 به تصحیح این  94( عباس اقبال 
كوشش دكتر سیدمحمد دبیرسیاقى در سال 1376 ش توسط انتشارات روز به بازار  كتاب به  چاپی جدید از این 
كه محتوی چهار باب قبلى به تصحیح عباس اقبال و باب پنجم به تصحیح محمدتقى دانش  عرضه شده 

پژوه است.
95( این كتاب با تحقیق و تحشییه دكتر بشار قوتكوآی به چاپ رسیده است.

96( الفرق المفترقة، ص 31.
97( برای اطالع بیشتر رک: خیرالدین زركلى، االعالم )چاپ نهم، دارالعلم للمالئین، بیروت، 1990م(، ج 6، ص 

.215
98( مناظرات جرت فى بالد ماوراءالنهر فى الحكمة والخالف وغیرها بین االمام فخرالدین رازی و غیره، ص 25

…………………………………………………………………
  منبع: فصلنامه هفت آسمان، شماره 9 , صفری، نعمت اهّلل
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علل پیدایش
مذاهب در اسالم

اگــر مســلمانان در زمــان پیامبــر گرامــی)ص( از وحــدت خاصی برخــوردار بودند، 
بــروز  از  پیروانش، مانــع  بــرای  او  مســلم  مرجعیــت  و  رســالت  مقــام  عظمــت  و 
ــد  ــان پدی ــان آن ــی در می ــکاف عجیب ــت او، ش ــس از درگذش ــی پ ــود، ول ــی ب دوگانگ
آمــد، و آن وحــدت و ایثــار، جــای خــود را بــه جــدال و نــزاع کامــی، و احیانــًا بــه 

ــد، داد. ــر عقائ ــر س ــم ب ــن، آنه ــای خونی نبرده
مهمتریــن مســأله در ایــن مــورد، بررســی علــل پیدایــش اختاف هــا و پی ریــزی 
مذاهــب اســت کــه در کتاب هــای مربــوط بــه تاریــخ عقائــد، پیرامــون آن کمتــر 
گفتگــو شــده و حــق آن ادا نشــده اســت. از آنجــا کــه تاریــخ نــگاری در میــان 
مســلمانان بــه صــورت نقلــی بــود، کمتر بــه تحلیل تاریــخ می پرداختنــد. بالطبع، 
چنیــن روشــی در بحث هــای مربــوط بــه ملــل و نحــل کــه یــک نــوع تاریخ نــگاری 
تاریــخ عقائــد اســت، نیــز ســایه افکنــد و جــدای از نقــل حــوادث، کمتــر بــه تحلیــل 
آن پرداختنــد. در نتیجــه، فلســفه این همــه اختــاف، بعــد از رســول خــدا )ص( 
در بیــن اّمــت اســامی روشــن نشــد. پــس از درگذشــت پیامبــر)ص(، بــرای گروهــی 
از مســلمانان، مســائل کامــی، مطــرح نبــود و آنــان، جــز بــه جهــاد و نشــر اســام در 
جهــان، بــه چیــزی نمی اندیشــیدند، و در مســائل مربــوط بــه توحیــد و شــناخت 
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صفــات خــدا و  ماننــد آن، از آنچــه از کتــاب و ســنت فــرا گرفتــه بودنــد، پــا فراتــر 
نمی نهادنــد. زیــرا آنــان اســام را بــا دو اّمتیــاز شــناخته بودنــد:

1. عقائدی واضح و روشن،
2. تکالیفی سهل و وظایفی آسان.

نقــاط،  ســائر  در  ســپس  و  جزیــره  شــبه  در  اّمتیــاز،  دو  با ایــن  اســام، 
بــه کتــاب خــدا و ســنت  اگــر مشــکلی پیــش می آمــد  یافــت.  اسامی گســترش 
پیامبــر)ص( مراجعــه می کردنــد. شــیعیان نیــز کــه ســخن عتــرت را قریــن قــرآن 
می دانســتند، مشــکات فکــری را بــا آنــان در میــان می گذاشــتند. برای ایــن گــروه 
وارســته و عاشــق جهــاد و ایثــار و پیــرو عتــرت، آیــات زیــر  در زمینه هــای گوناگــون، 

الهــام بخــش و عقیــده ســاز بــود.
الف: اثبات صانع

1. )افی اهّلل شک فاطر السماوات و االرض( )سوره ابراهیم / 10(
»آیــا در وجــود خــدا شــک و تردیــدی هســت، در حالــی کــه آفریننــده آســمانها و 

زمیــن اســت؟«.
2. )ام خلقوا من غیر شی ء ام هم الخالقون( )سوره طور / 35(.

»آیــا آنــان از هیــچ آفریــده شــده اند یــا خــود آفریننــده خــود هســتند؟«. )مســأله 
توحیــد و نفــی و دوگانگــی در خلقــت(.

3. )لو کان فیهما آلهة اال اهّلل لفسدتا( )سوره انبیاء / 22(.
»اگر در میان آسمانها و زمین خدای دیگری بود، نظام گیتی بهم می ریخت«.

ب: شناخت صفات خدا
4. )هــو اهّلل الــذی ال الــه اال هــو عالــم الغیــب و الشــهادة هو الرحمن الرحیــم* هو اهّلل 
الــذی ال الــه اال هــو الملــک القــدوس الســام المؤمــن المهیمــن العزیــز الجبــار المتکبــر 
ــنی  ــماء الحس ــه االس ــور ل ــاری المص ــق الب ــو اهّلل الخال ــرکون* ه ــا یش ــبحان اهّلل عم س

یســبح لــه مــا فــی الســموات و االرض و هــو العزیــز الحکیــم(. )ســوره حشــر / 22 24(.
»او خدایــی اســت کــه جــز او خدایــی نیســت. آگاه از درون و بــرون و رحمــان و 
رحیــم، اوســت. حاکــم، مالــک، منــزه از عیــب، ســاّمت بخش، ایمــن ســاز، مراقــب، 
قدرتمنــد، پیــروز، شایســته بزرگــی. و او منــزه اســت از آنچــه بــرای او شــریک قــرار 
می دهنــد. او خــدای آفریننــده و صورتگــر اســت، بــرای او اســت نام هــای نیــک. 



119

آنچــه در آســمان ها و زمیــن اســت، بــر او تســبیح می گویــد. او اســت عزیــز و حکیــم«.
ج: تنزیه خدا از تشبیه به خلق

5. )لیس کمثله شی ء و هو السمیع البصیر( )سوره شوری / 11(.
»برای او مثل و مانندی نیست و او است شنوا و بینا«.

د: گسترش عظمت الهی
6. )و ما قدروا اهّلل حق قدره( )سوره انعام / 91(.

»خدا را آنچنانکه شایسته او است، نشناخته اند«.
همچنیــن، در دیگــر مســائل مربــوط بــه مبــدأ و معــاد، آیــات قــرآن، مرجــع و 
مصــدر آنــان بــود. البته ایــن مطلــب نــه بــه آن معنــی اســت کــه همــه افراد ایــن گــروه 
از مســلمانان بــر مفاهیــم عالی ایــن آیــات آگاه بودنــد، بلکــه مقصود ایــن اســت کــه 
متفکران ایــن گــروه از طریــق تدبیــر در ایــن آیــات، حــس کنجــکاوی خــود را قانــع 

ــد. ــات را درک می نمودن ــن آی ــدی از ابعاد ای ــرده، و بع ک
در برابــر، گروهــی فرصــت طلــب بــه گــردآوری مــال و ثــروت و کســب قــدرت و 
ســلطه، اشــتغال جســته و از ایــن نــوع مســائل غافــل بودنــد و در برابر ایــن دو گــروه 
)1. ایثارگــر و جهادگــر   2. دنیــا طلبــان و ثروت انــدوزان(، دســته ســومی بودند کــه بــه 
مســائل عقیدتــی می اندیشــیدند و تفکــر در آن، کار رســمی و شــغل مهــم آنــان بــود.
ایــن حالــت عمومی مســلمانان بــود، یــا بــه فکر جهــاد و نبرد بودند و در مســائل 
عقیدتــی بــه آنچــه از قــرآن و احیانــًا ســنت آموختــه بودنــد، اکتفــا می ورزیدنــد، و یــا 
در فکــر مــال و مقــام و زر و زور بودنــد که ایــن نــوع از مســائل بــرای آنــان مطــرح 
نبــود، تنهــا گــروه ســومی، فــارغ از دیگــر مســائل، بــه امــور عقیدتی عنایت بیشــتری 

مبــذول داشــتند.
ــده  ــد آورن ــل، پدی ــته عوام ــک رش ــایه ی ــز در س ــی نی ــروه عقیدت ــرانجام، این گ س

اختــاف و دو دســتگی شــدند. این عوامــل بــه طــور مطلــق عبارتســت از:
1. تعصب های کور قبیله ای و گرایش های حزبی،
2. بدفهمی و کج اندیشی در تفسیر حقایق دینی،

3. منع از تدوین حدیث پیامبر)ص( و نشر آن،
4. آزادی احبار و رهبان در نشر اساطیر عهدین،

ــرای خــود کام مســتقل و  ــه ب ــا ملت هــای متمــدن ک 5. برخــورد مســلمانان ب

ســوژه سـخن
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عقائــد دیگــری داشــتند.
6. اجتهاد در برابر نص

اینک ما هر یک از این عوامل را به صورت فشرده مطرح می کنیم:

عامل نخست:
تعصب های کور قبیله ای و گرایش های حزبی

نخســتین اختــاف در میــان مســلمانان، پــس از درگذشــت پیامبــر گرامــی)ص( 
در مســأله خافــت و تعییــن جانشــین بــود. کســانی کــه مســأله خافــت را یــک 
مقــام تنصیصــی می اندیشــیدند، بــا تکیــه بــر احادیــث پیامبــر)ص( )1( خافــت را 
ــز تعصبــات قبیلــه ای  از آن امــام علــی)ع( می دانســتند. در منطق ایــن گــروه، هرگ
مطــرح نبــود و ایــن عقیــده، از ســخنان رســول گرامــی، برخاســته بــود. ولــی منطــق 
مخالفــان علــی)ع( در ســقیفه، چــه انصــار و چــه مهاجــر، بــر محورهای دیگــری دور 
مــی زد کــه قــدر مشــترک آن را گرایش هــای قبیلــه ای و تعصبــات حزبــی و در باطــن، 

خودخواهــی تشــکیل مــی داد.
مــا، در ایــن جــا، نخســت منطــق انصــار، ســپس مهاجــر را، کــه مدعــی اولویــت 
در مســأله اماّمــت و خافــت بودنــد، منعکــس می ســازیم، تــا روشــن گــردد کــه هــر 
دو گــروه، معیــار عصــر جاهلیــت را مطــرح می کردنــد و می خواســتند از ایــن طریــق، 
صاحــب مقــام و منصــب گردنــد، در حالــی کــه شایســته هــر دو گروه ایــن بــود کــه بــر 
فــرض انتخابــی بــودن مقــام اماّمــت فــرد یــا گروهــی را انتخــاب کننــد کــه بــا دیگــر 
موازیــن اســام منطبــق باشــد. زیــرا مســأله تقــوی و پرهیــزکاری، قــدرت بــر اراده، 
ــه در گزینــش  داشــتن بینــش صحیــح، و اطــاع از اصــول و فــروع، چیــزی نبــود ک
خلیفــه، بــه دســت فراموشــی ســپرده شــود، ولــی متأســفانه، هیــچ یــک از دو گــروه 
بر ایــن معیارهــا تکیــه نکردنــد، بلکــه هــر کــدام، خدمــات قبیلــه خــود را نســبت بــه 

صاحــب رســالت مطــرح ســاختند.

منطق جبهه انصار
رئیــس حــزب انصــار، ســعد بــن عبــاده کــه خــود تشــکیل دهنــده انجمــن، در 
ســقیفه بنــی ســاعده بــود و گــروه انصــار را ســزاوار بــر خافــت، می دانســت، در ایــن 
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مــورد چنیــن اســتدالل می کنــد:
»ای گــروه انصــار شــما بیــش از دیگــران بــه آییــن اســام گرویدیــد، از ایــن جهــت 
بــرای شــما فضیلتــی اســت کــه بــرای دیگــران نیســت. پیامبــر اســام متجــاوز از ده 
ســال قــوم خــود را بــه خداپرســتی و مبــارزه بــا شــرک و بــت پرســتی دعوت کــرد، جز 
جمعیــت بســیار کمــی از آنــان کســی بــه او ایمــان نیــاورد، و همــان افــراد کــم، قــادر 
بــه دفــاع از پیامبــر و گســترش آییــن او نبودنــد، حتــی اگــر حادثــه ای ناگــوار متوجــه 
خــود آنــان می شــد، تــوان دفــاع از خــود را نداشــتند. هنگامی کــه ســعادت متوجــه 
شــما شــد و بــه خــدا و پیامبــر او ایمــان آوردیــد، دفــاع از پیامبــر و یــاران او را بــه 
عهــده گرفتیــد، و بــرای گســترش اســام و مبــارزه بــا دشــمنان، جهــاد کردیــد و در 
تمــام دوره هــا، ســنگینی کار بــر دوش شــما بــود، روی زمیــن را شمشــیرهای شــما 
رنگیــن کــرد و عــرب در پرتــو قــدرت شــما گــردن نهــاد. تــا آنجــا کــه رســول خــدا از دنیا 
رفــت در حالــی کــه از همــه شــما راضــی بــود... بنابرایــن، هرچــه زودتــر زمــام کار را به 

دســت بگیریــد کــه جــز شــما کســی لیاقت ایــن کار را نــدارد«.
در پایان سخن، بدون اینکه نامی از خود ببرد، رو به آنان کرد و گفت:

»برخیزیــد، زمــام امــور را خودتــان بــه دســت بگیریــد، یعنــی زمامــداری و رهبری 
مــن مطــرح نیســت و زمامــدار واقعــی، خــود شــما هســتید و مــن مجــری نظــرات 
شــما هســتم و اگــر غیــر از مــن، دیگــری را برای اینــکار الیــق و شایســته دیدیــد، او را 

انتخــاب نماییــد« )2(.
ــا چنیــن ســخنرانی جامــع و پــر تحــرک، چگونــه ســعد،  ــد کــه ب ــد دی اکنــون بای
از صحنــه سیاســت و انتخــاب، طــرد شــد و دیگــری بــه جــای او انتخــاب گردیــد، 
شناســایی عوامل ایــن طــرد و پیــروزی فــردی کــه جــز پنــج نفــر، در آن اجتمــاع 

ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــی، بس ــام ارزیاب ــت، در مق ــدار نداش طرف
سخنرانی ابوبكر به طرفداری از مهاجرین

وقتــی ســخنان »ســعد« بــه پایــان رســید، پــس از گفتگویــی، ابوبکر، اینگونــه بــه 
ســخن گفتــن پرداخــت:

»خداونــد، محمــد را بــرای پیامبــری بــه ســوی مردم اعــزام کرد، تا او را بپرســتند 
و شــریک و انبــازی بــرای او قــرار ندهنــد، در حالیکــه بــرای عــرب،  تــرک آییــن شــرک 

ســنگین و گــران بود.

ســوژه سـخن
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گروهــی از مهاجــران، بــه تصدیــق و  ایمــان و یــاری او در لحظــات ســخت، بــر 
دیگــران ســبقت گرفتنــد، و از کمی جمعیــت نهراســیدند؛ آنــان نخســتین کســانی 
بودنــد کــه بــه او  ایمــان آوردنــد و خــدا را عبــادت کردنــد، آنــان خویشــاوندان 
ــه زمامــداری و خافــت، از دیگــران شایســته تر می باشــند«. پیامبــر هســتند و ب
ســپس وی برای ایجــاد اختــاف بیــن »خــزرج« و »اوس« بــه تجدیــد خاطــرات 

تلــخ و دیرینــه آنــان پرداخــت و چنیــن ادامــه داد:
»فضیلت و موقعیت و ســوابق شــما )انصار( در اســام، برای همه روشــن اســت. 
ــار اتخــاذ  کــرد، و بیشــتر  کافــی اســت کــه پیامبــر شــما را بــرای دیــن خــود کمــک و ی
ــرت  ــابقین در هج ــروه س ــر از گ ــت. اگ ــما اس ــدان ش ــر از خان ــران پیامب ــاران و همس ی
ــر،  ــه بهت ــن، چ ــد، بنابرای ــما نمی رس ــت ش ــام و موقعی ــه مق ــس ب ــچ ک ــم، هی بگذری
ریاســت و خافــت را گــروه ســابق در هجــرت بــه دســت بگیرنــد، و وزارت و مشــاوره را 
بــه شــما واگــذار کننــد و آنــان هیــچ کاری را بــدون تصویــب شــما انجــام ندهنــد«. )3(

هــر گاه خافــت و زمامــداری را قبیلــه، خــزرج بــه دســت بگیرنــد، اوســیان از 
آن هــا کمتــر نیســتند، و اگــر اوســیان گــردن بــه ســوی او دراز کننــد، خزرجیــان از 

آن هــا دســت برندارنــد.
گذشــته از ایــن، میان ایــن دو قبیلــه خون هایــی ریختــه و افــرادی کشــته شــده و 
زخم هایــی غیــر قابــل جبــران پدیــد آمــده اســت کــه هرگــز فرامــوش شــدنی نیســت، 
هــر گاه یــک نفــر از شــما، خــود را بــرای خافــت آمــاده کنــد و انتخــاب گــردد، 
بســان این اســت کــه خــود را در میــان »فــک شــیر« افکنــده و ســرانجام میــان دو 

فــک مهاجــر و انصــار خــرد می شــود«. )4(
وی در ســخنان خــود، گذشــته از اینکــه خواســت هــر دو گــروه را از خــود راضــی 
ســازد و قلــوب همــه را بــه دســت آورد، کوشــش کــرد کــه بــه طــور غیــر مســتقیم بــه 
ــر  ــرد و در براب ــن بب ــار را از بی ــر انص ــه و نظ ــدت کلم ــد و وح ــن زن ــاف دام ــش اخت آت
تــز نامعقــول آنــان، کــه می گفتنــد اجتمــاع مســلمانان بایــد بــه صــورت دو رئیســی 
اداره شــود، یــک تــز نســبتا معقــول کــه همــان تقســیم »خافــت« و »وزارت« و 

»معاونــت«، میــان مهاجــر و انصــار باشــد، در اختیــار آنــان گــذارد.
سخنان حباب بن منذر

در ایــن میــان »حبــاب بــن منــذر« کــه نســبت بــه دیگــران مــرد مصمم تــری 
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بــود، برخاســت و انصــار را بــرای قبضــه کــردن امــر خافــت تحریــک کــرد. وی گفــت: 
»مــردم، برخیزیــد زمــام خافــت را بــه دســت بگیریــد، مخالفــان شــما در ســرزمین 
شــما و در زیــر ســایه شــما زندگــی می کننــد، و عــزت و ثــروت و کثــرت افــراد از آن 
شــما اســت و هرگــز جــرأت آن را ندارنــد کــه بــا شــما مخالفــت کننــد، رأی رأی شــما 
اســت... و اگــر مهاجــر اصــرار دارنــد کــه امیــر از آنــان باشــد، چــه بهتــر، امیــری از 

مهاجــر و امیــری از انصــار برگزیــده گــردد«.
سخنرانی عمر

گوینــده پیشــین تــا آنجــا کــه توانســت حــس برتــری جویــی را در خافــت انصــار 
زنــده کــرد، جز اینکــه در پایان، روی ســادگی، تز نامعقول »دو رئیســی« را پیشــنهاد 
ــدیدترین  ــا ش ــت و ب ــمرده، برخاس ــم ش ــت را مغتن ــر فرص ــت، عم ــن جه داد. از ای
لحــن بــر او اعتــراض کــرد و گفــت: »هرگــز دو شــتر را نمی تــوان بــا یــک ریســمان 
بســت، هرگــز عــرب زیــر بــار شــما نمی رونــد، و شــما را بــرای خافــت نمی پذیرنــد، 
در صورتــی کــه پیامبــر آنــان از غیــر شماســت؛ کســانی بایــد زمــام خافــت را بــه 

ــان بــوده اســت«. دســت بگیرنــد کــه نبــوت در خانــدان آن

نقدی بر این معیارها
علم به اصول و احکام و آشــنایی به نیازهای جامعه از نظر سیاســی، اجتماعی 
و اقتصــادی و نیــز مدیریــت، شــرط اساســی جانشــینی از صاحــب رســالت اســت. 

چیــزی کــه در ســقیفه از آن ســخن بــه میــان نیامــد، همیــن شــرائط بــود.
آیــا شایســته و الزم نبــود که ایــن افــراد بــه جای اینکــه بــر قومیــت و دیگــری 
ماک هــای واهــی تکیــه کننــد، موضــوع علــم و دانــش را مــاک قــرار داده و در میــان 
یــاران رســول خــدا)ص( فــردی را کــه بــه اصــول و فــروع اســام آشــنایی کامــل داشــت 
و از آغــاز زندگــی تــا آن روز لغزشــی از او دیــده نشــده بــود، بــرای زعاّمت انتخاب کنند و 

بــه جــای خودبینــی، مصالــح اســام و مســلمانان را در نظــر بگیرنــد؟
ــول،  ــه عبــارت بهتــر، میــان دلیــل و مدل ــد میــان علــت و معلــول و ب اصــواًل بای
ارتباطــی وجــود داشــته باشــد، و تصدیــق یکــی، موجــب تصدیــق دیگــری گــردد، 

در صورتــی کــه در دالئــل مهاجــر و انصــار، چنیــن ارتباطــی موجــود نیســت.
ــه پیامبــر  ایمــان  ــه ب ــد ک درســت اســت کــه مهاجریــن، نخســتین کســانی بودن

ســوژه سـخن
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آوردنــد، و یــا بــا پیامبــر پیونــد خویشــاوندی داشــتند، ولی ایــن دو جهــت ســبب 
ــرا رهبــری، شــرطی جــز  ایــن دو  ــان باشــد؛ زی ــه مقــام رهبــری از آن آن نمی شــود ک
الزم دارد، و آن آگاهــی از کتــاب و ســنت و قــدرت روحــی بــر اداره امــور مملکــت 
اســت و چــه بســا  ایــن دو شــرط در افــرادی پیــدا شــود کــه بعدهــا بــه پیامبــر  ایمــان 

ــا بــا پیامبــر خویشــاوندی نداشــته باشــند. آورده و ی
آنــان بــه جای اینکــه ببیننــد در چــه شــخصیتی شــرائط رهبــری فراهــم اســت، 
ســراغ فضائلــی رفتنــد کــه ارتباطــی بــه مقــام رهبــری نداشــت. همیــن انتقــاد، بــه 
اســتدالل انصــار نیــز متوجــه اســت؛ بــر فرض اینکــه اســام بــا خــون و  ایثارگــری آنــان 
انتشــار یافــت، ولی ایــن دلیــل نمی شــود کــه مقــام رهبــری نیــز از آن آنــان باشــد، 

زیــرا چــه بســا واجــد شــرائط مقــام رهبــری نباشــند.
دقــت در اســتدالل دو طــرف می رســاند کــه آنــان می خواســتند مقــام زعاّمــت 
را بــه طــور وراثــت از پیامبــر بــه ارث ببرنــد، و هــر یــک از طرفیــن بــرای وراثــت خــود، 

دلیلــی می تراشــیدند.
جز حكومت ظاهری، چیز دیگری مطرح نبود

شــیوه اســتدالل هر دو گروه نشــان می دهد که آنان از خافت و جانشــینی پیامبر، 
جز همان حکومت ظاهری و فرمانروایی بر مردم؛ هدف دیگری نداشــتند و از دیگر 

مناصب پیامبر گرامی)ص( چشم پوشیده و به آن توجهی نمی کردند.
ــر افزونــی افــراد و قــدرت قبیلــه ای خــود  از همیــن روی، انصــار در ســخنرانی، ب

بالیــده و خــود را ســزاوارتر از دیگــران می دانســتند. )5(
ــی عــاوه بر ایــن  ــروای مســلمانان بــود ول درســت اســت کــه پیامبــر گرامی فرمان
مقــام، دارای مقامــات و فضائلــی دیگــر نیــز بــود کــه در کاندیداهــای مهاجــر و 
ــو کننــده شــریعت و مبیــن اصــول و  ــرا پیامبــر بازگ انصــار اصــا وجــود نداشــت، زی
فــروع، و در برابــر گنــاه و لغــزش مصــون و بیمــه بــود. چگونه ایــن افــراد در مقــام 
انتخــاب جانشــین، به ایــن رشــته از امــور کــه جهــات روحانــی و معنــوی پیامبــر و 
علــت برتــری و فرمانروایــی او بــر جامعــه انســانی بــود، توجــه نکردنــد و موضــوع را 
تنهــا از دریچــه حکومــت ظاهــری و فرمانروایــی آن هــم بــر اســاس فزونــی افــراد و 

پیوندهــای قبیلــه ای، می نگریســتند.
علت ایــن تغافــل، روشــن اســت، زیــرا اگــر خافــت اســامی را از ایــن دیــدگاه 
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بررســی می کردنــد، جــز ســلب صاحیــت از خــود، نتیجــه دیگــری نمی گرفتنــد، 
چــه، آشــنایی آنــان بــه اصــول و فــروع، بســیار ناچیــز بــود، تــا آنجــا کــه کاندیــدای 
ابوبکــر، »عمــر«، چنــد لحظــه پیــش از اجتمــاع ســقیفه، منکــر مــرگ پیامبــر بــود 
ــت  ــت و گف ــس گرف ــود را پ ــخن خ ــش )6(، س ــت خوی ــه ای از دوس ــنیدن آی ــا ش و ب

مثل اینکــه من ایــن آیــه را نشــنیده بــودم )7(.
ــر  گذشــته از ایــن، اشــتباهات و لغزشــهای فــراوان آنــان پیــش از فرمانروایــی، ب
همــه روشــن بــود. با ایــن وضــع چگونــه می توانســتند حکومتــی را پــی ریــزی کننــد 
کــه بایــد پایــه آن را علــم و دانــش و تقــوی و پرهیــزگاری و کمــاالت روحــی و معنــوی 

و مصونیــت الهــی تشــکیل دهــد؟

عامل دوم:
جمود فکری و کج اندیشی در فهم معارف کتاب و سنت

اگــر گرایش هــای حزبــی و تعصب هــای قبیلــه ای، نخســتین عامــل پیدایــش 
مذاهــب و فــرق بــود، جمــود فکــری و کج اندیشــی در فهــم حقایــق دینــی، عامــل 
دومی بــرای پیدایــش طوائفی ماننــد »خــوارج« و »مرجئــه« و... بــه شــمار مــی رود. 
در واقــع قســمت مهمــی از مذاهــب، زاییــده جمــود و کــج فکــری، و تنــگ نظــری 
ســران آن هــا اســت تــا آنجــا کــه در تقدیــس ظواهــر »کتاب خــدا« و »ســنت« پیامبر، 
آن قــدر از خــود جمــود و خشــکی نشــان داده انــد کــه عقــل و خــرد و داوری فطــرت 
و وجــدان را، فــدای ظاهــر ابتدائــی آیــه و روایــت ســاخته، و در نتیجــه مذاهبــی را 

پــی ریــزی کرده انــد.
شــکی نیســت کــه کتــاب خدا و گفتــار پیامبر گرامــی، بر همه مســلمانان، حجت 
اســت و بــر همــه الزم اســت کــه از آن پیــروی کننــد و هرگــز روا نیســت کســی در برابــر 
ــا آن هــا مخالفــت  ــاهّلل ب ــا نعــوذ ب حکــم خــدا و دســتور پیامبــر، اظهــار نظــر کنــد، ی
بــورزد. ولــی در بهــره گیــری از قــرآن بایــد دقــت بیشــتری کــرد و معانــی تصــوری را، از 
مقاصــد تصدیقــی و ظهــور نــا پایــدار را از ظهــور پایــدار، جــدا ســاخت. زیرا قــرآن کام 
فصیــح و بلیــغ اســت و چنیــن ســخنی از انــواع مجــاز و اســتعاره و تشــبیه و کنایــه 
ماالمــال می باشــد، جمــود بــر ظواهــر تصــوری، جــز پاییــن آوردن مقــام بلنــد قرآن، 

و بــه ابتــذال کشــیدن معانــی عالــی آن، نتیجــه دیگــری نــدارد.

ســوژه سـخن
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کتــاب مــاه

ــام »مجســمه« و »مشــبهه« و »خارجــی« و »مرجئــی«  ــه ن طوائفــی در اســام ب
پدیــد آمدنــد، و همه ایــن گروه هــا کتــاب و ســنت را مــدرک  اندیشــه های خــود 
شــمرده و بــر آن تکیــه جســته اند و مخالفــان خــود را بــه مخالفــت بــا کتــاب و 
ســخنان پیامبــر متهــم کرده انــد. دو گــروه نخســت بــه آیــات و روایاتــی اســتناد 
جســته اند کــه در آن هــا الفــاظ »یــد«، »عیــن« و »وجــه« وارد شــده، و در مقــام 
تفســیر، بــه ظاهــر ابتدائــی و بــه تعبیــر دیگــر »تصــوری«، اکتفــا نموده انــد و از ظاهــر 
اســتمراری و تصدیقــی آن، کامــًا غفلــت نمــوده و بــه ســادگی از کنــار آن گذشــته اند.

از باب نمونه به تفسیر این آیه از جانب اهل حدیث توجه بفرمایید:
بــه بخــل و عجــز متهــم  را  کــه خــدا  از اندیشــه یهــود  انتقــاد  قــرآن در مقــام 

می فرمایــد: کرده انــد، 
)بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء( )سوره مائده / 64(.

»بلکه هر دو دست او باز است، هر گونه بخواهد انفاق می نماید«.
ســطحی نگرهــا، فــورًا بــرای خــدا دو دســت ثابــت کرده انــد کــه بــا آن انفــاق 
می کنــد. خیلــی اگــر بخواهنــد، اظهــار قداســت کننــد، بســان »اشــعری« می گوینــد: 

ــرای مــا روشــن نیســت« )8(. ــی کیفیــت آن ب »خــدا دو دســت دارد، ول
ایــن بهــره گیــری از قرآن ماننــد بهــره گیــری کودکانــه کودکــی اســت کــه از ســخن 

مــادرش، بهانــه بــادام گرفــت.
مســلمانان پــس از درگذشــت پیامبــر، گرفتــار گروهــی شــدند کــه در لبــاس تقیــد 
بــه دیــن و التــزام بــه ظواهــر، چنیــن افــکاری را وارد حــوزه اســام کردنــد، و هــر نــوع 

تعقــل و جهــش فکــری را کفــر و زندقــه خواندنــد.
گذشــته از ســطحی نگــری بــر آیــات معــارف، ســاده لوحانــی بودنــد کــه گرفتــار هــر 
ناقــل حدیثــی را پذیرفتنــد، هــر چنــد در گذشــته »حبــر« یهودیــان )9( و »راهــب« 

مســیحیان )10( بــه شــمار می رفــت.
جمــود فکــری و تمســک بــه ظواهــر »تصــوری« و گزینــش معانــی مفــردات آیــه و 
روایــت، آفتــی بــود کــه دامــن گیــر جهان اســام گردیــد، و بــه جای اینکه معانــی مفردات 
و ظاهــر تصــوری را فــدای مفــاد جملــی آیــه و ظهــور تصدیقــی آن ســازند، بــر خــاف آن 
رفتــار کردنــد. بخواســت خداونــد، در فصــل نقــل عقائــد اهــل حدیــث کــه نخســتین 

فرقــه اســامی به شــمار می رونــد، بــه تشــریح این مطلــب خواهیــم پرداخــت.



127

خــوارج و مرجئــه هــر دو از ایــن نقطــه منشــعب می شــوند. زیــرا پیدایش ایــن دو 
گــروه، جــز انحــراف فکــری و کج اندیشــی در معــارف کتــاب و ســنت علــت دیگــری 

نداشــته اســت.
در اینجــا نخســت بــه فلســفه پیدایــش گــروه خــوارج، و ســپس بــه بیــان علــت 

پیدایــش مرجئــه می پردازیــم.
عثمــان بــن عفــان، پــس از درگذشــت عمــر، زمــام امــور را بــه تصویــب شــورائی کــه 
خلیفــه پیشــین، اعضــاء آن را تعییــن کــرده بــود بــه دســت گرفــت. وی اســتانداران 
و فرمانــداران را از اعضــاء بیــت امــوی کــه خــود نیــز شــاخه ای از آن بــود، برگزیــد. 
بدرفتــاری آنــان بــا اّمــت اســامی از یــک طــرف، و اعتــراض و انتقــاد یــاران پیامبــر و 
دیگــر شــخصیت های اســامی، از طــرف دیگــر، و ســماجت و مقاومــت خلیفــه، بــر 
روش خــود، از ناحیــه ســوم، ســرانجام بــه قتــل او منجــر گردیــد. ســپس بــا اکثریــت 
قریــب بــه اتفــاق مســلمین، امــام علــی)ع( بــرای سرپرســتی مســلمین بر گزیده شــد.

تقــوی و پارســایی امــام و اصــرار انقابیــون کــه امــام را روی کار آورده بودنــد، 
بــه وی اجــازه نــداد کــه عمــال خلیفــه پیشــین را بــر جــای خــود باقــی بگــذارد. 
ــر خلیفــه ســوم  حتــی بیــم آن می رفــت کــه در صــورت ابقــاء، همــان گروهــی کــه ب

شــوریدند، و مقدمــات قتــل او را فراهــم کردنــد، بــر امــام نیــز بشــورند.
از  از نظــر کســب رضــای خــدا و احیــاء ســنت پیامبــر، و پیــروی  امــام، چــه 
مقتضــای تقــوا و پارســایی، و چــه از نظــر حفــظ افــکار عمومی کــه خواهان ایجــاد 
دگرگونــی در نظــام بودنــد، ناچــار بــود کــه بــه شــخصیت هائی مانند »زبیــر بــن 
عــوام«، »طلحــة بــن عبیــد اهّلل« کــه آن روز ثــروت عظیــم و سرســام آوری را بــه هــم 
ــه را کــه بســان قیصــر در  ــا امثــال معاوی ــد، مقــام و مســؤولیتی ندهــد و ی زده بودن
قصــور رؤیایــی شــام حکومــت می کردنــد از کار بــر کنــار کنــد، در غیر ایــن صــورت نــه 
تنهــا تحــت فشــار وجــدان خــود قــرار می گرفــت، بلکــه بــا مخالفــت انقابیــون عــراق 

ــرو می شــد. ــه زمیــن کشــیدند، روب و مصــر کــه خلیفــه ســوم را از عــرش قــدرت ب
نتیجــه پیــروی از چنیــن روش،  ایــن شــد کــه طلحــه و زبیــر بــا پــول سرشــار 
اموی هــا، جنــگ جمــل را بــه راه انداختنــد، و جــان خــود را در راه دنیــا طلبــی 
و مقــام خواهــی )اســتانداری بصــره و کوفــه(، از دســت دادنــد. در ایــن شــرایط 
چنیــن  کنــد،  واگــذار  او  بــه  را  شــام  اســتانداری  کــه  خواســت  امــام  از  معاویــه، 
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درخواســتی، بــا توجــه بــه اصولــی کــه امــام بــر آن ایمــان داشــت و شــرایطی کــه بــر او 
حکومــت می کــرد، مــورد موافقــت قــرار نگرفــت او بــرای ابقــاء خــود پرچــم مخالفت 
برافراشــت و یاغــی گــری را آغــاز کــرد. امــام پــس از اتمــام حجــت، بــا ســپاهی گــران 
بــه ســوی شــام حرکــت کــرد تــا بــا قــدرت نظامــی، ریشــه مخالفــت را برانــدازد 
ســرانجام، ســپاه امــام بــا لشــگر معاویــه )کــه بــا خدعــه و حیلــه او را متهــم بــه قتــل 
عثمــان کــرده و خــود را »ولــی دم« معرفــی کــرده بــود(، در ســرزمین صفیــن روبــرو 
شــد، پــس از نبــرد ســنگینی کــه ماه هــا بــه طــول انجامیــد شکســت دشــمن قطعی 
گردیــد؛ حاکــم شــام پــس از مشــورت بــا پیــر سیاســت )عمــرو عــاص(، دســتور داد 
کــه »قاریــان« شــام، قرآن هــا را بــر ســر نیــزه کننــد، و خواســتار حکومــت قــرآن میــان 
دو گــروه شــوند؛ چنیــن حیلــه عــوام فریبانــه، طوفانــی از اختــاف در میــان ســپاه 
امــام)ع( برانگیخــت. مقــدس نماهــا نبــرد بــا گــروه مســلح بــه قــرآن، و داعیــان 
ــه  ــد و خواســتار توقــف نبــرد و بازگشــت ب ــم کردن ــه حکومــت کتــاب خــدا را تحری ب
حکومــت قــرآن شــدند، در حالــی کــه امــام و یــاران عاقــل و خردمنــد و دور نگــر 
او، ایــن کــردار را فریبــی بیــش ندانســتند و بــر ادامــه نبــرد اصــرار ورزیدنــد، ســرانجام 
ــر افــکار عمومی ارتــش غلبــه کــرده و صلــح موقــت  فریــب خــوردگان ســپاه امــام، ب
را بــر امــام تحمیــل کردنــد. قــرار شــد، طرفیــن بــه جایــگاه اصلــی خــود بازگردنــد، و 
نمایندگانــی از دو گــروه بــه عنــوان »حکــم« در نقطــه ای بــی طــرف، اختــاف را بــر 
کتــاب خــدا و ســنت پیامبــر، عرضــه بدارنــد و نتیجــه را اعــام کننــد، کــه بــر هــر دو 
گــروه الزم اســت از آن پیــروی کننــد. در ایــن زمینــه قــراردادی میــان امــام و معاویــه 
تنظیــم گردیــد و شــخصیت هایی از هــر دو طــرف آن را امضــاء کردنــد. هنــوز مرکــب 
ــرک نبــرد و ارجــاع اختــاف  ــود کــه گروهــی از مصــران بر ت قــرارداد خشــک نشــده ب
ــف اصــل »ال حکــم اال هّلل« )11(  ــه دو حکــم، از نظــر خــود بازگشــتند و آن را مخال ب
پنداشــتند و خواســتار نقــض عهــد و پیمــان شــدند. ولــی محــال بــود کــه امــام)ع( 
تحــت فشــار آنــان قــرار گیــرد، و دســت بــه پیمــان شــکنی بزنــد. از ایــن جهت، ایــن 
گــروه، پــس از بازگشــت امــام بــه کوفــه، وارد مرکــز خافــت اسامی نشــدند و بــرای 
خــود در منطقــه ای بنــام »حــرورا« پایگاهــی برگزیــده و ایــذاء و آزار امــام و یــاران 
او و ســردادن شــعار بــر ضــد او را آغــاز کردنــد و بــه کشــتن افــراد معصــوم و بــی 
ــاد،  ــای زی ــس از بردباری ه ــام پ ــد. ام ــرت پرداختن ــه حض ــه ب ــرم عاق ــه ج ــاه، ب گن
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نصیحت هــای فــراوان و ارســال پیام هــای متعــدد، حجــت را بــر آنــان تمــام کــرد. 
وقتــی احســاس کــرد کــه آنــان بــر باطــل خویــش ســماجت دارنــد، ناچــار شــد، 
دســت بــه قبضــه شمشــیر ببــرد و بــا قــدرت، ریشــه فســاد را برکنــد، از ایــن روی در 
منطقــه ای )اطــراف کوفــه( بــه نــام نهــروان، درگیــری ســختی میــان ســربازان امام و 
یاغــی گــران رخ داد؛ امــام در آن شــرایط، قبــل از آغــاز نبــرد، مخالفــان را چنین مورد 

ــا نذیــر لکــم...«. خطــاب قــرار داد و گفــت: »فان
ــود و  ــرزمین گ ــن س ــر و در ای ــن نه ــه در کنار ای ــم از اینک ــم می ده ــما را بی ــن ش »م
پســت کشــته شــوید؛ در حالــی کــه نــزد پــروردگار خــود دلیلــی بــر مخالفــت بــا مــن 
نداشــته باشــید. دنیــا شــما را در گمراهــی پرتــاب کــرده و تقدیــر )کــه نتیجــه شــوم 
ــرای مــرگ آمــاده ســاخته اســت، مــن شــما را از ایــن  تدبیــر شــما اســت( شــما را ب
ــا ســر ســختی مخالفــت نمودیــد و فرمــان مــرا پشــت  حکمیــت نهــی کــردم ولــی ب
ســر انداختید، تــا بــه دلخــواه شــما تــن دادم، ای گــروه کــم عقــل، و ای کــم فکرهــا، 
ــی برســانم« )12(. ــه شــما زیان ــداده ام و نمی خواســتم ب مــن کار خافــی انجــام ن

تنهــا مستمســک آنان، ایــن بــود کــه می گفتنــد، تــو چــرا بــر خــاف تصریــح قــرآن 
کــه می فرمایــد: )ال حکــم اال هّلل(، بــه »حکمیــت« دو انســانی مانند عمــرو عــاص 
ــه  ــود ک ــه حــدی ب ــان ب ــو موســای اشــعری، تــن دادی. جمــود و کــم فکــری آن و اب

نمی توانســتند، این حقیقــت را درک کننــد کــه:
، امــام پــس از اصــرار آنــان تــن بــه »حکمیــت قــرآن« داد و در متــن صلــح 

ً
اوال

نامــه نوشــته شــد کــه هــر دو نفــر بــه کتــاب خــدا و ســنت پیامبــر مراجعــه و بــر طبــق 
آن حکــم کننــد. ناگفتــه پیداســت، کتــاب خــدا صامــت و ســاکت اســت، انســان 
عالمی بایــد آن را بــه ســخن گفتــن وادارد، و نتیجــه را اعــام کنــد. پــس تــن بــه 

چنیــن حکمیتــی عقــا و شــرعا ممنــوع نیســت.
، اگــر پذیــرش حکمیــت افــراد بــه هنــگام بــروز نــزاع در میــان یــک اجتمــاع 

ً
ثانیــا

بــزرگ مخالــف قــرآن اســت، چــرا قــرآن بــه هنــگام بــروز اختــاف در یــک اجتمــاع 
کوچــک مثــل خانــواده، دســتور می دهــد کــه دو حکــم یکــی از جانــب خانــواده 
مــرد، دیگــری از جانــب خانــواده زن، برگزیــده شــوند و در ایــن میــان داوری کننــد:

)و ان خفتــم شــقاق بینهمــا فابعثــوا حکمــا مــن اهلــه و حکمــا مــن اهلهــا ان 
یریــدا اصاحــا یوفــق اهّلل بینهمــا( )ســوره نســاء / 35(.
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»اگــر از اختــاف میــان آن دو بیــم داشــتید، داوری از جانــب مــرد، و داور دیگــری 
از طــرف زن اعــزام کنیــد، اگــر خواهــان اصــاح باشــند، خــدا آنــان را بــه برقــراری 

ــد«. صلــح موفــق می فرمای
مــوارد  نبایــد در  کــس  کــه هیــچ  الحکــم اال هّلل(  آیــه )ان  از  چنیــن برداشــتی 
ــی و نفــی  ــه هــم ریختــن نظــام زندگ ــه »حکمیــت« کنــد؛ جــز ب اختــاف، رجــوع ب
حکومــت اثــر دیگــری نــدارد و بــرای هــر انســانی، اعــم از پــاک و ناپــاک، نتیجــه 
دیگــری نــدارد، و منشــأ آن، کوردلــی، و کــم فکــری اســت. بهتریــن معــرف آنــان 

همــان ســخن امــام اســت کــه فرمــود: »اخفــاء الهــام و ســفهاء االحــام«.
نبــود،  حضــرت  آن  بــا  دیگــران  مخالفــت  امام ماننــد  بــا  گــروه  مخالفت ایــن 
بلکــه میان ایــن دو مخالفــت تفــاوت بــارزی وجــود داشــت، آنــان جاهــل و نــادان 
بودنــد، نــه معانــد و دشــمن حقیقــت. درســت نقطــه مقابــل شــامیان و معاویــه 
خواهــان، کــه بــا آ گاهــی کامــل، بــا حقیقــت مبــارزه می کردنــد. از ایــن جهــت، امــام 
دربــاره خــوارج دســتور می دهــد کــه پــس از وی بــا آنــان مــدارا شــود: »ال تقتلــوا 
الخــوارج بعــدی فلیــس مــن طلــب الحــق فأخطــأ کمــن طلــب الباطــل فاصــاب«.

»پس از من، خوارج را نکشــید، زیرا کســی که خواهان حق باشــد، آنگاه خطا رود، 
بســان کســی نیســت که از لحظه نخســت، خواهان باطل باشــد، و به آن برسد«.

مــا بــه خواســت خــدا، در بخــش عقایــد خــوارج، بــه تحلیــل مفــاد آیــه، خواهیــم 
پرداخــت. و تاریــخ زندگــی خــوارج را اجمــاال خواهیــم نگاشــت.

فرقه مرجئه
گــروه مرجئــه، پــس از خــوارج در جامعــه اســامی پدید آمــد. واژه »مرجئــه« از 
»ارجــاء« بــه معنــی تاخیــر گرفتــه شــده اســت. آنــان چــون مشــاهده کردنــد کــه مــردم 
دربــاره عثمــان و علــی بحــث و گفتگــوی زیــادی می کننــد و گروهــی بــه تنزیــه هــر دو 
پرداختــه و گروهــی تحــت تأثیــر تبلیغــات خــوارج قــرار گرفتــه هر دو را تفســیق و تکفیر 
می کردنــد، بــر آن شــدند کــه در مــورد علــی)ع( و عثمــان داوری نکننــد، زیــرا قــدرت 
داوری نداشــتند. بنابرایــن، تمجیــد شــیخین )ابوبکــر و عمــر( را پیــش گرفتنــد و 

قضــاوت در مــورد علــی)ع( و عثمــان را بــه تاخیر انداختنــد.
تــا مدتــی محــور گفتــار مرجئه، ایــن دو مطلــب بــود؛ ولــی چیــزی نگذشــت کــه 
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مســأله عثمــان و علــی بــه دســت فراموشــی ســپرده شــد و روی مناســبت خاصــی، 
مســأله مرتکــب گنــاه کبیــره مطــرح گردیــد، و ایــن مســأله پــس از مســأله قــدم و 
یــا حــدوث قــرآن، بحــث انگیزتریــن مســأله در میــان مســلمین بــه شــمار رفــت و 
آنــان را بــه گروه هــای مختلــف، تقســیم کــرد. برخــی مرتکــب گنــاه کبیــره را مؤمــن و 
برخی، ماننــد خــوارج، آنــان را کافــر شــمردند و گــروه ســومی، مانند معتزلــه، بــه حــد 
وســط میــان مؤمــن و کافر اندیشــیدند. تفصیــل دالیــل هــر یــک از این اندیشــه ها 

در جــای خــود خواهــد آمــد.
در چنیــن شــرایطی، عقیــده مرجئــه بــه شــکل دیگــری تکامــل یافــت. آنــان 
ــت  ــی اس ــهادت لفظ ــی و ش ــان قلب ــات، همان ایم ــاس نج ــه اس ــد ک ــرار ورزیدن اص
و عمــل بــه وظایــف، ارتباطــی به ایمــان انســان نــدارد. و از ایــن روی که ایمــان را 

ــدند. ــده ش ــه« نامی ــد، »مرجئ ــر افکندن ــه تأخی ــل را ب ــتند و عم ــدم داش مق
ایــن گــروه، در بــی ارزش جلــوه دادن عمــل، به انــدازه ای بیــش رفتنــد کــه، 
برابــری  پیامبــران،  و  فرشــتگان  با ایمــان  گنهــکار،  انســان  یــک  گفتنــد  ایمــان 
می کنــد. پیآمــد  ایــن پنــدار بــی اســاس، زنــده شــدن میــل بــه گنــاه در دل افــراد، 
بویــژه جوانــان بود. اینــان، بــه اصطــاح طرفــدار »صلــح کلــی« شــدند و می گفتنــد، 
قلــب بایــد پــاک باشــد، عمــل چنــدان مهــم نیســت و مغفــرت حــق در انتظــار همــه 

ــت. ــه کاران اس ــان و گن عاصی
ایــن نحــو برداشــت از  ایمــان، چیــزی جــز کــج فهمی، و ســطحی نگری، نیســت. 
چگونــه می تــوان همــه ارزش هــا را از آن ایمــان قلبــی و شــهادت لفظــی دانســت؟ و 

عمــل را کــه میوه ایمــان اســت، کــم ارزش خوانــد.
چنیــن تفســیری از  ایمــان، جــز  ایجــاد جــرأت در بــدکاران و احیــاء روح عصیــان 
در تبــه کاران، خصوصــًا مســتکبران و طاغوتیــان نــدارد، و گرنــه همــه جّبــاران 
جهــان، و زورمنــدان و قلــدران، تحــت پوشــش مغفــرت حــق قــرار می گیرنــد، آنــگاه 

کــه در دل معرفــت و بــر زبــان شــهادت داشــته باشــند.

عامل سوم:
جلوگیری از تدوین احادیث پیامبر)ص(

ــا جمــود ذهــن و  ــر گرایش هــای قومــی و تعصبــات خشــک قبیلــه گرایــی، و ی اگ

ســوژه سـخن
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اعوجاج اندیشــه، دو عامــل مؤثــر بــرای پیدایــش مذاهــب و اختــاف بودنــد، تأثیــر 
عامــل ســومی به نــام »منــع تدویــن حدیــث نبــوی« و جلوگیــری از مذاکــره و نشــر 
آن نیــز، در شکســتن وحــدت کلمــه و ایجــاد تشــتت در اصــول و فــروع کمتــر از آن 
دو، نبــود. در ســایه این ممنوعیــت کــه تــا عهــد خلیفــه امــوی، عمــر بــن عبــد العزیــز 
)101-99(، بــه صــورت جــدی تعقیــب می شــد و تــا عصــر خافــت منصــور عباســی 
)139-158(، بــه صــورت کــم رنــگ باقی مانــد، اخبــار و روایــات صحیــح رســول 
گرامــی از اذهــان و اندیشــه ها محــو گردیــد و دومیــن حجــت پــس از قــرآن مجیــد، 

دســتخوش نســیان و فراموشــی شــد.
ای کاش اثــر منفــی جلوگیــری از تدویــن احادیــث پیامبــر، منحصــر بــه همیــن 
بــود، ولــی از آنجــا که ایــن نــوع بــاز داری، در آن زمــان رنــگ تقــدس بــه خــود گرفتــه 
بــود، پــی آمــد بدتــری بــه دنبــال داشــت، و آن اینکــه پــس از شکســتن منــع قانونــی 
و دعــوت بــه تدویــن حدیــث از جانــب خلفــا، ناگهــان موجــی از احادیــث، اقطــار 
ــز عقــل  ــاال رفــت کــه هرگ اســامی  را فــرا گرفــت و تعــداد و آمــار احادیــث، آنچنــان ب
و خــرد، بــاور نمی کنــد کــه فردی ماننــد پیامبــر، هــر چــه هــم ســخنران و ســخنگو 
باشــد، بــا آن همــه مشــاغل و گرفتاری هــا، بتوانــد در مــدت ده ســال )13(، ایــن 

همــه ســخن بگویــد.
حدیــث نبــوی، در قــرن دوم و ســوم، چهــره خــود را بــه صــورت مخروطــی 
شــکل، نشــان داد، کــه راس مخــروط در عصــر پیامبــر، و قاعــده آن در اعصــار 
بعــدی، قــرار داشــت، هــر چــه بــه عصــر پیامبــر کــه منبــع حدیــث اســت، بــاز گردیــم 
تعــداد احادیــث را کمتــر، و هــر چــه از عصــر او دورتر شــویم، شــماره آنــرا رو به افزایش 
می بینیــم، تــا آنجــا کــه احمــد بــن حنبــل )242 ه(، تنهــا متجــاوز از هفــت صــد هــزار 
حدیــث صحیــح )14( را شــمارش کــرده اســت؛ خــدا می دانــد کــه تعــداد مجمــوع 
احادیــث منســوب بــه آن حضــرت اعــم از »حســن«، »موثــق« و »ضعیــف«، در چــه 

پایــه می باشــد. تــو خــود حدیــث مفصــل بخــوان از ایــن مجمــل.
داغــی بــازار جعــل حدیــث، معلــول فقــدان جوامــع حدیثــی اســت کــه شایســته 
بــود بــه دســت توانــای صحابــه پیامبــر کــه از زبــان او شــنیده بودنــد، تالیــف گــردد 
و بــه عنــوان ســند رســمی در میــان مســلمانان باقــی بمانــد. ولــی وقتــی یــک 
گفتگــوی زبانــی بــه مــدت یــک قــرن و نیــم، نوشــته نشــود، و تــرک نــگارش حدیــث 
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ــردم از  ــاز داری م ــه ب ــام ب ــب اته ــن آن موج ــرد و تدوی ــود بگی ــه خ ــدس ب ــگ تق رن
قــرآن و تفســیر شــود، طبعــا نوشــتن احادیــث، بهتــر از ایــن نخواهــد بــود.

اگــر احمــد بــن حنبــل، بــه دیــده خــوش بینــی بــه احادیــث موجــود در عصــر خــود 
می نگــرد و تعــداد صحیــح را متجــاوز از هفــت صــد هــزار، می اندیشــد، محــدث 
معاصــر او، بخــاری، احادیــث صحیــح خــود را کــه تعــداد آن از چهــار هــزار تجــاوز 
نمی کنــد، از شــش صــد هــزار حدیــث بــر می گزینــد، یعنی از هــر صد و پنجــاه حدیث، 
فقــط یــک حدیــث، نــزد او صحیــح بــوده و آن را در صحیــح خــود آورده اســت. )15(

ببین تفاوت ره از كجا است تا به كجا.
ابــو داوود، صحیــح خــود را از میــان پانصــد هــزار حدیــث، برگزیــد و فقــط چهــار هزار 
و هشــت صــد حدیــث را صحیــح دانســت و صحیــح خــود را بر آن اســاس تنظیم کرد.

حتــی احادیثــی را کــه بخــاری و ابــو داوود، صحیــح انگاشــته اند، بعدهــا مــورد 
نقــادی قــرار گرفــت و بســیاری از آن هــا مشــکوک و یــا مــردود تلقــی شــد. کافــی اســت، 
بدانیــم احادیــث مربــوط بــه تجســیم و تشــبیه، و جبــر و رؤیــت خــدا بــا دیــدگان 
ــرد آمــده اســت. مــادی در روز رســتاخیز، در همیــن صحیــح بخــاری و امثــال آن گ

صحابــه  داری  بــاز  معلــول  حدیــث(،  )جعــل  آمــد  پــی  اعظم ایــن  قســمت 
از تدویــن حدیــث پیامبــر، و منــع از مذاکــره و آمــوزش آنســت. در ایــن جــا بــرای 
روشــن شــدن بحــث، ناچاریــم پیرامــون موضوعــات زیــر، بــه صــورت فشــرده 

ســخن گوییــم:
1. عظمت و ارزش سخنان پیامبر)ص(.

2. از چه زمانی و به وسیله چه اشخاصی کتابت حدیث ممنوع گردید؟
3. هدف از این منع چه بود و عللی که برای آن تراشیده شده است چیست؟

4. اسامی حدیث پردازان و تعداد احادیث ساخته شده.
5. تأثیر احادیث موضوعه، در فرقه گرایی.

الف( ارزیابی احادیث پیامبر)ص(
در عظمــت ســخنان پیامبــر، همیــن قــدر کافــی اســت کــه قــرآن مجیــد آن را 
ــد،  ــات آن می دان ــات و عموم ــص مطلق ــد و مخص ــرآن، و مقی ــل ق ــر مجم ــان گ بی
آنجــا کــه می فرمایــد: )و انزلنــا الیــک الذکــر لتبیــن للنــاس مــا نــزل الیهــم و لعلهــم 

ســوژه سـخن
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یتفکــرون( )ســوره نحــل / 44(
»قــرآن را بــرای تــو فــرو فرســتادیم تــا آنچــه را کــه برای مردم نازل شــده اســت، بیان 
کنــی و شــاید آنــان بیندیشــند«. در ایــن آیــه بــه جــای کلمــه »تقــرء«، واژه »تبیــن« بــه 

کار رفتــه تــا روشــن شــود کــه مبهمــات قــرآن بایــد به وســیله پیامبر بیان گــردد.
در آیــه دیگــر، ســخنان او را پیرامــون دیــن، مربــوط بــه خــود او ندانســته اســت. 
چنانکــه می فرمایــد: )و النجــم اذا هــوی مــا ضــل صاحبکــم و مــا غــوی و مــا ینطــق 

عــن الهــوی ان هــو اال وحــی یوحــی( )ســوره نجــم / 1 4(.
»ســوگند بــه ســتاره، آنــگاه کــه افتــاد، یار شــما گمــراه نشــد، و بی راهــه نرفــت، از روی 

هــوای نفــس ســخن نمی گویــد، بلکــه وحــی اســت که بــر او فــرو فرســتاده می شــود«.
ــر ســخنان او کافــی اســت،  جملــه )مــا ینطــق عــن الهــوی(، در ارزش بخشــی ب
خــواه »ضمیــر«، در جملــه )ان هــو(، بــه قــرآن بــاز گــردد، یــا بــه اعــم از قــرآن و گفتــار 
او، در هــر حــال، ســخنان او، سرچشــمه هــوی و هــوس نــدارد، و چنیــن گفتــاری، 

دور از خطــا و لغــزش خواهــد بــود.
هــرگاه پیامبــران در دعــوت خــود، دچــار اشــتباه و لغــزش و یــا نعــوذ بــاهّلل آلــوده 
ــه گرایــش و  ــه خاطــر زوال اعتمــاد، هــدف از بعثــت ک ــزاف شــوند، ب ــه خــاف و گ ب

هدایــت مــردم اســت، از میــان مــی رود.
از ایــن جهــت، متکلمــان اســامی بر عصمــت پیامبــران، اتفــاق نظــر دارنــد و 
همگــی می گوینــد کــه پیامبــران، در رابطــه بــا بیــان اصــول و احــکام دیــن، مصــون 

ــند. ــا می باش ــاه و خط از گن
بــه دلیــل ارزشــمند بــودن ســخنان او اســت کــه پیوســته حامــان احادیــث 

ســتوده شــده و پیامبــر دربــاره آنــان می گویــد:
»نضر اهّلل امرء سمع مقالتی فوعاه، و حفظها و بلغها« )16(.

»خــدا چهــره آن کــس را زیبــا ســازد کــه ســخن مــرا بشــنود، آن را بفهمــد، حفــظ 
کنــد و بــه دیگــران برســاند«.

ارزش كتابت و ضبط از دیدگاه قرآن
قــرآن مجیــد، بــا اصــرار کــم نظیــری دســتور می دهــد کــه مشــخصات دیــون، 
وســیله نویســنده عادلــی نوشــته شــود، و از نوشــتن ریــز و درشــت خســته نشــوند: 
)یا ایهــا الذیــن آمنــوا اذا تداینتــم بدیــن الــی اجــل مســمی فاکتبوه و لیکتــب بینکــم 
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کاتــب بالعــدل و ال یــأب کاتــب ان یکتــب کما علمه اهّلل فلیکتــب و لیملل الذی علیه 
الحــق... و ال تســأموا ان تکتبــوه صغیــرا او کبیــرا الــی اجلــه( )ســوره بقــره / 282(.

دادیــد،  معینــی  مــدت  وامی بــه  یکدیگــر  بــه  گاه  هــر  با ایمــان،  افــراد  »ای 
بنویســید، و حتما کاتب عادلی میان شــما، آن را بنویســد، و نویســنده از نوشــتن 
ابــا نــورزد، آنچنــان کــه خــدا تعلیــم کــرده اســت. و آن کــس کــه بدهــکار اســت، امــاء 
کنــد، هرگــز از نوشــتن وام کوچــک و بــزرگ بــه مــدت مشــخص، خســته نشــوید«.

از اهمیــت برخــوردار باشــد  تا ایــن حــد  کــه نوشــتن درهــم و دینــار،  جایــی 
و ایــن همــه تاکیــد دربــاره آن بــه عمــل آیــد، آیــا ســخنان پیامبــر گرامــی، نعوذبــاهّلل 
از درگذشــت  پــس  کــه  کســانی  نــدارد. شــگفتا،  ارزش  و دینــار  به انــدازه درهــم 
پیامبــر، از تدویــن احادیــث رســالت جلوگیــری کردنــد، بــرای گفتــار پیامبــر ارزشــی 

ــد! ــل نبودن ــک کاال قائ ــدار ی ــه مق ب
ــه  ــر، مای ــت و تحری ــا اســت و کتاب ــرار و گریزپ ــم و دانــش، ف ــه عل شــکی نیســت ک
ثبــات و بقــاء آنســت. از زمــان دیرینــه گفته انــد: »العلــم صیــد و الکتابــة قیــد، 
ــه دانــش، آن همــه اهمیــت داده اســت، چطــور  ــة«. اســامی که ب قیــدوه بالکتاب
می توانــد تالــی تلــو قــرآن را نادیــده بگیــرد و از تدویــن آن بلکــه از مذاکــره و آمــوزش 

ــد. ــری کن آن جلوگی
رســول گرامــی، اســناد فراوانــی بــرای ســران قبائــل نوشــته اســت کــه صــورت 
بخــش اعظــم آن هــا، در کتاب هــای تاریــخ و حدیــث و ســیره محفــوظ اســت. 
اگــر تدویــن و کتابــت حدیــث ممنــوع بــود، چــرا در حــال حیــات خــود، دســت بــه 

نوشــتن این آثــار زد و وســیله بقــاء آثــار خــود را فراهــم آورد. )17(
احادیثی از پیامبر در ضبط حدیث

از  احادیثــی  دارمــی،  و  احمــد  داوود،  ابــو  بخاری، ترمــذی،  محدثانی ماننــد 
پیامبــر گرامی نقــل کرده انــد کــه همگــی حاکــی از اجــازه وی بــه ضبــط احادیــث 
ــث را در کتــاب »بحــوث فــی الملــل و النحــل« از  اســت و مــا بخشــی از ایــن احادی
مــدارک یــاد شــده نقــل کرده ایــم، و خطیــب بغــدادی، همــه را در کتــاب »تقییــد 

العلــم« آورده اســت.
نقــل همــه آن هــا در اینجــا مایــه گســتردگی ســخن می باشــد، مــا فقــط بــه نقــل 
آنچــه بخــاری کــه اصــح صحــاح بــه شــمار مــی رود، در ایــن مــورد آورده اســت، اکتفاء 

ســوژه سـخن



136

کتــاب مــاه

می ورزیــم:
1. ابــو هریــره می گویــد: در ســالی کــه پیامبــر اســام، مکــه را فتــح کرد، قبیلــه خزاعه، 
ــر مرکــب  بــه عنــوان انتقــام، مــردی از بنــی لیــث را کشــتند، خبــر بــه پیامبــر رســید، ب
خــود ســوار شــد و خطبه ای ایــراد فرمــود )خطبــه را یــادآور می شــود(، آنــگاه می افزایــد: 
مــردی از اهــل یمــن حضــور رســول خــدا رســید و گفــت ای پیامبــر خدا، ایــن خطبــه را 

بــرای مــن بنویــس. پیامبــر دســتور داد کــه بــرای او بنویســند. )18(
2. ابــو هریــره می گویــد: هیــچ کــس از یــاران خــدا، بیــش از مــن از پیامبر نقل حدیث 
نمی کنــد، جــز عبــد اهّلل بــن عمــر. زیــرا او حدیــث را می نوشــت و من نمی نوشــتم. )19(

3. ابــن عبــاس می گویــد: وقتــی بیمــاری پیامبــر شــدت یافت، فرمــود: »کاغذی 
ــا چیــزی بنویســم کــه پــس از مــن گمــراه نشــوید«. عمــر گفــت: بیمــاری  بیاوریــد ت
ــرای مــا کافــی اســت. حاضــران در  ــزد مــا اســت، ب ــرده، کتــاب خــدا ن ــر او غلبــه ک ب
ــر،  ــی پیامب ــد؛ وقت ــدا کردن ــر پی ــاف نظ ــذ، اخت ــاوردن کاغ ــس، در آوردن و نی مجل
اختــاف آنــان را مشــاهده کــرد، فرمــود: »برخیزیــد برویــد، نــزد مــن نــزاع نکنیــد«. 
ابــن عبــاس می گفــت: مصیبــت بــزرگ روزی بــود کــه میــان پیامبــر و نــگارش نامــه، 

ممانعــت کردنــد )20(.
ایــن متــون ســه گانــه را کــه از صحیــح بخــاری گرفتــه و نقــل کردیــم، بــه روشــنی 
ــه  ــر ب ــر، ام ــه پیامب ــود، وگرن ــی نب ــر مکروه ــوی ام ــث نب ــط حدی ــه ضب ــاند ک می رس
ضبــط خطبــه نمی کــرد، و دســتور بــه نوشــتن نامــه تاریخــی خــود نمــی داد، و عبــد 

اهّلل بــن عمــر، بــا نهــی پیامبــر، دســت بــه نــگارش حدیــث نمــی زد.
افسانه نهی از تدوین حدیث

در برابــر چنیــن دالئــل روشــنی بــر لــزوم ضبــط حدیــث نبــوی، امــام حنابلــه از 
ــه پیامبــر فرمــود: »ال تکتبــوا عنــی و مــن کتــب عنــی  رســول گرامی نقــل می کنــد ک

غیــر القــرآن فلیمحــه« )21(.
»از من چیزی ننویسید، و هر کس هر چه جز قرآن، نگاشته است نابود کند«.

در مســأله بــازداری از تدویــن حدیــث به ایــن مقــدار اکتفــاء نشــده اســت، بلکــه 
ــن  ــو موســی اشــعری، عبــد اهّلل ب ــو ســعید خــدری، اب از شــخصیت هایی مانند: اب
مســعود، ابــو هریــره و عبــد اهّلل بــن عبــاس، عبــد اهّلل بــن عــروة، عمــر بــن عبــد 
العزیــز، و مغیــرة بــن ابراهیــم، ســخنانی نقــل شــده کــه همگــی حاکــی از آنســت کــه 



137

آنــان بــا جمــع آوری احادیــث مخالــف بودنــد.
ولــی انســان در حیــرت اســت کــه اگــر تدویــن حدیــث نبــوی، ممنــوع و یــا مکــروه 
بــود و ســیره ســلف بر تــرک آن بــود، پــس چــرا در نیمــه قــرن دوم، نهضــت عظیــم 
و بی ســابقه ای بــرای نقــل و نشــر و نــگارش حدیــث نبــوی پدیــد آمــد، چــرا نهــی 

رســول خــدا نادیــده گرفتــه شــد؟
اگــر بــر مــا الزم اســت از ســلف صالــح پیــروی کنیــم، پــس الزم اســت برخیزیــم، 
گرامی باقــی  رســول  گفتــار  از  اثــری  و  بزنیــم،  آتــش  را  مســانید  و  صحــاح  تمــام 
نگذاریــم، همچنانکــه خلیفــه دوم ایــن کار را بــه نحــوی کــه می آیــد انجــام داد.

ب( تاریخ منع تدوین حدیث
قهرمــان نهــی از کتابــت، خلیفــه دوم اســت، ســخنانی کــه از او نقــل خواهیــم 
کــرد، حاکــی از آن اســت کــه هرگــز از پیامبــر در ایــن مــورد، نهــی و منعــی نرســیده بــود 
و خلیفــه، روی یــک رشــته اجتهــاد و مصلحت اندیشــی های شــخصی، کتابــت و 

نقــل حدیــث را ممنــوع کرد. اینــک برخــی از گفتــار و رفتارهــای او:
1. عــروة بــن زبیــر می گویــد: عمــر بــن خطــاب، خواســت ســنن پیامبــر بنویســد، 
در ایــن مــورد بــا یــاران پیامبــر مشــورت کــرد، آنــان کتابــت آن را تصویــب کردنــد.)22( 
ولــی خلیفــه، پیوســته در حال تردیــد و طلــب خیــر از خــدا بــود کــه ناگهــان بــه 
خاطــرش آمــد، پیــروان شــرایع پیشــین، از پیامبران خــود، چیزهایی را نوشــتند و 
بــر آن هــا روی آوردنــد، و در نتیجــه کتــاب خــدا را تــرک کردنــد. )پــس گفــت(: بــه خدا 

ســوگند، مــن هرگــز کتــاب خــدا را بــا چیــزی نمی پوشــانم. )23(
2. طبــری، در تاریــخ خــود یــادآور اســت کــه هــر موقــع عمــر بــن خطــاب کســی را 
بــرای اداره امــور بــه نقطــه ای اعــزام می کــرد، ســفارش می کــرد کــه از محمــد، کمتــر 

ســخن نقــل کنیــد، و مــن همــکار شــما هســتم )24(.
3. ابــن ســعد، در طبقــات خــود نقــل می کنــد، وقتــی عمــر، »قرظــة بــن کعــب« را 
بــه نقطــه ای اعــزام می کــرد، تــا چنــد میلــی مدینــه بــه مشــایعت او رفــت و یادآور شــد، 

علــت مشــایعت این اســت که تــرا تذکــر دهــم تــا از محمــد کمتــر روایــت کننــد. )25(
4. ابــوذر و عبــد اهّلل بــن مســعود و ابــو درداء، ســرگرم نقــل حدیــث از پیامبــر 
بودنــد، عمــر آنــان را مــورد مؤاخــذه قــرار داد، و گفت، ایــن چیســت کــه پیوســته از 

ســوژه سـخن
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محمــد حدیــث پخــش می کنیــد. )26(
5. بــه خلیفــه گــزارش دادنــد کــه در دســت مــردم یــک رشــته کتاب هــا اســت )کــه 
در آن هــا ســنن و احادیــث رســول گرامی ضبــط شــده اســت(. او از مــردم خواســت 
ــاره آن هــا نظــر دهــد. هــر کــس نوشــته ای داشــت  ــا وی درب ــد ت ــه همــه را بیاورن ک
آورد، بــه گمان اینکــه او می نگــرد و می خوانــد و اختــاف آن هــا را رفــع می کنــد. 
وقتــی نــزد او آوردنــد، همــه را بــا آتــش ســوزانید. آنــگاه گفــت آرزویــی اســت مانند 

آرزوی اهــل کتــاب. )27(
ــازداری در تدویــن و نشــر حدیــث نبــوی،  ــه ب ــی اســت ک ــاد شــده، حاک ســخنان ی
نظریــه ای بــود کــه پــس از درگذشــت رســول گرامی پدیــد آمــد. هرگــز پیامبــر خــدا، اّمــت 
ــود، و فکــر  ــاز نداشــته ب ــرآن اســت، ب ــو ق ــی تل ــه تال ــث خــود ک ــتن حدی خــود را از نوش
»حســبنا کتــاب اهّلل« و چیــزی مشــابه آن، چنیــن ســوک نامــه ای را پدید آورده اســت.

ج(  فلسفه منع تدوین حدیث
ــه گســترده تر از همــه، پیرامون ایــن موضــوع ســخن گفتــه  خطیــب بغــدادی ک
اســت، بــه یــک رشــته فلسفه تراشــی، دســت زده کــه ریشــه آن هــا در ســخنان 

خلیفــه و دیگــران نیــز بــه چشــم می خورد. ماننــد:
1. نهی به خاطر این بود که مردم از تاوت قرآن باز نمانند.

2. نهــی بــه خاطر ایــن بــود کــه حدیــث، بــه وحــی الهــی، مخلــوط نشــود، زیــرا در 
آن عصــر، عالــم و دانشــمند کــم بــود کــه وحــی را از حدیــث جــدا ســازد، و بیــم آن 

می رفــت کــه حدیــث در قرآن هــا راه یابــد.
3. نهی مربوط به نگارش احادیث پیشینیان بود، تا مشابهی برای قرآن نباشد.

چنیــن پوزشــهای نــا اســتواری در ســخنان خطیــب )28( و دیگــران، همگــی از 
ــی ها را  ــن فلسفه تراش ــی پایگی ای ــان ب ــرور زم ــت و م ــوع اس ــس از وق ــل پ ــل عل قبی

ثابــت کرد.چــون:
ــه اعــراض از آن. زیــرا  ــه قــرآن اســت ن ــه گرایــش ب ــه حدیــث، مای  اشــتغال ب

ً
 اوال

گفتــار و رفتــار پیامبــر، رافــع مبهمــات قــرآن، و بیانگــر مجمــات آن اســت، ســخنان 
پیامبــر، روح ایمــان و تقــوی را در انســان زنــده می ســازد و بــرای مــرد متقــی، چیزی 
ــر از قــرآن نیســت. از ایــن روی، وقتــی نهضــت نــگارش حدیــث آغــاز گردیــد،  گوارات



139

هرگــز مســلمانان از قــرآن اعــراض نکردنــد.
 اگــر گرایــش بــه حدیث، مانــع از اشــتغال بــه قــرآن باشــد، بایــد مســلمانان 

ً
ثانیــا

گــرد هیــچ دانشــی مانند علــم ریاضــی، طبیعــی، انســانی و... نرونــد و همیشــه در 
دریــای جهــل و نادانــی غوطــه ور باشــند.

زیــرا اشــتغال بــه علوم، مانــع از اشــتغال بــه قــرآن می گــردد، در حالــی کــه قــرآن، 
همــه را دعــوت بــه مطالعــه در کتــاب آفرینــش می کنــد، و می فرمایــد: )قــل انظــروا 
مــا ذا فــی الســماوات و الرض( )ســوره یونــس / 101( »بگــو بنگریــد، در آســمان ها و 

زمیــن چــه خبــر اســت«.
اگر اندیشــه یــاد شــده، صحیــح باشــد، بایــد ســیر در زمیــن و مطالعــه حــال 
گذشــتگان کــه مایــه عبــرت اســت، ممنــوع باشــد، در حالــی کــه قــرآن بــر آن تاکیــد 

خاصــی دارد. )29(
بدتــر از آن، اینکــه بگوییــم، فلســفه بــاز داری از کتابــت حدیــث، بیــم از اختــاط 
ــر از گنــاه« اســت و معنــی  ــه حدیــث بود. ایــن پــوزش، از قبیــل »عــذر بدت قــرآن ب
و مفــاد آن، انــکار اعجــاز قــرآن و تمایــز ذاتــی آن از ســخنان بشــری اســت، در 
حالــی کــه عــرب جاهلــی، تــا چــه رســد بــه مســلمانان تربیت یافتــه در مکتــب 
پیامبــر، تمایــز جوهــری قــرآن را از غیــر آن بــه روشــنی درک می کردنــد و از شــنیدن 
آیــات، آنچنــان لــذت می بردنــد کــه مدت هــا محــو و مســت جذبــه و شــیرینی 
آن بودند، ایــن حالــت در شــنیدن هیــچ ســخنی از ســخنان بشــر، حتــی پیامبــر 

ــه آنــان دســت نمــی داد. گرامــی، ب
منع كتابت، فلسفه سیاسی داشت

بدعتــی کــه پــس از رســول خــدا)ص( بــه عنــوان منــع تدویــن و نشــر حدیــث 
پیامبــر پــی ریــزی گردیــد، پــس از درگذشــت دو خلیفــه نخســت نیــز، بــه صــورت 
محــدودی تعقیــب شــد. در عصــر عثمــان، تنهــا بــه روایاتــی اجــازه نشــر داده شــد 
کــه در زمــان دو خلیفــه اول شــنیده شــده بــود )30(. معاویــه نیــز، بــه نشــر احادیثی 

اجــازه مــی داد کــه در عصــر خلیفــه دوم شــنیده شــده بــود. )31(
عبیــد اهّلل بــن زیــاد، زیــد بــن ارقــم )صحابــه پیامبــر( را از مذاکــره حدیــث نبــوی 
جلوگیــری می کــرد )32(. ســرانجام، این بدعــت تــا عصــر عمــر بــن عبــد العزیــز، 
ــور  ــث، مجب ــندگان حدی ــد. نویس ــناخته ش ــرآن ش ــه ق ــرام ب ــدس و احت ــانه تق نش

ســوژه سـخن
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به تــرک کتابــت می شــدند. برخــی جســارت را بــه پایــه ای می رســاندند کــه پیامبــر 
را بشــری قلمــداد می کردنــد کــه گاهــی گفتــارش دســتخوش خشــم می گــردد )و از 
حالــت عــادی بیــرون مــی رود و ســخنانی می گویــد( )33(. قــدرت منــع بــه حــدی 
بــود کــه ابوبکــر، پانصــد حدیــث، از پیامبــر نوشــته بــود، همــه را ســوزاند )34( و عمر 

در خافــت خــود بخشــنامه کــرد: »ان مــن کتــب حدیثــا فلیمحــه« )35(.
اکنون سؤال می شود:

اگــر آنچــه کــه خطیــب و دیگــران گفته انــد فلسفه تراشــی اســت و فلســفه واقعــی 
آن نبــوده اســت، پــس هــدف از منــع تدویــن و مذاکــره حدیــث چــه بــوده اســت؟

مــا در پاســخ این پرســش یــک جــواب اجمالــی داریــم کــه تحلیــل آن را بــه 
عهــده خواننــده محتــرم واگــذار می کنیــم و آن اینکــه انگیــزه منــع تدویــن حدیــث 
بــا انگیــزه منــع نــگارش وصیــت پیامبــر)ص(، در آخریــن لحظــات زندگــی پیامبــر، 
یکــی بــود، اگــر فلســفه این منــع، بــرای اهــل تحقیــق روشــن اســت، فلســفه آن 

بخــش نامه هــا نیــز روشــن می باشــد.
حاضــران مجلــس پیامبــر، احســاس کردنــد کــه هــدف نــگارش، چیــزی اســت 
کــه مربــوط بــه خافــت و وصایــت می باشــد و ممکــن اســت در آن نامــه، کســی 
بــرای خافــت تعییــن شــود و ایــن، بــا آن انگیــزه شــخصی شــورائی بــودن خافــت، 
ســازگار نخواهــد بــود، از این جهت مســأله »حســبنا کتــاب اهّلل« را پیش کشــیدند و 
از نــگارش نامــه، جلوگیــری کردنــد. همیــن نکتــه در نقــل احادیــث رســول خــدا نیــز 
وجــود داشــت، نقــل احادیثــی کــه در آن فضائــل اهــل بیــت، و وصایــت بــزرگ آن 
خانــدان وارد شــده بــود، بــا خافــت شــورائی کــه شــالوده خافت خلفاء را تشــکیل 
مــی داد، ســازگار نبــود. از ایــن جهــت بــا یــک رشــته ظاهــر ســازی و تقــدس مآبــی از 
تدویــن و نشــر بزرگتریــن گنجینــه معنــوی جلوگیــری شــد و جهــان اســام را از آنچه 

کــه دربــاره اصــول و فــروع از پیامبــر بزرگــوار وارد شــده بــود محــروم ســاختند.
در ایــن جــا هــدف دیگــری نیــز در کار بــود، زیــرا در میــان یــاران رســول خــدا، 
امــام علــی)ع( ملتــزم بــه ضبــط احادیــث پیامبــر بــود. مقــام و موقعیــت او نســبت 
بــه پیامبــر در کام خــود او آمــده اســت. آنجــا کــه می گویــد: »انــی اذا کنــت ســألته 
انبأنــی، و اذا ســکت ابتدأنــی )36(. هــر گاه می پرســیدم، مــرا آگاه می ســاخت و هــر 
موقــع خامــوش می شــدم، او آغــاز بــه ســخن می کــرد«. او نخســتین کســی بــود کــه 
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ــی پیامبــر را ضبــط کــرد، و نامه هــای او را تدویــن فرمــود. و بــه دلیــل همیــن  امال
احاطــه بــه ســخنان پیامبــر، او مرجــع بــزرگ در حــل مشــکات پــس از پیامبــر بــود.

ــه نوشــته های امــام  ــوع بــی اعتنایــی ب منــع از تدویــن حدیــث پیامبــر، یــک ن
تلقــی می شــد و در عصــر امــوی هــدف از وضــع حدیــث »ال تکتبــوا عنــی ســوی 
القــرآن و مــن کتــب فلیمحــه غیــر از قــرآن از مــن چیــزی ننویســید و هــر کــس هــر چــه 
ــود کــه در میــان فرزندانــش دســت  ــار علــوی ب نوشــته اســت محــو کنــد«، محــو آث
بــه دســت می گشــت و بــا محتویــات آن بــر بســیاری از احــکام، اســتدالل می شــد.
هــم اکنــون قســمتی از احادیــث امــام کــه پیامبــر)ص( امــاء فرمــوده و علــی)ع( 

نوشــته، در کتــب حدیثــی شــیعه موجــود اســت. )37(
نقض بخش نامه

مــرور زمــان ثابــت کــرد کــه منــع از تدویــن آثــار رســالت، بــه قیمــت نابــودی حدیــث 
و در حقیقــت احــکام دیــن تمــام می شــد، از ایــن جهــت عمــر بــن عبــد العزیــز، بــه 
»ابــی بکــر بــن حــزم«، فقیــه مدینــه نوشــت: بــه حدیــث پیامبــر بنگــر و آن را بنویــس. 
ــرا مــن از فرســودگی دانــش و رفتــن دانشــمندان خائفــم؛ جــز احادیــث پیامبــر،  زی
حدیــث کســی را نپذیــر. در دانــش )حدیــث( تحقیــق کنیــد و بنشــینید تا ناآگاهــان را 
آگاه ســازید، علــم نابــود نمی شــود مگر اینکــه حالــت خفــاء و ســری بــه خــود بگیــرد.

با ایــن اصــرار، بــاز نهضــت چشــم گیــری بــرای تدویــن حدیــث، شــکل نگرفــت، 
جز اینکــه برخــی بــه نوشــتن چنــد دفتــر آن هــم بــه صــورت نــا منظــم دســت زدند. 
وقتــی دولــت امــوی ســقوط کــرد، و عباســی ها زمــام امــور را بــه دســت گرفتنــد، در 
ســال 143، دوران خافــت منصــور، نهضتــی عظیــم بــرای تدویــن و نشــر حدیــث، 
پــی ریــزی گردیــد و افرادی ماننــد »ابــن جریــج«، در مکــه و »مالــک«، در مدینــه، 
و »اوزاعــی«، در شــام و »ابــن ابــی عــروه«، و »حمــاد بــن ســلمه«، در بصــره و 
»معمــر« در یمــن و »ســفیان ثــوری«، در کوفــه، پدیــد آمدنــد، و در کنــار آنــان، 
»ابــن اســحاق«، بــه نــگارش »مغــازی« دســت یازیــد و »ابــو حنیفــه«، بــه تألیــف 
فقــه، پرداخــت. پیــش از ایــن زمــان، پیشــوایان، از حفــظ، ســخن می گفتنــد و یــا 

ــر نامنظــم و نامرتــب، نقــل می کردنــد. )38( از ذخائ
مــا در عیــن ســتایش این عمــل، بــه حکم اینکــه »جلــو ضــرر را از هــر کجــا بگیــری 
نفــع اســت«، یــادآور می شــویم، هرگــز بــا  ایــن اقــدام، پیامدهــای نامطلــوب بخــش 

ســوژه سـخن



142

کتــاب مــاه

ــه  ــرد ک ــث نبــوی، سرنوشــت بســیار دردآوری پیــدا ک نامــه، از بیــن نرفــت، و حدی
اکنــون پیرامــون آن بحــث می کنیــم.

د( نتائج ناگوار منع تدوین حدیث
ــا تاریــخ شکســته شــدن  ــا تاریــخ منــع تدویــن حدیــث نبــوی، و همچنیــن ب ب
منــع قانونــی آن، و شــکوفایی مجــدد بــازار حدیــث، آشــنا شــدیم. آنچــه مهــم 
اســت، آشــنایی بــا نتائــج ناگوار ایــن بــازداری اســت کــه منجــر بــه پیدایــش مذاهــب 
فراوانــی دربــاره اصــول و عقائــد، و تفســیر و تاریــخ و فضائــل و مناقــب، گردیــد. 
تصویــر نیــم رخــی روشــن، از تــراژدی، در گــرو نــگارش رســاله مســتقلی اســت کــه بــا 
ــه صــورت فشــرده و گذرا، ایــن  هــدف مــا چنــدان ســازگار نیســت؛ از ایــن جهــت ب
بحــث را بــه پایــان می رســانیم. کســانی کــه بخواهنــد در ایــن موضــوع بــه صــورت 
می بریــم  نــام  زیــر  در  کــه  کتاب هایــی  بــه  اســت  الزم  کننــد،  مطالعــه  گســترده 

مراجعــه کننــد. )39(
الف.  نابودی جوامع نخستین حدیثی

جامعــه  متوجــه  حدیــث،  تدویــن  منــع  رهگــذر  از  کــه  خســارتی  نخســتین 
مســلمین گردیــد، نابــودی جوامــع اولیــه حدیــث بــود کــه بــه وســیله یــاران رســول 
گرامی نوشــته شــده بــود و همگــی بــه وســیله خلیفــه دوم، طعمــه آتــش گردیــد. 
تاریــخ، هــر چنــد اســامی همه نویســندگان آن هــا را معیــن نکــرده، و اگــر هــم معیــن 
کــرده مــا از آن اطــاع نداریــم، ولــی چــون هنــوز معنویــت و تربیــت پیامبــر، ســایه 
ــود، قطعــا  ــه رســول خــدا نشــده ب ــود، و عائــق دنیــوی، دامنگیــر صحاب افکــن ب
نویســندگان احادیــث، بــا اخــاص کاملــی، دســت بــه ضبــط ســخنان پیامبــر 
زده بودنــد و همــه را از خــود پیامبــر و یــا بــه وســیله یــک شــخص، از آن حضــرت 
را، جــز خســارت،  اســناد و دالئــل هدایــت  شــنیده بودنــد. اضاعه ایــن همــه 

نمی تــوان چیــز دیگــری نامیــد.
ب. بازداری دیگران از اقدام به ضبط

زمزمــه منــع تدویــن حدیــث نبــوی، پــس از درگذشــت پیامبــر)ص( آغــاز گردیــد، 
و در عصــر خلیفــه دوم بــه صــورت بخــش نامــه درآمد. ایــن کار ســبب شــد، آن گــروه 
از صحابــه کــه در پرتــو حافظه هــای قــوی، ســخنان وحــی گونــه پیامبــر را بــه خاطــر 
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داشــتند، همــه را بــه دســت فراموشــی بســپارند و بــا مــرگ خــود، آن هــا را بــه دیــار 
فنــا ببرنــد؛ زیرا ترویــج و تشــویق بــه آن، مایــه تکامــل، و منــع و بــازداری، مایــه افول 

و خاموشــی چــراغ علــم و دانــش اســت.
ج.  ترک مذاكره احادیث

ــع، مــورد  ــر بخــش نامــه خلیفــه، حدیــث نبــوی متجــاوز از یــک قــرن و رب در اث
ــر کاســتن نقــل حدیــث از پیامبــر  ــره قــرار نگرفــت. زیــرا خلیفــه دوم، اصــرار ب مذاک
داشــت، و خلیفــه ســوم و معاویــه، بــر احادیثــی صحــه می نهادنــد کــه در عصــر دو 
ــه بــی اعتنائــی  خلیفــه نخســت، مجــاز و حالــت قانونــی پیــدا کــرده بود، ایــن گون
ــا پیدایــش  ــه فراموشــی بســیاری از احادیــث، و ی ــه حدیــث، در ایــن مــدت، مای ب

کاســتی و فزونــی در آن هــا گردیــد کــه خــود کمتــر از فراموشــی نیســت.
د.  زمینه ساز وضع آشفته بازار حدیث

روزی کــه محدثــان اســامی، گویــا بــه تشــویق منصــور، دســت بــه نــگارش 
حدیــث زدنــد، بــه تصریــح ســیوطی، جــز یــک رشــته دفاتــر نامنظــم، چیــزی در 
اختیــار محدثــان نبــود، عشــق و عاقــه حکومــت و مــردم به شــنیدن آثار رســالت، 
ســبب شــد کــه رنــدان دنیــا پرســت از طریــق جعــل و وضــع حدیــث، بــرای خــود 
مقــام و موقعیتــی کســب کننــد و بــر کرســی مقــدس اســتادی حدیــث تکیــه زده و 
گروهــی را دور خــود گردآورنــد. اگــر آن جوامــع نخســتین در دســت بــود، و احادیــث 
رســول گرامی پیوســته دســت بــه دســت می گشــت، دیگــر شــیادان، از آب گل 
آلــود، موفــق بــه صیــد ماهــی نمی شــدند، ولــی متأســفانه آشــفتگی بــازار حدیــث، 

مایــه عظمــت و موجــب موفقیــت آنــان گردیــد.
کتــب رجــال، کّذابــان و وّضاعانــی را معرفــی می کنــد کــه بــرای دســت یابــی بــه 
مقــام و منصــب، یــا ثــروت و مــال، و یــا اعمــال تعصــب و لجاجــت بــر ضــد گروهــی، 
دســت بــه وضــع حدیــث زدنــد. تنهــا عامــه امینــی )40(، اســامی هفت صــد نفــر را 
به ترتیــب حــروف الفبــا، در کتــاب »الغدیــر«، گــرد آورده اســت، و اگر ایــن کار مجــددا 

بــه صــورت گروهــی انجــام گیــرد، آمــار وضاعــان، از ایــن هــم تجــاوز می کنــد.
انســان، در آغــاز کار تصــور می کنــد کــه واضعــان حدیــث، بــه جعــل یــک و دو 
حدیــث اکتفــا می ورزیدنــد و دســت از شــیطنت بــر می داشــتند، در حالــی کــه 
بــر  گنــاه،  ارتکاب ایــن  در  آنــان  اســت.  ابتدائــی  خاف این اندیشــه  بــر  جریــان 
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یکدیگــر ســبقت می جســتند، و هــزاران دروغ، از لســان پیامبــر گرامــی)ص( نقــل 
می کردنــد. کافــی اســت بدانیــم:

1. عثمان بن مقسم، سازنده بیست و پنج هزار حدیث بود.
2. صالح بن احمد قیراطی، به ده هزار حدیث دست درازی کرد.

3. تنهــا موضوعــات و مقلوبــات چهــل تــن از وضاعــان کــه اســامی آنان در تاریــخ 
آمــده اســت بــه 408/684 هــزار حدیــث می رســد. )41( تــو خــود حدیــث مفصــل 
بخــوان از ایــن مجمــل. در ایــن صــورت دیگــر از گفتــار یحیــی بــن معیــن، راوی 
شــناس معــروف، در شــگفت نخواهــی بــود، آنجــا کــه می گویــد: »از کذابــان، آن قــدر 
ــا  ــم ت ــه وســیله همــان نوشــته ها روشــن و داغ کردی ــه تنــور را ب حدیــث نوشــتیم ک
ــا بخــاری می گویــد: »مــن دویســت هــزار  آنجــا کــه توانســتیم نــان بپزیــم« )42( و ی

حدیــث غیــر صحیــح را حفــظ هســتم« )43(.

ه( صالحان و جعل حدیث
شــگفتی این جــا اســت کــه برخــی از صالحــان و زاهــدان و معروفــان بــه تقــوی 
و پرهیــزکاری، بــه عنــوان یــک عمــل عبــادی، دســت بــه وضــع احادیــث می زدنــد 
تــا از ایــن طریــق، مــردم را بــه تــاوت قــرآن و انجــام یــک رشــته اعمــال خیــر، راغــب 
ــه  ــل ســور اســت ک ــه فضائ ــوط ب ــات جعلــی، مرب ســازند. یــک قســمت از ایــن روای

تفاســیر را پــر کــرده اســت.
»یحیــی بــن ســعید قطــان«، از رجــال معــروف اهــل ســنت، می گویــد: چیــزی در 

میــان صالحــان رایج تــر از دروغ ندیــدم )44(.
وضــع  گروهــی،  می گویــد:  وی  دارد،  جالبــی  ســخن  مــورد  در ایــن  قرطبــی، 
حدیــث را وظیفــه دینی اندیشــیده تــا از ایــن طریــق مــردم را بــه کارهــای نیــک 
دعــوت کنند، ماننــد ابــو عصمــت مــروزی، و محمــد عکاشــه کرمانــی، و احمــد 
را  احادیــث  گفتند: ایــن همــه  ابــو عصمــت  بــه  مثــا  عبــد اهّلل جویبــاری.  بــن 
ــه از »عکرمــه« از ابــن عبــاس، نقــل می کنــی؟  پیرامــون فضائــل ســور قــرآن چگون
وی در پاســخ گفــت: مــن دیــدم مــردم از قــرآن روی بــر گردانیده انــد و بــه فقــه ابــی 
حنیفــه و مغــازی ابــن اســحاق، روی آورده انــد، از بــاب وظیفــه، بــه وضــع حدیــث، 

.)45( زدم  دســت  ســوره ها  پیرامون ایــن 
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و( وضع حدیث درباره خلفاء و پیشوایان
مشــکل دیگــر در ایــن بــاره، احادیــث فضائــل اســت کــه کتاب هــای حدیــث و ســیره 
و تاریــخ را پــر کــرده اســت. تــو گویــی، پیامبــر بــرای تجلیــل شــخصیت هایی آمــده کــه 
بعدهــا دیــده بــه جهــان خواهنــد گشــود و پســت های سیاســی و مذهبــی را اشــغال 
خواهنــد کــرد. هــر فرقــه ای بــرای پیشــوای خــود دســت بــه جعــل حدیــث زده، و کمتــر 
شــخصیت سیاســی و مذهبی اســت که برای او فضیلتی از پیامبر نقل نکرده باشــند.

ائمــه چهارگانــه اهــل  کتاب هــای مناقــب و تراجــم، روایاتــی دربــاره فضائــل 
ســنت، ابــو حنیفــه و شــافعی و مالــک و احمــد بــن حنبــل، نقــل کرده انــد و تنهــا 
مراجعــه بــه تاریــخ بغــداد، در ترجمــه ابــو حنیفــه، در ایــن مــورد کافــی اســت )46(. 
گروهــی کــه دستشــان از وضــع حدیــث کوتــاه بــود، و موقعیــت آن چنانــی نداشــتند 
تــا در شــمار بــازی گــران حدیــث در آینــد، بــه فکــر نقــل خــواب در حجمی گســترده 

ــد. و ناقــان رؤیاهایــی در مــورد شــخصیت ها شــدند. افتادن

ز( پی ریزی مذاهب در بازار آشفته حدیث
بــازار آشــفته حدیــث کــه متجــاوز از یــک قــرن و ربــع در گردونــه منــع تدویــن 
و مذاکــره بــود، آنــگاه کــه بــه دســت افــراد فرصــت طلــب و دنیــا خــواه و گاهــی، 
زاهــدان و صالحــان نــادان افتــاد، آنچنــان آشــفتگی در معــارف و مســائل مربــوط 
کــه همــه  بــه اصــول، عقائــد، تفســیر، تاریــخ، و مناقــب و فضائــل پدیــد آورد 
اصحــاب مذاهــب، بــرای عقایــد و اصــول آراء خــود، مدارکــی از حدیــث پیامبــر 
بــه دســت آوردنــد. زیــر بنــای عقائــد تمــام فــرق اســامی را احادیثــی تشــکیل 

می دهــد کــه محدثــان، آن هــا را در کتاب هــای خــود آورده انــد.
ــث پیامبــر،  ــاز داری از تدویــن حدی ــه ب ــرد ک ــوان شــک ک ــا با ایــن وضــع، می ت آی
زمینــه ســاز پیدایــش مذاهــب مختلــف اســامی، در قلمروهــای عقائــد و تفســیر و 

فقــه، بــوده اســت؟

عامل چهارم:
احبار یهود و راهبان مسیحیان یا قهرمانان میدان اساطیر

نــگارش و انتشــار حدیــث نبــوی، خســارات زیــادی در  از  منــع و جلوگیــری 

ســوژه سـخن
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جامعــه اســامی پدید آورد، و از خســارت های بــارز آن، ایــن بــود کــه بــه علمــاء 
یهــود و نصــاری کــه در ســلک مســلمانان در آمــده بودنــد، فرصــت داد کــه اســاطیر 
و افســانه ها را بــه عنــوان ســخنان پیامبــران پیشــین در میــان مســلمانان منتشــر 
ســازند، مضامیــن عهــد عتیــق و جدیــد را کــه وســیله گروهــی از علماء دیــن فروش، 
تحریــف و نســخ شــده بــود، بــه صــورت وحــی الهــی کــه بــر قلــوب پیامبــران پیشــین 
نــازل شــده اســت، در اختیــار پیــر و برنــای جهــان اســام قــرار دهنــد، و در نتیجــه، 
یــک رشــته عقائــد و اصــول کــه ارتباطــی بــه اســام نداشــت، پی ریــزی شــد و کام 

الهــی و قصــص قــرآن و حــاالت پیامبــران از طریق ایــن گــروه تفســیر گردیــد.
حــس کنجــکاوی انســان، هرگــز ســاکت و آرام نمی نشــیند و پیوســته انســان 
را بــه کشــف مجهــوالت، تحریــک می کنــد. هــر گاه حــس یــاد شــده، از طریــق 
صحیــح اشــباع گــردد، نتایــج درخشــنده ای بــه بــار مــی آورد و در غیر ایــن صــورت بــه 
افســانه ها، روی مــی آورد، و بــا چنیــن مایه هــای بــی پایــه، خــود را راضــی می ســازد.

بــه  از بیــان و تفســیر نیســت. عاقــه انســان  بــی نیــاز  آیــات معــارف قــرآن، 
شــناخت حــاالت پیامبــران گذشــته، از عاقــه انســان بــه تاریــخ جهــان و بشــر، 
سرچشــمه می گیــرد. و تکامــل جامعــه در هــر تاریــخ، حکومت و ملــت را با حوادث 
و مســائل جدیدتــری روبــرو می ســازد. درســت اســت کــه وظیفــه اّمــت اســامی این 
بــود کــه پاســخ این نیازهــا را در کتــاب خــدا و گفتــار وارثــان علــوم او، جســتجو کنــد، 
لیکــن هــرگاه، ســنت کــه نقــش بزرگــی در رفع ایــن مشــکات دارد، در بنــد »منــع« 
قــرار گیــرد و وارثــان علــوم پیامبــر)ص( از بیــان گفتــار آن حضــرت ممنــوع باشــند، 
طبعــا خفاشــان جامعــه، غیبــت خورشــید را مغتنــم می شــمرند، و یکــه تــاز میدان 
حدیــث و تفســیر و تاریــخ می شــوند، و حــس کنجــکاوی انســان ها را بــا یــک رشــته 

اوهــام، اشــباع می ســازند.
جالــب توجــه اســت، در شــرایطی کــه شــخصیت هایی مانند ابــوذر و عبــداهّلل 
گفتــه می شــود: چــرا  آنــان  بــه  و  توبیــخ می شــوند،  ابــو درداء،  و  بــن مســعود، 
پیوســته از پیامبــر، حدیــث منتشــر می کنیــد، بــه »تمیــم اوســی داری«، کــه عمری 
را در مســیحیت گذرانــده بــود و در ســال نهــم هجــرت، اســام آورد، در عصــر عمــر 
)عصــر منــع حدیــث نــگاری(، اجــازه داده می شــود کــه در مســجد پیامبــر بــه 
داســتان ســرایی بپــردازد. و او در ایــن مقــام، تــا پایــان خافــت عمر و عثمــان، باقی 
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می مانــد و پــس از قتــل عثمــان، راهــی شــام می شــود. )47(
ناگفتــه پیداســت، در حالــی کــه مــردم تشــنه شــنیدن اخبــار  گذشــتگانند، 
دشــمنان قســم خــورده اســام، در لبــاس دیــن، آنــان را بــا چــه معــارف و علومــی 

 آشــنا می ســازند؟
روی ایــن اصــل، می بینیــم از عصــر خلیفــه دوم بــه بعــد، احبــار یهــود و راهبــان 
ــه صــورت  ــدون هیــچ واهمــه و پروایــی ب ــی، ب ــا کســب مجــوز قانون مســیحیان، ب
بیانگــر تاریــخ و قصــص پیامبــران، و ناشــران معــارف برگرفتــه از »عهدیــن«، در 
ــان مشــکات دینــی خــود  ــه آن ــه خلفــاء، نزدیــک می شــوند ک می آینــد، و آنقــدر ب
ــند.  ــان می پرس ــی را از  ایش ــم اله ــد، و حک ــان می گذارن ــرادی در می ــن اف ــا چنی را ب
در نتیجــه، آنچنــان چهــره تاریــخ و حدیــث را بــا افســانه های کهــن، و پندارهــای 
بــی اســاس، مشــوش می ســازند کــه خامــه از تشــریح آن عاجــز و ناتــوان اســت. 
مرموزانــه  فعالیت هــای  ضمیمــه  بــه  اوهــام،  پخــش  در  احبــار  تاش هــای 
زندیق هایی ماننــد »عبــد الکریــم بــن ابــی العوجــاء« کــه بــه هنــگام اعــدام، از وضــع 
چهــار هــزار حدیــث و پخــش آن در میــان احادیــث اســامی پرده برداشــت )48(، 

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــخ را ب ــی از تاری صفحات
ایــن عامــل، گذشــته از اینکــه چهــره معــارف و تاریــخ و تفســیر و حدیــث را پــس 
پــرده مجهــوالت و موضوعــات زیــادی مســتور داشــت، مایــه پیدایــش بســیاری از 
مذاهــب و نحله هــا، گردیــد کــه »قــارچ« گونــه در ســرزمین های اســامی روییدند، 
از  مذاهــب  پیدایــش  بــرای  راهبــان(  و  )احبــار  چهــارم  عامــل  حقیقــت،  در  و 
عامــل ســوم کــه در گذشــته پیرامــون آن ســخن گفتیــم )منــع تدویــن حدیــث(، 

سرچشــمه گرفــت.
از  بهتــر  خلــدون،  ابــن  تونســی،  معــروف  دانشــمند  گذشــتگان،  میــان  در 

اســت. کــرده  درک  را  حقیقــت  همه ایــن 

داوری ابن خلدون درباره كتب تفسیر
تــه زیــاد اســت. و علــت آن ایــن  »در کتاب هــای تفســیر ســخنان بــی ســر و 
اســت کــه جامعــه اســامی در آن روز، دور از کتــاب و علــم بودنــد، و چــادر نشــینی و 
بی ســوادی، بــر آنــان غالــب بــود و اگــر بــه شــناخت چیــزی راجــع بــه آغــاز آفرینــش، 

ســوژه سـخن
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علــل اشــیاء و راز هســتی، عاقــه پیــدا می کردنــد، از اهــل کتــاب می پرســیدند و 
افرادی ماننــد »کعــب احبــار« و وهــب منبــه، و عبــد اهّلل بــن ســام، مرجع ایــن 
ــان  ــخنان آن ــیر، از س ــای تفس ــم، کتاب ه ــن روی، می بینی ــد. از ای ــش ها بودن پرس
پــر اســت. نویســندگان تفســیر، در شــرح ســخنان آنــان راه مســامحه را در پیــش 
گرفتنــد، در حالــی کــه ریشــه این گفتــار، یــا تــورات و یــا مجعــوالت آنان اســت« )49(.

در قــرن چهاردهــم اســامی که مســلمانان بــه فریبکاری هــای »مستشــرقان«، 
پــی بردنــد، کمی جــرأت یافتنــد تــا در مراکــز علمــی، پرده هــا را بــاال بزننــد، بگونــه ای 
کــه شــیخ محمــد عبــده )م 1322(، بــه روشــنی از حمــاد بــن زیــد، نقــل می کنــد کــه 
زندیقــان چهــار هــزار حدیــث، جعــل و در میــان مســلمانان پخــش کردنــد. آنــگاه 
ــه  ــت و گرن ــاد« اس ــاع »حم ــدار اط ــه مق ــوط ب ــام، مرب ــن ارق ــده« می افزاید، ای »عب
تعــداد احادیــث مجعــول، بیــش از این هاســت؛ زیــرا تنهــا »ابــن ابــی العوجــاء، بــه 
هنــگام اعــدام گفــت: در میــان احادیــث شــما، چهــار هــزار حدیــث جعــل کــردم کــه 

بــه وســیله آن، حــال را حــرام و حــرام را حــال کــردم )50(.
ابــن ابــی العوجــاء )ربیــب(، محــدث معــروف حمــاد بــن ســلمه بــود و در خانــه او 

بــزرگ شــد. وی در کتاب هــای »حمــاد«، دخــل و تصــرف کــرده اســت.
ــان، از »حمــاد بــن ســلمه« نقــل  در ایــن مــورد، کافــی اســت بدانیــم کــه محدث
می کننــد کــه وی از قتــاده، او از »عکرمــه« و او از ابــن عبــاس، نقــل می کنــد کــه 
پیامبــر، خــدا را بــه صــورت انســان امــرد، بــا مــوی »مجعــد« کــه لبــاس ســبزی بر تن 
داشــت، دیــده اســت. و در حدیــث دیگــری آمــده کــه او را بــه صــورت جوانــی امــرد، 

فاقــد هــر نــوع پوششــی مشــاهده کــرده اســت )51(.
وجــود چنیــن احادیثــی در کتاب هــای »حمــاد«، نتیجــه دخــل و تصــرف ابــن 

ابــی العوجــاء اســت کــه در خانــه او پــرورش یافتــه بــود.
محقــق معاصــر، ابوریــه، می نویســد: آنــگاه کــه دعــوت اســام قــوی و نیرومنــد 
گردیــد و بــازوی آن توانــا گشــت، و قدرت هــای مخالــف شکســته شــد، مخالفــان 
دیرینــه اســام کــه پیوســته ســد راه انتشــار آن بودنــد، وقتــی از نبــرد رویــارو بــا آن، 
مأیــوس گشــتند، از طریــق حیلــه و مکــر، بــه فکــر خیانــت افتادنــد و از آنجــا کــه قــوم 
یهــود از ســر ســخت ترین گروه هــای مخالــف اســام بودنــد، تصمیــم گرفتنــد کــه بــه 
اســام تظاهــر کننــد ولــی دیــن خــود را در دل نــگاه دارنــد کــه بتواننــد حیله هــای 
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مؤثــری را بــه کار ببرنــد. )52(
ســالوس بــازی احبــار و راهبــان، گروهــی از محدثــان اســامی را شــیفته خــود 
ســاخت؛ از ایــن جهــت در تفســیر آیــات قــرآن کــه مربوط بــه آفرینش آســمان و زمین 
ــان مراجعــه  ــه آن و انســان، سرگذشــت امــم پیشــین و حــاالت پیامبــران اســت، ب
بــه نام هــای »عکرمــه« و »مجاهــد« و »عطــار« و »ضحــاک«،  افــرادی  کردنــد و 
ریــزه خــوار علــم و دانــش آنــان بودنــد. متأســفانه کتاب هــای تفســیر، از اقوال ایــن 
گروه هــا ماالمــال اســت و کافــی اســت بدانیــد، مجاهــد آیــه مربــوط بــه شــفاعت 
پیامبــر را )عســی ان یبعثــک ربــک مقامــا محمــودا(، که مفاد آن این اســت، »شــاید 
پــروردگارت مقــام پســندیده ای بــرای تــو برگزینــد« چنیــن تفســیر کــرده اســت: خــدا 
ــه  ــد ک ــه ش ــش«، گفت ــه »اعم ــی ب ــاند. وقت ــرش می نش ــود در ع ــار خ ــر را در کن پیامب

مجاهد ایــن تفســیر را از چــه کســی گرفتــه اســت؟ گفــت: از اهــل کتــاب )53(.
کتاب هایــی کــه اخیــرا بــه عنــوان »ســنت گرایــی«، بــه کمــک مالــی »آل ســعود«، 
چــاپ و منتشــر می شــود، همگــی متأثــر از احادیــث تشــبیه و تجســیم، و جبــر 
و حاکمیــت قــدر بــر افعــال انســان اســت و یادگار اندیشــه های احبــار و رهبــان 

می باشــد. بــه عنــوان نمونــه کتاب هــای زیــر را مطالعــه فرماییــد:
1. »االستقامة«، نگارش حشیش اصرم،

2. »التوحید«، نگارش ابن خزیمه،
3. »النقض«، نگارش عثمان بن سعید دارمی،

4. »السنة«، نگارش عبد اهّلل فرزند احمد بن حنبل.
در همه ایــن کتاب هــا، اصــول اســام و عقائــد اصیــل آن، در جســم بــودن خــدا، 
جلــوس او بــر عــرش جســمانی کــه بــاالی آســمان ها اســت، حاکمیــت تقدیــر الهــی 
بــر تمــام جهــان و انســان و حّتــی بــر اراده خــود خــدا، و منــزه نبــودن پیامبــران از 
خــاف و گنــاه، خاصــه می شــود. اکنــون پــس از گذشــت چهــارده قــرن از بعثــت 
ــه  ــه اســام واقعــی ک ــه عنــوان بازگشــت ب ــاد شــده، ب پیامبــر گرامــی، کتاب هــای ی
همــان اســام صحابــه و تابعــان اســت، تحــت شــعار »ســلفی گــری«، چــاپ و 
قــرن  تاریکی هــای  بازگشــت در  فریادگر ایــن  تیمیــه«،  »ابــن  و  منتشــر می شــود 

هشــتم، و محمــد بــن عبــد الوهــاب، مجــدد راه و رســم او اســت.
اکنــون مــا برخــی از متظاهــران بــه اســام را کــه متأســفانه در دســتگاه خلفــاء نفــوذ 

ســوژه سـخن
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کتــاب مــاه

مؤثــری داشــتند، معرفــی می کنیــم و نمونــه ای از احادیــث آنــان را نیــز یــادآور می شــویم:

1. كعب االحبار
نــام او »کعــب«، فرزنــد »ماتــع« و از قبیلــه »حمیــر« بــود. بــه قولــی، وی در خافــت 
ابــی بکــر، اســام آورد، و بــه قولــی در خافــت عمــر. ســرانجام از »یمــن«، بــه مدینــه 
منتقــل شــد و گروهــی از صحابه، ماننــد »ابــو هریــره« و غیــره، از او اخــذ حدیــث 
کردنــد. او در زمــان خافــت عثمــان درگذشــت. وی توانســت در مــدت کمــی، افــکار 
مســلمانان »عاصمــه« را بــه خــود جلــب کنــد. تا آنجــا که »ذهبــی« دربــاره او می گوید:
»او از منابــع علــم و دانــش، و از بــزرگان علمــاء اهــل کتــاب بــود، گروهــی از تابعــان از او 
نقــل حدیــث کرده انــد، و در صحیــح بخاری و غیره، از او روایاتی نقل شــده اســت« )54(.
او در پوشــش »آگاهــی از کتــب عهدیــن« خصوصــا »تــورات«، توانســت عقائــد 
یهــود را در میــان مســلمانان، پخــش و بــه عنــوان وحــی اهلــی در عهدیــن، جــا 
زنــد، از ایــن جهــت، در روایــات او مســأله »جســم بــودن خــدا« و »رؤیــت او« کامــًا 
مشــاهده می شــود و ایــن دو مســأله کــه بعــدا از وی در شــمار عقائــد الهــی حدیــث 
درآمــد، جــزء اساســی ترین عقائــد او بــه شــمار رفــت. هــم اکنــون انــکار رؤیــت خــدا 
در آخــرت از دیــدگاه ســلفی ها، مایــه الحــاد و انــکار یــک اصــل ضروری اســام اســت.

كعب و مسأله »تجسم خدا«
کعــب می گویــد: »خــدا بــه زمیــن نگریســت و گفــت مــن بــه برخــی از نقــاط تــو گام 
خواهــم نهــاد. در ایــن موقــع کوه هــا اوج گرفتنــد )کبــر ورزیدنــد(، ولــی صخــره )بیــت 
المقــدس(، اظهــار تواضــع کــرد، خــدا گام بــر روی آن صخــره نهــاد، و گفت: ایــن 
مقــام مــن، و نقطــه ای اســت کــه در آن محشــر بــر پــا می شــود، و جــای بهشــت 
و آتــش مــن اســت و جایــگاه میــزان مــن اســت و مــن پــاداش دهنــده اطاعــت 

کننــدگان هســتم« )55(.
کعــب، در ایــن گفتــار، گذشــته از اینکــه »جســم بــودن خــدا« را مطــرح می کنــد، 
اصــرار بــر قداســت »صخــره« بیــت المقــدس دارد کــه آنجــا را مرکــز همه چیــز معرفی 

کنــد و از ایــن طریــق عقائــد یهــود را میــان مســلمانان، منتشــر ســازد.
اصرار بر رؤیت خدا

از ســخنان او اســت کــه خداونــد، تکلــم و رؤیــت خــود را میــان موســی و محمــد 



151

تقســیم کــرد، تکلــم را بــه کلیــم و دومــی را از آن پیامبــر اســام قــرار داد. )56(
در پرتو ایــن گونــه احادیــث، مســأله، »رؤیــت خــدا« در دنیــا و آخــرت و یــا خصــوص 
روز رســتاخیز، از اساســی ترین عقائــد اهــل حدیــث به شــمار آمده اســت، بــه گونه ای 
که شــیخ اشــعری با تعدیلی که در عقیده اهل حدیث پدید آورد، نتوانســت آن را از 

پیکــر عقیده ایــن گــروه جــدا ســازد و ســرانجام بر آن صحــه نهاد.
ابو هریره، بازگو كننده افكار »كعب«

در زندگــی کعــب، آمــده اســت کــه »گروهــی از صحابــه از او نقــل روایــت کرده انــد«، 
یکــی از آن افــراد، ابــو هریــره اســت کــه افــکار او را بــه نوعــی در میــان مســلمین 
منتشــر ســاخته اســت. در اینجــا بذکــر نمونــه ای از ایــن قســمت می پردازیــم تــا 
دریابیــم چگونــه »حبــری« یهــودی، عقــل و خــرد یــک صحابــی را ربــوده اســت تــا 

بازگــو کننــده افــکار او باشــد.
»عکرمــة« می گویــد: »روزی ابــن عبــاس نشســته بــود. مــردی وارد شــد و بــه او 
گفــت: ســخن شــگفت آوری را از کعــب شــنیدم. او دربــاره خورشــید و مــاه ســخن 
ــود راســت نشســت و  ــرده ب ــه تکیــه ک ــد: »ابــن عبــاس ک می گفــت« عکرمــة می گوی
گفــت: آن ســخن چیســت؟ آن مــرد از قــول کعــب گفــت: روز قیاّمــت، خورشــید و 
مــاه را بــه صــورت دو گاو نــر ســاق بریــده می آورنــد و در میــان آتــش می اندازنــد«.

عکرمــة می گویــد: »ابــن عبــاس بــا شــنیدن این ســخن، در حالــی کــه لب هایــش 
از خشــم می لرزیــد، گفــت: کعــب دروغ گفتــه! کعــب دروغ گفتــه! کعــب دروغ گفتــه 
اســت! این مــرد یهــودی اســت و می خواهد اندیشــه های یهــودی گــری را وارد 
ــر از آن اســت کــه مخلــوق مطیــع و رام خــود را عــذاب کنــد.  اســام کنــد. خــدا برت
مگــر ســخن خــدا را نشــنیده اید کــه می گویــد: )و ســخر الشــمس و القمــر دائبیــن( 

ــم / 33(. )ابراهی
»ماه و خورشید را که دو مخلوق فرمانبردار هستند، به کار گرفت«.

بــر«  عنــوان »فرمــان  بــه  را  آن هــا  کــه خــود،  را  چگونــه خــدا، دو موجــودی 
می ســتاید، عــذاب می کنــد؟ خدا ایــن »حبــر« یهــودی را بکشــد. در دروغ گفتــن 
چــه بــی بــاک اســت! چــه دروغ بزرگــی بر ایــن دو مخلــوق فرمانبــردار خــدا بســته 
اســت! آنــگاه، ابــن عبــاس کلمــه »اســترجاع« را بــر زبــان جــاری ســاخت، و چوبــی 
بــه دســت گرفــت و بــا آن، بــر زمیــن مــی زد، و بــه همیــن حالت بــود تا اینکه ســربلند 
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کــرد و آن چــوب را انداخــت. تــو گویــی ســخنی بــه خاطــرش آمــد کــه از رســول خــدا 
شــنیده اســت، گفــت: مایلیــد مــن آنچــه از رســول خــدا دربــاره آفتــاب و مــاه و 
ســرانجام آن هــا شــنیده ام، نقــل کنــم؟ همگــی گفتنــد: بلــی. گفــت: از رســول خــدا 

ــاره خورشــید و مــاه ســؤال کــردم. او چنیــن فرمــود:...« )57(. درب
اکنــون ببینیــم، چگونــه ابــو هریــره نحــن کعــب را بازگــو می کنــد و آن را بــه پیامبــر 

نســبت می دهــد.
ابــو هریــره می گویــد: »پیامبــر فرمود: خورشــید و ماه، در روز رســتاخیز به صورت 
ــر ســاق بریــده در جهنــم هســتند. یکــی از حاضــران بــه ابــو هریــره گفــت:  دو گاو ن
مگر ایــن دو موجــود چــه گناهــی کرده انــد، کــه بــه چنیــن سرنوشــتی دچــار شــوند؟ 
ــو می گویی ایــن دو  ــرای تــو حدیــث مــی آورم، ت ــو هریــره گفــت: مــن از پیامبــر ب ! اب

موجــود چــه گناهــی مرتکــب شــده اند؟« )58(.
ــث،  ــون حدی ــه مضم ــد ک ــت می آی ــه دس ــث ب ــن دو حدی ــا از تقارن ای ــن ج در ای
یک اندیشــه اســرائیلی بیــش نبــوده اســت، ولــی چــون کعــب، پیامبــر اکــرم را 
درک نکــرده بــود، نمی توانســت بــه پیامبــر نســبت بدهــد. لیکــن شــاگردان او کــه 
عصــر پیامبــر را درک کــرده بودنــد، بــه آســانی می توانســتند زبــان خــود را بــه دروغ 

بیاالینــد و این اندیشــه را بــه رســول گرامی اســام نســبت دهنــد.
تنهــا ابــو هریــره نیســت که ایــن حدیــث را نقــل می کنــد، بلکــه انــس ابــن مالــک 

نیــز آن را نقــل کــرده اســت. )59(
مجامله با خلیفه دوم

جــای تأســف اســت که ایــن فــرد یهــودی بــا مکــر و خدعــه مخصــوص تبــار خــود، 
توانســت عاقــه خلیفــه دوم را بــه خــود جلــب کنــد. ابــن کثیــر شامی می نویســد: 
»او در خافــت عمــر اســام آورد، و پیوســته از کتاب هــای گذشــتگان بــرای وی 
ســخن می گفــت، و عمــر نیــز می پذیرفــت، تا اینکــه بــه مــردم اجــازه داد کــه بــه 
ســخنان او گــوش دهنــد، ســرانجام، آنچــه نــزد او از اســتوار و نــا اســتوار بــود، نقــل 
کــرد، در حالــی کــه اّمــت اســامی به یــک ســخن از ســخنان او نیــاز نداشــت« )60(.

کعب، به عناوین مختلف، توجه خلیفه دوم و سوم را به خود جلب می کرد.
1.  روزی کعــب بــه خلیفــه گفــت: کتاب های پیشــینیان، تو را شــهید و پیشــوای 
دادگــر معرفــی می کنــد، و اینکــه در اجــراء حــق و عدالــت از مامــت کننــدگان، 
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هراســی نــداری.
خلیفــه، روی حســن ظنــی کــه بــه »کعــب« داشــت، گفــت: ســخن اخیــر درســت 

اســت، ولــی مــن کجــا و شــهادت کجــا.
2. روزی خلیفــه، مجرمــی را مــی زد، کعــب االحبــار، جریــان را دیــد و بــه او گفــت، 
خلیفــه دســت نگهــدار، بــه خدایــی کــه جانــم در دســت او اســت، در تورات نوشــته 
اســت، وای بــر حاکــم زمیــن از دســت حاکــم آســمان. عمــر فــورًا پاســخ داد: »اال 
مــن حاســب نفســه«، )مگــر حاکمی کــه بــه حســاب خــود برســد(. کعــب گفــت: بــه 
خدایــی کــه جــان مــن در دســت او اســت، عین ایــن گفتــار در کتــاب نــازل از جانــب 

خــدا، بــدون کــم و زیــاد وارد شــده اســت. )61(
ــه امــر خلیفــه، مجرمــی را تازیانــه مــی زد، ناگهــان مجــرم، زیــر  3. روزی جــاد ب
تازیانــه گفــت: »ســبحان اهّلل«. خلیفــه دســتور داد کــه جــاد او را رهــا ســازد. در ایــن 
موقــع »کعــب« خندیــد. وقتــی خلیفــه علــت آن را پرســید، او فــورًا عمــل خلیفــه را 
توجیــه کــرد و گفــت: »ســبحان اهّلل«، مایــه تخفیــف از عــذاب اســت، یعنــی عمــل 

تــو ای خلیفــه یــک اصــل الهــی دارد )62(.
ایــن یهــودی روبــاه صفــت، بــا کــردار و گفتــار خویــش، عواطــف خلیفــه را بســوی 
خــود جلــب کــرد، بگونــه ای کــه خلیفــه ای کــه از نشــر و تدویــن حدیــث رســول 
گرامــی، جلوگیــری می کــرد، بــه او اجــازه نقــل قصــص و داســتان و حدیــث و روایــت 

داد و ســرانجام آنچــه نبایــد انجــام بگیــرد، تحقــق پذیرفــت.
كعب در خالفت عثمان

پــس از قتــل عمــر، او بــه انــواع حیلــه و مکــر توانســت در قلــب خلیفــه بعــدی، 
ــا او در  ــی را ب ــکات فقه ــه، مش ــه خلیف ــه ای ک ــه گون ــد، ب ــاز کن ــای ب ــود ج ــرای خ ب

میــان می گــذارد.
4. مــورخ معــروف، مســعودی می نویســد: »روزی عثمــان از کعــب ســؤال کــرد، 
اگــر کســی زکات مــال خــود را بپــردازد آیــا در آن مــال بــاز بــرای دیگران حقی هســت؟ 
کعــب گفــت: خیــر. ابــوذر در مجلــس بــود، از شــنیدن گفتــار کعــب خشــمگین شــد، 
و بــا عصــا بــر ســر و ســینه کعــب کوبیــد و گفــت دروغ می گویــی ای فرزنــد یهــودی. 
آنــگاه آیــه 177 ســوره بقــره را خوانــد کــه در آن عــاوه بــر پرداخــت زکات، کمــک بــه 

بســتگان و یتیمــان و بینوایــان و دیگــران نیــز ســفارش شــده اســت«. )63(
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ــا صحیــح اســت مــا  5. مســعودی می نویســد: »خلیفــه از کعــب ســؤال کــرد، آی
ــو نیــز بدهیــم؟  ــه ت ــم و ب مقــداری از بیــت المــال را در رفــع مشــکات خــود برداری
کعــب پاســخ مثبــت داد. ایــن بــار نیــز »ابــوذر« عصــای خــود را بــر ســینه کعــب کوبیــد 
و گفــت ای فرزنــد یهــودی، چقــدر در مســائل دینــی جــری هســتی. خلیفــه از کار 

ــرا دیگــر نبینــم« )64(. ــوذر ناراحــت شــد، و گفت ت اب
6. وی می نویســد: »عبــد الرحمــان بــن عــوف، دوســت دیرینــه خلیفــه )ســوم(، 
در زمــان حیــات او در گذشــت. ثــروت نقدینــه او را در برابــر عثمــان چیدنــد، دیگــر 
خلیفــه نتوانســت طــرف مقابــل خــود را ببینــد. عثمــان گفــت: امیــدوارم کــه خــدا 
عبــد الرحمــن را پــاداش نیــک دهــد، زیــرا زکات می پرداخــت، و مهمــان نــواز بــود، و 
یــک چنیــن ثروتــی را نیــز پــس از خــود بــه جــای گذارد. کعــب خلیفه را تصدیــق کرد. 
در ایــن موقــع عصــای ابــوذر بــه جــای ســینه کعــب، ســر او را نشــانه گرفــت و بــر آن 
فــرود آمــد و گفــت: ای فرزنــد یهــود، مــردی می میــرد و چنیــن ثــروت کانــی از خــود 
می گــذارد، بــاز می گویــی: خــدا بــه او خیــر دنیــا و آخــرت بدهــد. مــن از پیامبــر خــدا 
شــنیدم کــه فرمــود خــوش نــدارم بمیــرم و به انــدازه یــک »قیــراط« از خــود بگــذارم. 

عثمــان از گفتــار ابــوذر ناراحــت شــد و گفــت: روی خــود را دور کــن« )65(.
پیش گویى از سلطنت معاویه

کعــب االحبــار در ســال 34 هجــری، یــک ســال پیــش از قتــل خلیفــه ســوم، 
درگذشــت، ولــی از تبدیــل خافــت بــه ســلطنت، و اینکــه بــرای اّمــت مایــه رحمــت 
بــه  او  هجــرت  و  مکــه  پیامبــر  »زادگاه  می گفــت:  وی  مــی داد.  گــزارش  اســت، 

»طیبــه«، و ســلطنت او در شــام خواهــد بــود« )66(.
و نیــز از گفتــار او اســت: »آغاز ایــن اّمــت نبــوت و رحمــت اســت، و ســپس خافــت 
و رحمــت اســت، آنــگاه ســلطنت و رحمــت اســت، بعــد از آن پادشــاهی و جباریــت 

خواهــد بــود، در ایــن حالــت دل زمیــن بهتــر از روی آن اســت« )67(.
مقصــود از مقطــع ســوم، حکومــت معاویــه اســت کــه آن را ســلطنت و رحمــت 
بــه صــورت کمرنــگ در صحــاح و مســانید وارد شــده  می خوانــد. گفتــار کعــب 
ســپس  اســت،  خافــت  ســال  ســی  فرمــود:  »پیامبــر  می گویــد:  اســت. ترمذی 
پادشــاهی« )68(. و ابــو داوود نقــل می کنــد کــه فرمــود: »ســی ســال جانشــینی از 
نبــوت اســت، آنــگاه خــدا بــه هــر کــس بخواهــد قــدرت و ملــک می بخشــد« )69(.
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از کعــب اخــذ حدیــث کرده انــد.  ابــو هریــره  از میــان صحابــه، گروهی ماننــد 
همیــن گفتــار کعــب در روایــات ابــو هریــره نیــز وارد شــده کــه: »الخافــة بالمدینــة و 

الملــک بالشــام« )70(.
را  را ریخــت و دل هــا  ایــن احادیــث و گزارش هــا، شــالوده خافــت معاویــه 

متوجــه او کــرد.
رمز نفوذ فرهنگ بیگانه

نفوذ فرهنگ بیگانه در میان یک ملت در گروه دو مطلب است:
ــه  ــد و ب ــی می کنن ــمند، معرف ــم و دانش ــود را عال ــه خ ــگ بیگان ــران فرهن 1. ناش
قــدری ســخن می گوینــد کــه ســاده لوحــان، آنــان را »اوعیــة العلــم« و منابــع دانــش 

می پندارنــد.
2. آنــان پیوســته بــا مراکــز قــدرت ارتبــاط برقــرار می کننــد و از قــدرت آنــان در 

تعقیــب اهــداف خــود بهــره می گیرنــد.
اتفاقــًا هــر دو شــرط دربــاره کعــب، کامــًا فراهــم شــد. او بــه عنــوان عالــم و 
دانشــمند و آگاه از عهدیــن، وارد مدینــه شــد، و بــه قــدری ســخن گفــت کــه اذهــان 
صحابــه پیامبــر را بــه خــود جلــب، و بــرای اخــذ حدیــث آمــاده کــرد. ســپس بــا 
ــا او در میــان  ــز قــدرت، آنچنــان مربــوط شــد کــه عثمــان، مشــکات خــود را ب مرک

می گذاشــت. و مثــل ابــوذر غفــاری را بــه علــت مخالفــت بــا او توبیــخ می کــرد.
ایــن بررســی اجمالــی از زندگــی یــک فــرد یهــودی اســت کــه بــا مکــر و حیلــه، در 
میــان مســلمین بــرای خــود جــا بــاز کــرد و بــه تشــویش احادیــث پرداخــت. کســانی 
کــه بخواهنــد از ســخنان و اندیشــه های او آگاه شــوند، بــه کتاب هــای یــاد شــده در 

پاورقــی، مراجعــه فرماینــد )71(.

وهب منبه یمنى، مروج حكومت تقدیر بر افعال انسان
کعــب احبــار در ســال 34 هجــری درگذشــت و روایاتــی بــی اســاس را کــه همگــی 
اســرائیلیات اســت، در میــان مســلمانان پخــش کــرد. پــس از مــرگ او مســلمانان 
بــه یــک اســرائیلی دیگــر، گرفتــار شــدند کــه بســان ســلف خویــش در پخــش روایــات 

اســرائیلی ســعی بلیــغ داشــت و آن »وهــب بــن منبــه« اســت.
گشــود،  بــه جهــان  عثمــان چشــم  آخــر خافــت  در  »او  ذهبــی می نویســد: 

ســوژه سـخن
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نیــز  و  درگذشــت«   114 ســال  در  و  کــرد،  نقــل  یهــود  کتــب  از  زیــادی  مطالــب 
می نویســد: »او دانشــمندی بــود از اهــل یمــن، کــه در ســال 34 متولــد شــد، اطــاع 
وســیعی از عهدیــن داشــت و در ایــن مــورد زحمــت زیــاد کشــیده بــود«. بخــاری 
ــرادرش »همــام« نقــل حدیــث  ــه وســیله ب و مســلم در صحیح هــای خــود، از او ب
کرده انــد)72(. »کتــاب زندگــی پیامبــران بــه نــام »قصــص االبــرار و قصــص االخیــار« 

از او بــه جا مانــده اســت« )73(.
ای کاش او در مــرز داســتان ســرایی توقــف می کــرد و بــا عقائــد مســلمین بــازی 
نمی کــرد. او در کشــمکش مســأله جبــر و اختیــار، از طرفــداران حکومــت تقدیــر 
بــر همــه چیــز اســت. حمــاد بــن ســلمه از ابــو ســنان نقــل می کنــد، از »وهــب بــن 
منبــه« شــنیدم کــه می گفــت: مــن مدتهــا، معتقــد بــه تأثیــر قــدرت و مشــیت 
ــودم تا اینکــه هفتــاد و انــدی کتــاب از کتاب هــای پیامبــران خوانــدم کــه  انســان ب
همگــی بــا هماهنگــی خاصــی می گوینــد: هــر کــس بــرای خــود اختیــار قائــل باشــد، 

ــه را تــرک گفتــم. کافــر شــده اســت، از ایــن جهت ایــن نظری
طرفــداری از جبــر و نفــی مشــیت و اختیــار، و انــکار هــر نــوع »قــدرت« )مقصــود 
قــدرت و مشــیت انســان اســت(، آتشــی بــود کــه در اواخــر قــرن اول هجــرت، 
در میــان مســلمین بــر افروختــه شــد و آنــان را بــه دو فرقــه ممتــاز درآورد. آتــش 
بیار ایــن معرکــه وهــب بــن منبــه بــود، و گرنــه چگونــه می تــوان بــه صحــت بعثــت 
پیامبــران و صحــت تکلیــف معتقــد بــود، ولــی بــرای انســان اختیــار و آزادی قائــل 

نشــد )البتــه اختیــار غیــر از تفویــض امــور بــه خــود انســان اســت(.

تمیم بن اوس داری، افسانه سرای عصر خالفت
اگــر کعــب احبــار و وهــب منبــه، در پوشــش دانشــمندان یهــودی وارد حــوزه 
اســام شــدند، »تمیــم اوســی« بــه عنــوان شــخصی آگاه از عهــد جدیــد، در میــان 
مســلمانان بــه فعالیــت پرداخــت. وی در خانــواده ای مســیحی چشــم بــه جهــان 
گشــود و در ســال نهــم هجــرت، اســام آورد، او نخســتین کســی اســت کــه بــه اجــازه 

عمــر، در مســجد پیامبــر بــه صورت ایســتاده داســتان گفــت.
فرصــت طلبی ایــن گــروه و ساده اندیشــی مســلمانان، ســبب شــد کــه قســمت 
اعظــم مطالــب عهدیــن، بــه صــورت قصــص انبیــاء و تفســیر آیــات مربــوط بــه 



157

خلقــت انســان و جهــان، وارد حوزه هــای حدیثــی و تفســیری گــردد، در حالــی کــه 
پیامبــر گرامــی، مســلمانان را بــه شــدت از ســؤال و پرســش از اهــل کتاب باز داشــته 

بــود.
خــود ابــو هریــره »شــاگرد کعــب«، می گویــد: »اهــل کتــاب، تــورات را بــه زبــان 
کــه  داد  دســتور  پیامبــر  می کردنــد.  عربی ترجمــه  بــه  و  می خواندنــد  عبــری 
مســلمانان، آنــان را نــه تصدیــق کننــد و نــه تکذیــب و بــه آنــان بگوینــد مــا بــه خــدا 

و بــه آنچــه بــر شــما نــازل کــرده اســت ایمان داریــم« )74(.
کتــاب نهیــب می زنــد، و  اهــل  ریــزه خــواران دانــش علمــاء  بــر  ابــن عبــاس 
می گویــد: »چگونــه از اهــل کتــاب ســؤال می کنیــد، کتــاب شــما کــه بــر پیامبــر خــدا 
ــه  فرســتاده شــده، تازه تریــن کتــاب، و هنــوز جــوان اســت و پیــر نشــده اســت و ب
شــما خبــر داده اســت کــه علمــاء اهــل کتــاب، کتــاب خــدا را دگرگــون کرده انــد و 
ــا آن را بــه بهــای  کتابــی را شــخصًا نوشــته و گفته انــد که ایــن کتــاب خــدا اســت، ت
کمی بفروشــند. آیــا پیامبــر، شــماها را از ســؤال و پرســش از آنــان نهــی نکــرده 
اســت؟ بــه خــدا ســوگند، از آنــان کســی را ندیــدم، از آنچــه کــه بــر شــما نــازل شــده 

اســت، بپرســد«.
ایــن روایــات حاکــی اســت کــه پیامبــر، مســلمانان را از ایــن نــوع آمیزش هــای 

علمی بــاز داشــته اســت و علــت آن نیــز روشــن اســت.
بنابرایــن، حدیثــی کــه ابــو هریــره از پیامبــر نقــل می کنــد کــه از بنــی اســرائیل 
ســخن نقــل کنیــد )75(، یــا دروغ اســت یــا مربــوط بــه مــواردی اســت کــه از خــارج 

ــر صحــت آن آگاه باشــیم. ب
انگشت شیطان با پهلوی پیامبران بازی می كند

خــوش بینــی مســلمانان، بــه قهرمانــان اســاطیر از احبــار و رهبــان، ســبب شــد 
کــه بافته هــای آنــان هــر چنــد بــه قیمــت اهانــت بــه پیامبــران تمــام شــود، در کتــب 
حدیــث بــه عنــوان روایــات منتخــب از شــش صــد هــزار حدیــث، وارد شــود. اگــر باور 
ــه بخــاری آن را در صحیــح خــود، و  ــر توجــه فرماییــد ک ــث زی ــه حدی نمی کنیــد، ب

احمــد در مســند، از ابوهریــره، تلمیــذ کعــب، نقــل کرده انــد.
ــد، غیــر عیســی بــن  »کل نبــی یطعــن الشــیطان فــی جنبــه باصبعــه حیــن یول

ــاب« )76(. ــی الحج ــن ف ــن فطع ــب یطع ــم ذه مری

ســوژه سـخن
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»هنــگام تولــد هــر پیامبــری، شــیطان بــا انگشــت خــود بــه پهلــوی او می زنــد، 
جــز عیســی بــن مریــم آنــگاه کــه متولــد شــد شــیطان بــه ســراغ او رفــت که همیــن کار 
را انجــام دهــد، حجابــی میــان او و مســیح پدیــد آمــد انگشــت شــیطان بــه جــای 

پهلــوی عیســی بــه حجــاب اصابــت کــرد«.
مــس شــیطان بــا بــدن پیامبــران بــه فــرض محــال اگــر انجــام بگیــرد، یــک مــس 
ســاده ای نخواهــد بــود، بلکــه تصــرف در نفــوس و ارواح آنــان اســت تــا زمینــه گنــاه 

را در آنــان فراهــم ســازد.
در حالــی کــه قرآن، ایــن نــوع ســلطه را نســبت بــه پیامبــران محکــوم می کنــد و 

خطــاب بــه شــیطان، می فرمایــد:
)ان عبــادی لیــس لــک علیهــم ســلطان اال مــن اتبعــک مــن الغاویــن( )ســوره 

حجــر / 42(
»بر بندگان من سلطه و راهی نداری مگر بر گروه گمراه«.

اتفاقــا خــود شــیطان بــر نومیــدی خــود از بنــدگان مخلــص خــدا تصریــح می کند 
و قــرآن ســخن او را چنیــن نقــل می فرمایــد:

)فبعزتک ألغوینهم اجمعین اال عبادک منهم المخلصین( )سوره ص / 83(
»به عزتت سوگند، همگان را اغوا می کنم، جز بندگان مخلصت را«.

در این روایت که مســلما زاییده اندیشــه احبار و رهبان اســت، حضرت مســیح از 
قلمــرو تصــرف شــیطان اســتثناء شــده و در نتیجــه، محدثــان اســامی ناخودآگاه، بر 

برتــری حضــرت مســیح نســبت بــه خاتــم پیامبــران صحــه گذارده اند.
تمیم داری، و داستان جساسه

مســلم در صحیــح خــود، راجــع بــه تمیــم داری، داســتانی نقــل می کنــد کــه در 
ــه  ــتان فاطم ــل داس ــت. ناق ــروف اس ــه مع ــتان جساس ــه داس ــان، ب ــان محدث لس
دختــر قیــس، و خواهــر ضحــاک بــن قیــس اســت. بــر اســاس این داســتان، پیامبــر 
ــازه مســلمان  مــردم را در مســجد خــود گــرد مــی آورد کــه بــه ســخنان این راهــب ت
گفتــه  مســیح  دجــال  دربــاره  پیامبــر،  کــه  آنچــه  ببیننــد  تــا  دهنــد،  فــرا  گــوش 

اســت، این تــازه مســلمان، آن را بــه رأی العیــن دیــده و لمــس کــرده اســت.
فاطمــه می گویــد: »بــه فرمــان پیامبر، دســتور »الصاة جامعة« ســر داده شــد، و 
مــردم بــرای اقامــه نمــاز بــه مســجد ریختنــد، پــس از اقامه نمــاز، پیامبــر، روی منبر 
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ــه مــردم کــرد و گفــت: می دانیــد چــرا شــما را بــه مســجد دعــوت  قــرار گرفــت و رو ب
کــردم؟  گفتنــد: خــدا و رســول او آگاه اســت. پیامبــر فرمــود: نویــد و بیمــی در کار 
نیســت، دعــوت کــردم کــه بدانیــد »تمیــم داری«، نصرانــی بــود و االن اســام آورده 
ــاره مســیح دجــال گفتــه  ــا آنچــه مــن درب اســت. او داســتانی را نقــل می کنــد کــه ب
ام، کامــًا مطابــق اســت. آنــگاه پیامبــر بــه تمیــم، اجــازه ســخن گفتــن می دهــد و او 

ســخنان خــود را چنیــن آغــاز می کنــد:
مــن بــا گروهــی کــه تعــداد آن هــا بــه ســی نفــر می رســید و همگــی از قبیله هــای 

»لخــم« و »جــذام« بودنــد، ســوار کشــتی شــدیم:
امــواج دریــا بــا کشــتی مــا، یــک مــاه تمــام بــازی کــرد و ســرانجام در کنــار جزیره ای 
پهلــو گرفــت و مــا بــه آنجــا وارد شــدیم، ناگهــان جنبنــده ای پــر مــو بــا مــا روبــرو شــد، 
ــو کیســتی؟  ــو و عقــب او تمیــز داده نمی شــد. از او پرســیدیم، ت ــه حــدی کــه جل ب
گفــت، مــن جساســه ام، گفتیــم، »جساســه« چیســت؟ او از شناســایی خویــش 
خــودداری کــرد، ولــی گفــت، وارد  ایــن دیــر شــوید، کســی در آنجــا اســت کــه بــه 
ــه وی از  ــم ک ــان کردی ــه گم ــرد، ک ــردی را ب ــام م ــت: او ن ــد اس ــما عاقمن ــات ش ماق
شــیاطین اســت از ایــن جهــت وارد دیــر شــدیم. در آنجــا انســان بزرگــی را دیدیــم کــه 
تــا کنــون انســان بــه آن بزرگــی ندیــده بودیــم، دســت های او بــه گــردن، ســپس بــه 
زانوهــا، آنــگاه بــه پاهــا، بــا زنجیــر، بســته شــده بــود. پــس از نقــل یــک رشــته گفتگــو 

میــان واردیــن و آن شــخص، وی خــود را چنیــن معرفــی کــرد:
مــن مســیح )دجالــم(. نزدیــک اســت بــه مــن اذن دهنــد تــا بیــرون بیایــم و در 
روی زمیــن بــه ســیر و ســیاحت بپــردازم. بــه مــن اجــازه داده خواهــد شــد کــه بــه 
همــه جــا بــروم جــز مکــه و مدینــه، هــر موقــع بخواهــم بــه یکــی از ایــن دو شــهر وارد 
شــوم، فرشــتگان دســت بــه شمشــیر، مــرا از ورود بــه آن دو شــهر باز می دارنــد، و هر 

گوشــه ای از آن دو شــهر را فرشــتگان حراســت می کننــد:
در ایــن موقــع، پیامبــر، بــا عصــای چوبــی کــه در دســت داشــت، به مدینه اشــاره 
کــرد و گفــت: مردم ایــن جــا »طیبــه« اســت. آیــا مــن بــه شــما از ایــن مســیح ســخن 
نگفتــه بــودم؟ مــردم گفتنــد: آری؛ ســپس پیامبــر فرمــود: گفتــار »تمیــم داری« مــرا 

بــه شــگفت واداشــت، زیــرا بــا آنچــه کــه گفتــه بــودم موافــق بــود« )77(.
بــرای رعایــت  کــه  از داســتان نســبتا مفصلــی اســت،  گزیــده ای  ایــن گفتــار، 

ســوژه سـخن
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شــد. نقــل  صــورت  به ایــن  اختصــار 
مــا درباره ایــن حدیــث ســخن نمی گوییــم؛ ولــی شایســته اســت نیــروی دریایــی 
ــیح  ــه »مس ــره ک ــن جزی ــود چنی ــر از وج ــی گی ــاش پ ــا ت ــان ب ــزرگ جه ــورهای ب کش
دجــال« در آن جــا گرفتــه و در بنــد اســت تحقیــق کننــد. خــواه چنیــن جزیــره ای 
وجــود داشــته باشــد یــا نــه، ولــی می دانیــم پیامبــر عظیــم الشــأن اســام کــه خــدا 

دربــاره او می فرمایــد:
)و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل اهّلل علیک عظیما( )سوره نساء / 113(.

»آنچــه را کــه تــو نمی دانســتی بــه تــو بیاموخــت، همانــا فضــل خــدا دربــاره تــو 
بــزرگ اســت«، هرگــز بــرای جلــب نظــر مــردم، بــه گفتــار یــک مســیحی تازه مســلمان، 

استشــهاد نمی کنــد و او را بــه داوری نمی طلبــد. ولــی چــه می تــوان کــرد...
بنابرایــن، تعجــب نخواهیــد کــرد وقتــی بدانیــد داســتان خلقــت آدم و حــوا، در 
تفســیر طبــری، کپیــه تــورات محــرف اســت. و قهرمان ایــن نــوع تفســیرها، وهــب 

بــن منبــه می باشــد.
همچنیــن اســت وضــع و حــال داســتان های دیگــری کــه ریشــه های اســرائیلی 

و مســیحی دارنــد.
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1. مانند حدیث غدیر، و حدیث منزلت كه در كتاب های كالمى به طور گسترده پیرامون سند و داللت آن ها بحث 
شده است.

2. تاریخ طبری، ج 3، ص.218
3و4. تاریخ طبری، ج 3، ص.220

5. یا معشر االنصار، املكوا علیكم امركم، فان الناس فى فیئكم و فى ظلكم، انتم اهل العز و الثروة و اولو العدد و 
المنعة... تاریخ طبری، ج 3، ص.220

6. سوره آل عمران، آیه.144
7. طبقات ابن سعد، ج 3، ص.468

كما قال بل یداه مبسوطتان«. این سخن را در  كیف،  8. اشعری در ابانه، ص 18، مى گوید: »و ان له یدین بال 
»وجه« و »عین« نیز تكرار مى كند.

9. مانند كعب االحبار.
10. مانند وهب بن منبه.

كه مى فرماید:  گونه ای متخذ از آیات قرآن  ج در طول مبارزه های خود با امام بود، و به  11. این جمله، شعار خوار
)ان الحكم اال هّلل( انعام، 57 و یوسف، 40 و 67، مى باشد.

12. نهج البالغه، خطبه.35
13. نوع احادیث پیامبر، مربوط به دوران هجرت او است و اختناق در مكه مانع از تبلیغ بود.

14. درایه شهید ثانى، ص.17 مى گوید: »صح من االحادیث سبعمائة الف و كسر«.
15. حیاة محمد)ص( و سلم، ص.49

16. سنن ترمذی، ج 5، ص 34، حدیث.2657
گردآوری شده است: 17.  نامه ها و اسناد تاریخى و مواثیق آنحضرت اخیرا در دو كتاب 

1 الوثائق السیاسیة، 2 مكاتیب الرسول.
كتابة الحدیث، ص.30 18. صحیح بخاری، ج 1، باب 

كتابة العلم، ص.30 19 و20. صحیح بخاری، ج 1، باب 
21. مسند احمد بن حنبل، ج 1، ص.12

گفتار آنان را نقل كرده است. 22. خطیب، در كتاب »تقیید العلم«، در صفحات 48 29، 
23. تقیید العلم، ص.49

24. تاریخ طبری، ط اعلمى، ج 3، ص.273
كنز العمال، ج 10، ص 393، شماره.29482 25. طبقات ابن سعد، ج 9، ص 7، ط بیروت، 

كنزل العمال، ج 1، ص 292، شماره.29479  .26
27. تقیید العلم، ص.52
28. تقیید العلم، ص.57

29. سوره حج، آیه.46 و آیات دیگر.
كنز العمال، ج 10، ص 295، شماره.29490  .30
كنز العمال، ج 10، ص 291، شماره.29473  .31

32. فرقة السلفیة، ص 14، به نقل از مسند احمد.
كم، در حاشیه مستدرک، ج 1، ص.104 33. تلخیص المستدرک، حا
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كم، ج 1، ص 102 و.104 34. مستدرک حا
35. مسند احمد، ج 3، ص 12.13 سنن درمى، ج 1، ص.119

36. تاریخ الخلفاء، ص.115
گرد  كتاب »مكاتیب الرسول«، ج 1،  كتب حدیثى پخش است و در  كه به امالء پیامبر بود، در  37. احادیث امام 

آمده است.
38. تاریخ الخلفاء سیوطى.261

39. ابو هریره، )تألیف شرف الدین عاملى(. شیخ المضیره، )تألیف ابوریه مصری(. اضواء على السنة المحمدیة، 
)تألیف ابوریه(. الغدیر، جلد ششم، ص 208.378

40. الغدیر، ج 6، ص 209.275
41. الغدیر، ج 6، ص 289.290

42. تاریخ خطیب، ج 14، ص.184 متن عبارت او چنین است: »كتبنا عن الكذابین و سجرنا به التنور و اخرجنا 
به خبزا نضیجا«.

43. ارشاد الساری، ج 1، ص.33
44. تاریخ بغداد، ج 2، ص.98

45. الغدیر، ج 6، ص 275، به نقل از »التذكار قرطبى« ص.155
كه به عنوان مناقب برای ائمه چهارگانه اهل سنت، نوشته  كتاب هایی  46. تاریخ بغداد، ج 2، ص.289 و نیز 

شده است.
كنز العمال، ج 10، ص 281، به شماره.29448 اصابه، ج 1، ص.1801  .47

48. الموضوعات، ص 37، ط مدینه. تهذیب التهذیب، ج 3، ص.19 امالى مرتضى، ج 1، ص.128
49. مقدمه ابن خلدون، ص.439

50. المنار، ص.545
51. میزان االعتدال، ج 1، ص 594،.593

52. اضواء على السنة المحمدیة.137
53. آالء الرحمان، عالمه بالغى، ص.46

54. تذكرة الحفاظ، ج 1، ص.52 »هو من أوعیة العلم و من كبار علماء اهل الكتاب و روی عنه جماعة من التابعین 
و له شى ء فى صحیح البخاری و غیره«.

55. حلیة االولیاء، ج 6، ص.20 »ان اهّلل نظر الى االرض فقال انى واطى ء على بعضک فاستعلت الیه الجبال و 
تضعضعت له الصخرة فشكر لها ذلک فوضع علیها قدمه فقال هذا مقامى و محشر خلقى و هذه جنتى و هذه ناری 

و هذا موضع میزانى و انا دیان الدین«.
ح نهج البالغة حدیدی، ج 3 ص.237 56. »ان اهّلل قسم كالمه و رؤیته بین موسى و محمد)ص(«. شر

57. تاریخ طبری، ج 1، ص 44، ط اعلمى. دنباله حدیث را در آنجا مطالعه فرمایید.
58. تفسیر ابن كثیر، ج 4، ص 475، طبع دار احیاء الكتب العربیة.

كنز العمال، ج 6، ص.101 59. همان مدرک. و منتخب 
60. تفسیر ابن كثیر، ج 4، ص.17 )تفسیر اینكه ذبیح كیست آیا اسماعیل است یا اسحاق؟(.

61. حلیة االولیاء، ج 5، ص.389
62. همان مدرک.

63. مروج الذهب، ج 2،.339
64. همان مدرک.

65. مروج الذهب، ج 3، ص.340
66. سنن دارمى، ج 1، ص.5

67. حلیة االولیاء، ج 6، ص.25
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كتاب فتن، ص 503، به شماره.2226 68. سنن ترمذی، ج 4، 
69. سنن ابو داود، ج 4، ص.211

كنز العمال، ج 6، ص.88  .70
71. حلیة االولیاء، ج 5، ص.364 و ج 6، ص.48 تذكرة الحفاظ، ج 1، ص 52، االصابة، ج 1، ص 186، الكامل، 
ح ابن ابی الحدید، ج 3، ص 54، و ج 4، ص 177، 147، 77، و  ج 3، ص 177، النجوم الزاهرة، ج 1، ص.9 و شر

ج 8، ص 156، و ج 10، ص 22، و ج 12، ص 193، 191، 181، و ج 18، ص.36
72. تذكرة الحفاظ ج 1، ص 100.101

73. كشف الظنون، ج 2، ص 223، ماده قصص.
74. صحیح بخاری، باب اعتصام به كتاب و سنت، ج 9، ص.111

75. مسند احمد، ج 3، ص.46
76. صحیح بخاری، ج 4، »بدء الخلق، باب قول اهّلل«، »و اذكر فى الكتاب مریم« ص.164 مسند احمد، ج 2، 

ص.523
77. صحیح مسلم، ج 8، باب »دجال«، ص 205.203 در كتاب های حدیثى این نوع احادیث فراوان است.

..……………………………………………………………………
  منبع: فرهنگ عقاید و مذاهب اسالمى، ج 1 , سبحانى، جعفر
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زمینه ها و عوامل
پیدایش فرق اسالمی

مقدمه
ــاره کام اســامی مطلبی می نویســند کام  غالبــًا نویســندگان غربــی وقتــی درب
اهــل ســنت را مــورد نظــر قــرار می دهنــد و بــه آرا و نظــرات متکلمــان شــیعه کمتــر 
توجــه دارنــد. بــه عنــوان نمونــه، هــری اوســترین ولفســن )H.A.wolfson( در 
 )The Philosophy of The kalam( کتــاب حجیــم و مهــم خــود، فلســفه علــم کام
از افــراد بســیاری نقــل می کنــد کــه در تاریــخ کام اســامی از شــهرت چندانــی 
برخــوردار نیســتند. بیشــتر مطالــب او در ایــن کتــاب بــر مبنــای عقایــد و افــکار 
ابــن حــزم، ابــن خلــدون، ابوالحســن اشــعری، شهرســتانی، باقانــی، بغــدادی، 
تفتازانــی و دیگــر علمــای اهــل ســنت اســت; امــا از علمــا و متکلمــان برجســته 
شــیعه نامی نمی بــرد. چگونــه می تــوان تصــور کــرد کــه او باافــکار باقانــی آشــنایی 
داشــته باشــد ولــی بــا افــکار شــیخ مفیــد، کــه معاصــر او بــوده اســت، بیگانــه باشــد.

ولفســن تصریــح نمی کنــد کــه مباحــث اســام بــر طبــق معتقــدات اهــل ســنت 
اســت ولــی عمــا چنیــن وانمــود کــرده اســت، هرچنــد برخــی از متکلمــان معاصــر 
به ایــن امــر تصریــح کرده انــد. مونتگمــری وات )W. M. watt(، در مقدمــه کتــاب 
اســام و مســیحیت معاصــر، )Islam & Christianity today P.X III( می گویــد: 
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»در بخــش اســام، بــا جریــان عمــده اســام، اهــل ســنت، ســرو کار خواهیــم 
 Geisler and Abdul_Saleeb( داشــت.« نمونــه دیگــر ان ال گیســلر و عبدالصلیــب
ــه اســام )Answering Islam(، اســام  N. L.( اســت کــه در کتــاب پاســخگویی ب
را معــادل جبرگرایــی اشــعری دانســته و بــا تکامــل در تضــاد دیده انــد. در نتیجــه، 
بــه رد اســام پرداخته انــد. شــاید دلیل اینکــه نویســندگان غربــی از علمــای شــیعه 
و معتقــدات شــیعی ســخنی بــه میــان نمی آورنــد کثــرت پیــروان اهــل تســنن 
ــوب  ــنت و کمی آثارمکت ــل س ــوب اه ــار مکت ــی آث ــر، فراوان ــن مهم ت ــی از ای ــد ول باش
باقی مانــده شــیعه از قــرون اولیــه اســت. ولــی متأســفانه، ازآثــار موجودشــیعی 

نیزاســتفاده نشــده اســت.
ریشه یابی اختافات )1( اّمت اسامی به دو صورت قابل طرح است:

الف: تاریخی
 ب: کامی

گرچــه تفکیــک کامًایــن دو بحــث از یکدیگــر ممکــن نیســت ولــی می تــوان 
دو بحــث جداگانــه داشــت. آنچــه در ایــن نوشــتار مــورد توجــه اســت بحــث اول 

می باشــد.
در ریشــه یابــی تاریخــی، بایــد عصــر رســول اکــرم)ص( از ابتــدا مــورد بررســی قــرار 
گیــرد کــه آیــا در عصــر رســول اکــرم)ص(، اختــاف و تفرقــه ای در کاربــوده اســت، یــا 
خیــر؟ روشــن اســت کــه وجــود شــریف پیامبــر اکــرم)ص( آینــه تمــام نمــای اســام 
ــا خــدا و تبعیــت از او تبعیــت از خــدا می باشــد.  ــا او اختــاف ب اســت و اختــاف ب
اکــرم)ص( جریانــی فرعــی و  بــا پیامبــر  کننــده  بنابرایــن، جریــان اختــاف   )2(
انشــعابی خواهــد بــود و بــه تبــع او، پیــروان او نیــز نمی تواننــد جریــان عمــده 

اســامی به حســاب آینــد.
آیــا تمــام صحابــه پیامبــر اکــرم)ص(، آن گونــه کــه خــدا از آن هــا خواســته بــود، 
تســلیم محــض فرامیــن رســول اکــرم)ص( بودنــد؟ روشــن اســت کــه تمــام صحابــه 
در یــک رتبــه از ایمــان نبوده انــد. در کنــار اصحابــی کــه در راه اســام از هیــچ چیــز 
ــا  خــود مضایقــه نمی کردنــد، متأســفانه افــرادی هــم بودنــد کــه از ســر نادانــی و ی
هــوی و هــوس بــا پیامبــر اکــرم)ص( بــه منازعــه و مجادلــه برمی خاســتند. گرچــه 
نویســندگان ملــل و نحــل غالبــًا صحابــه را عــادل شــمرده و تمــام اختافــات را 
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ــا پیامبــر  ــه کفــار و منافقــان نســبت می دهنــد، )3( امــا کســانی نیــز بودنــد کــه ب ب
ــرت  ــتورات آن حض ــد و دس ــت درآمدن ــدد از در مخالف ــع متع ــرم)ص( در مواض اک
را نادیــده گرفتند. اینــان اگــر چــه در عصــر پیامبــر اکــرم)ص( فرقــه ســازی نکردنــد 
ولــی زمینــه ســاز تفرقــه اّمــت اســامی پس از وفــات آن حضــرت شــدند. بنابرایــن، 

ــرار داد: می توان ایــن بحــث را تحــت دو عنــوان مــورد بررســی ق
الف- زمینه های پیدایش فرق اسامی

ب - عوامل پیدایش فرق اسامی

الف(  زمینه های پیدایش فرق اسالمی
1- مخالفت با صلح حدیبیه

ــد، این  ــع ش ــرت واق ــم هج ــال شش ــه در س ــه، ک ــح حدیبی ــان صل ــال جری اجم
اســت کــه پیامبــر)ص( شــبی در خــواب دیدنــد کــه بــا اصحــاب خــود بــه مکــه 
ــرای  ــد. صبــح روزبعــد، خــواب را ب ــه جــای آوردن ــد و عمــل عمــره ب تشــریف بردن
مکــه  بــه  فرمودنــد:»ان شــاءاهّلل،  آن  تعبیــر  در  و  کردنــد  بیــان  اصحــاب خــود 
خواهیــم رفــت و عمــل عمــره بــه جــای خواهیــم آورد.« )4( در همــان ســال، 
رســول اکــرم)ص( بــه دلیــل اشــتیاقی کــه بــه زیــارت خانــه خــدا داشــتند بــه ســوی 
مکــه معظمــه حرکــت کردنــد. هنگامی کــه بــه حدیبیــه - چاهــی در نزدیکــی مکــه 
ــان  ــی در مقابل ایش ــزات جنگ ــا تجهی ــدند و ب ــر ش ــا خب ــش ب ــار قری ــیدند کف - رس
در آمدنــد و از ورودشــان بــه مکــه ممانعــت کردنــد. از آنجــا کــه پیامبــر اکــرم)ص(

ــر  ــن بناب ــتند، همچنی ــگ نداش ــم جن ــد و تصمی ــرده بودن ــت ک ــارت حرک ــرای زی ب
مصالحــی کــه تشــخیص می دادند،صلــح نامــه ای نوشتندوازهمانجابازگشــتند.
امــا با اینکــه آن حضــرت زمــان ورود بــه مکــه را تعییــن نکــرده بودنــد، بعضــی 
النبویــه  الســیرة  کتــاب  در  هشــام  ابــن  کردنــد.  اعتــراض  به ایشــان  صحابــه  از 
ــد، عمــر  می نویســد: »وقتــی اوضــاع آرام شــد و تنهــا کتابــت صلــح نامــه باقی مان
بــی درنــگ نــزد ابوبکــر رفــت و بــه او گفــت: آیــا او رســول خــدا نیســت؟ گفــت: 
هســت. گفــت: آیــا مــا مســلمان نیســتیم؟ ابوبکــر گفــت: هســتیم. گفــت: پــس چــرا 
در راه دیــن خــود تــن بــه خفــت و ذلــت دهیــم؟« او در واقــع می خواســت ابوبکــر را 
بــا خــود همدســت کند.ســپس خدمــت رســول اکــرم)ص( رفــت و همیــن مطالــب 
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را تکــرار کــرد. آن حضــرت فرمودنــد: »مــن رســول و فرســتاده خــدا هســتم و آنچــه 
اظهــار داشــتم واقــع خواهــد شــد.« )5( در همانجــا، جبرئیــل بر ایشــان نــازل شــد 
ــه  ــه ب ــود. البت ــولش را تصدیــق نم ــای رس ــال رؤی ــروردگار متع ــا پ ــود: »همان و فرم
مســجدالحرام داخــل خواهیــد شــد، در حالــی کــه ســرها را تراشــیده و تقصیــر 
کــرده و در دل خــوف نداشــته باشــید، پــس خداوندآنچــه را کــه شــما نمی دانیــد 

ــه زودی، فتــح و پیــروزی نصیــب شــما خواهــد شــد.«)فتح:27( دانســت و ب

2- ممانعت از خطابه پیامبر)ص( در حجة الوداع
پیامبــر اکــرم)ص( از ابتــدای رســالت )6( در طــی دورانــی پرفــراز و نشــیب )7( 
و حتــی در آخریــن لحظــات عمــر شریفشــان )8( پیوســته بــر جانشــینی حضــرت 
علــی)ع( تاکیــد داشــتند; امــا در بعضــی از ایــن مــوارد، بــا عناصــری کــه روح انقیــاد 
و تســلیم در آن هــا نبــود مواجــه می شــدند; از جملــه: بســیاری از راویــان نقــل 
کرده انــد کــه پیامبــر اکــرم)ص( در ضمــن خطابــه ای در منــی و بنــا بــر قولــی در 
معرفــی  مــردم  بــرای  را  خــود  از  پــس  جانشــینان  می خواســتند   )9( عرفــات، 
کننــد امــا عــده ای با ایجــاد ســرو صــدا و داد و فریــاد، مجلــس را بــر هــم زدنــد و 
نگذاشــتند کــه ســخنان آن حضــرت بــه گــوش مــردم برســد. احمــد بــن حنبــل در 
المســند و ابــی داود در صحیــح خــود از جابربــن ســمره نقــل می کننــد کــه گفــت: 
ــه  ــر خلیف ــی عش ــی اثن ــزا ال ــن عزی ــذا الدی ــزال ه ــد: »الی ــرم)ص( فرمودن ــر اک پیامب
فکبــر النــاس و ضجــوا ثــم قــال کلمــة خفیــة....« در آنجــا، عــده ای از مــردم تکبیــر 
گفتنــد و ضجــه زدنــد و نگذاشــتند کــه ســخن پیامبــر اکــرم)ص( بــه گــوش دیگــران 
برســد. )10( راوی در ضمــن روایــت دیگــری، می گویــد: نــه تنهــا مــردم داد و فریــاد 
و ضجــه کردنــد، بلکــه بــا قیــام و قعــود خــود مجلــس را بــه کلــی بــر هــم زدنــد. )11(

بنابــر نقــل صحیــح مســلم و مســند احمدبــن حنبــل و برخــی دیگــر، راوی 
می گویــد: مــردم آنقــدر ســر و صــدا کردنــد کــه نزدیــک بــود مــرا کــر کننــد! )12( نکتــه 
قابــل توجه اینکــه بعیــد نیســت، »النــاس« کــه در ایــن روایــات و روایت هــای دیگــر 
ــه گــوش مــردم شــدند  آمــده اســت و مانــع از رســیدن ســخن پیامبــر اکــرم)ص( ب
همــان کســانی باشــند کــه در غدیــر خــم خداونــد بــا معجــزه، دهــان آن هــا را بســت 
و بــه پیغمبــر خــود)ص( فرمــود: »تــو رســالت خــودت را انجــام بــده; اگر ایــن کار را 
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نکنــی رســالت خــود را بــه انجــام نرســانده ای. و خــدا تــو را از شــر مــردم )النــاس( 
ــده:67( حفــظ می کنــد.« )مائ

روزهــای  در  پیامبراکــرم)ص(  وقتــی  بودندکــه  کســانی  همــان  اینــان 
آخرعمرشریفشــان دوات و قلــم خواســتند تــا وصیتــی مکتــوب بــه یــادگار بگذارنــد 

کردنــد. مخالفــت  حضــرت  آن  بــا 

3- تخلف از لشكر اسامه
رونــد مخالفت هــا در برابــر رســول اکــرم)ص( در اواخــر عمــر شــریف آن حضــرت 
بیشــتر و جدی تــر شــده بــود. رســول اکــرم)ص( در روزهــای آخــر عمــر شــریف 
ــن و  ــع آوری ک ــی جم ــکر انبوه ــه »لش ــد ک ــان دادن ــد فرم ــن زی ــامة ب ــه اس ــود، ب خ
بــه ســوی موتــه محــل کشــته شــدن پــدرت روان شــو.« )13( با ایــن دســتور، 
ســمت فرماندهــی را بــه اســامه دادنــد و بــا اصــرار، اســامه و لشــکریانش را بــه 
بیــرون رفتــن از مدینــه امــر کردنــد. تمــام افــراد، حتــی پیرمــردان، هماننــد ابوبکــر 
و عمــر، از ســوی پیامبــر اکــرم)ص( اکیــدا مامــور شــده بودنــد کــه از فرمــان اســامه 
پیــروی کننــد. )14( امــا عــده ای، بــه بهانــه جــوان بــودن اســامه، بــه مخالفــت بــا 
پیامبــر)ص( برخاســتند. هنگامی که ایــن اعتــراض و مخالفــت بــه گــوش حضــرت 
رســول اکــرم)ص( رســید بســیار ناراحــت شــدند و در حــال بیمــاری، بــه ســرعت از 
منــزل بیــرون آمدنــد و بــاالی منبــر رفتنــد و در حضــور معترضــان فرمودنــد: »ایــن 
ــد  ــاره اســامه می شــنوم؟ شــما همــان کســانی بودی ــه درب چــه اعتراضــی اســت ک
کــه بــه فرماندهــی پــدر او طعنــه زدیــد. بــه خــدا قســم، او بــرای امــور لشــکری 
ســزاوار بــود و فرزنــدش اســامه نیــز برای ایــن کار شایســته اســت.« )15( پــس از آن، 
مکــرر می فرمودنــد: »جهــزوا جیــش اســامة«; ســپاه اســامه را تجهیــز کنیــد. حتــی 
ــرد  ــا صــدای بلنــد اعــام ک ــرم)ص( ب در یــک فرســخی مدینــه، منــادی رســول اک
ــال،  ــن ح ــد. با ای ــرپیچی کن ــان او س ــامه از فرم ــکریان اس ــدی از لش ــادا اح ــه مب ک
عــده ای از فرمــان آن حضــرت ســرپیچی کردنــد و بــه مدینــه بــاز گشــتند. این ســیر 
مخالفــت و ســرپیچی از دســتورات پیامبــر اکــرم)ص( بــه صورت هــای گوناگــون 

وجــود داشــت و بــه تدریــج، بــا سیاســت بــازی حــادی نیــز آمیختــه شــد.



169

4- حادثه روز پنج شنبه
از قضایــای مهــم تاریــخ اســام، کــه بــه اتفــاق از ســوی شــیعه و ســنی نقــل 
شــده، حادثــه معــروف »روز پنــج شــنبه« اســت. پــس از مراجعت رســول اکــرم)ص( 
از حجــة الــوداع، در همــان روزهایــی کــه آن حضــرت در بســتر بیمــاری بــه ســر 
می بردنــد، در روز پنــج شــنبه ای کــه عــده فراوانــی گــرد آن حضــرت اجتمــاع کــرده 
بودنــد، فرمودنــد: »ائتونــی بالکتــف والــدواة اکتــب لکــم کتابــا لــن تضلــوا بعــده 
ــس از  ــه پ ــم ک ــزی بنویس ــما چی ــرای ش ــا ب ــد ت ــم بیاوری ــوح و قل ــن ل ــرای م ــدا«; ب اب
آن هرگــز گمــراه نشــوید. در ایــن وقــت، عمــر گفــت: »مــرض بر ایــن مــرد غلبــه کــرده 
اســت و هذیــان می گویــد، کتــاب خــدا بــرای مــا کافــی اســت.« عــده ای ســخن او را 
تاییــد کردنــد و عــده ای هــم گفتنــد: آنچــه را می فرمایــد اطاعــت کنیــد. در نتیجــه، 
مخالفــت و ســروصدا بین ایــن دو گــروه بــاال گرفــت و بــه زد و خــورد نزدیــک شــد. 
حضــرت رســول)ص( بــا دیدن ایــن صحنــه فرمودنــد: »برخیزیــد و از اینجــا برویــد و 

در پیــش مــن بــا یکدیگــر نــزاع نکنیــد.« )16(
ــه  ــن عبــاس پیوســته گری ــه می گفــت: اب ــر نقــل شــده اســت ک از ســعیدبن جبی
و  می شــد  خیــس  پایــش  زیــر  زمیــن  کــه  می کــرد  گریــه  حــدی  بــه  گاه  می کــرد. 
او پرســیدم: »و مایــوم  از  الخمیــس!«  یــوم  الخمیــس!  مکــرر می گفــت: »یــوم 
الخمیــس؟« روز پنــج شــنبه چیســت؟ گفــت روز پنــج شــنبه ای کــه نــزد حضــرت 
رســول)ص( نــزاع کردنــد، در حالــی کــه شایســته نبــود در حضــور آن حضــرت چنــان 

کننــد. )17(
همچنیــن از ابــن عبــاس نقــل شــده اســت کــه می گفــت: »مصیبــت، آن هــم 
تمــام مصیبــت، از آن جــا شــروع شــد کــه بیــن پیامبــر و نــگارش نامــه فاصلــه 

 انداختنــد.«)18(
اینکــه حضــرت رســول)ص( می خواســتند چــه مطلــب مهمــی را در آن شــرایط 
حســاس از خــود بــه صــورت مکتــوب باقــی بگذارنــد از مخالفــت عمــر و دوســتان او 
کامــًا پیداســت کــه والیــت و خافــت حضــرت علــی)ع( بــوده اســت; زیــرا مخالفــت 
ــه بیــان  از ســوی اینان بــود و همینــان بودنــد کــه احســاس خطــر می کردنــد; وگرن
قوانیــن کلــی و احــکام بــرای آنــان صدمــه ای نداشــت تــا جــار و جنجــال بــه راه 
بیندازنــد و پیامبــر خــدا)ص( را ناراحــت ســازند. عجیب اینکــه داســتان لــوح و قلم 

ســوژه سـخن
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کتــاب مــاه

در لحظــات آخــر عمــر ابوبکــر نیــز تکــرار شــد و با اینکــه ابوبکــر در حالــت بیهوشــی 
بــود و هنــوز چیــزی نگفتــه بــود، عثمــان از طــرف او نوشــت کــه خلیفــه بعــدی عمــر 
باشــد. )19( در اینجــا، عمــر نگفــت کــه ابوبکــر هذیــان می گویــد; زیــرا مطلــوب او 

تحقــق یافتــه بــود!
پیامبــر اکــرم)ص( بنابــر روایــات امامیــه و بعضــی از عامــه، در بیســت هشــتم 
صفــر ســال دهــم هجــری دار فانــی را وداع گفــت. بــا رفتــن آن حضــرت، مدینــه 
یکپارچــه غــم و انــدوه گشــت و مســلمانان هیــچ روزی غــم انگیزتــر از آن روز ندیــده 
بودنــد. بدیــن دلیــل، پــس از آن حادثــه، هــر روز پربــا و مصیبــت را بــه روز وفــات 
ــران و  ــم زده، حی ــردم مات ــه م ــان ک ــد. در آن زم ــبیه می کردن ــرم)ص( تش ــول اک رس
سرگشــته بودنــد عمــر بــا صــدای بلنــد فریــاد زد کــه: »وای بــر شــما، محمــد نمــرده، 
بلکه ماننــد عیســی بــن مریــم بــه ماقــات پــروردگار رفتــه اســت... هر کــس بگوید او 
مــرده اســت، دســت وپــای او را قطــع خواهــم کــرد.« )20( اینکــه عمــر چــه مصلحتی 
ــه  ــا ابوبکــر، ک ــود ت ــر اعصــاب عمومی ب ــا منظــورش تخدی ــد; آی در ایــن عمــل می دی
بــه اطــراف مدینــه رفتــه بــود، )21( بازگــردد و بــا هــم بتواننــد بــه اهــداف از پیــش 

طراحــی شــده خــود برســند، جــای بحــث دارد.
از مجمــوع مخالفت هــای بعضــی از صحابــه، بخصــوص در اواخــر عمــر شــریف 
حضــرت)ص( با ایشــان و از تاکیــد مکــرر پیامبــر اکــرم)ص( بــر خافــت حضــرت 
علــی)ع(، اســتفاده می شــود کــه در عصــر آن حضــرت، دو گــروه بــا روحیــات و 
عایــق کامــًا متفــاوت وجــود داشــته اند: گروهــی کــه بــا تمــام وجــود، تســلیم و تابع 
پیامبــر اکــرم بودنــد و در ایــن راه از هیــچ کوششــی دریــغ نمی کردنــد. در راس ایــن 
گــروه حضــرت علــی)ع( بــود. در مقابــل، گــروه دیگــری نیــز بودنــد کــه بــه راحتــی و 
آشــکارا، بــا آن حضــرت نــزاع و مخالفــت می کردند.ایــن مخالفت هــا در اواخــر عمــر 
حضــرت رســول اکــرم)ص( بســیار حســاب شــده و بــا برنامــه صــورت می گرفــت کــه 
در نهایــت، بــه حادثــه ســقیفه منجــر شــد و در آنجا، ایــن دو گــروه کامــًا از یکدیگــر 
متمایــز شــدند. بــه عــاوه، با اینکــه آیــات متعــددی از قــرآن کریــم در مــورد منافقان 
و حتــی ســوره ای بــه همیــن نــام در قــرآن وجــود دارد، امــا پــس از حادثــه ســقیفه و 
بــه خافــت رســیدن ابوبکــر، هیــچ مخالفتــی بــا منافقــان دیــده نمی شــود! با ایــن 
وجــود، تــا زمانــی کــه پیامبــر اکــرم)ص( در قیــد حیــات بودنــد اّمــت اســامی از یــک 
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ــود; امــا اختاف هــا و خودســری های اواخــر عمــر آن  وحــدت خاصــی برخــوردار ب
ــر شــد. حضــرت زمنیــه ســاز اختاف هــا و افتراق هــای بــه مراتــب عمیق ت

عوامل پیدایش فرق اسالمی
1- حب ریاست همراه با تعصبات قبیله ای

عبــاس  ابــن  علــی)ع(،  کــرد، حضــرت  رحلــت  اکــرم)ص(  رســول  هنگامی کــه 
و بنی هاشــم در خانــه آن حضــرت مشــغول انجــام وظیفــه و غســل و کفــن آن 
ــد. در ایــن میــان، عــده ای از انصــار در ســقیفه بنــی ســاعده جمــع  حضــرت بودن
شــدند و مســأله خافــت را مطــرح کردنــد. انصــار از دو طایفــه بــزرگ اوس و خــزرج 
بودنــد و بین ایــن دو قبیلــه ســالیان متمــادی، رقابــت شــدیدی وجــود داشــت و 
جنــگ و خونریــزی از بیــن آن هــا برداشــته نمی شــد. زمانــی کــه رســول اکــرم)ص( 
بــه استقبال ایشــان آمدنــد و اســام  بــه مدینــه هجــرت کردند ایــن دو طایفــه 
آوردنــد. رســول اکــرم)ص( نیــز بیــن آن هــا صلــح برقــرار نمــود. در آن روزهــا، کــه 
مســلمانان از نظــر عــده و عــده ضعیــف بودنــد، آن هــا اســام را بــا جــان و مــال خــود 
یــاری نمودنــد و در راه اعتــای آن، زحمــات بســیاری متحمــل شــدند. رســول 
اکــرم)ص( نیــز در روزهــای آخــر عمــر خویــش، دربــاره انصــار ســفارش نمودنــد. )22( 
انصــار، بــه دلیــل آنکــه تعــداد زیــادی از کفــار مکــه و ســایر بــاد را بــه قتــل رســانده 
بودنــد، وحشــت داشــتند کــه مبادا کســانی بــه عنوان خلیفــه پیامبــر)ص( روی کار 
بیاینــد و بخواهنــد از خونهــای ریختــه شــده انتقــام بگیرنــد. بدیــن دلیــل، اوس و 
خــزرج از تــرس دشــمن مشــترک، در ســقیفه جمــع شــده بودنــد و بــه رهبــری ســعد 
بــن عبــاده اتفــاق کــرده بودنــد. طایفــه اوس، بــه حســب ظاهــر، ریاســت ســعدبن 
عبــاده رئیــس خــزرج را پذیرفتــه بودنــد ولــی بــه او اطمینــان کامــل نداشــتند 
و گمــان می کردنــد کــه اگــر خافــت بــه دســت خزرجیهــا بیفتــد ممکــن اســت 
کینه هــای دیرینــه آن هــا مجــددا زنــده شــود. گذشــته از موضوع تــرس، مســأله 
حســادت نیــز در بیــن آن هــا بســیار ریشــه دار بود. ایــن موضــوع کار را بــه جایــی 
رســانید کــه طایفــه اوس پــس از ورود مهاجــران و رد وبــدل شــدن چنــد جملــه، از 

خــزرج جــدا شــدند و بــه پیــروی از بشــیر بــن ســعد بــا ابوبکــر بیعــت کردنــد.
ــز در بیــن آن هــا وجــود داشــت.  ــت فــردی نی ــر رقابــت طایفــه ای، رقاب عــاوه ب
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از اینــرو بــود کــه بشــیر بــن ســعد - پســر عمــوی ســعد بــن عبــاده - بــرای کارشــکنی 
ضــد ســعد بــن عبــاده، بــا عمــر و ابوعبیــده جــراح همــراه شــد و بــا ابوبکــر بیعــت کــرد 
و با ایــن عمــل، بزرگ تریــن ضربــه را بــر پیکــر انصــار وارد آورد، چنــان کــه حبــاب بــن 

منــذر صریحا ایــن مطلــب را بــه بشــیر بــن ســعد یــادآوری کــرد. )23(
ــی  ــرد، ول ــد می ک ــف و تمجی ــار تعری ــه از انص ــا آنک ــران، ب ــده مهاج ــر، نماین ابوبک
خافــت را حــق مســلم مهاجــران دانســت و در ضمــن گفتــارش، اشــاره کــرد کــه 
موقعیــت سیاســی عــرب اجــازه نمی دهــد کــه انصــار بــر مــردم حکومــت کننــد; 
زیــرا مــردم در مقابــل قریــش، بــه دلیــل خویشــاوندی آنــان بــا رســول خــدا)ص( و 
وابســتگی بــا تمــام قبایــل عــرب، حاضربــه خضــوع و احترام انــد ولــی هرگــز زیــر بــار 

ــت. )24( ــد رف ــار نخواهن انص
شــیوه اســتدالل هــر دو گــروه نشــان می دهــد کــه آنــان از خافــت و جانشــینی 
دیگــری  هــدف  مــردم  بــر  فرمانروایــی  و  ظاهــری  حکومــت  جــز  پیامبــر)ص( 
نداشــتند، در حالــی کــه رســول اکــرم)ص( عــاوه بر ریاســت عامه، از شــؤون دیگری 
نیــز برخــوردار بــود کــه الزم بــود جانشــین او نیــز از آن شــؤون برخــوردار باشــد. یکــی 
از آن هــا مرجعیــت دینــی و دیگــری والیــت بــر مــردم بود. ایــن مقامــات و فضایل در 
نماینــدگان مهاجــر و انصــار وجــود نداشــت. آیــا شایســته و الزم نبــود که ایــن افــراد 
بــه جای اینکــه بــر قومیــت و دیگــر ماک هــای واهــی تکیــه کننــد، به ایــن مقامــات 
و شــؤونی کــه رســول اکــرم)ص( از آن برخــوردار بودنــد تکیه نماینــد و در میان یاران 
رســول)ص( خــدا فــردی را، کــه بــه اصــول و فــروع اســام آشــنایی کامــل داشــته و از 

هــر جهــت تالــی تلــو رســول اکــرم)ص( باشــد، بــرای زعاّمــت انتخــاب کننــد.
درســت اســت کــه مهاجــران نخســتین کســانی بودنــد کــه بــه پیامبر)ص( ایمــان 
آوردنــد و یــا بــا آن حضــرت پیونــد خویشــاوندی داشــتند ولی ایــن دلیــل نمی شــود 
کــه مقــام رهبــری نیــز از آن آنــان باشــد. بــه عــاوه، آیــا فــرد دیگــری وجــود نداشــت 
پیامبــر  خویشــاوند  حــال،  عیــن  در  و  مقــدم  در ایمــان  مهاجــران  همــه  از  کــه 
اکــرم)ص( نیــز بــوده و شایســتگی او بــرای تصــدی چنیــن مقامــی از دیگــران بیشــتر 
باشــد؟ بنابرایــن، حتــی براســاس ماکهایــی کــه آنــان خــود وضــع کــرده بودنــد نیــز 
بایــد علــی)ع( رابــرای زعاّمــت انتخــاب می کردند. ایــن انتقــاد بــر انصــار نیــز وارد 
ــری آن هــا انتشــار یافــت، ولی ایــن  ــا خــون و ایثارگ ــه فــرض آنکــه اســام ب اســت; ب
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دلیــل کافــی نیســت کــه مقــام رهبــری از آن آن هــا باشــد. حتــی اگــر مــاک رهبــری 
ــد ســراغ ایثارگرترین فــرد می رفتنــد! ــاز بای ــری بدانیــم ب را ایثارگ

2- جمود فكری در فهم شریعت
ابوالحســن اشــعری و دیگــران )25( نقــل می کننــد کــه پــس از اولیــن انشــقاقی کــه 
بــه دنبــال حادثــه ســقیفه در بیــن اّمــت اســامی پدید آمــد، مســائلی مطــرح شــد 
ولــی فرقــه ســازی صــورت نگرفــت. دوران خافــت ابوبکــر و عمــر نیــز بــه آرامی ســپری 
گشــت; امــا در واپســین روزهــای خافــت عثمان، گروهی بــراو شــوریدند و در نهایت، 

او را بــه قتــل رســانیدند. دربــاره انگیــزه قتــل او، اختــاف نظــر وجــود دارد.
پــس از عثمــان، مــردم بــا علــی)ع( پیمــان خافــت بســتند; امــا در زمــان خافت 
علــی)ع(، برخــی بنــای ناســازگاری گذاشــتند، از جملــه آن هــا طلحــه و زبیــر و 
معاویــه بودنــد کــه بــر ضد ایشــان، جنــگ جمــل و صفیــن را بــه راه انداختنــد. در 
جنــگ صفیــن، یــاران علــی)ع( دلیرانــه نبــرد کردنــد و پــس از نبــردی ســنگین، 
کــه ماه هــا بــه طــول انجامیــد، شکســت دشــمن قطعــی گردیــد. بــه پیشــنهاد 
عمروعــاص، معاویــه دســتور داد کــه قرآن هــا را بــر نیــزه کننــد و خواســتار حکومــت 
ــر افتــاد و طوفانــی از اختــاف در  ــه کارگ ــروه شــدند. حیلــه معاوی قــرآن میــان دو گ
میــان ســپاه امــام علــی)ع( برانگیخــت; گروهــی از ســپاه آن حضــرت نبرد بــا داعیان 
حکومــت کتــاب خــدا را تحریــم کردنــد و خواســتار توقــف جنــگ شــدند امــا علی)ع( 
و یــاران خردمنــد او بــه ادامــه جنــگ اصــرار ورزیدنــد و چنیــن عملــی را فریبی بیش 
ندانســتند. حضــرت علــی)ع( بــه متمــردان از ســپاه خــود فرمودنــد: »معاویــه و 
ــر شــما، این کلمــه حقــی اســت کــه از آن اراده  عمــرو عــاص حیلــه کرده انــد; وای ب
ــع  ــان را قط ــه ظالم ــا ریش ــد ت ــت دهی ــن فرص ــه م ــاعتی ب ــا س ــد. تنه ــل می کن باط
ــو را هماننــد  کنــم« امــا در جــواب آن حضــرت، گفتنــد: اگــر حکمیــت را نپذیــری ت
ــه ادامــه جنــگ نشــدند، بلکــه  ــه تنهــا خــود حاضــر ب عثمــان خواهیــم کشــت. ن
گفتنــد: اگــر مالــک اشــتر را بــر نگردانــی تــو را تســلیم دشــمن خواهیــم کــرد. حضــرت 
علــی)ع( مجبــور شــدند کــه مالــک اشــتر را بــاز گرداننــد. در اینجــا، فریــب خــوردگان 
ــاد زدنــد کــه علــی)ع( صلــح را قبــول کــرده اســت و در نهایــت، صلــح موقــت را  فری
بــر آن حضــرت تحمیــل کردنــد و گفتنــد: حکمی انتخــاب کــن. بنابرایــن، قــرار شــد 
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هــر دو طــرف بــه جایــگاه اصلــی خــود بازگردنــد و نمایندگانــی از دو گــروه بــه عنــوان 
»حکــم« در نقطــه ای بــی طــرف اختــاف را بــر کتــاب خــدا و ســنت پیامبــر عرضــه 
ــی)ع( و  ــام عل ــان ام ــراردادی می ــه، ق ــن زمین ــد. در ای ــام کنن ــه را اع ــد و نتیج دارن

ــه تنظیــم گردیــد و شــخصیت هایی از هــر دو طــرف آن را امضــا کردنــد. معاوی
هنــوز مرکــب قــرارداد خشــک نشــده بــود کــه گروهــی کــه بر تــرک نبــرد اصــرار 
ورزیــده بودنــد از نظــر خــود برگشــتند و آن را مخالــف اصــل »ان الحکــم اال هّلل« 
)انعــام:57 و...( دانســتند و خواســتار نقــض عهــد و پیمــان شــدند. این گــروه، 
پــس از بازگشــت امــام بــه کوفــه، وارد مرکــز خافــت اسامی نشــدند و بــرای خــود 
در منطقــه ای بــه نــام »حــروراء« پایگاهــی برگزیدند. ایــن عــده آزار امــام)ع( و یــاران 
او و ســردادن شــعار ضــد آن حضــرت را آغــاز کردنــد و بــه کشــتن افــراد بــی گنــاه بــه 
جــرم عاقــه بــه حضــرت علــی)ع( پرداختنــد. حضرت پــس از بردباریهای فــراوان، 
نصحیت هــای بســیار و ارســال پیامهــای متعــدد، وقتــی ســماجت آنــان را در 
پیــروی از باطــل دیــد، ناچــار شــد کــه بــا قــدرت بــا آن هــا برخــورد کنــد. در نتیجــه، 
در منطقــه ای بــه نــام »نهــروان« درگیــری ســختی میــان ســپاه حضــرت)ع( و 
یاغی گــران رخ داد کــه بــه »جنــگ خــوارج« معــروف اســت. امــا پیــش از آغــاز نبــرد، 
آن حضــرت مخالفــان را ایــن گونــه مــورد خطــاب قــرارداد: )26( »مــن شــما را بیــم 
می دهــم از اینکــه در کنار ایــن نهــر و در ایــن ســرزمین گــود و پســت کشــته شــوید، 
ــید.  ــته باش ــن نداش ــا م ــت ب ــی برمخالف ــود دلیل ــروردگار خ ــزد پ ــه در ن ــی ک در حال
دنیــا شــما را در گمراهــی پرتــاب کــرده و تقدیــر شــما را بــرای مــرگ آمــاده ســاخته 
اســت. مــن شــما را از ایــن حکمیــت نهــی کــردم ولــی بــا سرســختی، مخالفــت 
نمودیــد و فرمــان مــرا پشــت ســر انداختید تــا بــه دلخــواه شــما تــن دادم. ای گــروه 
کــم عقــل و ای کــم فکرهــا، مــن کار خافــی انجــام نــداده ام و نمی خواســتم بــه 
شــما زیانــی برســانم.« بــه هــر حــال، آنچــه موجــب بــه وجــود آمــدن فرقــه خــوارج 
شــد نیرنــگ عمروعــاص و معاویــه بــه همــراه جهالــت و ســوء برداشــت عــده ای از 

یــاران حضــرت علــی)ع( بــود.

3- بی تفاوتى و راحت طلبى
پــس از قتــل عثمــان، معاویــه پیراهــن عثمــان، خلیفــه ســوم، را علــم کــرد و 
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ــا علــی)ع( اعــان جنــگ داد. در ایــن میــان، عــده ای جانــب  ــه خونخواهــی او ب ب
علــی)ع( و عــده ای جانــب معاویــه را گرفتنــد. عــده ای نیز ماننــد خــوارج هــر دو 

دســته را تفســیق و تکفیــر کردنــد.
دو  درباره ایــن  کــه  دیدنــد  در ایــن  را  راه  بهتریــن  گروهــی  اوضــاع،  درایــن 
شــخصیت قضــاوت نکننــد; خلیفــه اول و دوم را مقــدم داشــتند و قضــاوت دربــاره 
خلیفــه ســوم و چهــارم را بــه تاخیر انداختند. ایــن گــروه را »مرجئــه« نامیدنــد. 
تــا مدتــی محــور گفتــار مرجئــه همیــن بــود ولــی چیــزی نگذشــت کــه مســأله 
عثمــان و علــی)ع( بــه دســت فراموشــی ســپرده شــد و بــه دالیــل خاصــی، مســأله 
ارتــکاب گنــاه کبیــره را مطــرح کردنــد. برخــی مرتکــب گنــاه کبیــره را مؤمــن و برخــی 
ــه  دیگر، ماننــد خــوارج، کافــر می دانســتند. در چنیــن وضعــی، عقیــده مرجئــه، ب
شــکل دیگــری تکامــل یافــت; آنــان موجب نجــات را همان ایمان قلبی و شــهادت 
ارتباطــی به ایمــان آدمی نــدارد.  بــه وظایــف  لفظــی دانســتند و گفتنــد: عمــل 
بنابرایــن، ازایــن جهــت که ایمــان را مقــدم داشــتند و عمــل را بــه تاخیر انداختنــد، 
تــا جایــی  ارزش جلــوه دادن عمــل  بــی  در  گــروه  نامیــده شــدند. این  مرجئــه 
پیــش رفتنــد کــه گفتند ایمــان یــک فــرد گناهــکار با ایمــان فرشــتگان و پیامبــران 
ــدند و  ــی ش ــح کل ــاح - صل ــه اصط ــدار - ب ــت طرف ــان، در نهای ــری می کند. این براب
گفتنــد: بایــد قلــب انســان پــاک باشــد، عمــل چنــدان مهــم نیســت و امیــد اســت 
کــه خداونــد ببخشــاید! علــت پیدایش ایــن گــروه، راحــت طلبــی و بــی تفاوتــی 
اســت; زیرا اینــان بــه صــدر اســام نزدیــک بودنــد و هنــوز بســیاری از صحابــه رســول 
اکــرم)ص( در قیــد حیــات بودنــد و ایشــان می توانســتند تحقیــق کننــد و راه را از 
ــرای شــناخت راه صحیــح، شــواهد و قرایــن فراوانــی  بیراهــه تشــخیص دهنــد. ب

ــود. ــه ب ــه عماریاســر از آن جمل وجــود داشــت ک
ابــن ابــی الحدیــد گفتگــوی شــنیدنی و جالــب ذوالــکاع، از لشــکر معاویــه، را بــا 
ابونــوح، از لشــکر حضــرت امیــر)ع( پیــش از جنــگ صفیــن نقــل می کند کــه چگونه 
از جنــگ و خونریــزی جلوگیــری  نشــانه  به ایــن  بــا تمســک  تــاش می کردنــد 
کنند. اینــان گفتگویــی بیــن عمــار و عمروعاص ترتیب دادنــد. در آنجا، عمروعاص 
اعتــراف کــرد کــه عمــار همیشــه بــا حــق هماهنگــی داشــته اســت. بــا وجود ایــن، 
هرگــز از ایــن نشــانه اســتفاده نکردنــد. ابــن ابــی الحدیــد معتزلــی از مردمانــی کــه در 

ســوژه سـخن
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کتــاب مــاه

جنــگ بــا علــی)ع( بــا وجــود عمــار، بــه شــک و تردیــد افتادنــد ولکــن خــود امــام)ع( 
را کــه شــاخص هدایــت بــود، نادیــده گرفتنــد، تعجــب می کنــد. ابــن ابــی الحدیــد 
می گویــد: »ســر این مطلــب آن اســت کــه قریــش در گمنــام کــردن علــی)ع( و پنهــان 
ــد و مــردم  ــه اّمتیــازات او را محــو نمودن ــا آنجــا ک نمــودن فضایــل او کوشــیدند، ت
ــار و  ــات عم ــتان ماق ــد.« از داس ــم ش ــا ک ــت او در دل ه ــدند و موقعی ــر ش ــی خب ب
ــق از  ــخیص ح ــال تش ــه دنب ــا ب ــی واقع ــر کس ــه اگ ــود ک ــتفاده می ش ــاص اس عمروع
باطــل باشــد می توانــد بــه هدایــت دســت یابــد. از ایــن نمونه هــا در تاریــخ بســیار 
وجــود دارد. شــخصی نــزد ابــن مســعود، صحابــی و کاتــب وحــی پیامبــر)ص( آمــد 
ــرد؟  ــد ک ــا باطــل مشــتبه اســت، چــه بای ــه حــق ب ــه در مــواردی ک و از او پرســید ک
ابــن مســعود می گویــد: »بــه کتــاب خــدا ملتــزم بــاش.« او می گویــد: اگــر هــر کــدام 
خــود را داعــی قــرآن دانســتند چــه؟ پاســخ می دهــد: »عمــار بــا حــق اســت.« )27( 
همچنیــن ابــن ابــی الحدیــد از زیــد بــن ارقــم از پیامبــر اکــرم)ص( نقــل می کنــد 
کــه فرمودنــد: »اال ادلکــم علــی مــا ان تســالمتم علیــه لــم تهلکــوا؟ ان ولیکــم اهّلل 
ــی  ــب فناصحــوه و صدقــوه فــان جبرئیــل اخبرن ــن ابــی طال و ان امامکــم علــی ب

بذلــک.« )28(
ابــن ابــی الحدیــد، می گویــد قریــش از ابتــدا در صــدد پنهــان ســاختن فضایــل 
ــری  ــس دیگ ــر ک ــش از ه ــا بی ــه خلف ــان داد ک ــخ نش ــی تاری ــد )29( ول ــی)ع( بودن عل
در ایــن امــر دســت داشــتند و از نقــل فضایــل علــی)ع( از زبــان مبــارک پیامبــر 

اکــرم)ص( منــع می کردنــد.

4- منع نقل روایت از رسول اكرم)ص(
یکــی دیگــر از حــوادث مهمی کــه در صــدر اســام اتفــاق افتــاد و منشــا پیدایــش 
فرقه هــای متعــددی گردیــد منــع نقل حدیــث از رســول اکرم)ص( اســت. طبق نقل 
مســند احمدبــن حنبــل و بعضــی دیگــر، عمــر در زمــان خافــت خــود، بخشــنامه 
کــرده بــود کــه »ان مــن کتــب حدیثــا فلیمحــه.« )30( منــع تدویــن و نشــر احادیــث 
پیامبراکــرم)ص( پــس از فــوت دو خلیفــه نخســت، بــه صــورت محــدودی تعقیــب 
شــد; در عصــر عثمــان، تنهــا بــه روایاتــی اجــازه نشــر داده شــد کــه در عصــر دو خلیفــه 
نخســت شــنیده شــده بــود. )31( معاویــه نیز به نشــر احادیثی اجــازه داد کــه در عصر 
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خلیفــه دوم شــنیده شــده بود. ایــن ممانعــت تــا عصــر عمــر بــن عبدالعزیــز)101-99( 
بــه صورتــی جــدی ادامــه داشــت و نشــانه تقــدس و احتــرام بــه قــرآن بــود.

گذشــت زمــان ثابــت کــرد کــه منــع تدویــن آثــار رســالت بــه نابــودی دیــن 
می انجامــد. بدیــن دلیــل، عمربــن عبدالعزیــز بــه ابوبکــر بــن حــزم، فقیــه مدینــه، 
نوشــت: »بــه حدیــث پیامبــر بنگــر و آن را بنویــس. مــن از فرســودگی دانــش و از 
بیــن رفتــن دانشمندان ترســناکم. جــز احادیــث پیامبــر، حدیــث کســی را نپذیــر. 
از دانــش حدیــث تحقیــق کنیــد و بنشــینید تــا ناآگاهــان را آگاه ســازید. علــم نابــود 
نمی شــود، مگر اینکــه حالــت خفــا و ســر بــه خــود بگیــرد.« )32( بــا وجود ایــن 
ــاز هــم نهضــت چشــمگیری بــرای تدویــن حدیــث شــکل نگرفــت، جــز  اصــرار، ب
آنکــه برخــی بــه نوشــتن چنــد دفتــر نامنظــم دســت زدنــد. وقتــی دولــت امــوی 
ســقوط کــرد و عباســیان امــور را بــه دســت گرفتنــد در ســال 143 هجــری، در 
دوران خافــت منصــور، نهضتــی عظیــم بــرای تدویــن و نشــرحدیث پــی ریــزی 

گردیــد. در ایــن زمــان، جــز یــک رشــته دفاترنامنظــم چیــزی دراختیارنبــود.
بــه عــاوه، عاقــه مــردم و حکومــت بــه شــنیدن آثــار رســالت ســبب شــد کــه 
رنــدان دنیاپرســت از طریــق جعــل حدیــث بــرای خــود مقــام و موقعیتــی کســب 
کننــد و بــه کرســی اســتادی تکیــه زننــد. کتــب رجالــی، کّذابــان و وّضاعــان بســیاری 
را معرفــی می کنــد کــه بــه دلیــل نیــل بــه مقــام و منصــب یــا ثــروت و اعمــال تعصــب 
ولجاجــت بــر ضــد گروهــی، دســت بــه جعــل حدیــث می زده انــد. تنهــا عامــه 
امینــی; اســامی هفتصد نفــر را به ترتیــب حــروف الفبــا در کتــاب الغدیــر گــرد آورده 
اســت. بــدون شــک،آمار وضاعــان حدیــث بیــش از این هــا اســت. هــر کــدام از ایــن 

ــد. ــراد هــزاران حدیــث جعــل کرده ان اف
ــه راس آن  ــه صــورت مخروطــی اســت ک حدیــث نبــوی در قــرن دوم و ســوم، ب
در عصــر پیامبــر اکــرم)ص( و قاعــده آن را اعصــار بعــدی می ســازد. هــر چــه بــه عصــر 
ــر می شــدیم تعــداد احادیــث کمتــر اســت و هــر چــه از عصــر  پیامبــر)ص( نزدیک ت
آن حضــرت دور می شــویم این تعــداد رو بــه افزایــش اســت، تــا آنجــا کــه احمدبــن 
حنبــل )242 ه( متجــاوز از هفتصــد هــزار حدیــث صحیــح را شــمارش کــرده اســت 
و بخــاری، محــدث معاصــر وی، احادیــث صحیــح خــود را حــدود چهارهــزار از 
ــوداود صحیــح خــود را از میــان  ششــصد هــزار حدیــث موجــود برگزیــده اســت. اب
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پانصــد هــزار حدیــث برگزیــده و فقــط چهــار هــزار و هشــتصد حدیــث را صحیــح 
دانســته اســت. )33( همیــن احادیــث گلچیــن شــده از میــان احادیــث بــی شــمار 
از ســوی محققــان بعــدی مــورد نظــر قــرار گرفــت و بســیاری از آن هــا مشــکوک و یــا 

مــردود تلقــی شــد.
ایــن آشــفته بــازار احادیــث، کــه بیــش از یــک قــرن در محــاق منــع تدویــن 
و مذاکــره بــود، بــه دســت افــراد فرصــت طلــب و دنیاپرســت و احیانــًا زاهــدان 
تاریــخ  تفســیر،  اصــول عقایــد،  از  اســامی،  معــارف  و چنــان در  افتــاد  نــادان 
بــرای  کــه همــه اصحــاب مذاهــب  و مناقــب و فضایــل، آشــفتگی پدیــد آورد 
عقایــد و اصــول آرای خــود، مدارکــی از احادیــث پیامبــر)ص( بــه دســت آوردنــد. 
زیربنــای عقایــد تمــام فــرق اســامی را احادیثــی می ســازد کــه محدثــان آن هــا 
ــه تجســیم، تشــبیه، جبــر،  ــوط ب ــد. احادیــث مرب را در کتاب هــای خــود آورده ان
رؤیــت خــدا بادیــدگان مــادی در روز رســتاخیز و ماننــد آن، کــه در صحیــح بخــاری 

ــه اســت. ــده، ازایــن مقول ــل ش نق

5- احبار و راهبان
مــردم  بیــن  در  گرانبهــا  امانــت  دو  رفــت  دنیــا  از  وقتــی  اکــرم)ص(  پیامبــر 
گذاشــتند: قــرآن و عتــرت )34( و تاکیــد کردنــد که ایــن دو مکمــل یکدیگرنــد 
دو  بین ایــن  اهّلل«  کتــاب  »حســبنا  امــا  اندیشــه  ناپذیرنــد.  جدایــی  هــم  از  و 
از دامــان عتــرت  افتــادن  آثــار رســالت و دور  جدایی انداخــت و منــع تدویــن 
و وارثــان علــوم پیامبــر)ص( یکــی از ایــن دو ثقــل عظیــم را ضایــع کــرد و اّمــت 
اســامی را از آن محــروم ســاخت. از ســوی دیگــر، حــس کنجــکاوی بشــر هرگــز 
ســاکت و آرام نمی نشــیند و پیوســته بــه دنبــال کشــف مجهــوالت اســت و اگــر از 
ــه  ــه جبــران آن می پــردازد. مــردم ب طریــق صحیــح ارضــا نگــردد از راه دیگــری ب
مرجــع دینــی و مفســر قــرآن نیــاز داشــتند و گذشــته از آن، از شــنیدن سرگذشــت 
ــم نماهــای  ــرای عال ــد. در چنیــن وضعیتــی، ب ــذت می بردن ــز ل انبیــای ســلف نی
ــوذر و  ــد اب ــخصیت هایی همانن ــه ش ــی ک ــد. در زمان ــاز ش ــا ب ــی ج ــه خوب ــل ب بدی
عبــداهّلل بــن مســعود توبیــخ می شــدند، بــه تمیــم اوس داری، کــه عمــر خــود را در 
مســیحیت ســپری کــرده و در ســال نهــم هجــری اســام آورده بــود، اجــازه داده 
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می شــود کــه در مســجد پیامبــر)ص( داســتان ســرایی کنــد! از عصــر خلیفــه دوم 
ــه بیــان  ــا کســب مجــوز قانونــی، ب ــه بعــد، احبــار یهــودی و راهبــان مســیحی ب ب
تاریــخ و قصــص انبیــا اقــدام کردنــد.از جملــه کســانی کــه در فرقــه ســازی نقــش 
اساســی داشــتندکعب االحبــار، وهــب بــن منبــه وتمیــم اوس داری هســتند. 

اولــی و دومی دراصــل یهــودی بودندولــی سومی مســیحی بــود.
کعــب االحبــار بنابــر قولــی، در زمــان خافــت ابوبکــر و بنابــر قولــی، در عصــر 
ــه  ــلمانان را ب ــکار مس ــت اف ــی، توانس ــدت کوتاه ــام آورد. در م ــر اس ــت عم خاف
خــود جلــب کنــد، تــا آنجــا کــه ذهبــی دربــاره او می گویــد »او ظــرف علــم از بــزرگان 
علمــای اهــل کتــاب اســت. جماعتــی از تابعیــن از او روایــت نقــل کرده انــد.« 
بیــن  در  را  یهــود  عقایــد  توانســت  عهدیــن«  بــه  »عالــم  عنــوان  بــا  او   )35(
مســلمانان ترویج کنــد. در روایــات او، جســم داشــتن و مرئــی بــودن خــدا کامــًا 
مشــهود اســت. این دو مســأله بعدهــا در شــمار عقایــد اهــل حدیــث درآمــد. وی 
بــا انــواع مکــر و حیلــه توانســت عاقــه خلیفــه دوم را بــه خــود جلــب کنــد و پــس 
از قتــل خلیفــه دوم، توانســت در قلــب خلیفــه بعــدی جــا بــاز کنــد و حتــی مقــام 
مرجعیــت دینــی پیــدا کنــد! خلیفــه ســوم مشــکات فقهــی خــود را بــا او درمیــان 
می گــذارد و از ایــن نظــر، مــورد اعتــراض ابــوذر بــود. )36( کعــب االحبــار، درصــدد 
زمینــه ســازی حکومــت معاویــه نیــز بــود; امــا اجــل بیــش از ایــن بــه او مهلــت 
نــداد. از او نقــل شــده کــه می گفــت: »زادگاه پیامبــر)ص( در مکــه و هجــرت او بــه 
طیبــه )مدینــه( و ســلطنت او در شــام خواهــد بــود.« )37( ایــن مطالــب بعدهــا 

ــات ابوهریــره ودیگــران تکــرار شــد. در روای
ــه  ــه در اواخــر خافــت عثمــان ب وهــب بــن منبــه شــخصیت دیگــری اســت ک
دنیــا آمــد و در ســال 114 از دنیــا رفــت. او نیــز بــه عنــوان »عالــم بــه عهدیــن« 
معــروف شــد و کتابــی بــه نــام قصــص االبــرار و قصــص االخیــار دربــاره زندگــی انبیــا 
نوشــت. وی در اواخــر قــرن اول هجــری، کــه مســأله جبــر و اختیــار مطــرح بــود، از 
طرفــداران نظریــه جبــر بــه شــمار می آمــد و در بــر افروختــن آتش ایــن نــزاع نقــش 
اساســی داشــت. اعتقــادات علمــای یهــودی و مســیحی به ایــن شــکل وارد 
ــا آنجــا کــه داســتان خلقــت آدم و حــوا در تفســیر طبــری  معــارف اسامی شــد، ت

عینــا هماننــد تــورات اســت کــه وهــب بــن منبــه آن را نقــل کــرده اســت.

ســوژه سـخن



180

کتــاب مــاه

6- آشنایی با فرهنگ های بیگانه
ــا پیــروان ادیــان  وقتــی قلمــرو حکومــت اسامی گســترش یافــت، مســلمانان ب
دیگــر آشــنا شــدند. در ایــن بیــن، یهودیــت و ســیحیت بــا تمســک بــه منطــق 
ارســطویی و فرهنــگ یونانــی توانســته بودنــد مبانــی عقیدتــی خــود را بــا دالیــل 
عقلــی اســتحکام بخشــند. مســلمانان در برخــورد بــا آن هــا، خــود را درنوعــی 
ــا توجــه  ــد. ب ــر بودن ــه پذیرت ــد و در نتیجــه، ضرب خــاء فکــری و عقیدتــی می دیدن
بــه ســعه صــدری کــه روحیــه اســامی به مســلمانان داده بــود بــه ســرعت دســت 
بــه کار ترجمــه آثارفاســفه یونانــی وایرانــی شــدند و ازایــن ســاح ضــد دشــمن 
بدانهــاداده  کــه  مختلفــی  باپاســخهای  مســائل  کردند.ایــن  اســتفاده  خــود 

متعددگشــت. فرقه هــای  پیدایــش  می شــدموجب 

7- رسوبات عقیدتى پیش از اسالم
اقوامی کــه اســام می آوردنــد در آییــن قبلــی خــود، دربــاره عقایدی ماننــد خــدا، 
صفــات او، قضــا و قــدر، ثــواب و عقــاب و امثــال آن تصــورات خاصــی داشــتند. 
از ایــن مــوارد، آنچــه آشــکارا، بــر خــاف اعتقــادات اســامی بود، مانند تعــدد آلهــه 
ــه  ــواردی ک ــی در م ــت. ول ــت برمی بس ــا رخ ــای آن ه ــه از دل ه ــتی، البت ــت پرس و ب
اعتقــادات اســامی دارای چنــد وجــه بــود، طبعــا آنــان بــه ســمتی کــه بــا اعتقــادات 
ســابق شــان ســازگار بــود متمایــل می شــدند; مثــا، خــدای یهــود بــه شــکل 
انســان توصیــف شــده بــود، چشــمان او درد می گرفــت، بــا حضــرت آدم)ع( قــدم 
مــی زد، پشــت درختــی پنهــان می شــد، بــا حضــرت یعقــوب)ع( کشــتی می گرفــت 
را  اســام  وقتــی  به ایــن مســائل  آن. معتقــدان  امثــال  و  و شکســت می خــورد 
می پذیرفتنــد بــه آیاتــی کــه در آن هــا دربــاره خــدا، لفــظ گــوش، چشــم و دســت 
بــه کار بــرده شــده بــود متمایــل می گشــتند. بنابرایــن، آن هــا در مورد ایــن الفــاظ 
همیــن معنــای ظاهــری را در نظــر می گرفتنــد و می گفتنــد کــه خــدا واقعــا جســم یــا 

ــا چشــم دارد. )38( ــوش ی گ

8- اختالف ذهنیت آدمیان
انســان ها همــواره طــرز تفکرهــای مختلفــی دارنــد; ممکــن اســت کســی خداونــد 
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را به ایــن صــورت تصــور کنــد: مالــک الملــک، فرمانــروای مطلــق کــه کســی را یــارای 
فرمــان دادن بــه او نیســت; فعــال مــا یشــاء، کســی کــه در احکامــش مجــال چــون و 
چرا نیســت; مختار اســت تا گناهکاران را ببخشــد و نیکوکاران را پاداش دهد، آنکه 
اگــر قــدرت کاملــه خــود را ظاهــر ســازد ســنگریزه کــوه می شــود، شــب روز می گــردد و 
گرمی آتــش بــه ســردی مبــدل می شــود; علــت همــه چیــز اســت و انســان در افعــال 
خــود مختــار نیســت و آنچــه می کنــد همــه فعــل خداســت. این ها تصــورات وافــکار 
»اشــاعره« اســت.در مقابــل، ممکــن اســت دیگری ایــن گونــه در مــورد خداونــد 
ــر مصلحــت اســت، ذره ای  بیندیشــد: تمامی احــکام و کارهــای خداونــد مبتنــی ب
ــم را براســاس و قاعــده ای اســتوار ســاخته  ــی از حکمــت نیســت، او نظــام عال خال
اســت کــه هیــچ خللــی در آن راه نــدارد، در اشــیا خــواص و تاثیــری گــذارده اســت کــه 
هیــچ گاه از آن هــا منفــک نمی شــود، انســان را مختــار آفریــده و تمام افعــال و احکام 
او براســاس عــدل و انصــاف اســت. این ها افــکار و تصوراتــی اســت کــه اعتقــادات 
ــه  ــه« را شــکل می دهــد. گاهــی نیــز ممکــن اســت اختــاف طبایــع آدمی ب »معتزل
صــورت دیگــری تصویــر شــود: بعضــی عقــل را در هــر امــری دخالــت می دهنــد و تــا 
وقتــی چیــزی مســتدل نشــود آن را بــاور نمی کننــد، امــا دیگــری ممکــن اســت بــه 
ــاور  ــنود ب ــی می ش ــه از بزرگ ــی را ک ــر حرف ــد و ه ــرا نباش ــون و چ ــل چ ــه، اه ــچ وج هی

کند. ایــن طــرز تفکــرات در همــه اعصــار و قــرون وجــود داشــته اند. )39(

9- طریقه معاشرت علما و محدثان
از عوامــل عمــده اختــاف، روش معاشــرت علمــا و محدثــان بــود. غالبــًا محدثــان 
و علمــا جــز بــا همکیشــان خــود بــا اهــل هیچ کیــش و مذهبــی معاشــرت نمی کردند; 
گاهــی بــه دلیل اینکــه معاشــرت بــا غیــر را روا نمی دانســتند و گاهــی در تــاش و 
جســتجوی احادیــث و تفحــص و تحقیــق بودنــد و ایــن مجــال را نداشــتند کــه به امر 
دیگــری بپردازنــد. عــاوه برایــن، بعــد مســافت و کمبــود امکانــات موجــب می شــد 
ــه در  ــه، شــیخ ماتریدی ــه عنــوان نمون ــه گــوش آن هــا نرســد. ب ــف ب ــا صــدای مخال ت
اطــراف خراســان بــا شــیخ ابوالحســن اشــعری در بصــره معاصــر بــوده اســت. هــر دو 
ضــد نارســاییهای »اهــل حدیــث« قیــام کردنــد و هر دو ریشــه در اهل حدیــث دارند، 
هرچنــد ماتردیــدی بــه معتزلــه نزدیک تــر بــود ولــی هــر دو مخالــف معتزلــه بودنــد. 
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بــا وجودایــن، بــه دلیل اینکــه از کار همدیگــر خبــر نداشــتند، اختافات ایــن دو بــه 
اختافــات بیــن اشــاعره و ماتریدیــه منجــر شــد. )40(

10- حكومت ها و سلطه ها
ــه مقاصــد خــود از هیــچ  ــرای رســیدن ب حکومت هــا، در طــول تاریــخ، گاهــی ب
امــری فروگــذار نمی کردنــد و از هــر موقعیتــی، کمــال بهــره بــرداری را می نمودنــد. 
لــذا، بــه دلیل اینکــه معــارف بلنــد اســامی در میــان تــوده مــردم از اهمیــت فــوق 
مــوارد  اســت.  نبــوده  امــان  در  حــکام  دســتبرد  از  بــوده،  برخــوردار  العــاده ای 
ــود  ــه مقص ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــد حکومت ه ــان می ده ــه نش ــود دارد ک ــی وج فراوان
ــا قــدرت حمایــت  ــد و از آن ب ــه می دادن خــود، تفســیر خاصــی از متــون دینــی ارائ
می کردنــد. از ســوی دیگــر، دربــاره همــان متــن مقــدس، تفســیرهای دیگــری نیــز 
مطــرح بــود. در ایــن اوضــاع و احــوال، هــر تفســیری طرفــدار خــاص خــود را داشــت 
و ایــن آغــاز تشــتت و تفرقــه بــود. بــه عنــوان نمونــه، بــه ســیر تاریخــی بحــث »قضــا و 

قــدر« و »جبــر و اختیــار« می پردازیــم:
آلــود اســت  بــه جبــر عقیــده ای شــرک  کریــم، عقیــده  قــرآن  آیــات  براســاس 
خــدا  اگــر  می گوینــد  مشــرک  »افــراد  می کــرده:  پیــروی  آن  از  جاهلــی  عــرب  کــه 
نمی خواســت مــا و پدرانمــان شــرک نمی ورزیدیــم وچیــزی راتحریــم نمی کردیــم.« 
بــود.  تــا مدتهــا در میــان مســلمانان رایــج  )انعــام: 148( ایــن عقیــده جاهلــی 
واقــدی از زنــی بــه نــام »ام حــارث« نقــل می کنــد کــه گفــت: »در جنــگ حنیــن 
دیــدم کــه عمربــن خطــاب پــا بــه فــرار گــذارده اســت. بــه او گفتم ایــن چــه کاری 
اســت؟ گفــت تقدیــر الهــی اســت.« )41( دیگرانــی هــم بودنــد کــه چنیــن اعتقــادی 
داشــتند: ســیوطی از عبــداهّلل بــن عمــر نقــل می کنــد کــه »مــردی نــزد ابوبکــر آمــد 
و گفــت: آیــا زنــا بــه تقدیــر الهــی صــورت می گیــرد؟ وی در پاســخ گفــت: آری. آن 
مــرد گفــت: چگونــه می تــوان گفــت کــه خــدا عملــی را بــر مــن تقدیــر نمــوده اســت، 
آنــگاه مــرا کیفــر می دهــد؟ ابوبکــر در پاســخ گفــت: چنین اســت، ای فرزنــد زن بدبو! 
بــه خــدا ســوگند، اگــر کســی پیــش مــن بــود می گفتــم بــا مشــت بــر بینــی تــو بکوبــد 

)دماغــت رابــه خــاک بمالــد.(« )42(
حکومــت امــوی، نیــز در ترویــج مســأله قضــا و قــدر کوشــید. ابوهــال عســکری 
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می گویــد: معاویــه نخســتین کســی اســت کــه می گفــت تمــام کارهــای بنــدگان 
بــا اراده خــدا انجــام می گیــرد. )43( وقتــی عایشــه، همســر پیامبــر اکــرم)ص(، از 
ــر مــردم تحمیــل  ــد، را ب ــد خــود، یزی ــه چــرا بیعــت فرزن ــرد ک ــه بازخواســت ک معاوی
می کنــی در پاســخ گفــت: قضــا و قــدر الهــی اســت و بنــدگان دربــاره آن از خــود 
اختیــار و اراده ای ندارنــد. )44( عبــداهّلل بــن عمــر نیــز وقتــی در مــورد یزیــد بــه 
معاویــه اعتــراض کــرد معاویــه بــه او گفــت: »مــن تــو را از اینکــه وحــدت مســلمانان 
را برهــم بزنــی و خونریــزی در میــان آنــان بــه راه انــدازی بــاز مــی دارم. خافــت 
ــد، قضــای الهــی اســت و بنــدگان درآن اختیــاری ندارنــد«. )45( ایــن  فرزنــدم یزی
طــرز تفکــر بتدریــج، بــه دیگــران نیــز ســرایت کــرد. وقتــی عبــداهّلل بــن مطیــع عــدوی 
بــه عمــر بــن ســعد وقــاص اعتــراض کــرد کــه چــرا حکومــت همــدان و ری رابــر قتــل 
حســین)ع( ترجیح دادی او در پاســخ گفــت: »این هــا امــوری اســت کــه در علــم 

ــود«. )46( ــده ب ــدر ش ــی مق اله
دســتگاه امــوی در کنار این ترویــج، دســت بــه جعــل حدیــث در ایــن بــاره زد. 
صحــاح ســته پــر از ایــن احادیــث می باشــد. اصــول اعتقــادات اهــل حدیــث بــر 
چنیــن احادیثــی بنــا شــده اســت. احمــد بــن حنبــل، پیشــوای اهــل حدیــث، 
چنیــن می گوید:»القــدر خیــره و شــره و قلیلــه و کثیــره و ظاهــره و باطنــه و حلــوه 
و مــره و محبوبــه و مکروهــه، حســنه و ســیئه واولــه وآخــره مــن اهّلل قضــاء قضــاه و 

قــدر قــدره.« )47(
بــر  را  مؤمنــان  بــاره، می گویــد: »خداونــد  در ایــن  اشــعری  ابوالحســن  شــیخ 
اطاعــت موفــق گردانیــده و آن هــا را هدایــت نموده و کافران را گمــراه کرده و هدایت 
ننمــوده اســت... خیروشــر، قضــا وتقدیرالهــی اســت و مابــه خیــر و شــر، شــیرین و 
تلــخ تقدیر ایمــان داریــم و می دانیــم کــه آنچــه به مانرســیده امــکان نداشــته اســت 
کــه برســد وآنچــه بــر ســر مــا آمــده امــکان نداشــته ازمابــاز گــردد. بنــدگان بــرای خــود 

ســود و زیانــی را مالــک نمی شــوند، مگــر چیــزی را کــه خــدا بخواهــد.« )48(

11- واكنش های اجتماعى، عقلى و دینى
ــرای انســان نوعــی اختیــار و آزادی قایــل  مقصــود از قدریــه گروهــی اســت کــه ب
بودنــد. پیدایــش مذهــب قدریــه، واکنش هــای اجتماعــی و عقلــی در برابــر اعتقــاد 
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بــه جبــر بــود کــه محدثــان دســتگاه حاکــم آن را ترویــج می کردنــد. گــروه قدریــه، کــه 
جرمی جــز نشــر عقیــده اختیــار و آزادی نداشــتند، بــه عنــوان نافیــان قضــا و قــدر 
مواخــذه، تنبیــه و بــه دار آویختــه می شــدند. معبــد جهنــی، کــه یکــی از مؤسســان 
فرقــه قدریــه اســت، بــه حســن بصــری گفــت: »فرزنــدان امیــه خونهــا می ریزنــد و 
ــر الهــی اســت. حســن بصــری در پاســخ  ــر طبــق تقدی ــه کارهــای مــا ب می گوینــد ک

گفــت: آنــان دشــمنان خــدا هســتند و دروغ می گوینــد.« )49(
غیــان دمشــقی نیــز بــا معبــد جهنــی هــم عقیــده بــود. شهرســتانی می گویــد: 
»غیــان پیوســته می گفــت: خیــر و شــر بــه دســت بنــده اســت.« )50( ایــن دو از 
ــد و از اینــرو، از  ــرا در مقابــل خلفــا مقاومــت می کردن مظلومــان تاریــخ هســتند; زی
هیــچ اتهامی نســبت بــه آن هــا مضایقــه نمی شــد. معبــد جهنــی بــه دســت حجــاج 
کشــته شــد.)80 ق( غیــان دمشــقی نیــز پــس از یــک محاکمه فرمایشــی به وســیله 

فقیــه وقــت، اوزاعــی، بــر دروازه کیســان دمشــق بــه دار آویختــه شــد. )150 ق(
افــراد جنبــه سیاســی داشــته، نامه هایــی  کــه قتل ایــن  دلیل ایــن مطلــب، 
اســت کــه آنــان بــرای خلفــا نوشــته اند. غیــان دمشــقی، بــه عمــر بــن عبدالعزیــز 
نامــه ای نوشــت و وضــع رقــت بــار غنایــم و بیــت المــال را گوشــزد کــرد. در آن وقــت، 
هشــام بــن عبدالملــک، کــه خلیفــه نبــود ولــی جــزو بیــت امــوی بــود، ســوگند یــاد 
کــرد کــه اگــر خلیفــه شــود این مســأله را بــا غیــان دمشــقی تافــی کنــد و همیــن کار را 
هــم کــرد. )51( بدین ترتیــب، گرچــه خلفــا مدعیــان اختیــار و اراده انســان را از بیــن 
بردنــد ولی ایــن نــوع طــرز تفکــر تکــون پیــدا کــرده بــود و بعدهــا بــه صــورت یــک فرقه 

اساســی بــه نــام »معتزلــه« در آمــد.
بنابرایــن، بــا یــک نــگاه اجمالــی بــه تاریــخ صــدر اســام، مشــاهده می شــود 
ــزرگ اســام)ص( و در مقابــل آن حضــرت  ــد مخالفت هــا از زمــان پیامبــر ب ــه رون ک
شــروع می شــود و بتدریــج قوی تــر شــده و در اواخــر عمــر شــریف آن حضــرت، بــه 
ــه در نهایــت، در»ســقیفه بنــی  ــد ک ــان عمــده سیاســی در می آی صــورت یــک جری
ــه دســت می گیــرد و اّمــت اســامی بدین شــکل متشــتت و  ســاعده«حکومت راب

متفــرق در می آینــد.
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از مبرم ترین نیازهاست و لكن درد اساسى جهان اسالم این  1- »بدون شک، نیاز مسلمانان به اتحاد و اتفاق 
كنند و  كه فرقه های اسالمى به خاطر اتحاد اسالمى از اصول اعتقادی و یا غیراعتقادی خود صرف نظر  نیست 
كار نه منطقى است و نه  كنار بگذارند; چه، این  به اصطالح، مشتركات همه فرق را بگیرند و مختصات همه را 
كوتاهى شود. آنچه  گفتن حقایق  كه در  عملى... به هر حال، طرفداری از تز« اتحاد اسالمى« ایجاب نمى كند 
نباید صورت گیرد، كارهایی است كه احساسات و تعصبات و كینه های مخالف را برمى انگیزد اما بحث علمى سر 
و كارش با عقل و منطق است، نه عواطف واحساسات.«)مرتضى مطهری،اماّمت ورهبری، چاپ چهاردهم، قم، 

انتشارات صدرا،1372، ص 20-17(
2- »اطیعوااهّلل و اطیعوا الرسول و...« )نساء:59(/ »اطیعوااهّلل و رسوله وال تنازعوا...« )انفال:46(

3- بغ دادی مى گوید: »كان المسلمون عند وفاة رسول اهّلل)ص( على منهاج واحد فى اصول الدین و فروعه، غیر 
من اظهر وفاقا واضمر نفاقا.« )الفرق بین الفرق، ص 35، بیروت( شهرستانى نیز در كتاب الملل و النحل، ص 21، 

نظیر همین عبارت را دارد.
ح نهج البالغه، ج 2، ص 861 4- ابن ابی الحدید، شر

5- ابن هشام، السیرة النبویه، ج 3، ص 331، بیروت / ابن ابی الحدید، همان، ج 2، ص 861
كرم)ص(  6- در آغاز ابالغ رسالت، وقتى آیه شریفه »وانذر عشیرتک االقربین« نازل شد على)ع( به فرمان پیامبر ا
چهل تن از خویشاوندان خود، از جمله ابولهب، عباس و حمزه را میهمان كرد. ابولهب جلسه اول را برهم زد. ناگزیر، 
در روز دیگری، به همان ترتیب، از آنان دعوت به عمل آمد و پس از صرف غذا، آن ها را به دین اسالم دعوت فرمودند: 
چه كسى مى خواهد برادر و وزیر من باشد تا او را پس از خود وصى و خلیفه قرار دهم؟ این دعوت سه بار تكرار شد و 
كرم)ص( در باره على)ع( فرمود: او برادر،  در هر بار، تنها على)ع( برخاست و به ایشان پاسخ مثبت داد. آنگاه پیامبرا

وصى و جانشین من است، سخنش را بشنوید و از او اطاعت كنید« )طبری، تاریخ طبری، ج 3، ص 1171 - 1174(
7- اشاره ای است به حدیث منزلت كه پیامبر اكرم)ص( به على)ع( فرمودند: »یا على، تو نسبت به من همانند هارون 

نسبت به موسى هستى، جز آنكه پس از من پیامبری نخواهد بود.« )ابن اثیر، الكامل فى التاریخ، ج 2، ص 278(
8- حادثه روز پنج شنبه، موضوع لوح و قلم

9- عن جابر بن سمرة قال: خطبنا رسول اهّلل)ص( بعرفات »قال المقدمى فى حدیثه: سمعت رسول اهّلل)ص( 
كلهم«  یخطب بمنى و هذا لفظ حدیث ابن الربیع، فسمعته یقول: »لن یزال هذا االمر عزیزا ظاهرا یملک اثناعشر 
كلهم...« )احمد بن حنبل، المسند، بیروت، الطبعة الثانیه، بیروت،  ثم لغط القوم و تكلموا فلم افهم قوله بعد 

دارالفكر، 1414، ج 7، ص 428، حدیث 20981
10- احمد بن حنبل، همان، ج 7، ص 428، حدیث 20981/ منتخب االثر فى االمام الثانى عشر، ص 11 به نقل 
كتاب المهدی، ص 11207- »ان النبى)ص( قال: الیزال اهل هذاالدین ینصرون على  از صحیح ابی داود، ج 2، 
من ناواهم علیه الى اثنى عشر خلیفة فجعل الناس یقومون و یقعدون و تكلم بكلمة لم افهمها...«، همان، ص 

20، به نقل از شیخ طوسى، كتاب الغیبة / احمد بن حنبل، همان، ج 7، حدیث 20993
كتاب االماره، حدیث 9 / احمد بن حنبل،  12- صحیح مسلم، چاپ چهارم، بیروت، 1412ق.، ج 3، ص 1453، 
همان، ج 7، ص 435، حدیث 2120 )در این حدیث لفظ »اصمینها الناس« دو بار تكرار شده است( و ص 428، 
حدیث 20980; راوی این روایات فقط جابربن سمره نیست، بلكه از هشام بن یزید و حفصة بنت سیرین، از طریق 
كم  كفایة االثر و حا ک. به: منتخب االثر به نقل از  ابی العالیه از انس بن مالک نیز این روایت نقل شده است. ر. 

نیشابوری،المستدرک على الصحیحن.
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13- ابن ابی الحدید، همان، ج 1، ص 77 و ج 2، ص 21
14- طبری، همان، چاپ اروپا،ج 2، ص 445و ج 4، ص 1794

15- پیشین، ج 4، ص 1311 -1313 و ج 2، ص 431 از چاپ بیروت
كتاب الوصیة ص 1259 / ابن اثیر، همان، ج 2، ص 122 / طبری، همان، ج 2، ص  16- صحیح مسلم، ج 3، 

426 / بخاری، صحیح بخاری، بیروت،1987، باب مرض النبى، ج 3، احمد بن حبنل، همان، ج 3، ص 246
17- صحیح مسلم، ج 3، كتاب الوصیة، ص 1257
18- صحیح مسلم، ج 3، كتاب الوصیة، ص 1259

19- ابن ابی الحدید، همان، ج 1، ص 165
20- شهرستانى، همان، ج 1، ص 36

21- طبری، همان، ج 2، ص 442 / ابن اثیر، همان، ص 219
22- ابن ابی الحدید، همان، ج 2، ص 20

23- و 24- پیشین، ج 6، ص 10; »واهّلل مااضطرک الى هذا االمر اال الحسد البن عمک« / طبری، همان، ج 3، 
ص 109 و ج 2، ص 446

25- برای توضیح بیشتر مراجعه كنید به ابوالحسن اشعری، مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین، ص 10 و ابن 
ابی الحدید، همان، ج 2، ص 212

26- پیشین، ج 2، ص 271
27 و 28 و29- همان، ج 3، ص 98 و ج 8، ص 17 و ص 271

30- احمد بن حنبل، همان، ج 3، ص 12 -13 / سنن دارمى، ج 1، ص 119
كنز العمال، ج 10، ص 295، حدیث 29490  -31

32- بخاری، همان، باب 77، ج 1، ص 114
33- جعفر سبحانى، بحوث فى الملل و النحل، چاپ دوم، 1408، ج 1، ص 64

34- به این مضمون حدیث ثقلین، در كتاب غایة المرام 39 حدیث از اهل تسنن و 82 حدیث از شیعه نقل شده 
است. )ص 211 - 235(

35- جعفر سبحانى، همان، ج 1، ص 72 به نقل از محمد بن احمد ذهبى، تذكرة الحفاظ، ج 1، ص 52
36- جعفر سبحانى، همان، ج 1، ص 76 به نقل از مسعودی، مروج الذهب، ج 2، ص 339 - 340

37- جعفر سبحانى، همان، ص 77 به نقل از سنن دارمى، ج 1، ص 5
38- شبلى نعمانى، تاریخ علم كالم، ص 8 -9

39- همان، ص 10 -9
40- در باره اختالفات بین این دو مراجعه كنید به جعفر سبحانى، بحوث فى الملل و النحل، ج 3، ص 7

41- واقدی، مغازی، ترجمه محمود مهدوی دامغانى، تهران، مركز نشر دانشگاهى،1366، ج 3، ص 690
42- السیوطى، تاریخ الخلفاء، بیروت، دارالقلم،1406، ص 106 و107

43- محمد تقى الشیخ التستری، االوائل، ج 2، ص 125
44- ابن قتیبه دینوری، االمامة و السیاسة و هو المعروف بتاریخ الخلفاء،ج 1،قم،منشورات الرضى،1363،ص 183

45- پیشین، ج 1، ص 171
46- ابن سعد، طبقات الصحابه، چاپ بیروت، ص 148

47- احمد بن حنبل، طبقات الحنابله، ج 1، ص 15، كتاب السنة، ص 44 - 50
48- ابوالحسن اشعری، همان، ص 325 و 320

49- جعفر سبحانى، همان، ج 3، ص 103 به نقل از الخطط المغریزیه، ج 2، ص 356
50- و 51- شهرستانى، همان، ج 1، ص 16 و47

……………………………………………………………
منبع: فصلنامه معرفت، شماره 18 , پورمحمد، محسن
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کلیاتی پیرامون فرق شیعه
ــاران و تابعــان شــخص معینــی اســت و  ــه معنــی پیــروان و ی شــیعه در لغــت ب
چــون شــیعیان بــه الیــت حضــرت علــی بــن ابــی طالــب)ع( و بــه پیــروی از مکتــب 
علــی)ع(  را شــیعه  از ایــن جهت ایشــان  اعتقــاد داشــتند  آن حضــرت  روحانــی 
یعنــی پیــروان علــی)ع( گفته انــد، کــه بعدهــا در اثــر کثــرت اســتعمال مضــاف الیــه 

علــی)ع( را از آخــر آن حــذف کردنــد و معــروف بــه شــیعه شــدند.
قتــل  از  بعــد  اموی ایشــان  مخالفــان  و  شــیعه  اختــاف  از  کــه  از ایــن  پیــش 
عثمــان ســخن گوئیــم، بهتــر اســت بــه عقــب برویــم و اختــاف بیــن بنی هاشــم و 

بنــی عبــد شــمس را در روزگار جاهلیــت جســتجو نمائیــم.
چنــان کــه می دانیــم نفــوذ و ســلطه قریــش بــر مّکــه و خانــه کعبــه از زمــان قصــی 
بــن کاب نیــای بــزرگ رســول خــدا آغــاز می شــود. قصــی قبیلــه قریــش را در مّکــه 
ــام دار النــدوه ســاخت و  ــه ن ــان انجمنــی ب ــرای آن و پیرامــون کعبــه جــای داد و ب
منصــب کلیــدداری و ســقایت و رفــادت )آب دادن و پذیرایــی از زائــران( را بــه 
عهــده گرفــت، تا ایــن کــه نوبــت به هاشــم بــن عبــد منــاف نــواده او رسید. هاشــم 
بــا وجــود آن کــه از بــرادرش عبــد شــمس خردســال تر بــود ولــی چــون توانگــر و 
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بخشــنده بــود و بــرادرش عبــد شــمس غالبــًا بــه ســفر می رفــت فرصــت آن را یافــت 
کــه مناصــب ســقایت و رفــادت و کلیــدداری کعبــه و والیــت بــر قریــش را بخــود 

اختصــاص دهــد.
بــرادرش عبــد شــمس بــه گمنامی درگذشــت، اّمــا پســر او امیــة بــن عبــد شــمس 
از عمــوی خود هاشــم اطاعــت ننمــود و دعــوی ریاســت بــر قریــش کــرد. اختــاف 
در میــان آن دو بــاال گرفــت و کار بــه داوری کاهنــی خزاعــی انجامیــد. وی امیــه 
را محکــوم ســاخت و حــق را بــه جانب هاشــم داد، در نتیجه ایــن داوری امیــه 
ناگزیــر شــد کــه مــدت ده ســال از مّکــه تبعیــد شــود و بــه شــام رود. ایــن نخســتین 
دشــمنی بیــن خانــدان عبــد منــاف بــود کــه حاصــل آن منتهــی بــه کینــه دیرینــه و 
اختــاف بیــن بنی هاشــم و بنــی عبدمنــاف گردید. ایــن دشــمنی تــا زمــان بعثــت 

رســول خــدا ادامــه داشــت.
بــه قــول مقریزی: هاشــم و عبــد شــمس دو پســر توامــان )دوقلــو( بودنــد و عبــد 
شــمس پیــش از هاشــم ســر از زهــدان مــادر درآورد در حالــی کــه انگشــت یکــی از 
آن دو بــه پیشــانی دیگــری چســبیده بــود. بــرای آن کــه آن دو بچــه توامــان را از 
یکدیگــر جــدا کننــد شمشــیر کشــیده و انگشــت یکــی را از پیشــانی دیگــری جــدا 
کردنــد. از آن روز عــرب دربــاره آنــان تطّیــر زده و گفتنــد: جنــگ و ســتیز در بیــن 

ــا ابــد ادامــه دارد. فرزنــدان آن دو ت
چــون رســول خــدا بــه پیغمبــری مبعــوث شــد، ابــو ســفیان بــن حــرب بــن امیــه 
بــن عبــد شــمس کــه در آن هنــگام از بــزرگان قریــش بــه شــمار می رفــت و پــس 
ــا  ــا آن ج ــت ت ــده داش ــر عه ــه را ب ــت آن طایف ــب ریاس ــاب ابوطال ــت جن از درگذش
کــه توانســت بــا رســول خــدا دشــمنی ورزیــد و چــون طالــع حضــرت محمــد)ص( 
ــب  ــد المطل ــن عب ــاس ب ــد، عب ــان دی ــی او را درخش ــده سیاس ــت و آین ــد یاف را بلن
عمــوی آن حضــرت را وســیله قــرار داد و بــه خاطــر دنیــا و نــه دیــن، قبــول اســام 
کــرد تــا بتوانــد بــرای خــود و فرزندانــش در دســتگاه محمــدی مقــام و منصــب 

جدیــدی پیــدا کنــد.
گوینــد: در زمــان خافــت عثمــان، روزی وی از مســجد بــه ســرای خــود می شــد 
و بنــی امیــه در گــرد او بودنــد. ابــو ســفیان در آمــد و گفــت: »یــا بنــی امیــه تلقفوهــا 
تلقــف الکــرة فوالــذی یحلــف بــه ابوســفیان مــا مــن عــذاب و ال حســاب و ال جنــة و 
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ال نــار و ال بعــث و ال قیامــة.« یعنــی: ای بنــی امیــه )منظــور عثمــان و خویشــاوندان 
بــه یکدیگــر دهیــد،  و  گیریــد  گــوی در دســت  را چــون  پادشــاهی  اوســت( این 
ســوگند بــه کســی کــه ابوســفیان بــه او قســم می خــورد عــذاب و حســاب و بهشــت 

و دوزخ و آتــش و رســتاخیز و قیاّمتــی نیســت.
چنــان کــه می دانیــم بــا حیله هایــی کــه بنــی امیــه بــکار بردنــد پــس از حضــرت 
ــان بنــی عبــد شــمس  ــن ابوســفیان رســید و اموی ــه ب ــه معاوی علــی)ع( خافــت ب

انتقــام خــود را از بنی هاشــم گرفتنــد.
هنگامی کــه معاویــه در می گذشــت بــه پســرش یزیــد وصیــت کــرد کــه بکوشــد 
بنــی امیــه و آل بنــی عبــد شــمس را بــر آل ابوتــراب یعنــی علــی بــن ابــی طالــب)ع( 

مقــدم دارد.
زمانــی کــه ســر مبــارک حضــرت حســین بــن علــی)ع( را بــه مجلــس یزیــد در 
ــه ســر بــی تــن آن حضــرت نگریســته و ایــن ابیــات را بخوانــد: ــد او ب دمشــق بردن

لیت اشیاخی ببدر شهدوا
وقعة الخزرج من وقع االسل
لست من عتبة ان لم انتقم
من بنی احمد ما کان فعل

لعبت هاشم بالملک
فاخبر جاء و ال وحی نزل

کاش بــزرگان قریــش کــه در بــدر )واقعــه خــزرج( بــه شمشــیر محمــدی شــهید 
شــدند در اینجــا حاضــر بودنــد )و ایــن ســر بــی تــن حســین بــن علی هاشــمی را 
می دیدنــد(، مــن از خانــدان عتبــه بــن ربیعــة بــن عبــد شــمس نباشــم اگــر انتقــام 
ــد  ــن عب ــة ب ــن ربیع ــة ب ــه عتب ــت ک ــد دانس ــرم. )بای ــد نگی ــدان احم ــان را از فرزن آن
ــود کــه در ســال دوم هجــری در جنــگ بــدر  شــمس از بنــی امیــه و کفــار قریــش ب
کشــته شــد.( هاشــم بــا پادشــاهی و ملــک بــازی کــرد حــال آن کــه نــه خبــری 

ــازل شــده اســت. ــه وحــی ن رســیده اســت و ن
مقریــزی گویــد: چــون خافــت بــه عثمــان بــن عفــان بــن ابوالعــاص بــن امیــه 
ــن عبدالمطلــب  ــر ســر قبــر حمــزة ب ــو ســفیان ســخت شــادمان شــد و ب رســید اب
و  کوفــت  آن  بــر  پــای  و  رفــت  اســام  و نخســتین شــهید  رســول خــدا  عمــوی 

ســوژه سـخن
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ــرانجام  ــدی س ــتن دادی، دی ــه کش ــود را ب ــدی و خ ــا جنگی ــا م ــوده ب ــت: »بیه گف
فرمانروایــی بــه بنــی امیــه رســید!«

همیــن اختــاف دیریــن بیــن بنی هاشــم و بنــی امیــه بــود کــه پــس از قتــل 
عثمــان موجــب تجــاوز معاویــه بــه ابوســفیان بــه حــق مســلم علــی)ع( در خافــت 
گردیــد کــه بــه عکــس العمــل منطقــی و حقانــی بــه نــام مذهــب شــیعه انجامیــد.

حدیث غدیر
 بنــا بــر ســیره ابــن هشــام و تاریــخ طبــری، در اواخــر ذیقعــده ســال دهــم 
هجــری رســول خــدا)ص( بــا زنــان و یــاران و کســان خــود بــه زیــارت کعبــه رفــت 
و چون ایــن ســفر در آخریــن ســال زندگــی پیامبــر)ص( روی داد، آن را »حجــة 
الــوداع« خوانده انــد. حضــرت علــی)ع( در ایــن هنــگام از یــک ماموریــت جنگــی 
رســول  بــه  و  گمــارد  لشــکریان  بــر  خــود  جــای  بــه  را  کســی  بــود.  رســیده  فــرا 
آن  غیبــت  بودنــد،  آمــده  یمــن  از  وی  بــا  کــه  لشــکریان  پیوســت.  خــدا)ص( 
حضــرت را مغتنــم داشــته و از غنائــم جنگــی چنــد دســتی جامعــه برداشــته و 

بــی اجــازت آن حضــرت بــر تــن کردنــد.
پــس از ادای مراســم حــج حضــرت علــی)ع( بازگشــت، چــون لشــکریان را در آن 

حــال دیــد برآشــفت و بــه گمــارده خــود گفــت: چرا ایــن جامه هــا را پوشــیده اند؟
وی گفت: برای آن جامه ها را به او پوشانیدم تا آراسته باشند.

حضــرت علــی)ع( گفــت: جامه هــا را برکننــد تــا آن هــا را بیــن مســتحقان واقعــی 
قســمت کننــد.

لشــکریان او ســخت برنجیدنــد و شــکایت پیــش رســول خــدا بردنــد. پیغمبــر 
ــرای فرونشــاندن این فتنــه برخاســت و فرمــود: ب

ــه ال خشــن فــی ذات اهّلل او فــی ســبیل  »ایهــا النــاس ال تشــکوا علیــا فــو اهّلل ان
اهّلل مــن یشــکی.« یعنــی ای مــردم از علــی)ع( شــکوه نکنیــد، بــه خــدا ســوگند وی 
در امــری کــه مربــوط بــه خــدا باشــد ســخت گیرتــر از آنســت کــه از او گلــه تــوان کــرد.

ــه مدینــه بازگشــت و در  ــا لشــکریان خــود ب پــس از مراســم حــج رســول خــدا ب
هجدهــم ذیحجــه همــان ســال در راه آبگیــری بــه نــام غدیرخــم کــه نزدیــک 
ــتوران  ــدا)ص( از س ــول خ ــا رس ــلمانان ب ــید. مس ــود رس ــه ب ــام جحف ــه ن ــی ب محل
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خــود فــرود آمدنــد تــا چنــدی بیاســایند.
ــزل الیــک مــن رّبــک  ــغ مــا ان ــه »یا اّیهــا الّرســول بّل در اخبــار شــیعه آمــده کــه آی
ــم تفعــل فمــا بّلغــت رســالته و اهّلل یعصمــک مــن الّنــاس...« مائــده/67. و ان ّل
یعنــی ای پیغمبــر برســان آنچــه را بــر تــو از رســول پــروردگار نــازل شــده و اگــر 
نــگاه  مــردم  از  خداوند تــرا  باشــی،  نرســانیده  خدایــت  پیغــام  نکنــی  چنیــن 
مــی دارد، نــازل شــد. ســپس پیغمبــر بــر منبــری از جهــاز شــتر بــاال رفــت و علــی را 
بــا خــود بــاال بــرد و پــس از خوانــدن خطبــه ای کــه محدثــان عاّمــه و خاصــه آن را 
ــوداع« گوینــد، دســت حضــرت علــی)ع( گرفــت و فرمــود: »مــن  خطبــه »حجــة ال
کنــت مــواله فهــذا علــی مــواله اللهــم وال مــن وااله و عــاد مــن عــاداه.« یعنــی هــر 
کــه مــن ســرور اویــم علــی)ع( ســرور اوســت، خدایــا دوســت بــدار دوســتش را و 

دشــمن بــدار دشــمن او را...
همــه موّرخــان عامــه و خاصه ایــن حدیــث را نقــل کرده انــد، منتهــی مورخــان 
عامــه آن را مربــوط بــه نارضایــی لشــکریان حضــرت علــی)ع( از او می داننــد ولــی 
محّدثــان خاّصــه بنابــه آیــه »... الیــوم اکملــت لکــم دینکــم و اتممــت علیکــم 
نعمتــی و رضیــت لکــم االســام دینــا...« مائــده/3. یعنــی امــروز دیــن شــما را 
کامــل کــردم و نعمــت خــود را بــر شــما تمــام نمــودم و اســام را بــر شــما پســندیدم، 

ــر را دلیــل جانشــینی علــی)ع( می داننــد.)1( حدیــث غدی
مقــارن رحلــت رســول خــدا)ص( هنگامی کــه علــی)ع( و ابــن عبــاس مشــغول 
غســل دادن جســد و کفــن و دفــن آن حضــرت بودنــد. انصــار یا مســلمانان مدینه 
در زیــر ســقفی کــه آن را »ســقیفه بنــی ســاعده« می گفتنــد گردآمدنــد و خواســتار 
امــارت ســعد بــن عبــاده خزرجــی شــدند، ســپس ابوبکــر و عمــر بــا ابوعبیــده جــراح 

و گروهــی از مهاجــران بــه »ســقیفه« رفتنــد.
از  پیــش  کــه  بودنــد  انصــار همیــن مهاجــران  گفــت: ای  و  برخاســت  ابوبکــر 
شــما بــه دیــن اســام درآمدنــد و بــرای فرونشــاندن اختاف ایــن حدیــث را از 
پیغمبــر)ص( روایــت کــرد کــه فرمــود: »االئمــة مــن قریــش« یــا »الخلیفــة مــن 
قریــش« یعنــی امامــان و جانشــین رســول خــدا)ص( بایــد از قریــش باشــند.

بــر اثــر حســن عقیدتــی کــه مهاجــر و انصــار بــه رســول خــدا)ص( داشــتند بــدون 
آن کــه در صحــت و ســقم این ســخن تحقیقــی کــرده باشــند آن را پذیرفتنــد و 
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ابوبکــر را کــه پــدر زن رســول خــدا)ص( بــود بــه خافــت برداشــتند.
در ایــن هنــگام مســلمانان بــه چهــار دســته شــده بودنــد، گروهــی کثیــر طرفــدار 
ــد، دســته ای از انصــار از امــارت ســعد بــن عبــاده حمایــت  ــا ابوبکــر بودن بیعــت ب
می کردنــد و عــّده ای قلیــل از بنی هاشــم و انصــار طرفــدار خافــت علــی)ع( بودنــد 
و گــروه چهــارم عثمــان و بنــی امیــه بودنــد کــه هنــوز در امــر خافت تردیــد داشــتند 

و نمی دانســتند کــه بــه کــدام دســته روی آورنــد.
بنی هاشــم و چنــد تــن از انصــار در خانــه علــی)ع( و فاطمــه)س( جمــع شــدند 
و از بیعــت بــا ابوبکــر خــودداری کردنــد و می خواســتند علــی)ع( را بــه اماّمــت 
برگزیننــد. بــه قــول ابــن قتیبــه: حضــرت علــی)ع( بــه نــزد ابوبکــر آمــد و گفــت کــه: 
مــن به ایــن امــر از شــما ســزاوارترم و بــر شماســت کــه بــا مــن بیعــت کنیــد و در ایــن 

مــورد بــه مــن ســتم روا داشــته اید.
ــرا  ــو ف ــو هیچــگاه از خافــت دور نیســتی و نوبــت ت ابوبکــر گفــت: ای علــی)ع( ت

خواهــد رســید.
حضــرت علــی)ع( از بیــم شــکاف در بیــن مســلمانان قصــد بیعــت داشــت ولــی 
حضــرت فاطمــه)س( او را از ایــن کار مانــع می شــد و تــا آن حضــرت در حیــات 
ــا ابوبکــر بیعــت نکــرد و پــس از رحلــت حضــرت فاطمــه)س( برای ایــن کــه  ــود ب ب

ــرد. )2( ــا ابوبکــر بیعــت ک اختافــی در میــان مســلمانان روی ندهــد ب
دالیــل اماّمــت علــی)ع(: شــیعه امامیــه بــه روایــات متواتــر بــه حدیــث غدیــر و 
نــص جلــی پیغمبــر)ص( دربــاره جانشــینی علــی)ع( اســتناد کننــد و ایــن آیــات را 

دلیــل والیــت آن حضــرت داننــد:
»اّنمــا ولّیکــم اهّلل و رســوله و اّلذیــن آمنــوا اّلذیــن یقیمــون الصلــوة و یؤتــون 

الّزکــوة و هــم راکعــون.« مائــدة / 55.
لکــم  اتممــت علیکــم نعمتــی و رضیــت  و  لکــم دینکــم  اکملــت  الیــوم   ...«

مائــدة/3. دینــا...«  االســام 
»یا اّیهــا الّرســول بّلــغ مــا انــزل الیــک مــن رّبــک و ان لــم تفعــل فمــا بّلغــت 

مائــده/67. الّنــاس...«  مــن  یعصمــک  اهّلل  و  رســالته 
»و ان تظاهــرا علیــه فــاّن اهّلل هــو مولیــه و جبریــل و صالــح المؤمنیــن...« 

تحریــم / 4.
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آیه مباهله
»... تعالــوا نــدع ابناءنــا و ابناءکــم و نســائنا و نســائکم و انفســنا و انفســکم ثــّم 

نبتهــل فنجعــل لعنــت اهّلل علــی الکاذبیــن.« آل عمــران / 61.
گویند مقصود همه این آیات والیت حضرت علی بن ابیطالب)ع( است.

همچنیــن بــه احادیثــی از ایــن قبیــل اســتناد جوینــد: انــت الخلیفــة مــن بعــدی 
و انــت وصّیــی و قاضــی دینــی.

انت مّنی بمنزلة هارون من موسی ااّل انه ال نبی بعدی.
انا مدینة العلم و علی بابها.

اّن علیــا منــی و انــا منــه و هــو ولــّی کل مؤمــن بعــدی، مثــل اهــل بیتــی کمثــل 
ســفینة نــوح مــن رکبهــا نجــی و مــن تخلــف عنهــا غــرق.

اهــل ســنت و جماعــت بدون ایــن کــه حــق خافــت را از خلفــای ســه گانــه پیــش 
علــی)ع( ســلب کننــد، علــی)ع( را مــردی صاحــب فضیلــت و معرفــت و از حیــث 

تقــوی برتــر از دیگــر اصحــاب می داننــد. )3(
اهــل ســنت و جماعــت بــه دنبــال نــام صحابــه رســول خــدا)ص( و ســه خلیفــه 
ــا  ــد و تنه ــر کنن ــد، ذک ــی باش ــد از او راض ــی خداون ــه، یعن ــی اهّلل عن ــارت رض اّول عب
در مــورد حضــرت علــی بــن ابیطالــب)ع( از جهــت فضــل و علــّو مقامی کــه دارد بــه 
مناســبت آن کــه در جاهلیــت کــودک بــوده و ماننــد دیگــر اصحــاب بــت نپرســتیده 
اســت و روی بــر بتــان نمالیــده از ایــن جهــت بــرای وی عبــارت کــّرم اهّلل وجهــه 
یعنــی خداونــد رویــش را درخشــان ســازد و قــدر و منزلتــش را بیفزایــد بــکار برنــد.

پــس از قتــل عثمــان ســرانجام مســلمانان حضــرت علــی)ع( را بــه خافــت 
برداشــتند و بــا او بیعــت کردنــد )ذیحجــه ســال 35 ه.(.

حضــرت علــی)ع( زیربــار خافــت نمی رفــت، ولــی او را بدینــکار ناگزیــر ســاختند و 
مشــکات بســیاری برایش ایجــاد کردنــد.

چنــان کــه می دانیــد پــس از مــدت کوتاهــی حضــرت علــی)ع( بــا زبیــر و طلحــه 
کــه در بصــره بــر او شــوریده بودنــد بــه جنــگ برخاســت و چــون عایشــه در ایــن 
جنــگ با ایشــان همــراه بــود و بــر اشــتری ســوار گشــته بــود، آن جنــگ را »جنــگ 
جمــل« گفتند. ایــن جنــگ در جمــادی االخــر ســال 36 هجــری بــه شکســت 

طلحــه و زبیــر انجامیــد.

ســوژه سـخن
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ــام »صفیــن« جنگــی  ــه ن ــه شــورش آورد و در محلــی ب ــه ســر ب پــس از آن معاوی
بیــن او و حضــرت علــی)ع( روی داد )ذیحجــه ســال 36 ه.(، ســرانجام در رمضــان 

ســال 37 بــه داوری عمــرو بــن عــاص و ابــو موســی اشــعری خاتمــه یافــت.
ســپس خــوارج بــر او شــوریدند و پــس از شکســت های پــی در پــی ســرانجام 
یکــی از ایشــان بــه نــام عبــد الرحمــن بــن ملجــم آن حضــرت را در ســر نمــاز در 
نوزدهــم رمضــان ســال 40 هجــری بــا شمشــیر زهرآگیــن ضربــت زد و آن حضــرت در 

ــید. ــهادت رس ــه ش ــم ب ــاه از آن زخ ــان م 21 هم
پــس از رحلــت آن حضــرت شــیعیان کوفــه بــا حســن بن علــی)ع( بیعت کــرده ولی 
در عهــد خــود وفــادار نماندنــد چنــان کــه آن حضــرت ناچــار شــد با معاویــه صلح کند 
و او بــدون مصلحــت دیــد و شــورای مســلمانان به ایــن امــر خطیر، خــود را به عنف و 

زور بــر مســند خافــت نشــانید و خافــت را در خانــدان خــود موروثی کرد.
معاویــه بــر خــاف قــرارداد صلحــی کــه بــا حســن بــن علــی)ع( بســته بــود پــس از 
نشســتن بــر مســند خافــت، دســتور داد علــی)ع( را بــر ســر منابــر دشــنام دهنــد و 
ــا کینــه ابوتــراب ســّب می کردنــد. غافــل از ایــن که ایــن  بــرای توهیــن بــه وی او را ب

کنیــه را رســول خــدا بــه آن حضــرت داده بــود.
در ایــن زمــان بنــی امیــه و معاویــه بــن ابوســفیان انتقــام خــود را از بنی هاشــم 
گرفتنــد. معاویــه دســتور داد: هــر کــس دوســتدار علــی)ع( باشــد نامــش را از دیــوان 

عطــا و بیــت المــال حــذف کننــد و او را مــورد شــکنجه و آزار قــرار دهنــد.
از مظالــم بنــی امیــه بــر شــیعه آن بــود کــه چــون عبیــد اهّلل بــن زیــاد بــر مســلم بــن 
عقیــل ســت یافــت هــر کــه را که گمــان می کــرد از شــیعیان و هواخواهان علی)ع( اســت 
او را بــه زنــدان می افکندنــد چنــان کــه دوازده هــزار تــن از شــیعیان در زنــدان او بودنــد.

شهادت امام حسین)ع(: 
پــس از معاویــه پســرش یزیــد خافــت یافــت. وی جوانــی فاســق و فاجــر بــود و 
مســلمانان از خافــت آن جــوان هوســباز راضــی نبودنــد، از ایــن جهــت مــردم کوفــه 
ــد در نامه هایــی بــه حســین بــن علــی)ع(  کــه بیشــتر شــیعه و پیــرو علــی)ع( بودن
نوشــته او را از مدینــه بــه کوفــه طلــب کردنــد و بــه آن حضــرت وعــده یــاری دادنــد.

حضــرت پســر عــم خــود مســلم بــن عقیــل را بــرای تحقیــق بــه کوفــه فرســتاد. 
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مســلم در آغــاز پیشــرفت زیــادی داشــت و گــروه زیــادی بــا او بیعــت کردنــد، اّمــا 
بــزودی یزیــد عبیــداهّلل را کــه والــی بصــره بــود بــه کوفــه گســیل داشــت. عبیــداهّلل بــا 

حیلــه و تزویــر مســلم بــن عقیــل و هانــی بــن عــروه حامــی او را بکشــت.
ــا اهــل  ــود ب ــه او نوشــته ب ــه قبــا مســلم ب ــر نامه هایــی ک ــر اث امــام حســین)ع( ب
ــه کوفــه رهســپار شــد  ــارت کعبــه ب و عیــال خــود از مدینــه بیــرون آمــد و پــس از زی
و چــون آالت و عدتــی نداشــت بــا هفتــاد و دو تــن از فرزنــدان و نزدیکانــش بــه 

شــهادت رســید.
ــرات  ــک رود ف ــا )4( نزدی ــم در کرب ــل قدی ــی باب ــز در نزدیک ــم انگی ــه غ ــن واقع ای
واقــع شــد. دهــم محــرم 61 هجــری مطابــق بــا دهــم اکتبــر ســال 680 میــادی و 
هجدهــم مهرمــاه 58 شمســی. بــه قــول الفخــری: »محققــا فاجعــه ای ننگین تــر 
از شــهادت امــام حســین)ع( در اســام روی نــداده اســت.«  ایــن واقعــه دردنــاک 
موجــب عکــس العمــل مثبتــی در تقویــت شــیعه و جاودانــی آن مذهــب گردیــد.

بعــد از شــهادت حضــرت حســین بــن علــی)ع( مــردم کوفــه ســخت اندوهگین 
ــد و خــود را  ــه کردن ــه آن حضــرت پشــیمان شــده و توب ــاری نکــردن ب شــدند و از ی

تّوابیــن خواندنــد و بــا پیشــوایی ســلیمان بــن صــرد خزاعــی قیــام کردنــد.
ســلیمان بــن صــرد )28 - 65 ه.( از اصحــاب پیغمبــر)ص( و علــی)ع( بــود 
ــا یــاران خــود خلــع مــروان بــن حکــم را خواســتار شــدند. مــروان عبیــد اهّلل بــن  ب
زیــاد را بــه جنگ ایشــان فرســتاد و بــا کشــته شــدن ســلیمان شــورش کوفیــان 

ه.(.  65( فرونشســت 

کیسانیه:
بعــد از شکســت قیــام تّوابیــن، مختــار بــن ابــو عبیــد ثقفــی هواخواهــان علــی)ع( 
را در کوفــه گــرد کــرد و بــه خونخواهــی برخاســت )66 ه.(، ســپس قاتــان و کســانی 
را کــه در کشــتن امــام حســین)ع( دســت داشــتند دســتگیر کــرده همــه را بکشــت 
و ســرانجام خــود وی در 68 هجــری از مصعــب بــن زبیــر شکســت خــورد در مــذار 
میــان واســط و بصــره بــه قتــل رســید و از لشــکریان او قریــب هفــت هــزار تــن اســیر 
شــدند کــه اغلب ایشــان ایرانی بودنــد و همــه از دم تیــغ لشــکر مصعــب گذشــتند.

مختــار بــرای پیشــرفت کار خــود نخســت شــیعیان را دعــوت بــه پیشــوایی علــی 

ســوژه سـخن
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بــن حســین)ع( )زیــن العابدیــن( و ســپس محمــد بــن حنفیــه بــرادر امام حســن)ع( 
و امــام حســین)ع( نمــود و پیــروان او را »حنفیــه« یــا »کیســانیه« گوینــد. .

زیدیه:
بزرگتریــن قیــام پــس از شــهادت حســین بــن علــی)ع(، قیــام زیــد بــن علــی بــن 
الحســین بــود. وی در ســال 122 هجــری بــر عامــل عبــد الملــک بــن مــروان در کوفه 

خــروج کــرد و در آن واقعــه بــه شــهادت رســید. .
ــرت  ــت حض ــاره خاف ــی« درب ــص جل ــه »ن ــل ب ــه قائ ــه ک ــاف امامی ــر خ ــه ب زیدی
علــی)ع( هســتند، قایــل بــه »نــص خفی« شــدند و گفتند: نصــی را که پیغمبر)ص( 
دربــاره علــی)ع( کــرد »نــص خفــی« یــا تعییــن پنهــان اســت و آن حضــرت بنابــر 
مصالحــی راز امــام علــی)ع( را بــه بعضــی از پیروانــش فرمــوده اســت، از ایــن جهــت 

بــر خــاف شــیعه امامیــه، خافــت ابوبکــر و عمــر و عثمــان را شــرعی داننــد.
ــان قیــام  ــر علیــه اموی ــوادگان او یکــی پــس از دیگــری ب ــدان و ن ــد فرزن بعــد از زی
ــای  ــاه کوهه ــه و در پن ــدران گریخت ــان و مازن ــه گی ــان ب ــد از ایش ــی چن ــا تن ــد ت کردن
ــان  ــان را علوی ــه آن ــد ک ــکیل دادن ــود تش ــرای خ ــی ب ــرزمین حکومتهای ــد آن س بلن

گیــان و طبرســتان خواننــد.

شیعه جعفری:
جعفــر  امــام  او  ارجمنــد  فرزنــد  و  باقــر)ع(  محمــد  امــام  حضــرت  زمــان  تــا 
خافــت  پیــروان  و  داشــت  سیاســی)5(  جنبــه  بیشــتر  شــیعیان  صــادق)ع(، 
حضــرت علــی)ع( و فرزندانــش را شــیعیان علــی)ع( می گفتنــد، ولــی از زمان ایــن 
امامیــن همامیــن شــیعه جنبــه مذهبــی پیــدا کــرد و در مقابــل ســنت و جماعــت 

قــرار گرفــت.
در مجلــس درس آن دو امــام بســیاری از روات حدیــث و بــزرگان تلمذ می کردند 
و بــر اثــر درک محضــر آن دو امــام چهارصد رســاله در شــرایع اســام نگاشــته شــد که 

آن هــا را »اصــول اربعمائــه« یعنی ریشــه های چهارصــد گانه نامیدند.
از آن زمــان تــا ســال 300 هجــری کــه تقریبــا دویســت ســال باشــد، شــیعیانی کــه از 
ائمــه دور و یــا بواســطه غیبــت صغــری از امــام غایــب مهجــور بودنــد به ایــن چهارصد 
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رســاله کــه هــر کــدام محتــوی بابــی از ابــواب »فقــه شــیعه« بــود عمــل می کردنــد.
زمــان  از  امامیــه  محدثــان  ه.(،  در 413  گذشــته  )در  مفیــد  شــیخ  قــول  بــه 
حضــرت علــی)ع( تــا عهــد امــام حســن عســگری)ع(، چهارصــد کتــاب تالیــف کــرده 
بــود و آن هــا را »اصــول« می خواندنــد تا ایــن کــه در حــدود ســال 300 هجــری، ثقــة 
ــر مســند فقاهــت  االســام محمــد بــن یعقــوب کلینــی )در گذشــته در 328 ه.( ب
ــا کمــال دقــت در مــدت بیســت ســال توانســت آن چهارصــد رســاله  نشســت و ب
اصــل را جمــع نمــوده و در پنــج مجلــد یکــی در اصــول و ســه در فــروع دیــن و یکــی 
مواعــظ تبویــت نمایــد و هــر یــک را در چنــد کتــاب و چنــد باب ترتیــب دهــد و آن 
را »الکافــی« نــام نهــاد. جملــه اخبــار کافــی بالــغ بــر 16199 حدیــث اســت و جملــه 

کتــب آن ســی و دو جلــد اســت.
پــس از کلینــی، ابــو جعفــر محمــد بــن علــی بــن بابویــه قمــی )در گذشــته در 
ســال 381 ه.( معــروف بــه شــیخ صــدوق بــر اســاس همــان رســائل چهارصــد 
ــر  ــغ ب ــار آن بال ــه اخب ــه جمل ــرد ک ــه کتــب »مــن ال یحضــره الفقیــه« را تالیــف ک گان

5963 حدیــث اســت.
پــس از شــیخ صــدوق بــه فاصلــه چنــد ســال شــیخ ابــو جعفــر محمــد بن حســن 
طوســی )385 - 460 ه.( ظهــور کــرد و بــر اســاس همیــن اصــول چهارصــد گانــه دو 
کتــاب معــروف »االســتبصار فــی مــا اختلــف مــن االخبــار« و »تهذیــب االحــکام« را 

تالیــف کرد.
ــف  ــر اســاس حدیــث »خــذ مــا خال شــیعه در مســائل اختافــی فقهــی خــود ب
العامــة و فیــه الرشــاد« حدیــث و رایــی را کــه بــر خــاف عامــه یعنــی اهــل ســنت و 
جماعــت باشــد اختیــار )6( کرده انــد و از ایــن جهــت موجودیــت و شــخصیتی در 

برابــر آن طایفــه بــرای خویش ایجــاد نموده انــد.
جعفــر  امــام  حضــرت  شــیعه  امــام  ششــمین  بــه  منســوب  جعفــری  فقــه 
صــادق)ع( اســت. چــون روزگار زندگــی آن حضــرت مصــادف آخریــن دوره بنــی 
بــه ســبب اختــاف، کمتــر مزاحــم »شــیعه  بــود و  امیــه و اوایــل بنــی عبــاس 
امامیــه« می شــدند، مضافــا بر ایــن کــه عمــر امــام جعفــر صــادق)ع( از دیگــر ائمــه 
طوالنی تــر بــود و آن حضــرت موفــق شــد نظــم و ترتیبــی بــه شــیعه بدهــد و فقــه 

شــیعه را ترتیــب دهــد.

ســوژه سـخن
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کتــاب مــاه

بیشــتر احادیــث فقهــی شــیعه از آن حضــرت روایــت شــده و بدیــن جهــت 
فقــه شــیعه را فقــه جعفــری گفته انــد و مذهــب شــیعه را مذهــب »جعفــری« نــام 

نهادنــد. 
در امــر نــکاح »زیدیــه« بیــش از چهــار زن ماننــد دیگــر اهــل ســنت و جماعــت 
شــرط  بــه  »متعــه«  ازدواج  اســاس  بــر  امامیــه  شــیعه  ولــی  نمی کننــد  اختیــار 
اســتطاعت مالــی و جســمی هر قــدر کــه بخواهنــد می تواننــد زن اختیــار کننــد.
یکــی از اعتقــادات اکثــر شــیعه انتظــار ظهــور مهــدی آل محمــد)ص( اســت. هــر 
ــد آخریــن امــام فرقــه  ــه اختافاتــی کــه میــان خــود دارن کــدام از فــرق شــیعه بنــا ب
خــود را مهــدی داننــد کــه در آخــر الزمــان ظهــور کــرده و گیتــی را پــس از پــر شــدن از 

ــر از عــدل و داد می فرمایــد. ظلــم و جــور پ
غیــر از فــرق بســیار کــم اهمیتــی کــه در شــیعه وجــود دارد چهــار فرقــه از میــان 
ــه - امامیــه - اســماعیلیه - غــاة هســتند.  ــد و عبارتنــد از: زیدی آن فــرق مهمترن

بــه فــرق مزبــور.
ــاد  ــل بنی ــج اص ــر پن ــر »اماّمــت« استوارســت و ایــن طایفــه آن را ب ــیعه ب کام ش
نهادنــد:اول »قاعــده لطــف« و وجــوب عقلــی نصــب امــام. گوینــد: اماّمــت امــری 
الهــی اســت و بــه همــان دلیــل کــه بــر خداونــد عقــا الزم اســت کــه بــرای هدایــت 
بنــدگان خــود برایشــان پیغمبــری بفرســتد بایــد پــس از درگذشــت پیغمبــرش نیــز 
امامی برایشــان نصــب کنــد کــه احــکام دیــن او را بــه طریقــی صحیــح اجــرا فرمایــد 
و از افتــادن مــردم در گمراهــی جلوگیــری کنــد. وجــود امــام »لطــف الهــی« بــر مــردم 

اســت و خداونــد بایــد چنیــن لطفــی را درباره ایشــان برقــرار ســازد.
دیگر ایــن کــه امــام بایــد »معصــوم« باشــد زیــرا مجــری امــر الهــی و برگزیــده 

اوســت. پیامبــر)ص( 
دیگر ایــن کــه امــام بایــد »افضــل« و برتــر از مــردم باشــد و اگــر کمتــر از دیگــران باشــد 
مقــدم داشــتن کســی کــه فضلــش کمتــر اســت بر کســی که فضلش بیشــتر اســت قبیح 

خواهــد بــود از ایــن جهــت حضــرت علــی)ع( از خلفــای ثاثــه افضــل و اعلــم بــود.
دیگر ایــن کــه امــام بایــد از طریــق »نــّص« معیــن شــود و چــون امام معصــوم از گناه 

ســت بــر خداونــد واجــب اســت کــه چنیــن شــخصی را از راه نّص بر مــردم بنمایاند.
امیرالمؤمنیــن  فصــل  بــا  امــام  محمــد)ص(  حضــرت  از  پــس  کــه  دیگر ایــن 
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اســت. علــی)ع( 
چنانکــه دربــاره فرقــه »ادریســیه« گفتیــم ادریســیه، اولیــن دولــت مســتقل 
شــیعه علــوی را ادریــس بــن عبــد اهّلل حســنی در ســال 172 در مراکــش تأســیس 
کــرد. پــس از آن در قــرن ســوم دولتــی »زیــدی« بــه زعاّمــت قاســم بــن ابراهیــم بــن 
طباطبــا الرســی )در گذشــته در 246 ه.( در یمــن بنیــاد نهــاده شــد و در زمــان نواده 
او یحیــی بــن الحســین در ســال 288 تأســیس گردیــد و پیــش از آن یعنــی در ســال 

250 هجــری دولتــی زیــدی در کنــار دریــای خــزر تأســیس شــد.
در ســال 268 هجری نخســتین دعوت مســلح اســماعیلیه به دســت یکی از دعاة 

آن فرقــه بــه نــام حســین بــن حوشــب کــه در اصایرانی بــود در یمن پدیــد آمد.
در ســال 303 هجــری عبیــد اهّلل المهــدی سلســله »فاطمیــان« مصــر را در 
مهدیــه در جزیــرة الخلفــا در تونــس تأســیس کــرد و ســپس فاطمیــان مصــر را 

تســخیر کــرده و قاهــره را پایتخــت ســاختند.
در ســال 317 ه. آل حمــدان کــه از شــیعه بــه شــمار می رفتنــد در موصــل و حلب 

سلطنت داشتند.
ــود و در ســال 334 بغــداد را  ــه از شــیعیان اثنــی عشــری ب ــه دیلمی ک معــز الدول

تســخیر کــرد و حکومتــی شــیعی در ایــران و عــراق بنــا نهــاد.
چــون طغــرل بیــک ســلجوقی کــه از تــرکان ســنی مذهــب بــود در ســال 447 بــه 
بغــداد رفــت و بســاط حکومــت شــیعه را برچیــد و دولــت شــیعه اثنــی عشــریه آل 

بویــه بــر افتــاد.
در اواخــر قــرن ســوم هجــری طرفــداران حمــدان قرمــط از طــرف رئیــس فرقــه 
پنهانــی خــود کــه صاحــب الظهــور نامیــده می شــد و محــل اقاّمتــش مجهــول بــود 

دولتــی در بحریــن کــه مرکــز آن االحســاء بــود تأســیس کردنــد )ســال 283 ه.(.
در زمــان خافــت المســتنصر فاطمــی از کســانی کــه بــه دیــن اســماعیلی در 
ــه  ــال 473 ه. ب ــود. وی در س ــردم ری ب ــاح از م ــن صب ــام حس ــه ن ــردی ب ــد م آمدن
دعــوت مردم ایــران بــه مذهــب نزاریــه اســماعیلی پرداخــت و در ســال 487 ه. 
بــر قلعــه المــوت در نزدیکــی قزویــن دســت یافــت و دولــت نــزاری اســماعیلی را 
در قــاع آن طایفــه کــه از خراســان تــا شــام اّمتــداد داشــت تأســیس کــرد. دعــوت 

حســن صبــاح را بــه مذهــب اســماعیلی »دعــوت جدیــد« خواندنــد.

ســوژه سـخن
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آن  امیــر  آخریــن  خورشــاه  الدیــن  رکــن  زمــان  در  اســماعیلیه  نــزاری  دولــت 
سلســله در 654 هجــری بــه دســت هاکــوی مغــول برانداختــه شــد و اســماعیلیه 
نــزاری از بیــم ســاطین مغــول در پــرده اســتتار رفتنــد. از آن زمــان شــیعه اثنــی 

عشــریه تقویــت شــد و اکثــر اســماعیلیه نزاریــه بــه آن مذهــب در آمدنــد.
در زمان ایلخانــان مغــول، الجایتــو یــا ســلطان محمــد خدابنــده بــه هدایــت ابن 
المطهــر عّامــه حلــی )در گذشــته در 726 ه.( مذهــب شــیعه را پذیرفــت. الجایتــو 
بــر اثــر ملــول شــدن از مباحثــات شــافعیان و حنفیــان و تبلیغــات اطرافیان شــیعی 
ــا نــام خلفــای ثاثــه را از خطبــه و  خــود بــه مذهــب تشــیع گرویــد، و دســتور داد ت

ســکه بیاندازنــد.
عّامــه حلــی بــه رســم تحفــه دو کتــاب در اصــول عقایــد شــیعه تالیــف کــرد و نــزد 
الجایتــو بــرد، یکــی کتــاب »نهــج الحــق و کشــف الصــدق« و دیگــری کتــاب »منهــاج 

الکرامــة فــی بــاب االمامــة« اســت.
در دولت ترکمانــان قراقویونلــو در ســده نهــم هجــری در آذربایجــان توســعه 
عقایــد شــیعه بــه حــدی رســید کــه جهانشــاه بــن قرایوســف ترکمان بــه داشــتن آن 

مذهــب، مباهــات می کــرد.
تــا آغــاز قــرن نهــم هجــری بیشــتر مردم ایــران ســنی مذهــب بودنــد و بــه جــز 

چهــار شــهر ســبزوار و کاشــان و قــم و آوه )آوج( باشــد همگــی ســنی بودنــد.
حمــد اهّلل مســتوفی در »نزهــة القلــوب« می نویســد کــه: شــیعیان امامیــه در 
ــران در  ــه اکثریــت داشــتند و در غرب ای عــراق عــرب در نواحــی کوفــه و بصــره و حّل
نواحــی ری و آوه و قــم و اردســتان و فراهــان و نهاونــد بســیاری شــیعه بودنــد. در 
اطــراف ســاوه مــردم شــیعه امامی بودنــد. در کاشــان شــیعیان امامــی در شــهر و 

ســنیان در روســتاهای اطــراف اکثریــت داشــتند.
ــران، قیــام ســربداران یعنــی از جــان گذشــتگان  یکــی از قیام هــای شــیعه در ای
در خراســان بــود کــه از ســال 738 - 783 ه. در ناحیــه ســمرقند، و در ســال 767 
ه. در کرمــان، و در ســال 775 ه. نهضتهــای مشــابهی در مازنــدران، و از ســال 751 
تــا 762 ه. و ســال های بعــد در گیــان، از ســال 772 بــه بعــد و قیــام ســربداران 
در ســبزوار تــا ســال 783 ادامــه یافــت و هضــت حروفیــه کــه در قــرن نهــم هجــری 
پهنــه عظیمــی از خراســان تا ترکیــه عثمانــی را فــرا گرفــت و قیــام شــیخ مولــوی بــدر 
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الدیــن ســماوی و برکلیوجــه مصطفــی در ترکیــه در ســال 819 و قیــام مشعشــعیان 
در خوزســتان در ســال 845 همــه نهضتهــای شــیعی علیــه ســنیان بــود.

از لحــاظ تاریخــی نهضــت ســربداران خراســان از دیگــر نهضتهــای مهمتــر بــوده 
ــود،  ــش ب ــژه ای از دراوی ــله وی ــس سلس ــه مؤس ــی ک ــه مازندران ــیخ خلیف ــت. ش اس
در ســبزوار ناحیــه بیهــق در حجــره مســجد جامــع شــهر مســکن گزیــد و بــه تبلیــغ 
عقایــد شــیعی خــود پرداخــت و ســرانجام بــه فتــوای فقیهــان ســنی مذهــب مرتــد 

شــمرده شــد و در ســال 736 ه. بــه قتــل رســید.
در میــان شــاگردان شــیخ خلیفــه مــردی بــه نــام حســن جــوری از همگنــان 
پیشــی جســت. وی مدرســه ای تأســیس کــرد و بــه تبلیــغ و تدریــس عقایــد شــیعه 
امامیــه پرداخــت. اکثــر پیــروان او صاحبــان حرفــه یعنــی پیشــه وران بودنــد و هــر 
یــک از مریــدان کــه وارد سلســله او می شــد ســوگند می خــورد تــا ســاح آمــاده 

نگاهــدارد.
ــام حســن جــوری »حســنیه« نامیــده شــدند. حســن جــوری  ــه ن ــه ب ایــن فرق
مــدت ســه ســال در نیشــابور و بــاد خراســان از قبیــل مشــهد و ابیــورد و خبوشــان 
و هــرات بــه تبلیــغ پرداخــت و ســپس بــه فرمــان ارغونشــاه از مغــوالن صحرانشــین 
خراســان گرفتــار گشــت. مدتهــا پیــش از ایــن واقعــه دو بــرادر روســتایی از قریــه 
تعــدی  دســت  زنان ایشــان  بــر  کــه  را  مغــوالن  بیهق ایلچــی  ناحیــه  از  باشــتین 
بــه ســرکردگی عبدالــرزاق  باشــتین  مــردم  رســانیدند.  قتــل  بــه  بودنــد  گشــاده 
نامی بــر مغــوالن قیــام کردند، ایــن شــورش در شــعبان ســال 737 ه. آغــاز شــد. 
بیشــتر روســتائیان از مریــدان شــیخ حســن جــوری بودنــد. در ســال 737 ایشــان 
شــهرهای جویــن و اســفراین را بــه زیــر فرمــان خــود آوردنــد. امیــر عبــد الــرزاق 
ــام ســربداران کــه از  ــه ن ــام خویــش ســکه زد و دولتــی ب ــه ن پیشــوای این انقــاب ب

ــیس یافــت. ــود، تأس ــا ب ــر پ ــا 783 ب 737 ت
در قلمــرو دولــت ســربداران کــه از مغــرب بــه مشــرق از دامغــان تا تربــت جــام و از 
شــمال بــه جنــوب از قوچــان تــا کاشــمر اّمتــداد داشــت مذهب شــیعه امامیــه رایج 

گشــت و نــام دوازده امــام را در خطبه هــا ذکــر می کردنــد.
نهضــت مشــابهی در حــدود ســال 759 ه. در مازنــدران نیــز آغــاز گشــت. ســید 
بــه  مــرگ حســن جــوری  از  پــس  امامی بــود  کــه شــیعی  الدیــن مرعشــی  قــوام 

ســوژه سـخن
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مازنــدران رفــت و آن مذهــب را در آن دیــار رواج داد. کیــا افراســیاب امیــر مازنــدران 
ــه وی دســت ارادت دهــد. ســرانجام بیــن کیــا  ــه ب ــان ناچــار شــد ک ــر غلبــه آن ــر اث ب
افراســیاب و پیــروان ســید قــوام الدیــن نــزاع درگرفــت و بــه شکســت و هــاک کیــا 

ــان یافــت. افراســیاب پای
بعــد از ســید قــوام الدیــن اخــاف او کــه ســادات شــیعه مرعشــی بودنــد در آن 

ناحیــه حکومــت می کردنــد.
در ســال 768 ه. قیــام ســربداران ســمرقند وقــوع یافــت کــه به دســت امیرتیمور 

گورگانی ســرکوب شــد.
در ســال 775 ه. در کرمــان نهضتــی از نــوع جنبــش ســربداران پدیــد آمد. ایــن 
نهضــت گذشــته از یــک نهضــت مذهبــی، جنبشــی اشــتراکی بــود. شورشــیان 
زمینهــای مالــکان بــزرگ را تصــرف کردنــد و فقیهــان ســنی مذهــب را اعــدام نمــوده 
یــا بــه زنــدان افکندنــد تــا ســرانجام لشــکریان شــاه شــجاع از آل مظفــر پــس از نــه 

مــاه محاصــره کرمــان، شورشــیان را ســرکوب و آتــش فتنــه را خامــوش کردنــد.
در ســال 783 لشــکر تیمــور ســبزوار را اشــغال کــرد و بــه موجودیــت دولــت 

داد. پایــان  ســربداران 
در قــرن نهــم هجــری در زمــان شــاهرخ پســر تیمــور فرقــه تــازه ای از شــیعه بــه نــام 

»حروفیــه« پدیــد آمدند. 
در  مشعشــع  محمــد  ســید  پیشــوایی  بــه  قیامی شــیعی  ه.   845 ســال  در 
خوزســتان پدیــد آمــد. وی از غــاة شــیعه بــود و خویشــتن را بــاب امــام غایب یعنی 

مقدمــه ظهــور مهــدی آل محمــد)ص( می دانســت. 

صفویه
از همــه  از میــان نهضت هــای شــیعی در ایــران، نهضــت شــیعیان صفــوی   
مهمتــر بــود. صفویــه از نــوادگان شــیخ صفــی الدیــن اســحاق اردبیلــی )650 - 
735 ه.( بودنــد. وی از صوفیــان بــزرگ قــرن هفتــم و هشــتم هجــری بــه شــمار 
می رفــت. تاریــخ زندگــی او را ابــن بزازیــا درویــش تــوکل در حــدود ســال 760 هجــری 

ــته اســت. ــا« نوش ــوة الصف ــاب »صف در کت
ظاهرا ایــن خانــدان در اصــل آذربایجانــی نبــوده بلکــه از کــردان مهاجــر بــه 
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تکلــم  آذری  پهلــوی  زبــان  بــه  و  می زیســتند  اردبیــل  در  و  بودنــد  آذربایجــان 
داشــتند. شــافعی  ســنی  مذهــب  و  می کردنــد 

بــر اثــر ارادتــی کــه مردم ایــران بــه شــیخ صفــی الدیــن و طریقــه صوفیــه صفــوی 
داشــتند، نفوذ ایشــان در ایــن کشــور بســیار گشــت و حتــی عــده ای از بــزرگان و 

حــکام بــه آن خانــدان دســت ارادت دادنــد.
جانشــینان شــیخ صفی الدین یعنی شــیخ صدر الدین موســی )735 - 795 ه.( 

و شــیخ خواجه علی یا ســلطانعلی )795 - 833 ه.( در اردبیل زندگی می کردند.
شــیخ ابراهیــم )833 - 851 ه.( کــه خــود را شــاه می خوانــد، فرمانــروای اردبیــل 
بود. بنا به گفته حمد اهّلل مســتوفی، شــیخ صفی الدین ســنی شــافعی بود و شــیخ 
ابراهیــم بــه فکــر آن افتــاد کــه تختــه پوســت درویشــی را تبدیــل بــه تخــت ســلطنت 
کنــد، پــس بــر آن شــد کــه مریــدان شمشــیر زنــی بیابــد تــا بتوانــد بــه مقصــود خــود 
برســد. چــون شــنید کــه در آســیای صغیــر عــّده بســیاری از ایات تــرک صحرانشــین 
کــه شــیعه مذهــب بودنــد ســاکنند. بــرای جلــب توجــه آنــان خــود مذهــب شــیعه 

امامیــه را پذیرفــت و پیشــوای طریقــت و شــریعت شــیعیان شــد.
فرزنــد شــیخ ابراهیــم، شــیخ جنیــد و فرزنــد او شــیخ حیــدر مذهــب شــیعه اثنــی 
عشــری داشــتند. جنیــد بــه قدری در میان ایات شــیعه آســیای صغیــر نفوذ معنوی 
داشــت کــه بــه قــول فضــل اهّلل روزبهــان، آن تــرکان او را ماننــد مســیحیان، ثالــث ثاثــه 

می دانســتند و شــیخ جنیــد را اهّلل و فرزنــد او حیــدر را ابــن اهّلل می خواندنــد.
نیــروی اصلــی سلســله  قبایل تــرک صحرانشــین آســیای صغیــر تکیــه گاه و 
صفویــان بودنــد. نام ایــن قبایــل عبــارت اســت از: شــاملو، اســتاجلو، روملــو، تکّلــو، 
ــه  ــرک ب ــه بعــد دیگــر قبایل ت ــی از قــرن نهــم هجــری ب افشــار، قاجــار، ذوالقــدر. ول
صفویــان پیوســتند کــه عبارتنــد از: تــرکان بیــات، کرمانلــو، بایبورتلــو و صوفیــان 

ــد. ــًا از »غــاة« شــیعه و علــی الّلهــی بودن قراچــه داغ. ایــن قبایــل غالب
شــیخ حیــدر پســر شــیخ جنیــد ســازمان اســتوارتری برای ایشــان ایجاد کــرد و 
ــرک  ــا دوازده ت ــه جــای کاه ترکمــن پیشــین خــود، کاهــی ب ــه ب ــرد ک ــان را وادار ک آن
ســرخ بــه نــام دوازده امــام شــیعه اثنــی عشــر بــر ســر گذارنــد و از آن زمان این ایــات 
صحرانشــین را بطــور اخــص و دیگــر مریــدان شــیخ صفــی را بطــور اعــم »قزلبــاش« 
نامیدنــد کــه بــه معنــی کلــه ســرخ می باشــد. قزلباشــان ریــش را می تراشــیدند 
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باقــی  خویــش  سر تراشــیده  بــر  کاکلــی  و  می تابیدنــد  کــرده  دراز  را  ســبیل ها  و 
می نهادنــد و چــون جنگــی آغــاز می شــد بــه زبان ترکــی بــه آواز بلنــد می گفتنــد: 

ــه فدایــت«. ــم ب ــرو مرشــد جان »ای پی
پــس از شــیخ حیــدر در پایــان ســال 905 هجــری هفــت تن از جنگجویــان قزلباش 
در زیــر پرچــم شــاه اســماعیل جــوان گــرد آمدنــد و در ییــاق ارزن جــان امرای ایــاالت 
جلســه ای تشــکیل داده، تصمیم گرفتند نخســت علیه شروانشــاه اقدام به حمله 
کننــد و در بهــار ســال 905 ه. شــهر بادکوبــه را مســخر ســاختند و در ســال 906 ه. 

لشــکریان الونــد پادشــاه آق قویونلــو را مغلــوب کــرده وارد تبریــز شــدند.
اســماعیل جــوان را کــه ظاهــرا در آن زمــان چهــارده ســال داشــت بــه پادشــاهی 
برداشــتند. اکثــر مــردم تبریــز در آن زمــان شــافعی مذهب بودند و چون اســماعیل 
قــدرت یافــت بــه قــول حســن روملــو فرمانــی صــادر کــرد تــا در میدانهــای تبریــز 
مــردم زبــان بــه لعــن ابوبکــر و عمــر و عثمــان بگشــایند و هــر کــه مخالفــت کنــد ســر 

از تنــش جــدا ســازند.
تاجگــذاری  از  پــس  اســماعیل  التواریــخ« شــاه  روملــو در »احســن  قــول  بــه 
خطیبــان کشــور را مامــور ســاخت کــه دو شــهادت مخصــوص شــیعه یعنــی »اشــهد 
ان علــی ولــی اهّلل« و »حــی علــی خیــر العمــل« را در اذان و اقامــه وارد کننــد. 
شــعارهای مذکــور از زمــان طغــرل ســلجوقی از آنــگاه کــه وی آل بویه و بساســیری را 

در عــراق از میــان برداشــت یعنــی 528 ســال در طــاق نســیان مانده بــود.
نظــر بــه کمیابــی کتــب مذهبــی شــیعه در آن زمــان، شــیعیان بــر اثــر بــی اطاعــی 
از احــکام آن مذهــب دچــار مشــکاتی شــدند، لیکــن قاضــی نصــر اهّلل زیتونــی جلــد 
اول »قواعــد االســام« تالیــف جمــال الدیــن علــی مطهــر الحّلــی را از کتابخانــه خود 

بیــرون آورد و کتــاب مذکــور اســاس تعلیمــات دینــی آن مذهــب گردیــد.
ــر آذربایجــان تحمیــل کــرد: یکــی مذهــب شــیعه و  شــاه اســماعیل دو چیــز را ب
ــر اثــر مهاجــرت آن قبایــل از آســیای  دیگــری زبان ترکــی قبایــل قزلبــاش بــود کــه ب
ــان فهلــوی آذری را گرفــت و  ــی جــای زب ــه تدریــج زبان ترک ــه آذربایجــان ب ــر ب صغی
چــون شــاه اســماعیل و شــاهان صفــوی زبان ترکــی را زبــان دربــاری خــود قــرار داده 
بودنــد بــه تدریــج مــردم آذربایجــان زبان ایرانــی پیشــین خــود را فرامــوش کــرده بــا 

زبان ترکــی ســخن گفتنــد.
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ســپس به همت شــاه اســماعیل مذهب شیعه در سراســر ایران زمین رواج یافت و 
تنهــا کردان ایــران در مغــرب و مــردم طالش در شــمال گیــان و عــّده ای از قبایل فارس 
و الر و ســواحل خلیــج فــارس بــه مذهــب شــافعی و ایرانیــان شــرقی از قبیــل بلوچــان و 

افغانــان و مــردم مــاوراء النهــر در مذهب حنفــی خویش باقی ماندند.
ایــن عقیــده کــه موّرخــان غــرب صفویــه را یــک دولت ایرانــی خوانده انــد، کامــًا 
بــی مــورد اســت. مینورســکی صفویــه را مرحلــه ســوم حاکمیت ترکمانــان در ایــران 

و ســرزمینهای مجــاور آن می دانــد.
تدویــن مجــّدد معــارف شــیعه: شــاه طهماســب صفــوی کــه بالــغ بــر پنجــاه 
ســال ســلطنت کــرد بــه فکــر آن افتــاد کــه بــرای مــردم شــیعه مذهــب کــه تــا روزگار 
ــر طبــق »فقــه جعفــری« معــارف جدیدی ایجــاد  ــد ب او علــی اللهــی و از غــاة بودن
کنــد، از ایــن جهــت بــر آن شــد کــه از جبــل عامــل در لبنــان و بحریــن و احســاء کــه 
مردمــان آن از قدیــم شــیعه بودنــد و معــارف درســتی بــرای خــود داشــتند دعــوت 

ــا مردم ایــران را کــه مذهــب جدیــدی پذیرفتــه بودنــد هدایــت نماینــد. کنــد ت
جبــل عامــل ناحیــه حاصلخیــزی در لبنــان جنوبــی اســت و از قدیــم جــزء مراکــز 
عمــده تشــیع بــه شــمار می رفتــه اســت و عــّده ای از علمــا از قبیلــه کهــن عاملــه 
در ایــن ناحیــه بــود کــه از ایــن بــزرگان می تــوان از شــیخ محمــد حســن حــّر عاملــی 
)در گذشــته در 1104 ه.( صاحــب »وســائل الشــیعه« و شــیخ علــی بــن عبدالعالــی 
عاملــی کرکــی را نــام بــرد، کــه در تربیــت علمای ایرانــی و گســترش معــارف شــیعه 

در ایــران ســهم بزرگــی دارنــد.
سرسلســله این طایفــه عّامــه زمــان خــود، محقــق کرکــی اســت کــه نــام او را 
نورالدیــن علــی بــن عبدالعالــی عاملــی کرکــی )در گذشــته در 937 ه.( نوشــته اند. 
وی در زمــان خــود »والیــت فقیــه« داشــت و همــه فقهــای شــیعه در سراســر ایران 
تحــت نظــر او بودنــد و حــق عــزل و نصب ایشــان بــا وی بــود و بــه اجــرای حــدود و 

ــرات و اقامــه فرایــض می پرداخــت. تعزی
شــیخ حــّر عاملــی از علمــای ســابق الذکــر در اصفهــان با مّا محمد باقر مجلســی 

و شــاه ســلیمان صفوی ماقات کرد و عنوان قاضی و شــیخ االســام داشــت.
از دیگــر علمــای جبــل عامــل لبنــان عــز الدیــن حســین بــن عبدالصمــد بــن 
بــن  محمــد عاملــی )در گذشــته در 984 ه.( و پســرش شــیخ االســام محمــد 
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حســین بــن عبدالصمــد معــروف بــه »شــیخ بهایــی« اســت کــه در دو زبــان عربــی 
و فارســی اســتاد بــود و دارای تالیفــات بســیاری اســت. وی در ســال 1031 ه. در 

اصفهــان درگذشــت و جنــازه او را بــه مشــهد بــرده در آنجــا مدفــون ســاختند.
ــه تقلیــد بــه دالیــل  مراجــع تقلیــد: علمــای شــیعه امامیــه گوینــد کــه: عمــل ب
عقلــی و نقلــی الزم اســت. عقــل دســتور می دهــد کــه فــرد نــادان از عالمی دانــا 
ــیعه  ــه ش ــر ناحی ــای ه ــمندترین علم ــد. دانش ــد کن ــد و از او تقلی ــی بجوی راهنمای
نشــین عنــوان مرجــع تقلیــد دارنــد و او محــل مراجعــه مقلــدان خــود می باشــد.

مرجــع تقلیــد مجتهــد اســت و قوانیــن اســام را بــر اســاس »قــرآن« و »ســنت« 
و »اجمــاع« و »عقــل« اســتنباط می کنــد. سلســله مراجــع بــزرگ تقلیــد از رحلــت 
چهارمیــن نایــب ویــژه امــام غایــب یعنــی ابوالحســن علــی بن محمد ســمری در ســال 
ــام محمــد بــن یعقــوب کلینــی  329 هجــری ببعــد آغــاز می شــود. در ایــن سلســله ن
ــا امــام  و محمــد بــن علــی بــن بابویــه قمــی و ابوجعفــر محمــد بــن حســن طوســی ت
خمینــی کــه همــه از مجتهــدان شــیعه و مراجــع تقلیــد می باشــند بایــد ذکــر شــود.
از مراجــع تقلیــد عــرب شــانزده تــن اهــل عــراق و هفــده تــن اهــل لبنــان و یــک 

تــن اهــل بحریــن بوده انــد.
نجــف اشــرف از زمــان شــیخ طوســی مرکــز دانشــگاهی شــیعه قــرار گرفــت و 

مجتهــدان بــزرگ بیشــتر در آن جــا بــه تحصیــل علــم پرداختنــد.
بــه نظــر نمی رســد کــه نهــاد مرجــع تقلیــد جنبــه مرکزیــت عــام - تــا پیــش از زمان 

شــیخ محمد حســن اصفهانی نجفی )درگذشــته در 1266 ه.( - یافته باشــد.
جانشــین بــا فصــل شــیخ محمــد حســن اصفهانــی نجفــی صاحــب کتــاب 
ــه بزرگتریــن  »الجواهــر«، شــیخ مرتضــی انصــاری )درگذشــته در 1281 ه.( اســت ک
بــه  کــه  تقلیــد  مراجــع  آخریــن  از  می رفــت.  شــمار  بــه  خــود  زمــان  مجتهــد 
رحمت ایــزدی پیوســته اند و در زمــان خــود قبــول عــام داشــتند مرحومیــن آقــا 
ســید ابوالحســن اصفهانــی )درگذشــته در 1326 شمســی( و حــاج آقــا حســین 

بــرد. نــام  را می تــوان  بروجــردی )درگذشــته در 1340 شمســی( 
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)1( علمای اهل سنت در معنى مولى )كه به عقیده شیعه به معنى صاحب والیت و ذی تصرف است( تصّرف 
كه در  گرفته اند ولى شیعه عالوه بر اشكاالتى  مى كنند و آن را به معنى محب )دوست دارنده( یا معانى دیگر مولى 
گرمای روز نگهداشته و این خطبه را انشاء فرموده  آن معانى است، قرینه مقامیه را )كه پیغمبر مردم را در غدیر و 

است( دلیل معنى اعالم والیت گرفته اند.
گذاری  )2( این قسمت مخالف عقیده شیعه است، بلكه على)ع( خالفت را به نص رسول حق خود مى دانست و وا
آن را خالف تكلیف الهى مى شمرد، منتهى تا حضرت فاطمه)س( حیات داشت، دیگران جرات تهدید وی را 

نداشتند، بعدا به ناچار تسلیم گردید.
كثر اهل سنت فضیلت را بر حسب مرتبه خالفت )یعنى به ترتیب ابو بكر و عمر و عثمان و سپس على(  )3( ا

مى دانند و فقط معتزله بغداد كه مفضله اند على را از سایرین مقدم مى شمارند.
كدی »كرب ایال« یعنى مزرعه خداوند ایال خدای بابلیان قدیم بوده است. )4( كلمه »كربال« در اصل به زبان ا

)5( ظاهرا شیعه در این زمانها دو اطالق داشته یكى شیعه على در مقابل شیعه عثمان یا آل ابوسفیان كه این جمع 
كه  با اعتقاد به خالفت شیخین، على را بر عثمان یا آل ابوسفیان ترجیح مى دادند. دیگر شیعه بمعنى واقعى آن 

معدودی بیش نبودند و به هر حال هر دو فریق جنبه اعتقادی داشته است.
كه از جهات دیگری ترجیح نداشته  )6( این اختیار طرف مخالف عامه فقط در مورد دو حدیث متعارض است 
كثر احكام با اهل  كند، زیرا شیعه در ا كه بر خالف عامه باشد شیعه اختیار  كه هر رایی  باشد ولى اینطور نیست 

سنت موافقند.
..………………………………………………………………

منبع: فرهنگ فرق اسالمى , مشكور، محمد جواد
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پرسش
»اصحاب شمال« كه در قرآن از آنان یاد شده، چه كسانى هستند و چه 

ارتباطى با »اصحاب مشئمه« دارند؟

پاسخ
اصطــاح »اصحــاب شــمال« ترکیبی از دو واژه »اصحــاب« بــه معنــای یــاران، 
ــه معنــای  ــه  معنــای چــپ، مقابــل »یمیــن« ب دوســتان، مازمــان، و »ِشــمال« ب

ــت.]1[ ــت اس راس
»اصحــاب ِشــمال« در اصطــاح قــرآن کســانی هســتند کــه در اثــر تکذیــب، کفــر، 
انــکار مبــدأ و معــاد و گمراهــی، خــود را از رتبــه انســانّیت ســاقط نموده  انــد، و در روز 

رســتاخیز نامــه اعمــال خــود را بــا دســت چپشــان دریافــت می کننــد.
اصطاح »اصحاب الشــمال« دو بار و به صورت پیاپی در آیه 40 واقعه آمده اســت: 

ــمال«؛ و یاران چپ، و چیســت یاران چپ؟ ْصحاُب الّشِ
َ
ــماِل ما أ ْصحاُب الّشِ

َ
»َو أ

البتــه از ایــن گــروه بــا اصطــاح »اصحــاب المشــئمه« نیــز در قــرآن یــاد شــده 
ْصحــاُب اْلَمْشــَئَمة«. 

َ
ْصحــاُب اْلَمْشــَئَمِة مــا أ

َ
اســت؛ مانند: آیــه  9 ســوره واقعــه: »َو أ

َمة«.
َ
ْصحــاُب اْلَمْشــأ

َ
ــْم أ ــُروا ِبآیاِتنــا ُه ذیــَن َکَف

َ
و آیــه 19 ســوره بلــد: »َو اّل

در قــرآن کریــم از اصحــاب شــمال بــا عناویــن دیگــری نیــز یاد شــده اســت؛ مانند: 
»مکّذبیــن«؛ »ضاّلیــن«، »کافــر«، »أعمی«.

»اصحــاب شــمال« و »اصحــاب مشــأمه« در حقیقــت دو ویژگــی بــرای یــک 
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تــأمــــل

ــاب شــمال«  ــان »اصح ــه دوزخی ــه ب ــا از دو منظــر اســت، بدین ترتیــب ک ــروه، ام گ
بــه ســوى جهّنــم  را گرفتــه و  کــه دســت چپ ایشــان  از ایــن جهــت  می گوینــد؛ 
می کشــند، یــا به ایــن جهــت کــه پرونــده اعمالشــان را بــه دســت چپشــان خواهنــد 
داد، و عنــوان »اصحــاب مشــئمه« از آن رو الیــق آنان اســت که سرنوشــت شــومی را 

ــده اند.]2[ ــانی ش ــی و پریش ــار بدبخت ــت دچ ــم زده و در قیاّم ــود رق ــرای خ ب
در روایــات و تفاســیر بــرای »اصحــاب شــمال« و »اصحــاب مشــأمه« مصادیقــی 
نیــز بیــان شــده اســت. بــه عنــوان نمونــه از امــام علــی)ع( نقــل شــده اســت: مــراد 
ــان  از »اصحــاب مشــئمه« همــان یهــود و نصــارا هســتند کــه خداونــد در مــورد آن
ْبناَءُهــْم َو ِإّنَ َفِریقــًا ِمْنُهــْم 

َ
ِذیــَن آَتْیناُهــُم اْلِکتــاَب َیْعِرُفوَنــُه َکمــا َیْعِرُفــوَن أ

َ
فرمــود: »اّل

ــَک َفــا َتُکوَنــّنَ ِمــَن اْلُمْمَتِریــَن«؛]3[  َلَیْکُتُمــوَن اْلَحــّقَ َو ُهــْم یعلمــون. اْلَحــّقُ ِمــْن َرّبِ
اهــل کتــاب همان گونــه کــه فرزندانشــان را می  شناســند، بــه حقانّیــت  پیامبــر 
اســام)ص( نیــز آگاهنــد. البّتــه گروهــی از آنــان بــا وجود ایــن دانــش، حــق را پنهــان 
می کننــد، حــق از ســوى پــروردگارت ]نــازل شــده [ اســت، هرگــز از دو دالن مبــاش. 
پــس چــون آنچــه را می شــناختند انــکار کردنــد، خداونــد روح ایمــان را از آنــان ربــود 
و در کالبدشــان ســه روح را جــاى داد: روح نیــرو، روح شــهوت و روح پیکــر. آن گاه 
ْنعــاِم«؛]4[ آنــان 

َ ْ
 َکاأل

َّ
آن هــا را در ردیــف چهارپایــان قــرار داد و فرمــود: »ِإْن ُهــْم ِإال

ــه  ــردارد و ب ــار ب ــه روح نیــرو، ب ــا ب ــور چهارپ ــان نیســتند؛ زیــرا جان جز ماننــد چهارپای
روح شــهوت، علــف خــورد و بــه روح پیکــر، راه رود.]5[

]1[. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، المفردات فى غریب القرآن، تحقیق، داودی، صفوان عدنان، ص 464، 
دمشق، بیروت، دارالقلم ، الدار الشامیة، چاپ اول، 1412ق.

]2[. ر.ک: طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، مقدمه، بالغى ، محمد جواد، ج  9، ص 
333، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، 1372ش.

]3[. بقره، 146- 147.
]4[. فرقان، 44.

كبر، ص  ]5[. ابن شعبه حرانى، حسن بن على، تحف العقول عن آل الرسول ص، محقق، مصحح، غفاری، على ا
190- 191 قم، دفتر انتشارات اسالمى، چاپ دوم، 1404ق.
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پرسش
تفسیر قرآن به قرآن از زمان چه كسى شروع شد؟

پاسخ اجمالی
روش تفســیر قــرآن بــه قــرآن ریشــه در آغازیــن روزهــاى نــزول وحــی و پیدایــش 
تبییــن  و  تفســیر  و تجلّیــات  کــه نخســتین نمودهــا  گونــه اى  بــه  تفســیر دارد؛ 
مفاهیــم قــرآن کــه توّســط معصومــان)ع( صــورت گرفــت، در قالــب روش تفســیرى 

»قــرآن بــه قــرآن« بــوده اســت

پاسخ تفصیلی
ردیابــی پیشــینه تفســیر قــرآن بــه قــرآن، از رهگــذر تاریخ شناســی تفســیرهاى 
کهــن و نمونه شناســی تفاســیر معصومان)ع( ایــن حقیقــت را آشــکار می ســازد 
که ایــن روش تفســیرى، ریشــه در آغازیــن روزهــاى نــزول وحــی و پیدایــش تفســیر 
دارد و اساســًا ســنگ بنیادیــن آن بــه دســت مبــارک شــخص پیامبــر اکــرم)ص( و 
ســپس امامــان معصــوم)ع( اســتوار گردیده،بــه گونــه اى کــه نخســتین نمودهــا و 
تجلّیــات تفســیر و تبییــن مفاهیــم قــرآن کــه توّســط معصومــان)ع( صــورت گرفت، 

در قالــب روش تفســیرى »قــرآن بــه قــرآن« بــوده اســت.
قبــل از ذکــر نمونه هــای عینــی از ایــن نــوع تفســیر در کلمــات معصومــان)ع(؛ بــه 
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گوشــه ای از گفتــار آنــان و برخــی از مفســران در این بــاره اشــاره می شــود.
از پیامبــر بزرگــوار اســام)ص( در منابــع اهــل ســنت نقــل شــده اســت: »اّن 
ــا قــرآن برخــی ]از آیاتــش[ برخــی دیگــر را  القــرآن لیصــّدق بعضــه بعضــا«؛]1[ همان

تصدیــق ]و تأییــد[ می کنــد.
ــا آن  ــه ب ــد اســت ک امیــر المؤمنیــن علــی)ع( نیــز فرمــود: »قــرآن، کتــاب خداون
می بینیــد ]حقایــق را[ و بــه کمــک آن ســخن ]حــق [ می گوییــد و می شــنوید و 
بعضــی از آیــات آن بعضــی دیگــر را توضیــح می دهنــد و بعضــی از آن بــه ]تفســیر و 

ــد«.]2[ ــی می دهن ــر گواه ــی دیگ ــل [ بعض تأوی
همچنیــن، عّامــه طباطبائــی)ره(، کــه تفســیرش بــه عنوان نمونه اى روشــن از 
تفســیر قــرآن بــه قــرآن شــناخته شــده اســت، بر ایــن بــاور اســت کــه اســاس و بنیان 
ــیوه  ــن روش، ش ــکل داده و ای ــرآن ش ــه ق ــرآن ب ــیر ق ــان)ع( را تفس ــیر معصوم تفس
رایــج تفســیر آنــان است ، ایشــان می گویــد: »پیامبــر اســام)ص( و اهــل بیــت)ع(، 
روششــان در تعلیــم و تفســیر قــرآن کریــم به طــورى کــه از احادیــث تفســیرى آنــان 
بــر می آیــد- همیــن روش ]تفســیر قــرآن بــه قــرآن[ اســت کــه مــا بیــان کردیــم«.
]3[ ایشــان معتقدنــد کــه حجــم انبوهــی از روایــات تفســیرى معصومــان)ع( از نــوع 
اســتدالل بــه یــک آیــه بــراى توضیــح آیــه اى دیگــر و یــا استشــهاد بــه مفهــوم یــک 
ــه  ــه دیگــر اســت، و ایــن همــان تفســیر قــرآن ب ــراى آشــکار شــدن معنــاى آی ــه ب آی

قــرآن اســت.]4[
نیــز در این بــاره می گویــد: »اگــر  اهــل ســنت  از مفّســران معــروف  کثیــر،  ابــن 
پرســیده شــود بهتریــن روش تفســیر قــرآن چیســت؟ جــواب آن اســت کــه برتریــن 
روش، روش تفســیر قــرآن بــه قــرآن اســت«.]5[ همیــن کام از برخــی دیگــر از اهــل 

ســنت نیــز نقــل شــده اســت.]6[
بنابر ایــن؛ روش یــاد شــده، افــزون بــر آن کــه از ســوى پیامبــر)ص( و اهــل بیــت 
گرامیــش مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه و شایســتگان و قــرآن دوســتان را بدان ترغیــب 
و تشــویق نموده انــد، بارهــا توّسط ایشــان بــه اجــرا درآمــده، بــه گونــه اى کــه هــم 

اکنــون نمونه هایــی از آن را در میــراث تفسیریشــان شــاهد هســتیم :
واژه  تفســیر  در  کــه  اســت]7[  شــده  روایــت  علــی)ع(  امــام  از  اّول:  نمونــه 
»أى  اســت  فرمــوده  اِلِمیــَن«]8[ 

َ
الّظ َعْهــِدی  َینــاُل  »ال  آیــه  در  »الّظالمیــن« 

تــأمــــل
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المشــرکین«، و دلیــل تفســیر و ترجمــه »ظالمیــن« بــه »مشــرکین« را بــه کمــک آیــه 
ــْرَک َلُظْلٌم  دیگــرى از قــرآن چنیــن فرمــود: »ألّنه ســّمی الّشــرک ظلمــًا بقولــه ِإّنَ الّشِ
َعِظیــٌم«؛ یعنــی، تفســیر ظالمیــن بــه مشــرکین از آن جهــت اســت کــه »خداونــد 
ــْرَک َلُظْلــٌم َعِظیــٌم«،]9[ شــرک را ظلــم خوانــده اســت. متعــال خــود در آیــه »ِإّنَ الّشِ
نمونــه دوم: از امــام رضــا)ع( دربــاره معنــاى »ختــم بــر قلــوب« در آیــه »َخَتــَم اهّلُل 
َعلــی  ُقُلوِبِهــْم َو َعلــی  َســْمِعِهْم...«]10[ پرســیده شــده و امــام)ع( در پاســخ به آن، با 
یــادآورى آیــه اى دیگــر، فرمــود: »ختــم بــر قلــوب کفــار، بــه معنــاى آن اســت کــه، بــه 
دلیــل کفــرورزى و انــکار کافــران، گویــی بــر دل هــاى آنــان ُمهــرى زده شــده و بســته 
شــده اســت، بــه گونــه اى که ایمــان بــه خداونــد، بــه دل هایشــان راه نــدارد خداوند 

 َقِلیــا]11[«.]12[
َّ

می فرمایــد: َبــْل َطَبــَع اهّلُل َعَلْیهــا ِبُکْفِرِهــْم َفــا ُیْؤِمُنــوَن ِإال
چنان کــه می بینیــم، امــام رضا)ع( ایــن معنــا و تفســیر را بــه کمــک آیــه 155 
ســوره مبارکــه »نســاء« بیــان فرمودنــد، در ایــن تفســیر، گرچــه معنــاى واژگان آیــه، 
یعنــی؛ »ختــم، قلــوب، کفــار و...« روشــن اســت و نیــازى بــه توضیــح و تفســیر 
ندارنــد ولــی چنان کــه پیــدا اســت، آنچــه بــراى پرســش کننــده روشــن نبــوده، 
تعبیــر و اصطــاح »ختــم بــر قلــوب« بــوده اســت، کــه امــام)ع( بــه کمــک قــرآن و بــه 

خوبــی، معنــاى آن را تبییــن فرمــود.
بنابر ایــن، می تــوان ریشــه های تفســیر قــرآن بــه قــرآن را در کام معصومــان)ع( 

بــه خوبــی مشــاهده کــرد.
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األفعال، محقق: بكری  و  األقوال  العمال فى سنن  كنز  الدین،  الدین على بن حسام  ]1[. قادری هندی، عالء 
حیانى، صفوة السقا، ج 1، ص 619، ح 2861، مؤسسة الرسالة، بیروت، چاپ پنجم، 1401ق.

]2[. »كَتاُب اهّلِل ُتْبِصُروَن  ِبِه  َو َتْنِطُقوَن  ِبِه  َو َتْسَمُعوَن ِبِه َو َیْنِطُق َبْعُضُه ِبَبْعٍض َو َیْشَهُد َبْعُضُه َعَلى َبْعض«؛ شریف 
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1414ق.
قم،  اسالمى،  انتشارات  دفتر  ص 12،    ،1 ج  القرآن،  تفسیر  فى  المیزان  حسین،  محمد  سید  طباطبایی،   .]3[

1417ق.
]4[. همان.

]5[. ابن كثیر دمشقى، اسماعیل بن عمرو، ج 1، ص 9، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1419ق.
قاهره،  مصر،  نهضت  انتشارات   ،8 ص   ،1 ج  الكریم،  للقرآن  الوسیط  التفسیر  محمد،  سید  طنطاوی،   .]6[
بیروت،  العلمیة،  دارالكتب   ،10 ص   ،1 ج  العزیز،  الكتاب  تفسیر  فى  الوجیز  المحرر  عطیه،  ابن  بی تا؛ اندلسى، 

1422ق.
كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج  2، ص 140، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد  ]7[. مؤمن مشهدی، محمد، 

اسالمى، تهران، 1368ش.
]8[. بقره، 124.

]9[. لقمان، 13.
]10[. بقره، 7.

]11[. نساء، 155.
كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج  1، ص 153.  .]12[
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پرسش
آیا ابوحنیفه شاگرد امام صادق)ع( بوده است؟

پاسخ اجمالی
ــه ابوحنیفــه در مــواردی از  گزارشــات تاریخــی پراکنــده ای حکایــت از آن دارد ک
ــت و در  ــو نشس ــه گفت وگ ــان ب ــا حضرتش ــرده و ب ــش ک ــب دان ــادق)ع( کس ــام ص ام
مــواردی از سوی ایشــان بــه چالــش کشــیده شــده اســت؛ و ایــن ســخن ابوحنیفــه 
کــه گفتــه: در طــول عمــرم  فقیه تــر و داناتــر از جعفــر بــن محمــد صــادق)ع( ندیــدم، 
خــود نشــان از آن دارد کــه او مــدت قابــل توجهــی بــا آن حضــرت، رفــت و آمــد 
داشــت و از دانــش او بهــره جســته و علــم او را بــا دیگــران مقایســه کــرده تــا بــه 

چنیــن نتیجــه ای رســیده اســت

پاسخ تفصیلی
زمــان اماّمــت امــام صــادق)ع( دوران طایــی شــیعه می باشــد، بــه گونــه ای کــه 
چهــار هــزار نفــر یــا در شــمار یــاران حضرتشــان بــوده و یــا از آن حضــرت، حدیــث نقل 

ــد.]1[ کرده ان
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چندیــن گــزارش تاریخــی وجــود دارد کــه »نعمــان بــن ثابــت« معــروف بــه »ابــو 
حنیفــه« از فقهــای سرشــناس اهل ســنت نیــز بــا حضرتشــان بــه گفت وگــو نشســته 

و از دانش ایشــان بهره منــد شــده اســت:
ــا  ــاب ب ــه آن جن ــم)ع( و مقایس ــام شش ــود از ام ــی خ ــی کل ــه در ارزیاب 1. ابوحنیف
افــرادی کــه مدعــی فقاهــت بودنــد، چنیــن اظهــار مــی دارد: »مــا رأیــت أفقــه مــن 
جعفــر بــن محمــد الصــادق)ع(«]2[ کــه نشــانگر آن اســت کــه او از امــام صــادق)ع( 

کســب دانــش کــرده اســت.
2. ابــن ابــی لیلــی همــراه ابوحنیفــه نــزد امــام صــادق)ع( آمــد و حضــرت بــه ابــن 
ابــی لیلــی فرمــود: »همــراه خــود را معرفــی کــن!«. ابــن ابــی لیلــی گفــت: فدایــت 
گــردم! شــخصی از اندیشــمندان اهــل کوفــه بــه نــام نعمــان اســت! حضــرت فرمود: 
»یعنــی همــان کــه احــکام الهــی را بــر اســاس  عقــل خــود قیــاس می کنــد؟« گفتــم: 
ــو  ــد متعــال در ســر ت ــه خداون ــی ک ــا می دان بلــی! حضــرت فرمــود: »اى نعمــان! آی
چنــد آب قــرار داده اســت کــه یکــی را تلــخ کــرده اســت و یکــی را شــیرین و یکــی 
شــور و یکــی بدمــزه. چــرا چنیــن کــرده اســت؟« گفــت: نمی دانــم. حضــرت فرمــود: 
»هــرگاه حکمــت آنچــه در ســرت می گــذرد را ندانــی، چگونــه می خواهــی حکمــت 
ــه اول آن کفــر  ــدام کلمــه اســت ک ــود: »ک ــپس فرم ــی؟!« س ــی در احــکام را بدان اله
اســت و آخرش ایمــان؟« گفــت: نمی دانــم. ابــن ابــی لیلــی از آن حضــرت خواســت 
تــا پاســخ پرســش ها را نیــز ارائــه فرمایــد. حضــرت فرمــود: »پــدرم از پدرانــش و آنــان 
نیــز از پیامبــر)ص( خبــر دادنــد کــه؛ خــدای تعالــی چشــم هاى فرزنــد آدم را بــر دو 
پیــه مقــّرر کــرد و آب چشــم را شــور گردانــد تــا پیــه داغ و فاســد نشــود و هــر چیزی که 
در چشــم داخــل شــود را از بیــن بــرده و یــا بیــرون بیانــدازد. آب گــوش را تلــخ آفریــده 
تــا مغــز ســر را از جانــوران حفــظ کنــد. آب بینــی را ســرد آفریــده اســت تــا بــا تنفــس 
ســرد شــده و بــه مغــز برســد وگرنــه مغــز ســر گداختــه می شــود. آب دهــن را شــیرین 
کــرده تــا لــذت طعــام و شــراب را بفهمــد و بــه ســبب آن بــه گلو فــرو رود. امــا کلمه ای 

کــه اّولــش کفــر اســت و آخرش ایمــان، کلمــه ال الــه اال اهّلل اســت«.
ــه درســتی کــه پــدرم از پدرانــش  ســپس  فرمــود: »ای نعمــان! قیــاس مکــن. ب
از ســید المرســلین)ص( روایــت کــرده اســت کــه؛ هــر کــه چیــزى از دیــن را تنهــا بــا 
ــا شــیطان  ســلیقه و نظــر خــود در معــرض قیــاس بگــذارد، خداونــد متعــال او را ب

تــأمــــل
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در جهنــم وارد می کنــد؛ چــون اول کســی کــه قیــاس کــرد شــیطان بــود کــه گفــت: 
مــرا از آتــش خلــق کــرده ای و آدم را از ِگل! و آتــش ارزشــمندتر از ِگل اســت! او دقــت 
نکــرد کــه خــدای تعالــی نفــس ناطقــه انســانی را از نــور آفریــده اســت و برتــری نــور 
بــر آتــش را ندانســت. پــس قیــاس مکــن کــه دیــن الهــی بــه رأى و قیــاس دانســته 

نمی شــود...«.]3[
ــام  ــود، ام ــوردن ب ــغول غذاخ ــادق)ع( مش ــام ص ــار ام ــه در کن 3. روزى ابوحنیف
صــادق)ع( بعــد از خــوردن غــذا دســتانش را بلنــد کــرد و فرمــود: »اْلَحْمــُد هّلل َرّبِ 
ُهــّمَ َهــَذا ِمْنــَک َو ِمــْن َرُسوِلک «)ســتایش ویــژه پــروردگار جهانیــان 

َ
اْلعاَلمیــن الّل

بــا  ابوحنیفــه  اســت(،  تــو  پیامبــر  و  تــو  جانــب  از  نعمــت  خدایا! ایــن  اســت. 
شــنیدن این دعــا گفــت: آیــا بــراى خــدا، شــریک قــرار می دهــی؟! حضــرت پاســخ 
ــوُلُه  ــُم اهّلُل َو َرُس ْغناُه

َ
ْن أ

َ
 أ

َّ
ــوا ِإال ــا َنَقُم ــوده: »َو م ــرآن فرم ــال در ق ــدای متع داد: »خ

ِمــْن َفْضِلــِه«؛]4[  آن ها)منافقــان( هیــچ بهانــه و ایــرادی نداشــتند، مگــر آنکــه 
ُهــْم َرُضــوا 

َ
ّن

َ
ــْو أ خداونــد و رســولش، مؤمنــان را بــا کــرم خویــش بی نیــاز فرمــود، »َو َل

مــا آتاُهــُم اهّلُل َو َرُســوُلُه َو قاُلــوا َحْســُبَنا اهّلُل َســُیْؤِتیَنا اهّلُل ِمــْن َفْضِلــِه َو َرُســوُلُه«]5[ و 
چــه می شــد اگــر آنــان بــه همان انــدازه کــه خــدا و پیامبــرش برایشــان در نظــر گرفتــه 
بودنــد، راضــی می شــدند و می گفتنــد همیــن مقــدار کافــی اســت! و در آینــده 
خــدا و پیامبــرش، از فضــل خــود بــه مــا خواهنــد بخشــید«)و تمام ایــن مــوارد، بــا 
آنکــه پیامبــر در کنــار خــدا آمــده، امــا نشــانگر شــرک نیســت!(. ابــو حنیفــه گفــت: 
بــه خــدا ســوگند! گویا ایــن دو آیــه را در قــرآن نخوانــده ام و اکنــون از شــما شــنیدم! 
امــام صــادق)ع( فرمــود: »چــرا، هــم خوانــده اى و هم شــنیده اى؛ منتهــی خداوند 
ْقفاُلهــا«]6[ )یــا بــر دل هایشــان 

َ
ْم َعلــی  ُقُلــوٍب أ

َ
دربــاره افرادی ماننــد تــو فرمــوده: »أ

 َبــْل راَن َعلــی  ُقُلوِبِهــْم مــا کاُنــوا َیْکِســُبوَن«]7[ 
َ

قفــل نهــاده شــده اســت( و »َکّا
بــر  زنــگارى  چــون  اعمالشــان  بلکــه  می پندارنــد،  آن هــا  کــه  نیســت  )چنیــن 

دل هایشــان نشســته اســت(«.]8[
را  کســی  محمــد  بــن  جعفــر  دانایــی  بــه  کنــون  »تــا  می گویــد:  ابوحنیفــه   .4
ندیــده ام. آن گاه کــه منصــور او را نــزد خــود خوانــده، بــه مــن پیغــام رســاند، اى 
ــون  ــراى او آزم ــس ب ــده اند. پ ــد)ع( ش ــن محم ــر ب ــیفته  جعف ــردم ش ــه! م ابوحنیف
دشــوارى را فراهــم ســاز! مــن هــم چهــل پرســش دشــوار آمــاده کــردم. ســپس 
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منصــور  مــرا احضــار کــرد و مــن نــزدش رفتــم و دیــدم کــه جعفــر بــن محمــد در 
ســمت راســت او نشســته بــود. وقتــی بــه او نــگاه کــردم، هیبــت او مــرا فراگرفــت بــا 
آنکــه بــا دیــدن منصــور عباســی هیــچ تغییــری در من ایجــاد نشــد. خلیفــه اشــاره 
کــرد کــه بنشــینم! ســپس رو بــه امــام صــادق)ع( کــرد و گفــت: اى ابوعبداهّلل! ایــن 
ابوحنیفــه اســت!... ســپس رو بــه مــن کــرده و گفــت: اى ابوحنیفه! پرســش هایت 
را مطــرح کــن! و مــن نیــز می پرســیدم و  حضرتشــان پاســخ می داد و می گفت: شــما 
چنیــن می گوییــد، اهــل مدینــه چنــان می گوینــد و مــا نیز این گونــه می گوییــم... 
و به این ترتیــب بــه هــر چهــل پرســش، پاســخ گفت«. اینجــا بــود کــه ابوحنیفــه 
ســر تعظیــم فــرو آورده و گفــت: »داناتریــن مــردم آگاه ترینشــان بــه اختاف نظرهــا 

اســت«.]9[
5. در گزارشــی دیگــر ابوحنیفــه اعــام کــرده کــه اگــر جعفــر بــن محمــد)ع( نبــود، 

مــردم نمی دانســتند کــه چگونــه حــج خویــش را بجــا آورنــد.]10[
6. در منابــع متأخرتــر نیــز گــزارش شــده که ابوحنیفه دو ســال با امــام صادق)ع( 
ارتبــاط داشــته و در ارزیابــی خــود از ایــن مــدت، بیــان داشــته کــه »لــو ال الســنتان 

لهلــک نعمــان«؛ اگــر آن دو ســال نبــود، ابوحنیفــه هــاک می شــد!]11[
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