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 مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

جزئى از طرحى است كه جهت , كتابى كه اكنون از نظر خواننده ميگذرد 

گرچه در طى .درمغرب زمين در شرف تحقق پذيرفتن است  معرفى تشيع

مطالعات زيادى درباره جوانب  قرن گذشته از دانشمندان مغرب زمين

اكثر اين, تمدن اسالمى انجام داده اند مختلف اسالم و  آثار با نهايت  

تعصب و غرض انجام گرفته و كوشش در تحريف اسالم در آنها ديده ميشود 

و. انگهى تقريبا تمام منابع اروپائيان در تحقيقاتى كه درباره اسالم انجام  

منابع اهل تسنن است و هر گاه از قرآن و حديث و سيره نبوى و  ميگيرد از

ه و كالم و سخن بميانفق ميĤيد معموال مقصود همان نظر اهل سنت و  

تحريف يافته و مغرضانه بيان  جماعت است حتى اگر اين نظريه نيز بيشتر

 . شده است



تشيع بصورت يك فرقه فرعى معرفى , در آثار موجود به زبانهاى اروپائى 

اعى ديد و علت وجودى آن به يك نزاع صرفا سياسى و اجتم شده وتمام

كه باعث پيدايش شيعه گرديد توجه شده  تقليل يافته و كمتربه علل دينى

 . است

حتى در تحقيقات درباره شيعه بطور كلى بازسهم اساسى از آن اسماعيليه 

دوازده امامى حتى باندازه مكتب اسمعيلى مورد نظر قرار  است و شيعه

شايد سوابق.نگرفته است  محدوديت تاريخى مغرب زمين علت اصلى اين  

غرب تا كنون دوبار با اسالم تماس.باشد  با اعراب , مستقيم داشته است  

و با اتراك در شرق اروپا) سيسيل ( در اندلس و صقليه   . 

در هر دو مورد تماس با اسالم بصورت سنى آن بودو رابطه با تشيع محدود 

در نسبتا سرى و محدود با برخى حوزه هاى اسماعيلى در فلسطين  به روابط

مغرب زمين هيچگاه .برخى مراكز اندلس گرديد  جنگهاى صليبى و شايد در

ايران شيعه تماسى نداشت و  قبل از دوران جديد با عالم تشيع و مخصوصا

 . با فرهنگ ايران اسالمى نيز براى اولين بار در هند آشنا شد

 بهر حال باين علل و شايد جهت كوشش غربيان در تحقير آن جوانب از اسالم

تشيع هيچگاه چنانكه واقعا در تاريخ اسالم , عقلى آن قوى است  كه جنبه



مذهب ده ها ميليون فرد ايرانى و عرب و پاكستانى  وجود داشته و هنوز نيز

خارج, و هندى و غيره راتشكيل ميدهد  از جهان پيروان اين مذهب شناخته  

تشيع گذشته كه  نشده است و در مغرب زمين همان نظر مستشرقان قرن

 را يك بدعت در اسالم ميدانستند دراكثر محافل پذيرفته شده و حتى برخى

 . تشيع را اختراع عده اى دشمنان اسالم در قرون بعدى ميدانند

نگاهى به چند كتاب معروف موجود كه يا مربوط به تشيع ميباشد و يا در 

 با توجه.به تشيع شده است جهت اثبات اين ادعا كافيست  آن اشاره اى

جديدى كه بتدريج بر تحقيق درباره اديان ودر  به اين زمينه و نحوه تفكر

, انگلوساكسون حكمفرما ميشود  مغرب زمين و مخصوصا در ممالك

احساس  ضرورت يك سلسله تحقيقات اصيل درباره شيعه هر روز بيشتر

 . ميشود

نكتهاز بعد از جنگ بينالمللى به تدريج در آمريكا و سپس انگلستان به اين   

برخوردند كه بهترين معرف يك دين فردى است كه از درون آن دين به آن 

و صرف,بنگرد  توصيف عينى يك دين مخصوصا توسط كسى كه يا اصال به  

از بدو امر , كه مورد مطالعه او است  دين اعتقاد نداردو يا دين خاصى را

بهيچ وجه كافى نيست, مطرود و بياساس ميشمارد   . 



ت توأ م با احتياج روز افزون خواص متفكران مغرب زمين كشف اين حقيق

به استفاده از اديان مشرق زمين جهت پر كردن خالئى كه  و مخصوصاجوانان

ماده گرى در اروپا و امريكا پيش  بعلت تضعيف مسيحيت و غلبه عجيب

منظور تحقيق اصيل در  آمده است باعث شد كه درامريكا بتدريج مراكزى به

اديان جهت   گردد و حتى المقدور از دانشمندان و مĤخذ خوداديان تأ سيس

البته اسالم بطور كلى و تشيع باالخص نميتوانست, درك آنها استفاده شود   

 . كامال از اين امر مستثنى باشد

يكى از صاحب قدمان و پيش كسوتان در اين نهضت پروفسور كنث مورگان 

ذچخ زرت(  ( تاد دانشگاه كولگيت دانشمند آمريكائى و اس) خژحذذحپ  

است كه مدتى از) حژچخ درا  عمر خود را در مشرق زمين گذرانيده و رابطه  

استادان و بزرگان معنوى تمام  مستقيم با بسيارى ازبرجسته ترين علما و

 . اديان شرقى داشته است

اين استاد كه شهرت او در جهان اسالمى بيشتر بعلت تنظيم كتاب اسالم 

كه توسط گروهى از دانشمندان مسلمان نوشته شده است  صراطمستقيم

چندين سال , تشيع آنرا نگاشته اند  است و استاد محمود شهابى نيز فصل

نمايندگان اصيل اديان  پيش مركزى در دانشگاه كولليت جهت اجتماع



گروهى  جهانى تأ سيس كرد و خود اكنون رياست آنرا عهده دار است و

 .  اديان راهنمائى ميكنددانشجوى برجسته را در تاريخ

پروفسور مورگان همواره در چاپ منابع اديان شرقى و معرفى آنها به 

هنگامى كه .نظرگاه اصيل پيروان واقعى اين اديان پوشيده است  غربيان از

اول راقم اين سطوراز اين مركز ديدن كرد سخن  هشت سال پيش براى بار

 . آمد ازكمبود كتب اصيل درباره تشيع به ميان

البته پروفسور هنرى كربن از دانشگاه سوربن خدمات ارزنده اى در معرفى 

انجام داده اند لكن اوال آثار ايشان به زبان فرانسه در سطحى  تفكر شيعه

با عرفان و حكمت سر و كار دارد و جوانب عموميتر  بسيار باال است و ثانيا

ان انگليسى موجود رساله ديگر كه بزب دين را مطرح نميسازد دو سه كتاب و

خود را صرف از بين  است اكثرا تراوش فكر چند مبلغ مسيحى است كه عمر

 . بردن تشيع و رد آن كرده اند

 پروفسور مورگان به ايران آمدند 1964اتفاقا يكى دو سال بعد در تابستان 

در آن. هنگام اينجانب تلمذ در محضر استاد ارجمند عالمه سيد محمد  

هفته اى چند بار به دركه به خانه تابستانى   داشت وحسين طباطبائى را



خوشه اى چند مطابق با  ايشان مشرف شده و از خرمن دانش بيكرانشان

 . استعداد محدود خود ميچيد

, از اولين لحظه .روزى باتفاق آقاى مورگان خدمت عالمه طباطبائى رسيديم 

ا شيفته خود معنوى و روحانيت عالمه طباطبائى پروفسور مورگان ر حضور

فورا احساس كرد كه در حضور شخصى قرار گرفته  ساخت و استاد امريكائى

مقام عمل رسانيده و آنچه  است كه علم و حكمت را از مرحله فكر به

 . ميگويد چشيده و پيموده است

در كوچه هاى تنگ وخاكى و در عين حال پر لطف دركه در مراجعت از محضر 

سله كتاب درباره شيعه براى مردم مغرب طرح نگارش يك سل استاد فورا

همكارى اينجانب مطرح گرديد و چندى  زمين توسط عالمه طباطبائى و با

سه سال بعد دو اثر پر  بعد برنامه كار پيريزى شد و استاد بزرگواردر عرض

تحرير  ارزش كه يكى كتاب فعلى و ديگرى قرآن از نظر شيعه است به رشته

مت بزرگى بر خدمات فراوانى كه به علم و دانش درآوردند و با اين عمل خد

 . كرده اند افزودند اسالمى

متن اين كتاب دو سال پيش توسط اينجانب به زبان انگليسى ترجمه شد و 

امريكا در سطح دانشگاهى تدريس شده است و بزودى پس از  مدتى نيزدر



ى كه ارزيابى عكس العمل دانشجويان در فهم اثر اتمام اين دوره تجربى و

بصورت نهائى , تراوش كرده است  مستقيما از قلم يك عالم بزرگ اسالمى

 . انتشار خواهد يافت

در شرف ترجمه است و سومين اثر در اين سلسله كه , جلد دوم درباره قرآن 

منظورشناساندن شيعه در جهان ميباشد ترجمه منتخبى از گفتار امامان  به

تابى مكتوم و گنجى نهفته باقى تا كنون در غرب ك شيعه خواهد بود كه

بنابراين كتاب شيعه در.مانده است  اسالم يك تحقيق جديد با هدفى تازه  

 . است

منظورآن شناساندن شيعه و جوانب گوناگون آن به افرادى است كه با 

نظرى , و شيعى آشنائى ندارند و مايلند از ديدگاهى كلى  عالم فكرى اسالمى

المجامع به اين بخش مهم از اس مؤلف محترم اين هدف را بدون .بيفكنند  

از اصالت شيعه و بيان  اهانت به اهل سنت و جماعت و در عين حال دفاع

جنبه  علت پيدايش آن دنبال كرده اند و كوشيده اند كه نشان دهندتشيع

اى كامال اصيل از اسالم است بدون اينكه كوچكترين مقصودى در ايجاد 

تسنن در نظر باشدشكاف بين تشيع و  تفرقه يا  . 



بر عكس با دفاع از اصالت شيعه گفتگوى بين دو بخش اصلى اسالم را 

از آنجا كه تقريب واقعى فقط با حفظ اصالت طرفين  آسانتر ساخته اند

از عجائب زمان ما.امكان پذير است  اينست كه احتياج به اين كتاب به  

نه تنها, زبان فارسى شايد كمتر از انگليسى نباشد  ه ها و صدها بلكه د 

ميباشند و  هزارها جوان ايرانى كه امروزه دچار جهل و نادانى درباره دين خود

 در عين حال احساس احتياج به آشنائى با آن ميكنند و دانش آنها اكتفاى

 . استفاده از كتب عادى دينى را نميكند

در ساليان گذشته بين طبقه اى از جامعه مساله تعليمات دينى وضعى بس 

در حالى كه .كرده است كه شايد در كمتر جامعه ديده شود  شگفت آورپيدا

مقيم ايران در خانه و مدرسه نهايت كوشش  اقليتهاى مذهبى و نيز خارجيان

بين , فرزندان خودمنتقل سازند  را دارند كه تا فرهنگ ودين خود را به

 برخى در, ميباشند  مسلمانان كه اكثريت قاطع را درجامعه ايرانى دارا

 . طبقات تعليمات دينى بكلى فراموش شده است

پدر و مادر مسؤوليت را از خود سلب كرده و اميد دارند بنحوى معجزه 

عهده اين امر خطير برآيد و مدارس به نوبه خود با فقدان  آسامدارس از

عادى طبعا هيچ گونه صالحيتى جهت  معلمان كافى براى تدريس دروس



لذا به تدريج عده. را ندارد تحقق دادن به اين معجزه اى پرورش يافته اند كه  

آنها در  نوع وسايل مادى داده شده وبرايشان هر چه دلخواه به آنها همه

 . زندگى باشد فراهم شده است بجز معنى و جهت

و از آنجا كه .آنها ميدانند چگونه حركت كنند لكن نميدانند به كجا بروند 

واند عمر خود را تماما در سرگرميهاى موجوديست هدف طلب و نميت انسان

عده اى از اين بيتكليفى رنج ميبرند و , شهوانى بگذراند  پوچ و گذران مادى و

نوع تعليم معنوى و دينى هستند لكن  بسيارى از آنها در جستجوى يك

به لسان آنان حقائق  يافتن مربى و راهنما و حتى كتابى و حتى كتابى كه

بس مشكل است, يع را برايشان تشريح كند دينى و تفكر و تاريخ تش  . 

در چنين وضعى چاپ اين كتاب كه در بدو امر براى محققان و دانش طلبان 

براى ايرانيان نيز اهميت فراوان دارد و ميتوان , شده بود  زمين نگاشته

 . خود بينظير است گفت كه اين تصنيف در نوع

انب شيعه را از تاريخ گرفته عالمه طباطبائى با لسانى ساده تقريبا تمام جو

و عرفان توضيح داده و در صفحاتى معدود بسيارى از مهمترين  تا حكمت

 . را بيان كرده اند حقائق معارف اسالمى و شيعى



با چاپ اين اثر براى بار اول عالقمند فارسى زبانان ميتواند با مطالعه يك 

باز كردن ره هاى به رئوس تفكر شيعى احاطه يافته و كليدهائى جهت  كتابى

 . بدست آورد تحقيق و تفحص بعدى

در واقع اين اثر نفيس راهنمائى است كه با كمك آن فردى كه تاكنون با 

شيعه نامأ نوس بوده است ميتواند در اين عالم وسيع قدم  جهان معنوى

راهنماى موثق يقين داشته باشد كه گمراه نخواهد  نهد و با اتكاى به اين

وسل به اين حبل متينگرديدژبلكه با ت  . به مقصد نهائى خواهد رسيد 

تمام مراتب علم و معرفت شيعى از نحوه پيدايش تاريخى آن و فقه و 

حائق معنوى به زبانى بس ساده كه ميتواند فقط  شريعت تاليطفترين

درچهار, متعلق به يك استاد واقعى باشد  و , فصل كلى جمع آورى گرديده  

ارسى بحثى با چنين جامعيت و دربراى بار اول به زبان ف لباسى اين چنين  

خود  ساده آراسته شده و به جامعه ايرانى كه اكنون از هر زمان بيشتر به

عرضه گرديده است, شناسى و ارشاد است   . 

اين مهم فقط ميتوانست از فكر و قلم توانائى با جامعيت و كمال عالمه 

باطبائى از يكى از عالمه سيد محمد حسين ط.تراوش كند  طباطبائى

و چهارده پشت ايشان از دانشمندان و  خاندانهاى بزرگ علم برخاسته اند



والدت ايشان در.علماى به نام تبريز بوده اند   هجرى 1321پايان سال  

  شمسى در تبريز به وقوع پيوست و ايشان در1282قمرى مصادف با 

مام اولين مراحل پس از ات.زادگاه خود تحصيالت مقدماتى را دنبال كردند 

1304علمى در  رهسپار نجف اشرف شدند و ده سال در آن مركز بزرگ  

 . مختلف علوم اسالمى پرداختند تشيع به تكميل معلومات خود در شعب

فقه و اصول را نزد استادان معروف نائينى و كمپانى و فلسفه را نزد سيد 

د و رياضيات را بادكوبى كه خود از شاگردان جلوه و آقاعلى مدرس بو حسين

ابوالقاسم خوانسارى و اخالق را در محضر حاج ميرزا على قاضى  نزد آقا سيد

پس در .مقامى بس ارجمند داشتند تلمذ كرد  كه در حكمت عملى و عرفان

 .  به زادگاه خود مراجعت فرمودند1314سال 

تحصيالت عالمه طباطبائى فقط محدود به سطوح عادى فقه نبود بلكه عالوه 

عميقبر  , ترين تحصيالت درصرف و نحو و ادبيات عرف و فقه و اصول  

ازرياضيات قدم از اصول اقليدس تا مجسطى  ايشان يك دوره كامل

را فرا گرفتند و در اين علوم  بطلميوس و نيز فلسفه و كالم و عرفان و تفسير

 . به مرحله اجتهاد نائل آمدند



يگر علمى ايران خارج از تبريز شهرت عالمه طباطبائى در تهران و حوزه هاى د

آغاز شد كه در اثر حوادث سياسى جنگ دوم جهانى و عواقب بعد از  هنگامى

ايشان از مسقط, آن   در 1325الرأ س خود به قم مهاجرت كردند و از سال  

بدون كوچكترين سر, آنجا ساكن شدند  و صدا مجالس درس خود را در تفسير  

ى پياپى به تهران باو در سفرها,و حكمت آغاز كردند  عالقه مندان به  

و حتى از بحث و مناظره, حكمت و معارف اسالمى نيز تماس حاصل كردند   

از راه عقل و منطق بسيارى از ,با مخالفان دين و حكمت دريغ نورزيدند 

طريق صواب منحرف شده بودند به درك حقائق دينى و  افرادى را كه از

درو توانستند , حكمى نائل ساختند  اثر , عرض بيست و چند سال اخير  

اى از طبقه متجدد و  عميقى از خود نه تنها در طبقه روحانيت بلكه بين عده

 . تحصيل كرده در غرب بجا گذارند

ساليان دراز هر پائيز بين ايشان و استاد هنرى كربن مجالسى با حضور جمعى 

ى درباره دين و دانشمندان تشكيل شده است كه در آن مباحثى حيات از فضال

جهان امروز در مقابل شخص معنوى و جوينده  و فلسفه و مسائلى كه

مطرح ميشود و اين جلسات, حقيقت قرار ميدهد  نتايج بسيار مهمى به  

 . بارآورده است



بدون شك چنين جلساتى در سطحى آن چنان باال و با افقى آن چنان وسيع 

ميتوان گفت كه از دوره اسالمى امروز بينظير بوده است و حتى  در جهان

و معنوى اصيل بين اسالم و مسيحيت قطع  قرون وسطى كه تماس فكرى

در حوزه .است  شد چنين تماسى بين شرق اسالمى و غرب حاصل نشده

احياى علوم عقلى و نيز , علميه قم خدمت بزرگ عالمه طباطبائى 

 . كريم بوده است تفسيرقرآن

كمت مانند كتاب شفاء و اسفار را به تدريج ايشان تدريس سطوح اساسى ح

 . متداول ساختند

شخصيت بارز ايشان و تخلق به صفات حميده و حسن سلوك در تماس با 

بيشترى از افراد عالقه مند و با استعداد را به سوى  طالب هر روز گروه

ساليان اخير در درس حكمت صدها طلبه  مجالس درس ايشان جلب كرد تا در

كثيرى دانشمند كه   بيست و چند سال گذشته عدهحضور داشتند و در طى

موفق به نيل به مقام اجتهاد, برخى اكنون خود استادان حكمت هستند  در  

 . اين علم نفيس تحت ارشاد عالمه طباطبائى شدند



شايد حتى مهمتر از خدمت ايشان به حكمت كه از طريق تربيت عده كثيرى 

وجه به عالمه طباطبائى به ت, كتب انجام پذيرفته است  از طالب ونشر

 . بين شاگردان خود بوده است اهميت تربيت اخالقى و تزكيه نفس

ايشان در واقع به تنهائى مكتب جديدى در تربيت افرادى كه علم و اخالق را 

توسعه داده اند تأ سيس كرده و اشخاصى بس اليق به جامعه تقديم  توأ ما

, زش و پرورش را تأ ييدكرده اند لزوم توأ م كردن آمو داشته اند و همواره

فرهنگ اسالمى ايران بوده است و متأ  امرى كه هميشه از اصول اوليه

قديم تا حدى  سفانه امروزه در نظام مدارس جديد و حتى در مدارس

 . فراموش شده است

 : آثار عالمه طباطبائى بدين قرار است

 تفسير الميزان - 1

 آقاى مرتضى مطهرى كه سه جلد از  با حواشى-اصول فلسفه رئاليسم  - 2

يك جلد .تاكنون چاپ شده و بقيه بصورت خطى باقى است  پنج جلد آن

 . عربى از آن نيز انتشار يافته است



 كه بر چاپ جديد اسفار كه زير نظر -حاشيه بر اسفار صدرالدين شيرازى  - 3

ه و شش جلد آن تاكنون انتشار يافت, طباطبائى در شرف چاپ است  عالمه

نوشته شده است, است   . 

در دو جلد كه يك جلد آن در سالنامه مكتب , مصاحبات با استاد كربن  - 4

1339تشيع  . انتشار يافته و جلد ديگر در شرف چاپ است 

 كه به فارسى و عربى و آلمانى چاپ شده -رساله در حكومت اسالمى  - 5

 . است

 . حاشيه كفاية - 6

 . رساله در قوه و فعل - 7

 . رساله در اثبات ذات - 8

 . رساله در صفات - 9

 . رساله در افعال - 10

 . رساله در وسائط - 11

 . االنسان قبل الدين - 12

 . االنسان فى الدين - 13

 . االنسان بعد الدين - 14



 . رساله در نبوت - 15

 . رساله در واليت - 16

 . رساله در مشتقات - 17

 . رساله در برهان - 18

اله در مغالطهرس - 19  . 

 . رساله در تحليل - 20

 . رساله در تركيب - 21

 . رساله در اعتبارات - 22

 . رساله در نبوت و مقامات - 23

 . منظومه در رسم خط نستعليق - 24

 . على و الفلسفه االلهيه - 25

 . قرآن در اسالم - 26

 . شيعه در اسالم كه همين كتاب مورد نظر است - 27

مه طباطبائى مقاالت متعددى در مجالت گوناگون مكتب تشيع بعالوه از عال

از مكتب اسالم و راهنماى كتاب به انتشار رسيده است  و درسهائى

مهمترين اثر عالمه طباطبائى. يقينا همان تفسير الميزان است كه تاكنون  



قرآن كريم است به تمام رسيده  هفده جلد از آن كه شامل بيش از نيمى از

ثر نفيس از بزرگترين تفسيرهاى اين عصر است واين ا.است  همان خدمتى  

 را كه تفاسير بزرگ قديم با توجه به علوم و فلسفه زمان خود در فهم قرآن

براى نسل فعلى انجام , به مسلمانان اعصار گذشته انجام داده است 

و انگهى.ميدهد  عالمه طباطبائى روش جديدى در تفسير بكار برده اند كه  

ر نص حديث است و آنمبتنى ب تفسير آيات قرآنى توسطساير آيات است  

امروزه تمام وقت عالمه طباطبائى مصروف تأ ليف. اين اثر بزرگ ميشود و  

عالمه.اميد ميرود كه ايشان بتوانند آنرا به پايان رسانند  طباطبائى با  

 نهايت متانت و بدون توجه به جار و جنجال و سر و صدا و زرق و برق ظاهرى

زندگى ساده خود را در خدمت به علم و دين و تربيت شاگرد و تأ ليف كتب  ,

 . ميدهند ارزنده ادامه

كتاب مورد بحث فعلى بدون شك ايشان را براى بار اول به طبقه جديدى از 

نيز عالقه مندان به اسالم شناسى و ايران شناسى در مغرب زمين  ايرانيان و

البته.معرفى ميكند  ياجى به معرفى به جامعه علمى ايران ايشان را احت 

به اين گروه محدود ميبود اينجانب به  نيست و اگر خوانندگان اين كتاب نيز



معرفى شخصيتى اين چنين بارز  خود اجازه نميداد كه سخنان ناچيز خود را در

 . برشته تحرير درآورد

با آثار لكن از آنجا كه گروه جديدى بدون شك از راه اين كتاب براى بار اول 

استاد بزرگوار روبرو ميشوند راقم اين سطور كه سالها سعادت تلمذ نزد  اين

و وظيفه مطبوع ترجمه اين اثر را نيز بزبان انگليسى عهده  ايشان را داشته

تكليف خود, دار بوده است  دانسته كه تكاتى چند درباره عالمه طباطبائى  

 از اساطين بزرگ علم و حدى يكى مرقوم دارد و با كلمات نارساى خود تا

البته قلم قاصر از معرفى.حكمت اين عصر را معرفى كند  شخصيت بزرگ  

 ايشان است و كالم نميتواند مراتب كمال وفضل و مقام روحانى ايشان را

 . توصيف كند

اين صفحات شرح قطره ايست از دريائى كه سالها با سكوت و آرامش به 

و ,  ايرانى كمر همت بسته است به جامعه اسالمى و خدمتى بسى اساسى

بحقيقت نائل آمده است مانند مشعلى  از آنجا كه خود به مرتبه وصال

از شاگردان و ارادتمندان  نورانى اطراف خود را منور ساخته و راه پاى بسيارى

حيات فكرى و  و خوانندگان آثار خود را از دور و نزديك روشن ساخته و به

ى بخشيده استمعنوى آنان روح و جهت و معن  . 



 

 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

هويت واقعى مذهب, اين كتاب كه بنام شيعه در اسالم ناميده ميشود   

است بيان ) تشيع و تسنن ( تشيع راكه يكى از دو مذهب بزرگ اسالمى 

كيفيت.ميكند  , طرز تفكر مذهبى شيعه , پيدايش و نشو و نماى تشيع  

 : معارف اسالمى ازنظر شيعه

مهمهمهمهمقدمقدمقدمقد  

دين ترديد نيست در اينكه هر يك از افراد انسان در زندگى طبعا بهمنوعان 

گرائيده درمحيط اجتماع و زندگى دسته جمعى اعمالى انجام ميدهد و  خود

ميدهد از همديگربيگانه و بيرابطه نيستند و اعمال  كارهائيكه انجام

شنيدن و خواب و بيدارى و گفتن و  گوناگون وى مانند خوردن و نوشيدن و

كه صورتا از همديگر  نشستن و راه رفتن و اختالطها و معاشرتها در عين حال



هر كارى را, جدا و متميز ميباشند با همديگر ارتباط كامل دارند  در هر جا و  

 . بدنبال هر كار ديگر نميشود كرد بلكه حسابى در كار است

ى است كه پس اعمالى كه انسان در مسير زندگى انجام ميدهد تحت نظام

نميكند و در حقيقت از يك نقطه مشخصى سرچشمه ميگيرد و  از آن تخطى

زندگى سعادتمندانه داشته باشد كه در  آن اينست كه انسان ميخواهد يك

و به عبارتى .خود برسد  آن تا ميتواند كامروا بوده به خواسته و آرزوهاى

ه طورديگر تا ميتواند نيازمنديهاى خود را از جهت بقاء وجود ب كاملترى رفع  

و از اينجاست كه انسان پيوسته اعمال خود را به مقررات و قوانينى.نمايد   

كه بدلخواه خود وضع كرده يا از ديگران پذيرفته تطبيق ميكند و روش 

براى تهيه وسايل زندگى كار ميكند , خود اتخاذ مينمايد  معينى در زندگى

براى التذاذ ذائقه و رفع , ميداند از مقررات  زيرا تهيه وسايل زندگى را يكى

ميĤشامد زيرا كه خوردن و آشاميدن را  گرسنگى و تشنگى غذا ميخورد و آب

 . همين قرار براى بقا سعادتمندانه خود ضرورى ميشمارد و به

قوانين و مقررات نامبرده كه در زندگى انسان حكومت ميكند بيك اعتقاد 

بĤن نكته تكيه داده است و آن استوارند و انسان در زندگى خود  اساسى

جهان هستى كه خود نيز جزئى از آن است دارد و  تصورى است كه انسان از



مسئله با تأ مل در افكار  قضاوتى است كه در حقيقت آن ميكند و اين

كسانى كه  , مختلفى كه مردم در حقيقت جهان دارند بسيار روشن است

ن را نيز پديده اى صد در جهان هستى را همين جهان مادى محسوس و انسا

ميدانند ) كه با دميده شدن حيات پيدا و با مرگ نابود ميشود  ) صد مادى

اينست كه خواسته هاى مادى و لذائذ چند روزه دنيوى  روش شان در زندگى

در اين راه مبذول است كه شرائط و  خود را تامين كنندو همه مساعى شان

مانند عامه بت پرستان   كسانيكهو.عوامل طبيعت را براى خودرام سازند 

بويژه  جهان طبيعت را آفريده خدائى باالتر از طبيعت ميدانند كه جهان

انسان را آفريده و غرق نعمتهاى گوناگون خود ساخت تا ازنيكيهاى وى 

شوند اينان برنامه زندگى را طورى تنظيم ميكنند كه خوشنودى خدا  برخودار

 فراهم نياورند چه اگر خدا را خوشنود خشم او را را جلب كنند و موجبات

پاينده و اگر خشمگين سازند نعمت  كنندنعمت خود را برايشان فراوان و

و كسانيكه عالوه بر.خود را از دستشان خواهد گرفت  ايمان تنها بخدا براى  

ميدانند  انسان زندگانى جاودانى قائل بوده او را مسئول خوب و بد اعمالش

اثبات ميكنند مانند ) روز قيامت ( خواست و پاداش و در نتيجه روز باز 

در زندگى خود راهى را ميخواهند , يهود و نصارى و مسلمين  مجوس و



اعتقادى در آن مراعات شود و سعادت اين سرا و آن  بپيمايند كه اين اصل

 . سرا را تامين نمايد

ات و مقرر) اعتقاد در حقيقت انسان جهان ( مجموع اين اعتقاد و اساس 

در مسير زندگى مورد عمل قرار ميگيرد دين ناميده ميشود  متناسب با آن

آيد هر شعبه را مذهب مينامند مانند مذهب  و اگر انشعاباتى دردين پيدا

مذهب نسطورى در  تسنن ومذهب تشيع در اسالم و مذهب ملكانى و

اگر چه بخدا نيز معتقد نباشد( بنابر آنچه گذشت هرگز انسان .مسيحيت   ) 

مستغنى نيست ) برنامه زندگى كه بر اصل اعتقادى استوار است ( از دين 

پس دين همان.  . روش زندگى است و از آن جدائى ندارد 

قرآن كريم معتقد است كه بشر از دين گريزى ندارد و آن راهى است كه 

براى بشر باز كرده كه با پيمودن آن بوى برسند منتهى امر  خداى متعال

اسالم( حق كسانى كه دين  را پذيرفته براستى راه خدا را ميپيمايند و  ( 

) 1(را كج كرده عوضى گرفته اند  كسانيكه دين حق را نپذيرفته اند راه خدا

و قرآن كريم   اسالم در لغت بمعنى تسليم و گردن گذارى است-اسالم 

 دينى را كه بسوى آن دعوت ميكند از اين روى اسالم ناميده كه برنامه كلى



كه در اثر اين ) 2(تسليم شدن انسان است بخداى جهان و جهانيان آن 

 . جز خداى يگانه را و طاعت نكند جز فرمان او را تسليم پرستش نكند

چنانكه قرآن كريم خبر ميدهد اولين كسى كه اين دين را اسالم و پيروان آن 

در  شيعه كه -شيعه ) 3.(مسلمان ناميد حضرت ابراهيم عليه السالم بود  را

پيرو ميباشد بكسانى گفته ميشود كه جانشينى پيغمبر  اصل لغت بمعنى

را حق اختصاصى خانواده) ص (اكرم  رسالت ميدانند و در معارف اسالم پيرو  

 . مكتب اهل بيت ميباشند

(4) 

 كيفيت پيدايش و نشو و نماى شيعهكيفيت پيدايش و نشو و نماى شيعهكيفيت پيدايش و نشو و نماى شيعهكيفيت پيدايش و نشو و نماى شيعه

 بخش اولبخش اولبخش اولبخش اول

  كيفيت پيدايش-الف 

 آغاز پيدايش شيعه و كيفيت آن - 1

ب جدا شدن اقليت شيعه از اكثريت سنى و بروز اختالفسب - 2  

 دو مسئله جانشينى و مرجعيت علمى - 3

 روش سياسى خالفت انتخابى و مغايرت آن با نظر شيعه - 4



 انتهاء خالفت باميرالمؤمنين و روش آن حضرت - 5

داشت) ع (بهره بردارى كه شيعه از خالفت پنجساله على  - 6  

ويه و تبديل آن به سلطنت موروثىانتقال خالفت معا - 7  

 سخت ترين روزگار براى شيعه - 8

 استقرار سلطنت بنياميه - 9

 شيعه در قرن دوم هجرى - 10

 شيعه در قرن سوم هجرى - 11

 شيعه در قرن چهارم هجرى - 12

 شيعه در قرن پنجم تا نهم هجرى - 13

 شيعه در قرن دهم تا يازدهم هجرى - 14

 .  هجرى14 - 12شيعه در قرن  - 15

 : آغاز پيدايش شيعه و كيفيت آنآغاز پيدايش شيعه و كيفيت آنآغاز پيدايش شيعه و كيفيت آنآغاز پيدايش شيعه و كيفيت آن - 1

اولين پيشوا ) ( ع (آغاز پيدايش شيعه را كه براى اولين بار بشيعه على 

معروف شدند همان زمان حيات پيغمبر اكرم ) ) ع (اهل بيت  ازپيشوايان

پيشرفت دعوت اسالمى در بيست و سه سال  بايد دانست و جريان ظهور و



پيدايش چنين جمعيتى را   زيادى در برداشت كه طبعازمان بعثت موجبات

ايجاب ميكرد) 5) (ص (در ميان ياران پيغمبر اكرم   . 

پيغمبر اكرم در اولين روزهاى بعثت كه بنص قرآن مأ موريت يافت  - 1

صريحا بايشان فرمود ) 6(نزديكتر خود را بدين خود دعوت كند  كه خويشان

گيرد وزير و جانشين و وصى من استمن سبقت  كه هر يك از شما باجابت  

. 

على عليه السالم پيش از همه مبادرت نموده اسالم را پذيرفت و پيغمبر 

تقبل نمود و عادتا محال ) 7(او را پذيرفت و وعده هاى خود را  اكرم ايمان

اولين روز نهضت و قيام خود يكى از ياران نهضت را  است كه رهبر نهضتى در

معرفى كند ولى بياران و دوستان   به بيگانگانبسمت وزيرى و جانشينى

وزيرى و جانشينى بشناسد  سرتا پا فداكار خود نشناساند يا تنها او را باامتياز

او را از, و بشناساند ولى در تمام دوره زندگى و دعوت خود  وظائف وزيرى  

 معزول و احترام مقام جانشينى او را ناديده گرفته و هيچگونه فرقى ميان

 .  ديگران نگذارداو و

بموجب چندين روايت مستفيض و متواتركه سنى و ) ص (پيغمر اكرم  - 2

در قول و ) 8(اند تصريح فرموده كه على عليه السالم  شيعه روايت كرده



از خطا و معصيت مصون, فعل خود  است هر سخنى كه گويد و هر كارى كه  

مردم است بمعارف  (9) كند با دعوت دينى مطابقت كامل دارد و داناترين

 . و شرايع اسالم

على عليه السالم خدمات گرانبهائى انجام داده و فداكاريهاى شگفت  - 3

و ) 10(بود مانند خوابيدن در بستر پيغمبر اكرم در شب هجرت  انگيزى كرده

بدرو احد و خندق و خيبر بدست وى صورت گرفته بود  فتوحاتى كه در جنگهاى

اين وقايعكه اگر پاى وى در يكى از  در ميان نبود اسالم و اسالميان بدست  

 . دشمنان حق ريشه كن شده بودند

را بواليت ) ع (در آنجا على ) ص (جريان غدير خم كه پيغمبر اكرم  - 4 (11)

) 12(مردم نصب و معرفى كرده و او را مانند خود متولى قرار داده بود  عامه

اصى ديگر كه مورد اتفاق چندين امتيازات و فضائل اختص بديهى است اين

و عالقه مفرطى) 13(همگان بود  داشت ) ع (كه پيغمبر اكرم بعلى  (14) 

شيفتگان فضيلت و حقيقت بودند  طبعا عده اى از ياران پيغمبر اكرم را كه

را دوست داشته بدورش گرد)ع (بر اين وا ميداشت كه على  آيند و از وى  

گذشته از.كينه آنحضرت واميداشت پيروى كنند چنانكه عده اى را بر حسد و   



در سخنان پيغمبر اكرم ) شيعه اهل بيت ( و ) شيعه على ( همه اينها نام 

بسيار) ص (  . ديده ميشود 

(15) 

 اكثريت سنى و بروز اختالفاكثريت سنى و بروز اختالفاكثريت سنى و بروز اختالفاكثريت سنى و بروز اختالف سبب جدا شدن اقليت شيعه ازسبب جدا شدن اقليت شيعه ازسبب جدا شدن اقليت شيعه ازسبب جدا شدن اقليت شيعه از - 2

نظر به مقام و منزلتى كه آنحضرت پيش ) ع (هواخواهان و پيروان على 

ص (پيغمبر اكرم و صحابه و مسلمانان داشت مسلم ميداشتند كه  ( 

ميباشد و ) ع (از آن على  خالفت و مرجعيت پس از رحلت پيغمبر اكرم

ص (پيغمبر اكرم  ظواهر اوضاع و احوال نيز جز حوادثى كه در روزهاى بيمارى

و لى بر خالف انتظار.نظر آنان را تأ ييد ميكرد ) 16(بظهور پيوست )  آنان  

حاليكه پيغمبر اكرم رحلت فرمود و هنوز جسد مطهرش دفن نشده درست در 

بيت و عده اى از صحابه سرگرم لوازم سوگوارى و تجهيزاتى بودند  بود و اهل

ديگر كه بعدا اكثريت را بردند با كمال عجله و بيĤنكه  كه خبر يافتند عده اى

دپيغمبر اكرم و هوادارانشان مشورت كنن با اهل بيت و خويشاوندان  

 و حتى كمترين اطالعى بدهند از پيش خود در قيافه خيرخواهى براى

مسلمانان خليفه معين نموده اندوعلى و يارانش را در برابركارى انجام 

و هواداران او مانند عباس و زبير و سلمان ) ع (على ) 17(اند  يافته قرارداده



 و اطالع از )ص (پس از فراغ ازدفن پيغمبر اكرم  و ابوذر و مقداد و عمار

بخالفت انتخابى و كارگردانان آن اعتراض  جريان امر در مقام انتقاد برآمده

كه صالح مسلمانان در همين  نموده اجتماعاتى نيزكردند ولى پاسخ شنيدند

 . بود

اين انتقاد و اعتراف بود كه اقليتى را از اكثريت جدا كرد و پيروان على  (18)

ع( بجامعه شناسانيد و دستگاه خالفت نيز ) شيعه على ( را بهمين نام  ( 

مراقب بود كه اقليت نامبرده باين نام معروف  بمقتضاى سياست وقت

منقسم نگردد بلكه خالفت را  نشوند و جامعه بدو دسته اقليت و اكثريت

 اجماعى ميشمردند

 و معترض را متخلف از بيعت و متخلف از جماعت مسلمانان ميناميدند و

البته شيعه همان روزهاى ) 19(زشت ديگر ياد ميكردند گاهى با تعبيرات 

سياست وقت شده نتوانسته با مجرد اعتراض كارى از  نخستين محكوم

نيز بمنظور) ع (پيش ببرد و على  رعايت مصلحت اسالم و مسلمين و  

معترضين از  نداشتن نيروى كافى دست بيك قيام خونين نزد ولى جمعيت

و )ص (ند و جانشينى پيغمبر اكرم جهت عقيده تسليم اكثريت نشد



و مراجعه علمى و ) 20(ميدانستند ) ع (را حق مطلق على  مرجعيت علمى

 . ميديدند و بسوى او دعوت ميكردند معنوى را تنها بĤن حضرت روا

(21) 

 دو مسئله جانشينى و مرجعيت علمىدو مسئله جانشينى و مرجعيت علمىدو مسئله جانشينى و مرجعيت علمىدو مسئله جانشينى و مرجعيت علمى - 3

ه شيعه طبق آنچه از تعاليم اسالمى بدست آورده بود معتقد بود كه آنچ

دردرجه اول اهميت است روشن شدن تعاليم اسالم و فرهنگ  براى جامعه

و در درجه تالى) 22(دينى است  جريان كامل آنها را در ميان جامعه , آن  

و بعبارت ديگر اوال افراد جامعه.ميباشد  بجهان و انسان با چشم واقع بينى  

بطورى كه صالح( نگاه كرده وظائف انسانى خود را   بدانند و بجا واقعى است 

 . آورند اگرچه مخالف دلخواهشان باشد

ثانيا يك حكومت دينى نظم واقعى اسالمى را در جامعه حفظ و اجراء نمايد 

مردم كسى را جز خدا نپرستند و از آزادى كامل و عدالت فردى و  و بطوريكه

و اين دو مقصود بدست كسى بايد انجام يابد كه . اجتماعى برخوردارشوند

مصونيت خدائى داشته باشد وعصمت و  گرنه ممكن است كسانى مصدر  

از انحراف فكر  حكم يا مرجع علم قرار گيرند كه در زمينه وظائف محوله خود

 يا خيانت سالم نباشند و تدريجا واليت عادل آزادى بخش اسالمى بسلطنت



استبدادى و ملك كسرائى و قيصرى تبديل شود و معارف پاك دينى مانند 

يان ديگرمعارف اد دستخوش تحريف و تغيير دانشمندان بوالهوس و  

پيغمبر اكرم در اعمال و اقوال خود  خودخواه گردد و تنها كسى كه بتصديق

كامل داشت  مصيب و روش او با كتاب خدا و سنت پيغمبر مطابقت

بود) ع (همان على   . 

و اگر چنانكه اكثريت ميگفتند قريش با خالفت حقه على مخالف  (23)

دند الزمبو بودمخالفين را بحق وادارند و سركشان را بجاى خود بنشانند  

جنگيدند و از گرفتن , دردادن زكات امتناع داشتند  چنانكه با جماعتى كه

 . ترس مخالفت قريش حق را بكشند زكات صرفنظر نكردند نه اينكه از

ه آرى آنچه شيعه را از موافقت با خالفت انتخابى بازداشت ترس از دنبال

يعنى فساد روش حكومت اسالمى و انهدام اساس تعليمات  ناگوار آن

را ) يا پيش بينى ( حوادث نيز اين عقيده  عاليه دين بود اتفاقا جريان بعدى

نيز در عقيده خود استوارتر  روز بروز روشنتر ميساخت و در نتيجه شيعه

ضم خود به ميگشت و يا اينكه در ظاهر با نفرات ابتدائى انگشت شمار

اكثريت رفته بود و در باطن باخذ تعاليم اسالمى از اهل بيت و دعوت 

خود اصرار ميورزيدند در عين حال براى پيشرفت و حفظ قدرت اسالم  بطريقه



و حتى افراد شيعه دوش بدوش اكثريت  مخالفت علنى نميكردند

على در موارد ضرورى  بجهادميرفتند و در امور عامه دخالت ميكردند و شخص

ثريت را بنفع اسالم راهنمائى مينموداك  . 

(24) 

 روش سياسى خالفت انتخابى و مغايرت آن با نظر شيعهروش سياسى خالفت انتخابى و مغايرت آن با نظر شيعهروش سياسى خالفت انتخابى و مغايرت آن با نظر شيعهروش سياسى خالفت انتخابى و مغايرت آن با نظر شيعه - 4

شيعه معتقد بود كه شريعت آسمانى اسالم كه مواد آن در كتاب خدا و 

روشن شده تا روز قيامت باعتبار خود باقى و هرگز قابل  سنت پيامبراكرم

 . تغيير نيست

ا هيچ عذرى نميتواند از اجراء كامل آن سرپيچى و حكومت اسالمى ب (25)

وظيفه حكومت اسالمى اينست كه با شورى در شعاع شريعت  نمايد تنها

ولى از جريان بيعت سياست آميز  بسبب مصلحت وقت تصميماتى بگيرد

آخرين روزهاى  شيعه و همچنين از جريان حديث دوات و قرطاس كه در

يدا بود كه گردانندگان و طرفدارانبيمارى پيغمبر اكرم اتفاق افتاد پ خالفت  

انتخابى معتقدند كه كتاب خدا مانند يك قانون اساسى محفوظ بماند ولى 

بيانات پيغمبراكرم را در اعتبار خود ثابت نميدانند بلكه معقتدند  سنت و

ميتواند بسبب اقتضاى مصلحت از اجراء آنها صرفنظر  كه حكومت اسالمى



وايتهاىو اين نظر با ر.نمايد  صحابه ( بسيارى كه بعدا در حق صحابه نقل شد 

اگر اصابت كنند مأ جور و اگرخطا  مجتهدند و در اجتهاد و مصلحت بينى خود

تأ ييد گرديد و نمونه بارز آن) كنند معذور ميباشند  وقتى اتفاق افتاد كه  

 خالد بن وليد يكى از سرداران خليفه شبانه در منزل يكى از معارف

مهمان شد و مالك را غافل گير نموده كشت و ) مالك نويره  ( مسلمانان

گذاشت و سوزانيد و همان شب با زن مالك همبستر شد  سرش را در اجاق

آورخليفه بعنوان اينكه حكومت وى بچنين  و بدنبال اين جنايتهاى شرم

 سردارى نيازمند است

را از اهلو همچنين خمس ) 26(مقررات شريعت را در حق خالد اجراء نكرد   

و نوشتن احاديث پيغمبر اكرم ) 27(بيت و خويشان پيغمبر اكرم بريدند 

واگر درجائى حديث مكتوب كشف يا از كسى گرفته ميشد  بكلى قدغن شد

28(آنرا ضبط كرده ميسوزانيدند  ) 

عبدالعزيز  و اين قدغن در تمام زمان خلفاء راشدين تا زمان خالفت عمر بن

و در زمان خالفت خليفه دوم) 29(تمرار داشت اس) 102-99(خليفه اموى   

(13-25 اين سياست روشنتر شدو مقام خالفت عده اى از مواد شريعت ) ق 

و نكاح متعه و گفتن حى على خير العمل در اذان نماز  را مانند حج تمتع



و نفوذ سه طالق) 30(ممنوع ساخت  در ) 31(را داير كرد و نظاير آنها  

لمال در ميان مردم با تفاوتخالفت وى بود كه بيت ا كه )32(تقسيم شد  

 بعدا در ميان مسلمانان اختالف طبقاتى عجيب و صحنه هاى خونين

دهشتناكى بوجود آورد و در زمان وى معاويه در شام با رسومات سلطنتى 

حكومت ميكرد و خليفه او را كسراى عرب ميناميد معترض  كسرى و قيصر

 . حالش نميشد

 هجرى قمرى بدست غالمى ايرانى كشته شد و طبق رأ 23خليفه دوم بسال 

شش نفرى كه بدستور خليفه منعقد شد خليفه سوم زمام  ى اكثريت شوراى

خالفت خود خويشاوندان اموى خود را  امور را بدست گرفت وى در عهد

بالد اسالمى زمام امور را  بمردم مسلط ساخته در حجاز و عراق و مصر و ساير

ايشان بناى بيبند و بارى گذاشته) 33 (بدست ايشان سپرد آشكارا بستم و  

سيل, بيداد و فسق و فجور و نقض قوانين جاريه اسالمى پرداختند  شكايتها  

 از هر سوى بدار الخالفه سرازير شد

34(ولى خليفه كه تحت تأ ثير كنيزان اموى خود و خاصه مروان بن حكم  ) 

اد بلكه گاهى هم دستور تشديد قرار داشت بشكايتهاى مردم ترتيب اثر نميد

 هجرى مردم بر وى 35و باالخره بسال )35(شاكيان را صادر ميكرد  و تعقيب



 خليفه سوم در -روز محاصره و زد و خورد وى را كشتند  شوريدند و پس از چند

در رأ س آن از خويشاوندهاى اموى او  عهد خالفت خود حكومت شام را كه

حقيقت سنگينى   تقويت ميكرد و درمعاويه قرار داشت بيش از بيش

در  خالفت در شام متمركز بود و تشكيالت مدينه كه دارلخالفه بود جز صورتى

36(بر نداشت  ) . 

خالفت خليفه اول با انتخاب اكثريت صحابه و خليفه دوم با وصيت خليفه 

سوم با شوراى شش نفرى كه اعضاء و آئين نامه آنرا خليفه  اول و خليفه

و تنظيم كرده بوددوم تعيين  و روى هم رفته سياست سه .مستقر شد  

امور اين بود كه قوانين  خليفه كه بيست و پنج سال خالفت كردند در اداره

در  , اسالمى بر طبق اجتهاد و مصلحت وقت كه مقام خالفت تشخيص دهد

جامعه اجراء شود و در معارف اسالمى اين بود كه تنها قرآن بياينكه تفسير 

) ( ص (مورد كنجكاوى قرارگيرد خوانده شود و بيانات پيغمبر اكرم  شود يا

بياينكه روى) حديث  كاغذ بيايد روايت شود و از حد و زبان و گوش تجاوز  

 . نكند

پس از جنگ ) 37(كتابت بقرآن كريم انحصار داشت و در حديث ممنوع بود 

كه قارى  هجرى قمرى خاتمه يافت و گروهى از صحابه 12سال  يمامه كه در



شدند عمر بن الخطاب به خليفه اول پيشنهاد  قرآن بودند در آن جنگ كشته

 . ميكند

آيات قرآن در يك مصحف جمع آورى شود وى در پيشنهاد خود ميگويد اگر 

بقيه حامالن قرآن كشته شوند قرآن از ميان ما خواهد  جنگى رخ دهد و

 آورى كرده بقيد را در يك مصحف جمع رفت بنابراين الزمست آيات قرآنى

اين تصميم را در قرآن كريم) 38(كتابت در بياوريم  گرفتند با اينكه حديث  

كه تالى قرآن بود نيز با همان خطر تهديد ميشد) ص (پيغمبراكرم  و از  

مفاسد نقل بمعنى وزياده و نقيصه و جعل و فراموشى در امن نبود ولى 

نوع و هر چه بدست نگهدارى حديث نميشد بلكه كتاب آن مم توجهى به

 ميافتاد سوزانيده ميشد

روايات  تا در اندك زمانى كار بجائى كشيد كه در ضروريات اسالم مانند نماز

متضاد بوجود آمد و در ساير رشته هاى علوم در اين مدت قدمى برداشته 

آنهمه تقديس و تمجيد كه در قرآن و بيانات پيامبر اكرم نسبت  نشد و

توسعه علوم وارد شده بياثر ماند و اكثريت مردم   دربعلم وتأ كيد و ترغيب

به غنائم فزون از حد كه از هر سو  سرگرم فتوحات پيدر پى اسالم و دلخوش



بعلوم خاندان رسالت كه  بجزيرة العرب سرازير ميشد بودند و ديگر عنايتى

 سر سلسله شان على عليه السالم بود

معارف اسالم و مقاصد قرآناو را آشناترين مردم ب) ص (و پيغمبر اكرم   

با اينكه ميدانستند پس از ( معرفى كرده بود نشد حتى در قضيه جمع قرآن 

مدتى در كنج خانه نشسته و مصحف را جمع آورى ) ص (اكرم  رحلت پيغمبر

وى را مداخله) نموده است  ) 39(ندادند حتى نام او را نيز بزبان نياوردند  

كهاينها و نظاير اينها امورى بود  را در عقيده خود راسختر و ) ع (پيروان على  

بروز بر فعاليت خود ميافزودند  نسبت بجريان امور هشيارتر ميساخت و روز

على نيز كه دستش از تربيت عمومى مردم كوتاه بود. بتربيت خصوصى افراد  

 . ميپرداخت

كه در همه ) ع (در اين بيست و پنج سال سه تن از چهار نفر ياران على 

ال دراحو ) سلمان فارسى و ابوذر غفارى و مقداد ( پيروى اوثابت قدم بودند  

از صحابه و گروه انبوهى از تابعين در حجاز و يمن و  درگذشتند ولى جمعى

على درآمدند و در نتيجه پس از كشته شدن  عراق و غير آنها درسلك پيروان

 با وى بيعت بهر نحو كه بود خليفه سوم از هر سوى بĤن حضرت روى نموده و

 . كردند و وى را براى خالفت برگزيدند



و روش آن حضرتو روش آن حضرتو روش آن حضرتو روش آن حضرت) ) ) ) ع ع ع ع ((((انتهاء خالفت باميرالمؤمنين على انتهاء خالفت باميرالمؤمنين على انتهاء خالفت باميرالمؤمنين على انتهاء خالفت باميرالمؤمنين على  - 5  

در اواخر سال سى و پنج هجرى قمرى شروع شد و تقريبا ) ع (خالفت على 

5چهار سال و  ) ص (در خالفت رويه پيغمبر اكرم ) ع (على .ماه ادامه يافت  

و) 40(را معمول ميداشت  غالب تغييراتى را كه در زمان خالفت پيشينيان  

عمال نااليق راكه زمام امور را در  پيدا شده بود بحالت اولى برگردانيد و

و در حقيقت يك) 41(دست داشتند از كار بركنار كرد نهضت انقالبى بود و  

 . گرفتاريهاى بسيارى در بر داشت

ه بمردم نمود چنين گفت على عليه السالم نخستين روز خالفت در سخنرانى ك

گرفتارى كه شما مردم هنگام بعثت پيغمبر خدا داشتيد امروز  آگاه باشيد

 . دامن گيرتان شده است دوباره بسوى شما برگشته و

بايد درست زير و روى شويد و صاحبان فضيلت كه عقب افتاده اند پيش 

اطل هر حق است و ب( بناروا پيشى ميگرفتند عقب افتند  افتند و آنان كه

اگر باطل بسيار است چيز تازه اى ) پيروى كرد  كدام اهلى دارد بايد از حق

ميافتند و اميد پيشرفت نيز  نيست و اگر حق كم است گاهى كم نيز پيش

 . هست



البته كم اتفاق ميافتد كه چيزى كه پشت بانسان كند دوباره برگشته و روى 

ود ادامه داد و چنانكه الزم على عليه السالم بحكومت انقالبى خ (42) نمايد

انقالبى است عناصر مخالف كه منافعشان بخطر ميافتد  طبيعت هر نهضت

برافراشتند و بنام خونخواهى خليفه سوم  از هر گوشه و كنار سربمخالفت

) ع (در تمام مدت خالفت على  جنگهاى داخلى خونينى بر پا كردند كه تقريبا

منافع شخصى   جنگهاى داخلى جز بنظر شيعه مسببين اين-ادامه داشت 

منظورى نداشتند و خون خواهى خليفه سوم دستاويزعوام فريبانه اى بيش 

 . و حتى سوء تفاهم نيز در كار نبود نبود

سبب جنگ اول كه جنگ جمل ناميده ميشود غائله اختالف طبقاتى  (43)

 . خليفه دوم در تقسيم مختلف بيت المال پيدا شده بود بود كه از زمان

پس از آنكه بخالفت شناخته شد مالى در ميان مردم بالسويه ) ع (على 

چنانكه سيرت پيغمبر اكرم نيز همان گونه بود و اين  (44) قسمت فرمود

برآشفت و بناى تمرد گذاشتند و بنام زيارت  روش زبير و طلحه را سخت

ا على عائشه را كه در مكه بود و ب كعبه از مدينه بمكه رفتند و ام المؤمنين

ميانه خوبى نداشت با خود همراه ساخته بنام) ع ( خونخواهى خليفه سوم  

 . نهضت و جنگ خونين جمل را بر پا كردند



با اينكه همين طلحه و زبير هنگام محاصره و قتل خليفه سوم در  (45)

و پس از كشته شدن وى اولين كسى ) 46(وى دفاع نكردند  مدينه بودند از

و مهاجرينبودند كه از طرف خود و همچنين ام ) 47(بعلى بيعت كردند  

قتل خليفه سوم تحريص  المؤمنين عائشه خود از كسانى بودكه مردم را به

و براى اولين بار كه قتل خليفه سوم را شنيد بوى) 48(ميكرد  دشنام داد  

 . واظهار مسرت نمود

ه ها اساسا مسببين اصلى قتل خليفه صحابه بودند كه از مدينه باطراف نام

سبب جنگ دوم كه جنگ صفين .را بر ضد خليفه ميشورانيدند  نوشته مردم

طول كشيد طمعى بود كه معاويه در خالفت  ناميده ميشود و يكسال و نيم

را بر پا كرد و بيشتر از صد  داشت و بعنوان خوانخواهى خليفه سوم اين جنگ

نه دفاع  , ميكرد هزار خون ناحق ريخت و البته معاويه در اين جنگ حمله

 . زيرا خونخواهى هرگز بشكل دفاع صورت نميگيرد

عنوان اين جنگ خوانخواهى خليفه سوم بود با اينكه خود خليفه سوم در 

زندگى خود براى دفع آشوب از معاويه استمداد نمود وى با  آخرين روزهاى

حركت نموده آنقدر عمدا در راه توقف كرد تا  لشگرى از شام بسوى مدينه

را كشتند آنگاه بشام برگشتهخليفه  و ) 49.(بخوانخواهى خليفه قيام كرد  



شهيد شد و معاويه) ع (همچنين پس از آنكه على  خالفت را قبضه كرد  

 . ديگر خون خليفه سوم را فراموش كرده قتله خليفه را تعقيب نكرد

پس از جنگ صفين جنگ نهروان در گرفت در اين جنگ جمعى از مردم كه در 

صحابىميانشان  نيز يافت ميشد در اثر تحريكات معاويه در جنگ صفين  

شوريدند و در بالد) ع (بعلى  اسالمى بĤشوبگرى پرداخته هر جا از طرفداران  

شكم زنان آبستن را پاره كرده  على عليه السالم مييافتند ميكشتند حتى

على عليه) 50.(جنينها را بيرون آورده سر ميبريدند  ا نيز السالم اين غائله ر 

از اين  خوابانيد ولى پس از چندى درمسجد كوفه در سرنماز بدست برخى

 . خوارج شهيد شد

برداشتبرداشتبرداشتبرداشت) ) ) ) ع ع ع ع ((((بهره اى كه شيعه از خالفت پنج ساله على بهره اى كه شيعه از خالفت پنج ساله على بهره اى كه شيعه از خالفت پنج ساله على بهره اى كه شيعه از خالفت پنج ساله على  - 6  

در خالفت چهار سال و نه ماهه خود اگر چه نتوانست اوضاع درهم ) ع (على 

لى از سه جهت عمده اسالمى را كامال بحال اولى كه داشت برگرداند و ريخته

 . موفقيت حاصل كرد

را ) ص (بواسطه سيرت عادله خود قيافه جذاب سيرت پيغمبر اكرم  - 1

جديد نشان داد وى در برابر شوكت كسرائى و قيصرى  بمردم خاصه بنسل

بينواترين مردم زندگى ميكرد وى هرگز  معاويه در ذى فقرا و مانند يكى از



مقدم نداشت و توانگرى   خود را بر ديگراندوستان و خويشاوندان و خاندان

 . را بگدائى و نيرومندى را بناتوانى ترجيح نداد

ذخاير گرانبهائى از , با آنهمه گرفتاريهاى طاقت فرسا و سرگرم كننده  - 2

مخالفين .الهيه و علوم حقه اسالمى را ميان مردم بيادگار گذاشت  معارف

ميگويند) ع (على  نه مرد سياست زيرا او ميتوانست وى مرد شجاعت بود  : 

موقتا از در آشتى و صفا درآمده آنان را  در آغاز خالفت خود با عناصر مخالف

وسيله خالفت خود را تحكيم كند  با مداهنه راضى و خوشنود نگهدارد و بدين

و لى اينان اين نكته.سپس به قلع و قمع شان بپردازد  را ناديده گرفته اند  

هضت انقالبى بود و نهضتهاى انقالبى بايد ازكه خالفت على يك ن مداهنه و  

) ص (صورت سازى دور باشد مشابه اين وضع در زمان بعثت پيغمبر اكرم 

آمد و كفار و مشركين بارها بĤن حضرت پيشنهاد سازش دادند و  نيز پيش

متعرض نشود ايشان نيز كارى با دعوت وى  اينكه آن حضرت بخدايانشان

نپذيرفت) ص ( پيغمبر اكرم نداشته باشند ولى با اينكه ميتوانست در آن  

سپس  روزهاى سخت مداهنه و سازش كرده موقع خود را تحكيم نمايد

اساسا دعوت اسالمى هرگز اجازه نميدهد , بمخالفت دشمنان قد علم كند 



زنده كردن حقى حق ديگرى كشته شود يا باطلى را با باطل ديگرى  كه در راه

ترفع نمايند و آيا  . زيادى در قرآن كريم در اين باره موجود است 

گذشته از اينكه مخالفين على در راه پيروزى و رسيدن بهدف خود از  (51)

فرو گذارى ) بدون استثناء ( جنايت و نقض قوانين صريح اسالم  هيچ جرم و

بنام اينكه صحابى هستند و مجتهدند ميشستند ولى  نميكردند و هر لكه را

اسالم پاى بند بودعلى بقوانين   . 

 از على عليه السالم در فنون متفرقه عقلى و دينى و اجتماعى نزديك به يازده

در سخنرانيهاى ) 53(و معارف اسالم را ) 52(هزاركلمات قصار ضبط شده 

وى دستور زبان ) 54(لهجه و روانترين بيان ايراد نموده  خود با بليغترين

ى را بنياد نهاد وى اول كسى است كه ادبيات عرب عربى را وضع كرد و اساس

بسبك استدالل آزاد و برهان  (55) در اسالم كه در فلسفه الهى غوركرده

فالسفه جهان مورد  منطقى سخن گفت و مسائلى را كه تا آنروز درميان

ميداد كه  توجه قرار نگرفته بود طرح كرده و در اين باب بحدى عنايت بخرج

 .  علمى ميپرداختجنگها به بحث) 56(در بحبوحه 

كه ) 57(گروه انبوهى از رجال دينى و دانشمندان اسالمى را تربيت كرد  - 3

ايشان جمعى از زهاد و اهل معرفت مانند اويس قرنى و كميل بن  در ميان



هجرى وجود دارند كه در ميان عرفاء اسالمى مصادر  زياد و ميثم تمار و رشيد

اوليه علم فقه و كالم و تفسير و  عرفان شناخته شده اند وعده اى مصادر

 . قرائت و غير آنها ميباشند

 انتقال خالفت به معاويه و تبديل آن به سلطنت موروثىانتقال خالفت به معاويه و تبديل آن به سلطنت موروثىانتقال خالفت به معاويه و تبديل آن به سلطنت موروثىانتقال خالفت به معاويه و تبديل آن به سلطنت موروثى - 7

پس از شهادت امير المؤمنين على عليه السالم بموجب وصيت آنحضرت و 

امام , كه پيش شيعه دوازده امامى ) ع (حسن بن على  بيعت مردم حضرت

فت شد ولىدوم ميباشد متصدى خال معاويه آرام ننشسته بسوى عراق كه  

و ى با دسيسه .پرداخت  مقر خالفت بود لشكر كشيده با حسن بن على بجنگ

على را  هاى مختلف و دادن پولهاى گزاف تدريجا ياران و سرداران حسن ابن

فاسد كرده باالخره حسن بن على را مجبور نمود كه بعنوان صلح خالفت را 

و حسن بن على نيز خالفت را باين شرط كه پس از درگذشت واگذار كند  بوى

بوى, معاويه  بمعاويه واگذار نمود , برگردد و بشيعيان وى تعرض نشود  

)58 ) . 

در سال چهل هجرى معاويه بر خالفت اسالمى استيال يافت و بالفاصله 

درسخنرانى كه كرده بمردم اخطار نموده و گفت من با شما سر  بعراق آمده

و روزه نميجنگيدمنماز  بلكه ميخواستم بر شما حكومت كنم و بمقصود  



و نيزگفت پيمانى كه با حسن) 59(خود رسيدم  بستم لغو و زير پاى من  

معاويه با اين سخن اشاره ميكرد كه سياست را از) 60(است  ديانت جدا  

خواهد كرد و نسبت به مقررات دينى ضمانتى نخواهد داشت و همه نيروى 

 زنده نگهداشتن حكومت خود بكار خواهد بست و البته روشن است در خود را

و پادشاهى است نه خالفت و جانشينى پيغمبر  كه چنين حكومتى سلطنت

و از اينجا بود كه بعضى از كسانى كه.خدا  بحضور وى باريافتند بعنوان  

و خودش نيز در برخى از مجالس) 61(پادشاهى سالمش دادند  از ,خصوصى  

اگر چه در مالء عام خود ) 62( با ملك و پادشاهى تعبير ميكرد حكومت خود

و البته پادشاهى كه بر پايه زور استوار باشد وراثت .خليفه معرفى مينمود  را

خود دارد و باالخره نيز به نيت خود جامه عمل پوشانيد و پسرخود  را بدنبال

ت واليت عهد بيبند و بار بود وكمترين شخصيت دينى نداش يزيد را كه جوانى

63(داده بجانشينى خود برگزيد   . و آنهمه حوادث نگنين ببار آورد (

پس ) ع (معاويه با بيان گذشته خود اشاره ميكرد كه نخواهد گذاشت حسن 

برسد يعنى در خصوص خالفت بعد از خود فكر ديگرى دارد و آن  از و بخالفت

را) ع (همان بود كه حسن  را براى فرزند خود و راه ) 64(با سم شهيد كرد  

معاويه با الغاء.يزيد هموار ساخت  پيمان نامبرده ميفهمانيد كه هرگز  



بسر برند و كما  نخواهد گذاشت شيعيان اهل بيت در محيط امن و آسايش

 فى السابق بفعاليتهاى دينى خود ادامه دهند و همين معنى را نيز جامعه

 . عمل پوشانيد

 مناقب اهل بيت حديثى نقل كند وى اعالم نمود كه هر كس در (65)

داشت و دستور ) 66(درجان و مال و عرض خود نخواهد  هيچگونه مصونيتى

سايرصحابه و خلفاء حديثى بياورد جايزه كافى  داد هر كه در مدح و منقبت

و دستور داد ) 67(صحابه جعل شد  بگيرد و در نتيجه اخبار بسيارى در مناقب

بعلى عليه السالمدر همه بالد اسالمى در منابر   ناسزاگفته شود 

ميشد   اجراء101-99و اين دستورتا زمان عمر بن عبدالعزيز خليفه اموى  )

وى بدستيارى عمال و كارگردانان خود كه جمعى از ايشان صحابى ) 

را كشت و سر برخى از آنان را به نيزه زده در ) ع (على  بودندخواص شيعه

 در هر جا بودند بناسزا و بيزارى از على شيعيان را شهرها گردانيدند و عموم

68(ميكرد بقتل ميرسيد  تكليف ميكرد و هر كه خوددارى ) 

 سختترين روزگار براى شيعهسختترين روزگار براى شيعهسختترين روزگار براى شيعهسختترين روزگار براى شيعه - 8

سختترين زمان براى شيعه در تاريخ تشيع همان زمان حكومت بيست ساله 

شيعه هيچگونه مصونيتى نداشت و اغلب شيعيان اشخاص  معاويه بود كه



ماركدار بودند و دوشناخته شده و  امام دوم و امام ( تن از پيشوايان شيعه  

كه در زمان معاويه بودند كمترين وسيله) سوم  اى براى برگردانيدن اوضاع  

اول سلطنت  ناگوار در اختيار نداشتندحتى امام سوم شيعه كه در ششماه

هدر مدت ده سالى ك, يزيد قيام كرد با همه ياران و فرزندان خود شهيد شد   

 . در خالفت معاويه ميزيست تمكن اين اقدام را نيز نداشت

اكثريت تسنن اينهمه كشتارهاى ناحق و بيبند باريها را كه بدست صحابه و 

معاويه و كارگردانان وى انجام يافته است توجيه ميكنند كه آنان  خاصه

رسيده صحابه ) ص (احاديثى كه از پيغمبر اكرم  صحابه بودند وبمقتضاى

ند و معذور و خداونداز ايشان راضىمجتهد است و هر جرم و جنايتى كه از  

و لى شيعه اين عذر را.ايشان سر بزند معفو است  اوال : نميپذيرد زيرا  

براى) ص (معقول نيست يك رهبر اجتماعى مانند پيغمبر اكرم  احياء حق و  

عدالت وآزادى بر پا خواسته و جمعى را هم عقيده خود گرداند كه همه 

خود رادر راه اين منظور مقدس گذاشته آنرا لباس تحقق بخشند و  هستى

نايل شد ياران خود را نسبت به مردم و قوانين  وقتى كه بمنظور خود

كشى و تبهكارى و بيبند و  مقدسه خود آزادى مطلق بخشد و هرگونه حق

ه با را بر پا كرد بارى را از ايشان معفو داند يعنى با دست و ابزارى كه بنائى



و ثانيا اين روايات كه صحابه را.همان دست و ابزار آنرا خراب كند  تقديس  

و اعمال ناروا و غير مشروع آنان راتصحيح ميكند و ايشان را آمرزيده و 

معرفى مينمايد از راه خود صحابه بمارسيده و به روايت ايشان  مصون

مديگر صحابه به شهادت تاريخ قطعى با ه نسبت داده شده است و خود

كه دست به كشتار و  معامله مصونيت و معذوريت نميكردند صحابه بودند

 سب و لعن و رسوا كردن همديگر گشودند و هرگز كمترين اغماض و

 . مسامحه اى در حق همديگر روا نميداشتند

بنابر آنچه گذشت بشهادت عمل خود صحابه اين روايات صحيح نيستند و 

معناى ديگرى است غير از مصونيت و مقصود از آنها  اگر صحيح باشند

و اگر فرضا.تقديس قانونى صحابه  خداى متعال در كالم خود روزى از صحابه  

رضايت فرمايد ) 69(اند اظهار  در برابر خدمتى كه در اجراء فرمان او كرده

در آينده ميتواند  معنى آن تقدير از فرمانبردارى گذشته آنان است نه اينكه

كه دل شان ميخواهد بكنندهر گونه نافرمانى   . 
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سال شصت هجرى قمرى معاويه درگذشت و پسرش يزيد طبق بيعتى كه 

گرفته بود زمام حكومت اسالمى را در دست گرفت  پدرش از مردم براى وى

يزيد بشهادت تاريخ هيچگونه شخصت دينى.  . نداشت 

ائى باصول و قوانين اسالم نميكرد و جوانى بود حتى در زمان حيات پدر اعتن

و بيبند و بارى و شهوت رانى سرش نميشد و در سه سال حكومت  جز عياشى

در تاريخ ظهور اسالم با آنهمه فتنه ها كه  خود فجايعى راه انداخت كه

 . گذشته بود سابقه نداشت

بود با ) ص (را كه سبط پيغمبر اكرم ) ع (حضرت حسين بن على , سال اول 

ندان وفرز خويشان و يارانش با فجيعترين وضعى كشت و زنان و كودكان و  

و در ) 70(سرهاى بريده شهداء در شهرها گردانيد  اهل بيت پيغمبررا بهمراه

و مال و عرض مردم را سه روز با  سال دوم مدينه را قتل عام كرد و خون

و سال سوم كعبه مقدسه را) 71(لشكريان خود مباح ساخت   و خراب كرده 

و پس از يزيد آل مروان از بنياميه زمام حكومت اسالمى را) 72(آتش زد   

 بتفصيلى كه در تواريخ ضبط شده در دست گرفتند

 حكومت اين دسته يازده نفرى كه نزديك بهفتاد سال ادامه داشت روزگار

تيره وشومى براى اسالم و مسلمين بوجود آوردكه در جامعه اسالمى جر يك 



استبدادى كه نام خالفت اسالمى بر آن گذاشته شده بود  امپراطورى عربى

اينان كار بجائى كشيد كه خليفه وقت كه  حكومت نميكردو در دوره حكومت

و يگانه حامى دين) ص (جانشين پيغمبر اكرم  شمرده ميشد بيمحابا  

 تصميم گرفت باالى خانه كعبه غرفه اى بسازد تا درموسم حج در آنجا

خليفه وقت قرآن كريم را آماج تير ) 73.( بپردازد مخصوصا بخوش گذرانى

روز قيامت كه پيش : شعرى كه خطاب بقرآن انشاء كرد گفت  قرار داد و در

 . خليفه مرا پاره كرد خداى خود حضور مييابى بگوى

البته شيعه كه اساسا اختالف نظر اساسيشان با اكثريت تسنن در سر  (74)

در اين دوره تاريك روزگارى ,  دينى بود خالفت اسالمى و مرجعيت دو مسئله

ميگذرانيدند ولى شيوه بيدادگرى و بيبند و بارى حكومتهاى  تلخ و دشوارى

و طهارت پيشوايان اهل بيت آنان را روز  وقت و قيافه مظلوميت وتقوى

شهادت دلخراش حضرت  بروز در عقايدشان استوارتر ميساخت و مخصوصا

ه يافتن تشيع و بويژه در مناطق دورحسين پيشواى سوم شيعه در توسع از  

 . مركز خالفت مانند عراق و يمن و ايران كمك بسزائى كرد

گواه اين سخن اينست كه در زمان امامت پيشواى پنجم شيعه كه هنوز 

تمام نشده و چهل سال از شهادت امام سوم نگذشته بود  قرن اول هجرى



شده بود شيعه از درحكومت اموى پيدا  بمناسبت اختالل و ضعفى كه

ريخته باخذ حديث و  اطراف كشور اسالمى مانند سيل بدور پيشواى پنجم

هنوز قرن اول هجرى تمام نشده بود) 75(تعلم معارف دينى پرداختند  كه  

چند نفر از امراء دولت شهر قم را در ايران بنياد نهاد و شيعه نشين كردند 

)76 ان خود در حال تقيه و ولى در عين حال شيعه بحسب دستور پيشواي (

 . ميكردند بدون تظاهر بمذهب زندگى

بارها در اثر كثرت فشار سادات علوى بر ضد بيدادگريهاى حكومت قيام 

خوردند و باالخره جان خود را در اين راه گذاشتند و  كردند ولى شكست

كردن شان فرو گذارى نكرد جسد زيد را كه  حكومت بيپرواى وقت در پايمال

عه زيديه بود از قبر بيرون آوردهپيشواى شي بدار آويختند و سه سال بر سر  

) 77(بباد دادند  دار بود پس از آن پائين آورده و آتش زدند و خاكسترش را

با  بنحوى كه اكثريت شيعه معتقدند امام چهارم و پنجم نيز بدست بنياميه

د و درگذشت امام دوم و سوم نيز بدست آنان بو) 78(سم درگذشته اند 

فجايع اعمال. امويان بحدى فاش و بيپرده بود كه اكثريت اهل تسنن با  

الطاعه ميدانستند ناگزير شده خلفاء را بدو  اينكه خلفاء را عموما مفترض

 . دسته تقسيم كردند



ابوبكر ( خلفاء راشدين كه چهار خليفه اول پس از رحلت پيغمبر اكرم ميباشد 

راشدين كه از معاويه شروع ميشود و خلفاء غير ) عثمان و على  وعمر و

امويين در دوران حكومت. خود در اثر بيدادگرى و بيبند و بارى باندازه اى  

 نفرت عمومى را جلب كرده بودند

كه پس از شكست قطعى و كشته شدن آخرين خليفه اموى دو پسر وى با 

اهشان از خانواده خالفت از دار الخالفه گريختند و بهر جا روى آوردند پن جمعى

باالخره پس از سرگردانيهاى بسيار كه در بيابانهاى نوبه و حبشه و  ندادند

بجنوب , بسيارى از ايشان از گرسنگى و تشنگى تلف شدند  بجاوه كشيدند و

راهى از مردم تحصيل كرده در ذى حماالن عازم  يمن درآمدند وبدريوزگى خرج

79.(گرديدند  مكه شدند و آنجا در ميان مردم ناپديد ) 
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، در اواخر ثلث اول قرن دوم هجرى بدنبال انقالبات و جنگهاى خونينى كه در 

بيدادگرى وبد رفتاريهاى بنياميه در همه جا كشورهاى اسالمى ادامه  اثر

بنام اهل بيت پيغمبر اكرم در ناحيه خراسان ايران پيدا  داشت دعوتى نيز

مروزى سردار ايرانى بود كه بضرر خالفت  شده متصدى دعوت ابو مسلم



) 80(اموى را برانداخت  اموى قيام كرد و شروع به پيشرفت نمود تا دولت

 ميگرفت اين نهضت و انقالب اگر چه از تبليغات عميق شيعه سرچشمه

 و كم و بيش عنوان خونخواهى شهداء اهل بيت را داشت و حتى ازمردم براى

بيعت ميگرفتند با اينهمه بدستور ) سربسته ( يكمرد پسنديده از اهل بيت 

اشاره پيشوايان شيعه نبود بگواهى اينكه وقتى كه ابو مسلم  مستقيم يا

شيعه اماميه در مدينه عرضه داشت وى جدا  بيعت خالفت را بامام ششم

81(نيز زمان من نيست  رد كرد و فرمود تو از مردان من نيستى و زمان ) 

و در آغاز كار) 82( بيت خالفت را ربودند باالخره بنيعباس بنام اهل روزى چند  

, بمردم علويين روى خوش نشان دادندحتى بنام انتقام شهداء علويين 

را قتل عام كردند و قبور خلفاء بنياميه را شكافته هر چه يافتند  بنياميه

ولى) 83(آتش زدند  ديرى نگذشت كه شيوه ظالمانه بنياميه را پيش  

دگرى و بيبند و بارىگرفتند و در بيدا  . هيچگونه فرو گذارى نكردند 

و ) 84(ابو حنيفه رئيس يكى از چهار مذهب اهل تسنن بزندان منصور رفت 

و ) 85(تازيانه خورد , و ابن حنبل رئيس يكى از چهار مذهب  شكنجه ها ديد

) 86(از آزار و شكنجه بسيار با سم درگذشت  امام ششم شيعه اماميه پس



دسته دسته گردن ميزدند ياو علويين را  زنده زنده دفن ميكردند يا الى ديوار  

 . يا زير ابنيه دولتى ميگذاشتند

هارون خليفه عباسى كه در زمان وى امپراطورى اسالمى باوج قدرت و 

بود و گاهى خليفه بخورشيد نگاه ميكرد و آنرا مخاطب  وسعت خود رسيده

ى كه از ملك من بيرون بتاب كه بجائ ساخته ميگفت بهر كجا ميخواهى

باختر جهان پيش  است نخواهى تافت از طرفى لشكريان وى در خاور و

بياطالع  ميرفتند ولى از طرفى در جسر بغداد كه در چند قدمى قصر خليفه بود

مأ مور گذاشته از عابرين حق عبور ميگرفتند حتى روزى خود, و اجازه خليفه   

وش را گرفتند حق العبورمطالبه خليفه كه ميخواست از جسر عبور كند جل

87(كردند  ) 

 يك مغنى با خواندن دو بيت شهوت انگيز امين خليفه عباسى را سر شهوت

آورد امين سه ميليون درهم نقره بوى بخشيد مغنى از شادى خود را بقدم 

يا امير المؤمنين اينهمه پول را بمن ميبخشى ؟ : گفت  خليفه انداخته

ى نداردخليفه در پاسخ گفت اهميت ما اين پول را از يك ناحيه ناشناخته  

ثروت سرسام آورى كه همه ساله) 88(كشور ميگيريم  از اقطار كشورهاى  

 اسالمى بعنوان بيت المال مسلمين بدارالخالفه سرازير ميشد بمصرف



شماره كنيزان پريوش و دختران و .هوسرانى و حق كشى خليفه وقت ميرسيد 

وضع شيعه از انقراض .ء عباسى بهزاران ميرسيد دربار خلفا پسران زيبا در

بنى عباس كوچكترين تغييرى پيدانكرد جز  دولت اموى و روى كار آمدن

 . اينكه دشمنان بيدادگر وى تغيير اسم دادند
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شيعه نفس تازه اى كشيد و سبب آن اوال اين بود كه , با شروع قرن سوم 

سيارى از زبان يونانى و سريانى و غير آنها بزبان عربى وعلمى ب كتب فلسفى

بتعليم علوم عقلى و استداللى هجوم آوردند عالوه بر آن  ترجمه شد و مردم

218-195(مأ مون خليفه عباسى  معتزلى مذهب باستدالل عقلى در  (

و مذاهب رواج تام و  مذهب عالقمند بود و در نتيجه بتكلم استداللى دراديان

مل داده بود و علماء و متكلمين شيعه از آزادى استفادهآزادى كا كرده در  

و ثانيا )89(فعاليت علمى و در تبليغ مذهب اهل بيت فرو گذارى نميكردند 

مون عباسى باقتضاى سياست خود بامام هشتم شيعه اماميه واليت  مأ

 آن علويين و دوستان اهل بيت تا اندازه اى از تعرض عهد داده بود و در اثر

از آزادى بهره مند بودند ولى بازديرى  اولياء دولت مصون بوده و كم و بيش



شيوه فراموش شده  نگذشت كه دم برنده شمشير بسوى شيعه برگشت و

 هجرى 247-232گذشتگان بسراغ شان آمد خاصه در زمان متوكل عباسى 

مخصوصا با على و شيعيان وى دشمنى خاصى داشت و هم بامر وى بود  كه

ر امام سوم شيعهكه مزا 90(اماميه را در كربال با خاك يكسان كردند   ) 
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در قرن چهارم هجرى عواملى بوجود آمد كه براى وسعت يافتن تشيع و 

كمك بسزائى ميكرد از آن جمله سستى اركان خالفت  نيرومند شدن شيعه

 . بنيعباس و ظهور پادشاهان آل بويه بود

 آل بويه كه شيعه بودند كمال نفوذ را در مركز خالفت كه بغداد پادشاهان

و اين قدرت قابل توجه به شيعه ) 91(همچنين در خود خليفه داشتند  بود و

برابر مدعيان مذهبى خود كه پيوسته باتكاء قدرت خالفت  اجازه ميداد كه در

قد علم, آنان را خورد ميكردند  ازندكرده آزادانه به تبليغ مذهب بپرد   . 

چنانكه مورخين گفته اند در اين قرن همه جزيرة العرب يا قسمت معظم 

شيعه بودند و با اين وصف برخى از شهرها نيز , شهرهاى بزرگ  آن باستثناى

 . در عين حال شيعه بودند مانند هجر و عمان و صعده



در شهر بصره كه پيوسته مركز تسنن بود و با شهركوفه كه مركز تشيع 

شدشمرده مي عده اى قابل توجه شيعه بودند و , رقابت مذهبى داشت  

طبريه و حلب و هرات شيعه بسيار بود و  همچنين در طرابلس و نابلس و

در آغاز اين ) 92(داشت  اهوازو سواحل خليج فارس از ايران مذهب شيعه

بعمل آورد  قرن بود كه ناصر اطروش پس از سالها تبليغ كه در شمال ايران

ستان استيالء يافت و سلطنت تأ سيس كرد كه تا چند پشت بناحيه طبر

داشت و پيش ازاطروش نيز حسن بن زيد علوى سالها در طبرستان  ادامه

93(سلطنت كرده بود  ) 

در اين قرن فاطميين كه اسماعيلى بودند بمصر دست يافتند و سلطنت 

ر بسيار اتفاق ميافتاد كه د) 94(تشكيل دادند  (527-296) دامنه دارى

بصره و نيشابور كشمكش وزد و خورد و  شهرهاى بزرگ مانند بغداد و

برخى از آنها شيعه غلبه  مهاجمه هائى ميان شيعه و سنى در ميگرفت و در

 . ميكرد و از پيش ميبرد

 شيعه در قرن نهم هجرىشيعه در قرن نهم هجرىشيعه در قرن نهم هجرىشيعه در قرن نهم هجرى - 13



از قرن پنجم تا اواخر قرن نهم شيعه بهمان افزايش كه در قرن چهارم 

 و پادشاهانى نيز كه مذهب شيعه داشتند بوجود آمده ميداد داشت ادامه

 . از تشيع ترويج مينمودند

در اواخر قرن پنجم هجرى دعوت اسماعيليه در قالع الموت ريشه انداخت و 

نزديك بيك قرن و نيم در وسط ايران در حال استقالل كامل  اسماعيليه

و سادات مرعشى) 95(ميزيستند  سلطنت در مازندران سالهاى متمادى  

شيعه را اختيار كرد و اعقاب او از) 96(كردند  پادشاهان شاه خدابنده از  

و از  پادشاهان مغول مذهب مغول ساليان دراز در ايران سلطنت كردند

تشيع ترويج ميكردند و همچنين سالطين آق قويونلو و قره قويونلو كه در 

كرمان و دامنه حكمرانيشان تا فارس و ) 97(حكومت ميكردند  تبريز

 فاطميين نيز ساليان دراز در مصر برپا بود كشيده ميشد و همچنين حكومت

. 

البته قدرت مذهبى جماعت با پادشاهان وقت تفاوت ميكرد چنانكه پس از 

بساط فاطميين و روى كار آمدن سالطين آل ايوب صفحه  برچيده شدن

آزادى, برگشت و شيعه مصر و شامات   و مذهبى را بكلى از دست دادند 

و از آن)98(جمع كثيرى از تشيع از دم شمشير گذشتند  جمله شهيد اول  



 هجرى در دمشق 786يكى از نوابغ فقه شيعه سال , محمد بن محمد مكى 

و همچنين شيخ اشراق شهاب الدين سهروردى ) 99(تشيع كشته شد  بجرم

روى هم رفته در اين پنج قرن شيعه ) 100(رسيد  در حلب بجرم فلسفه قتل

و آزادى مذهبى تابع موافقت   جهت جمعيت در افزايش و از جهت قدرتاز

تشيع در يكى  و مخالفت سالطين وقت بوده اند و هرگز در اين مدت مذهب

مذهب رسمى اعالم نشده بود, از كشورهاى اسالمى   . 
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لى متوفاى  هجرى جوان سيزده ساله اى از خانواده شيخ صفى اردبي906سال 

از مشايخ طريقت در شيعه بود با سيصد نفر درويش از   هجرى كه735

كشور مستقل و مقتدر شيعه از اردبيل  مريدان پدرانش بمنظورايجاد يك

ملوك الطوايفى ايران  قيام كرده شروع بكشور گشائى و برانداختن آئين

 نمود و پس از جنگهاى خونين كه با پادشاهان محلى و مخصوصا با

, ادشاهان آل عثمان كه زمام امپراطورى عثمانى را در دست داشتند پ

قطعه قطعه را بشكل يك كشور درآورده و مذهب  موفق شدند كه ايران

پس از درگذشت شاه  (101) شيعه را در قلمرو حكومت خود رسميت دهد

دوازدهم  اسماعيل صفوى پادشاهان ديگرى از سلسله صفوى تا اواسط قرن



ردند و يكى پس از ديگرى رسميت مذهب شيعه اماميه را هجرى سلطنت ك

زمان شاه ( تثبيت نمودند حتى در زمانى كه در اوج قدرت بودند  تأ ييد و

توانستند) عباس كبير  وسعت ارضى كشور وآمار جمعيت را به بيش از دو  

سال هزار و سيصد و( برابر ايران كنونى  برسانند ) هشتاد وچهار هجرى قمرى  

گروه شيعه در اين دو قرن و نيم تقريبا در) 102( ساير نقاط كشورهاى  

 . اسالمى بهمان حال سابق با افزايش طبيعى خود باقى بوده است

  هجرى هجرى هجرى هجرى14----12شيعه در قرن شيعه در قرن شيعه در قرن شيعه در قرن  - 15

در سه قرن اخير پيشرفت مذهبى شيعه بهمان شكل طبيعى سابقش بوده 

ن مذهب اواخر قرن چهاردهم هجرى است تشيع در ايرا است و فعالكه

در يمن و در عراق اكثريت  رسمى عمومى شناخته ميشود و همچنين

جهان  جمعيت را شيعه تشكيل ميدهد و در همه ممالك مسلمان نشين

كم و بيش شيعه وجود دارد و روى هم رفته در كشورهاى مختلف جهان 

 . ميليون شيعه زندگى ميكند نزديك بصد

 انشعابات شيعهانشعابات شيعهانشعابات شيعهانشعابات شيعه

برخى از شعباصل انشعاب و انقراض  - 1  . 



 زيديه - 2

 اسماعيليه و انشعابات شان - 3

 نزاريه و مستعليه و دروزيه و مقنعه - 4

 شيعه دوازده امامى و فرقشان با زيديه و اسماعيليه - 5

 . اشاره به تاريخچه شيعه دوازده امامى - 6

 اصل انشعاباصل انشعاباصل انشعاباصل انشعاب - 1

 آن مذهب دارد كه اصول اوليه) كم يا زياد ( هر مذهبى يك رشته مسائلى 

ميدهد و مسائلى ديگر كه در درجه دوم واقعند و اختالف اهل  را تشكيل

وقوع آنها با حفظ اصل مشترك انشعاب  مذهب در چگونگى مسائل اصلى

انشعاب در همه مذاهب و خاصه در.ناميده ميشود  , چهار دين آسمانى  

 . كليمى و مسيحى و مجوسى واسالم و حتى در شعب آنها نيز وجود دارد

حضرت امير ( مذهب شيعه در زمان سه پيشواى اول ازپيشوايان اهل بيت 

هيچگونه ) حسن بن على و حسين بن على عليهم السالم  المؤمنين على و

امام سوم اكثريت شيعه بامامت  انشعابى نپذيرفت ولى پس از شهادت

كيسانيه پسر  حضرت على بن حسين سجاد قائل شدند و اقليتى معروف به

محمد بن حنفيه را امام دانستند و معتقد شدند كه محمد ) ع (ى سوم عل



حنفيه پيشواى چهارم و همان مهدى موعود است كه در كوه رضوى  بن

اكثريت ) ع (پس از رحلت امام سجاد .خواهد شد  غايب شده و روزى ظاهر

ع(شيعه بامامت فرزند امام محمد باقر  معتقد شدند و اقليتى به زيد ( 

 . موسوم شدند  ديگر امام سجاد بود گرويدند و به زيديهشهيد كه پسر

) ع (پس از رحلت امام محمد باقر شيعيان وى بفرزندش امام جعفر صادق 

اكثريت فرزندش امام موسى , و پس از درگذشت آن حضرت  ايمان آوردند

را امام هفتم دانستند) ع (كاظم  و جمعى اسماعيل پسر بزرگ امام ششم  

يات پدر بزرگوار خود درگذشته بودرا كه در حال ح امام گرفتند و از اكثريت  

آن  شيعه جدا شده بنام اسماعيليه معروف شدند و بعضى پسر ديگر

حضرت عبداهللا افطح و بعضى فرزند ديگرش محمد را پيشوا گرفتند و بعضى 

پس از شهادت .حضرت توقف كرده آخرين امامش پنداشتند  در خود آن

اكثريت شيعه) ع (امام موسى كاظم  را امام ) ع (فرزندش امام رضا  

 . واقفيه معروفند هشتم دانستند و برخى در امام هفتم توقف كردند كه به

ديگر پس از امام هشتم تا امام دوازدهم كه پيش اكثريت شيعه مهدى 

قابل توجهى بوجود نيامده و اگر وقايعى نيز در شكل  موعود است انشعاب

وز پيشانشعاب پيش آمده چندر نپائيده و خود بخود منحل شده است  



) امام يازدهم ( خود  مانند اينكه جعفر فرزند امام دهم پس از رحلت برادر

و  دعوى امامت كرد و گروهى بوى گرويدند ولى پس از روزى متفرق شدند

جعفر نيز دعوى خود را تعقيب نكرد و همچنين اختالفات ديگرى در ميان 

مى كالمى و فقهى وجود دارد كه آنها را انشعاب عل مسائل رجال شيعه در

 . مذهبى نبايد شمرد

فرقه هاى نامبرده كه منشعب شده و در برابر اكثريت شيعه قرار گرفته اند 

زمانى منقرض شدند جز دو فرقه زيديه و اسماعيليه كه پايدار  در اندك

 يمن گروهى از ايشان در مناطق مختلف زمين مانند مانده اند و هم اكنون

از اين روى تنها بذكراين دو طائفه .ميكنند  و هند و لبنان و جاهاى ديگرزندگى

 . اكتفا ميشود با اكثريت شيعه كه دوازده امامى ميباشند

 شيعه زيديهشيعه زيديهشيعه زيديهشيعه زيديه - 2

 هجرى 121زيد در سال .زيديه پيروان زيد شهيد فرزند امام سجاد ميباشند 

روهى بيعتش كردند و در اموى هشام ابن عبدالملك قيام كرد و گ برخليفه

و ى پيش .او و كسان خليفه درگرفت كشته شد  جنگى كه درشهر كوفه ميان

شمرده ميشود و پس از وى  پيروان خود امام پنجم از امامان اهل بيت

كرده و كشته  فرزندش يحيى بن زيد كه بر خليفه اموى وليد بن يزيد قيام



 و ابراهيم بن عبداهللا بجاى وى نشست و پس از وى محمد بن عبداهللا,شد 

براى امامت , بر خليفه عباسى منصور دوانقى شوريده و كشته گرديدند  كه

 . برگزيده شدند

پس از آن تا زمانى امور زيديه غير منظم بود تا ناصر اطروش كه از اعقاب 

بود در خراسان ظهور كرد و در اثر تعقيب حكومت محل از آنجا فرار  برادرزيد

درانكرده بسوى مازن كه هنوز اهالى آن اسالم را نپذيرفته بودند رفت و پس  

مسلمان كرده بمذهب زيديه درآورد  از سيزده سال دعوت جمع كثيرى را

بامامت پرداخت و  سپس بدستيارى آنان ناحيه طبرستان را مسخر ساخته و

 . پس از وى اعقاب او تا مدتى در آن سامان امامت كردند

سخى كه بعنوان قيام , عالم زاهد شجاع , ژاد بعقيده زيديه هر فاطمى ن

مانند خود زيديه دو , زيديه در ابتداء حال .ميتواند امام باشد  بحق خروج كند

جزو ائمه ميشمردند ولى پس از چندى جمعى ) ابوبكر و عمر  ) خليفه اول را

فهرست ائمه برداشتند ازعلى عليه السالم شروع  از ايشان نام دو خليفه را از

چهاربنا بĤنچه گفته اند زيديه.دند كر در اصول اسالم مذاق معتزله و در فروع  

فقه ابيحنيفه رئيس يكى از مذهب اهل سنت را,  اختالفات مختصرى .دارند  

103(نيز در پاره اى از مسائل در ميانشان هست  ) 
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كه ) 104(م اسماعيل امام ششم شيعه فرزند پسرى داشت بنا: باطنيه 

فرزندانش بود و در زمان حيات پدر وفات نمود و آن حضرت بمرگ  بزرگترين

حاكم مدينه را نيز شاهد گرفت در اين باره  اسماعيل استشهاد كرد حتى

غيبت اختيار كرده است و  جمعى معتقد بودند كه اسماعيل نمرده بلكه

شهاد امامدوباره ظهور ميكند و همان مهدى موعود است و است ششم  

بمرگ او يك نوع تعميد بوده كه از ترس منصور خليفه عباسى بعمل آورده 

معتقد شدند كه امامت حق اسماعيل بود و با مرگ او به  است و جمعى

معتقد شدند اسماعيل با اينكه در حال  پسرش محمد منتقل شد و جمعى

حمد بن اسماعيل در م حيات پدر درگذشته امام ميباشد و امامت پس از

دو فرقه اولى پس از اندك زمانى منقرض.اسماعيل و اعقاب او است  شدند  

 . ولى فرقه سوم تاكنون باقى هستندو انشعاباتى نيز پيدا كرده اند

اسماعيليه بطوركلى فلسفه اى دارند شبيه بفلسفه ستاره پرستان كه با 

ظاهرى آميخته ميباشد و در معارف و احكام اسالم براى هر  عرفان هندى

ويلى قائلند اسماعيليه معتقدند كه زمين هرگز  باطنى و براى هر تنزيلى تأ

ناطق , گونه است ناطق و صامت  خالى از حجت نميشود و حجت خدابر دو



در هر حال  پيغمبر و صامت ولى و امام است كه وصى پيغمبر ميباشد و

 . حجت مظهر تمام ربوبيت است

چرخد باين ترتيب كه يك نبى اساس حجت پيوسته روى عدد هفت مي

و واليت است و پس از وى هفت ) شريعت ( نبوت  مبعوث ميشودكه داراى

مقام ميباشند جز اينكه وصى  وصى داراى وصايت بوده و همگى داراى يك

 . هفتمين داراى نبوت نيز هست و سه مقام دارد

 . نبوت و وصايت و واليت

 مقام ميباشد و بهمين باز پس از وى هفت وصى كه هفتمين داراى سه

 . ترتيب

و هفت وصى , آدم عليه السالم مبعوث شد با نبوت و واليت : ميگويند 

آنان نوح و داراى نبوت و وصايت وواليت بود و ابراهيم  داشت كه هفتمين

وصى هفتمين نوح و موسى) ع ( وصى هفتمين ابراهيم و عيسى وصى  

اسماعيل   محمد بنوصى هفتمين عيسى و) ص (هفتمين موسى و محمد 

و على و حسين و على ) ص (باين ترتيب محمد ) ص (وصى هفتمين محمد 

سجاد و محمد باقر و جعفر صادق و اسماعيل و محمد بن  بن حسين

امام دوم حضرت حسن بن( اسماعيل  و پس از ) على را امام نميدانند  



ان كه نام ايش محمد بن اسماعيل هفت نفر از اعقاب محمد بن اسماعيل

پوشيده و مستور است و پس از هفت نفر از اعقاب محمد بن فاطميين 

 اولشان عبيداهللا مهدى بينان گذار سلطنت فاطميين مصر ميباشد مصر كه

. 

پيوسته در روى زمين دوازده نفر , اسماعيليه معتقدند كه عالوه بر حجت خدا 

)  دروزيه (حواريين و خواص حجتاند وجود دارد ولى بعضى از شعب  نقيب كه

 . نقباء را از ائمه ميگيرند و شش نفر از ديگران باطنيه شش نفر از

) چند سال قبل از ظهور عبيداهللا مهدى در آفريقا (  هجرى 278در سال 

ناشناسى كه هرگز نام و نشان خود را اظهار نميكرد در  شخصى خوزستانى

بها را روزها را روزه ميگرفت و ش حوالى كوفه پيدا شد شخص نامبرده

مردم را بمذهب  بعبادت ميگذرانيد و از دسترنج خود ارتزاق ميكرد و

بدينوسيله مردم انبوهى را بخود گروانيد و.اسماعيليه دعوت نمود  دوازده  

نفر بنام نقباء از ميان پيروان خودانتخاب كرد و خودعزيمت شام كرده از 

 . بيرون رفت و ديگر از او خبرى نشد كوفه

احمد معروف بقرمط در عراق بجاى وى نشست و , ناس پس از مرد ناش

منتشر ساخت و چنانكه مورخين ميگويند او نماز تازه  تعليمات باطنيه را



اسالم گذاشت و غسل جنابت را لغو و خمر را  اى را به جاى نمازهاى پنجگانه

از باطنيه بدعوت قيام كرده  اباحه كرد و مقارن اين احوال سران ديگرى

ردم را بدور خود گرد آوردندگروهى از م  . 

اينان براى جان و مال كسانى كه از باطنيه كنار بروند هيچگونه احترامى 

نبودند و از اين روى در شهرهائى از عراق و بحرين و يمن و شامات  قائل

خون مردم را ميريختند و مالشان را بيغما ميبردند و  نهضت راه انداخته

هزار نفر از حجاج را كشتند و زاد و راحله شان   هابارها راه قافله حج را زده ده

 . را بيغما بردند

 بصره را مسخر ساخته 311ابو طاهر قرمطى يكى از سران باطنيه كه در سال 

 با گروه 317و تاراج اموال مردم فرو گذارى نكرد و در سال  و ازكشتار

تن حج عازم مكه گرديد و پس از درهم شكس انبوهى از باطنيه در موسم

وارد شهر مكه شد و,مقاومت مختصر دولتيان  مردم شهر و حجاج تازه وارد  

روان ساخت  را قتل عام نمود و حتى در مسجد حرام و داخل كعبه جوى خون

 پيراهن كعبه را در ميان ياران خود قسمت نمود و در كعبه را كند و حجر

ال پيش االسود را از جاى خود درآورده بيمن برد كه مدت بيست و دو س

 . قرامطه بود



در اثر اين اعمال بود كه عامه مسلمين از باطنيه برائت كرده آنان را خارج 

اسالم شمردند و حتى عبيداهللا مهدى پادشاه فاطمى كه آن روزها در  از آئين

از , خود را مهدى موعود و امام اسماعيليه معرفى ميكرد  افريقا طلوع كرده

 . قرامطه بيزارى جست

مشخص مذهبى باطنيه اين استكه احكام و مقررات , ر مورخين طبق اظها

بمقامات باطنى عرفانى تاويل ميكنند و ظاهر شريعت را  ظاهرى اسالم را

از كمال معنوى بيبهره بوده اند با  مخصوص كسانى ميدانندكه كم خرد و

 . صادر ميشود اين وصف گاهى برخى از مقررات از مقام امامتشان

تعليه و دروزيه و مقنعهتعليه و دروزيه و مقنعهتعليه و دروزيه و مقنعهتعليه و دروزيه و مقنعهنزاريه و مسنزاريه و مسنزاريه و مسنزاريه و مس - 4  

 هجرى قمرى در افريقا طلوع كرد بطريق 296عبيداهللا مهدى كه سال 

خود دعوت كرد و سلطنت فاطمى را تأ سيس نمود  اسماعيليه بامامت

داده تا هفت پشت بدون  پس از وى اعقابش مصر را دارالخالفه قرار

كهانشعاب سلطنت و امامت اسماعيليه را داشتند پس از هفتمين   

مستنصر باهللا سعد بن على بود دو فرزند وى نزار و مستعلى سر خالفت و 

كردند و پس از كشمكش بسيار و جنگهاى خونين مستعلى  امامت منازعه

 . دستگير نموده زندانى ساخت تا مرد غالب شد و برادر خود نزار را



در اثر اين كشمكش پيروان فاطميين دو دسته شدند نزاريه و مستعليه 

ريه گروندگاننزا حسن صباح ميباشند كه از مقربان مستنصر بود و پس از  

براى طرفدارى كه از نزار,مستنصر  بحكم مستعلى از مصر اخراج , مينمود  

توابع قزوين سر درآورد  شد وى بايران آمده پس از چندى از قلعه الموت از

 در پرداخت قلعه الموت و چند قلعه ديگر مجاور را تسخير كردو بسلطنت

 هجرى قمرى بزرگ 518آغاز كار بنزار دعوت كرد و پس از مرگ حسن سال 

رود بارى و پس از وى فرزندش كيا محمد بشيوه و آئين حسن صباح  اميد

فرزندش حسن على ذكره السالم پادشاه چهارم  سلطنت كردند و پس از وى

تا .برگردانيده به باطنيه پيوست  الموتى روش حسن صباح را كه نزارى بود

وى قالع, هالكو خان مغول بايران حمله كرد  اسماعيليه را فتح نمود و همه  

نيز با خاك يكسان  اسماعيليان را از دم شمشير گذرانيد بناى قلعه ها را

بود   هجرى آقا خان محالتى كه از نزاريه1255ساخت و پس از آن در سال 

احيه كرمان نمود در ايران بمحمد شاه قاجار ياغى شد و در قيامى كه در ن

خورده به بمبئى قرار كرد و دعوت باطنى نزارى را بامامت خود  شكست

تاكنون باقى است و نزاريه فعال آقاخانيه ناميده  منتشر ساخت و دعوتشان

 . ميشوند



 پيروان مستعلى فاطمى بودند كه امامتشان در خلفاء فاطمين -مستعليه 

منقرض شدند و پس از چندى  هجرى قمرى 557تا در سال  مصر باقى ماند

 . كدرند و تاكنون نيز ميباشند فرقه بهره در هند بهمان مذهب ظهور

 طائفه دروزيه كه در جبال دروز شامات ساكنند در آغاز كار پيروان -دروزيه 

فاطميين مصر بودند تا در ايام خليفه ششم فاطمى دعوت نشتگين  خلفاء

اكم باهللا كه باعتقاد ديگران كشته دروزيه در الح دروزى بباطنيه ملحق شدند

كرده و به آسمان باال رفته و دوباره  شده متوقف گشته ميگويند وى غيبت

 . بميان مردم خواهد برگشت

طبق اظهار   در آغاز پيروان عطاء مروى معروف به مقنع بودند كه-مقنعه 

اتباع ابو مسلم خراسانى بوده است و پس از ابو مسلم مدعى  مورخين از

حلول نموده است و پس از چندى دعوى   كه روح ابومسلم در وىشد

در قلعه كيش  163 پيغمبرى و سپس دعوى خدائى كرد و سرانجام در سال

يقين  از بالد ماوراء النهر بمحاصره افتاد و چون بدستگيرى و كشته شدن خود

نمود آتش روشن كرده با چند تن از پيروان خود داخل آتش شده و سوخت 

مقنع پس از چندى مذهب اسماعيليه را اختيار كرده و بفرقه   عطاءپيروان

 . باطنيه ملحق شدند



 شيعه دوازده امامى و فرق ايشان با زيديه و اسماعيليهشيعه دوازده امامى و فرق ايشان با زيديه و اسماعيليهشيعه دوازده امامى و فرق ايشان با زيديه و اسماعيليهشيعه دوازده امامى و فرق ايشان با زيديه و اسماعيليه

اكثريت شيعه كه اقليت هاى نامبرده از آن منشعب و جدا شده اند شيعه 

يش ودوازده امامى ناميده ميشوند و چنانكه گفتيم در آغاز پيدا اماميه

در دو مسئله اساسى از مسائل اسالمى پيدا شده  بعنوان انتقاد و اعتراض

در ميان مسلمين ) ص (پيغمبر اكرم  اند بيĤنكه در آئينى كه طبق تعليم

حكومت اسالمى و  معاصر آنحضرت بود سخنى داشته باشند و آن دو مسئله

 . مرجعيت علمى بود كه شيعه آن را حق اختصاصى اهل بيت ميدانستند

خالفت اسالمى كه البته واليت باطنى و پيشوائى معنوى : شيعه ميگفتند 

آن است از آن على و اوالد على عليه السالم استكه بموجب  الزم الينفك

ص(تصريح خود پيغمبر اكرم  دوازده تن ميباشند , و ساير ائمه اهل بيت  ( 

تعليمات ظاهرى قرآن كه احكام: و ميگفتند  باشند و و قوانين شريعت مي 

و اعتبارند و  در عين حال كه بحيات معنوى كامل نيز مشتملند داراى اصالت

بايد  تا قيامت فسخ بردار نيستند و اين احكام و قوانين را از راه اهل بيت

فرق كلى ميان شيعه : و از اينجا روشن ميشود كه .بدست آورد و بس 

با امامت را شيعه زيدى اين است كه شيعه زيدى غال دوازده امامى و

را بدوازده منحصر نميبيند و از فقه  مختص به اهل بيت نميداند و عدد ائمه



و فرق كلى ميان . اهل بيت پيروى نميكند بر خالف شيعه دوازده امامى

 شيعه دوازده امامى و شيعه اسماعيلى نيز اين است كه اسماعيليه

ص (حمد معتقدند كه امامت بدور هفت گردش ميكند و نبوت در حضرت م

ختم نشده است و)  تغيير و تبديل در احكام شريعت بلكه ارتفاع اصل  

بر خالف شيعه دوازده امامى كه  تكليف خاصه بقول باطنيه مانع ندارد

را خاتم االنبياء ميدانند و براى وى) ص (حضرت محمد  دوازده وصى و  

ى قرآنجانشين قائلند و ظاهر شريعت را معتبر غير قابل نسخ ميبيند و برا  

 . كريم هم ظاهر و هم باطن اثبات ميكنند

 : خاتمه فصلخاتمه فصلخاتمه فصلخاتمه فصل

دو طائفه شيخيه و كريمخانيه كه در دو قرن اخير در ميان شيعه دوازده 

شده اند نظر باينكه اختالفشان با ديگران در توجيه پاره اى از  امامى پيدا

جدائى ايشان را , اثبات و نفى اصل مسائل  مسائل نظرى است نه در

و همچنين فرقه على اللهى.اب نشمرديم انشع  امامى كه غالة 12از شيعه  

بباطن قائلند از  نيز ناميده ميشوند و مانند باطنيه شيعه اسماعيلى تنها

 . اين روى كه هيچگونه منطق منظمى ندارند بحساب نياورديم

 خالصه تاريخچه شيعه دوازده امامىخالصه تاريخچه شيعه دوازده امامىخالصه تاريخچه شيعه دوازده امامىخالصه تاريخچه شيعه دوازده امامى



همان شيعه دوازده چنانكه در فصول گذشته روشن شد اكثريت شيعه 

عده از دوستان و هواداران على عليه السالم بودند كه  امامى بودند وهمان

ص(پس از رحلت پيغمبر اكرم  در خصوص , براى احياء حقوق اهل بيت  ( 

و ازاكثريت مردم جدا  خالفت و مرجعيت عليمى بانتقاد و اعتراض پرداختند

 . شدند

پيوسته زير فشار قرار )  ه قمرى 35 - 11( شيعه در زمان خلفاء راشدين 

هر گونه امن و  ) 132 - 40( از آن در مدت خالفت بنياميه  داشتند و پس

برداشته شده بود ولى هر چه فشار ستم و  مصونيت از جان و مالشان

در عقيده خود,بيدادگرى برايشان بيشتر ميشد  استوارتر ميگشتند و  

بيشتر بهره ميبردند و ازمخصوصا از مظلوميت خود در پيشرفت عقيده  آن  

پس در اواسط قرن دوم كه خلفاء عباسى زمام حكومت اسالمى را بدست 

شيعه از, گرفتند  فتورى كه در اين ميان پيدا شد نفسى تازه كرد ولى با  

شد تا اواخر قرن سوم هجرى كه روز بروز  مهلت كمى باز عرصه برايشان تنگ

 . تنگتر ميشد

 سالطين با نفوذ آل بويه كه شيعه بودند روى كار در اوايل قرن چهارم كه

قدرتى كسب كرد و تا حدود زيادى آزادى عمل يافت و به  آمدند شيعه



پنجم جريان كار بهمين ترتيب بود و در  مبارزه علنى پرداخت و تاآخر قرن

گرفتاريهاى عمومى و هم  اوايل قرن ششم كه حمله مغول آغاز شد در اثر

بعالم   جنگهاى صليبى حكومتهاى اسالمى چندان فشاردر اثر ادامه يافتن

تشيع وارد نميساختندو مخصوصا شيعه شدن جمعى از سالطين مغول در 

و, ايران  حكومت سالطين مرعشى در مازندران درقدرت و وسعت جمعيت  

گوشه از ممالك اسالمى و خاصه در ايران  شيعه كمك بسزائى نمود و در هر

ه را محسوس ساخت و اينتراكم ميليونها نفر شيع وضع تا اواخر قرن نهم  

سلطنت  هجرى ادامه داشت و از حدود افتتاح قرن دهم هجرى در اثر ظهور

مذهب شيعه رسميت يافت و تاكنون كه , صفويه در ايران پهناور آن روز 

 هجرى ميباشد برسميت خود باقى است و بعالوه در همه نقاط 14قرن اواخر

عه زندگى ميكنندشي جهان ده ها ميليون  . 

تفكر مذهبى شيعهتفكر مذهبى شيعهتفكر مذهبى شيعهتفكر مذهبى شيعه: : : : بخش دوم بخش دوم بخش دوم بخش دوم   

 معنى تفكر مذهبى - 1

 مأ خذ اساسى تفكر مذهبى در اسالم - 2

 راه و روشهائى كه اسالم براى تفكر مذهبى نشان ميدهد - 3



 تفاوت در ميان اين سه طريق - 4

قرآن و حديث پيغمبر , اقسام ظواهر دينى , طريق اول ظواهر دينى  - 5

هلاكرم و ا  بيت 

 حديث صحابه - 6

 بحث مجدد در كتاب و سنت - 7

 ظاهر و باطن قرآن - 8

 تأ ويل قرآن - 9

 تتمه بحث در حديث - 10

 روش شيعه در عمل بحديث - 11

 تعليم و تعليم عمومى در اسالم - 12

 : شيعه و علوم نقليه - 13

 معنى تفكر مذهبىمعنى تفكر مذهبىمعنى تفكر مذهبىمعنى تفكر مذهبى - 1

ه ماده اى از مواد مذهبى تفكر مذهبى تفكر بحث و كنجكاوى را ميگوئيم ك

تعاليم آن مذهب است نتيجه بدهد چنانكه تفكر رياضى مثال تفكرى را  را در

 رياضى را نتيجه بدهد يا يك مسئله رياضى را حل كند ميگويندكه يك نظريه

. 



 ماخذ اساسى تفكر مذهبى در اسالمماخذ اساسى تفكر مذهبى در اسالمماخذ اساسى تفكر مذهبى در اسالمماخذ اساسى تفكر مذهبى در اسالم - 2

واد فكرى مأ خذى ميخواهد كه م, البته تفكر مذهبى نيز مانند ساير تفكرات 

سرچشمه بگيرد و بĤن تكيه بزند چنانچه در تفكر براى حل يك مسئله  از آن

معلومات رياضى را بايد استخدام نمود كه باالخره  رياضى يك رشته

يگانه.بعمليات فن مربوط منتهى شود  از ( مأ خذى كه دين آسمانى اسالم  

بĤن اتكاء دارد) آن جهت كه بوحى آسمان ميرسد   كريم است همانا قرآن 

است و) ص (كه مدرك قطعى نبوت همگانى و هميشگى پيغمبر اكرم .  

محتويات آن دعوت اسالمى ميباشد البته تنها مأ خذ بودن قرآن كريم 

تفكر صحيح و حجتهاى ديگر را الغاء نميكند چنانكه  مĤخذ و مصادر ديگر

 . خواهيم گفت

دهد سه طريق استدهد سه طريق استدهد سه طريق استدهد سه طريق استراههائى كه قرآن كريم براى تفكر مذهبى نشان ميراههائى كه قرآن كريم براى تفكر مذهبى نشان ميراههائى كه قرآن كريم براى تفكر مذهبى نشان ميراههائى كه قرآن كريم براى تفكر مذهبى نشان مي - 3  

قرآن كريم در تعليمات خود براى رسيدن و درك نمودن مقاصد دينى و 

بايشان نشان , راه در دسترس پيروان خود قرار داده  معارف اسالمى سه

ظواهر دينى وحجت عقلى و.ميدهد   . درك معنوى از راه اخالص بنده گى 

ردم را طرف توضيح اينكه ما ميبينيم قرآن كريم در بيانات خود همه م

گاهى بياينكه حجتى بگفته خود اقامه كند بلكه بمجرد اتكاء  خطاب قرار داده



بپذيرفتن اصول اعتقادى مانند توحيد و نبوت و  بفرمانروائى خدائى خود

غير آنها امر ميكند و در برخى از  معاد و احكام عملى مانند نماز و روزه و

را حجيتاعمال نهى مينمايد و اگر اين بيانات لفظى  نميداد هرگز از مردم  

اينگونه  پذيرش و فرمان بردارى آنها را نميخواست پس ناگزير بايد گفت

 . بيانات ساده قرآن راهى است براى فهم مقاصد دينى و معارف اسالمى

) اقيموا الصالة ( و) آمنوا باهللا و رسوله ( ما اين بيانات لفظى را مانند 

ديگر ميبينيم قرآن كريم در آيات بسيارى و از سوى .دينى ميناميم  ظواهر

ميكند ومردم را به تفكر و تعقل و تدبر در آيات  بسوى حجت عقلى رهبرى

در موارد احقاق حقايق باستدالل  آفاق و انفس دعوت ميفرمايد و خود نيز

ومعرفت برهانى را براى  عقلى آزاد ميپردازد و حقا هيچ كتاب آسمانى علم

م نميشناسدانسان مانند قرآن كري  . 

قرآن كريم با اين بيانات اعتبار حجت عقلى و استدالل برهانى آزاد را مسلم 

يعنى نميگويد كه اول حقانيت معارف اسالمى را بپذيريد سپس  ميشمارد

معارف نامبرده را از آنها استنتاج كنيد بلكه با  باحتجاج عقلى پرداخته

لى پرداخته حقانيت باحتجاج عق : اعتماد كامل بواقعيت خود ميگويد

از دعوت اسالمى  معارف نامبرده را از آن دريابيد و بپذيريد و سخنانى كه



ميشنويد تصديق آنها رااز آفرينش جهان كه گواهى است راستگوى بپرسيد 

 بشنويد و باالخره تصديق و ايمان را از نتيجه دليل بدست آوريد و

ن دليل اقامه كنيد پس نه اينكه اول ايمان بياوريد و بعد بقيدمطابقت آ

و , نيز راهى است كه رسائى آن را قرآن كريم تصديق مينمايد  تفكر فلسفى

كريم با بيانى جالب روشن ميسازد كه همه  از سوى ديگر ميبينيم قرآن

سرچشمه ميگيرد و استنتاج  معارف حقيقيه از توحيد و خدا شناسى واقعى

از هر جاى   خداوند آنان راميشود و كمال خدا شناسى از آن كسانى است كه

 . جمع آورى كرده و براى خود اختصاص داده است

آنان هستند كه خود را از همه كنار كشيده و همه چيز را فراموش كرده اند و 

اخالص و بندگى همه قواى خود را متوجه عالم باال ساخته ديده بنور  در اثر

يق اشياء و ملكوت ساخته اند وبا چشم واقع بين حقا پروردگار پاك روشن

اثر اخالص و بندگى بيقين رسيده اند و در  آسمان و زمين را ديده اند زيرا در

جاودانى جهان ابديت برايشان  اثر يقين ملكوت آسمان و زمين و زندگى

 . مكشوف شده است

و ما ارسلنا : ( با توجه در آيات كريمه ذيل اين مدعى كامال روشن ميشود 

انبياء ) 105) (نوحى اليه انه ال اله اال انا فاعبدون من رسول اال  من قبلك



) سبحان اللّه عما يصفون اال عباد اللّه المخلصلين  ( -ميفرمايد   و25آيه 

سوره صافات) 106( قل انما بشر مثلكم يوحى الى (  و ميفرمايد 159آيه  

يرجوا لقاء ربه فليعمل عمال صالحا و ال  انما الهكم اله واحد فمن كان

110سوره كهف آيه ) رك بعبادة ربه احدا يش و اعبد ( و ميفرمايد  (107) 

و) 108 (99سوره حجر آيه ) ربك حتى ياتيك اليقين   ميفرمايد 

) و كذلك نرى ابراهيم ملكوت السماوات و االرض و ليكون من الموقنين  )

كال ان كتاب االبرار لفى عليين و ( و ميفرمايد ) 109 (75آيه  سوره انعام

ا ادريك ما عليونم سوره ) 110) (يشهده المقربون , كتاب مرقوم  , 

كال لو تعلمون( و ميفرمايد 21مطففين آيه  ) علم اليقين لترون الجحيم  

پس يكى از راههاى درك معارف) 111 (5سوره تكاثر آيه  الهيه همان  

 . تهذيب نفس و اخالص در بندگى است

 تفاوت در ميان سه طريق نامبردهتفاوت در ميان سه طريق نامبردهتفاوت در ميان سه طريق نامبردهتفاوت در ميان سه طريق نامبرده - 4

 بيان گذشته روشن شد كه قرآن كريم براى درك معارف دينى سه راه با

ظواهر دينى و عقل و اخالص در بندگى كه موجب انكشاف  نشان داده است

ولى بايد دانست كه اين سه طريق از  حقايق و مشاهده باطنى آنها است

 . چند جهت با هم تفاوت دارند



 بساده ترين زبانى القاء شده  ظواهر دينى چون بياناتى هستند لفظى و-اوال 

دردسترس مردم قرار دارند و هر كس باندازه ظرفيت فهم خود از آنها  , اند

112(بهره مند ميشود بخالف دو طريق ديگر كه اختصاص بگروه خاصى  (

 . داشته همگانى نميباشند

 طريق ظواهر دينى راهى است كه با پيمودن آن ميتوان باصول و -ثانيا 

اصول ( سالمى پى برده و مواردى اعتقادى و عملى دعوت ا فروع معارف

را بدست آورد) معارف و اخالق  بخالف دو طريق ديگر زيرا اگر چه از راه عقل  

را ) فروع دين ( مسائل عملى  ميتوان مسائل اعتقادى و اخالقى و كليات

آنها در دسترس  بدست آورد ولى جزئيات احكام نظر باينكه مصالح خصوصى

ار ندارند از شعاع عمل آن خارجند و همچنين راه تهذيب نفس چونعقل قر  

 نتيجه آن انكشاف حقايق ميباشدو آن علمى است

خدادادى نميتوان نسبت به نتيجه آن و حقايقى كه با اين موهبت خدائى 

تحديدى قائل شد يا اندازه اى گرفت اينان , ميشوند  مكشوف و مشهود

چيز را جز خدا فراموش كرده اند تحت  چون از همه جا بريده اند و همه

نه آنچه ( ميخواهد  واليت و سرپرستى مستقيم خدا ميباشند و آنچه را

برايشان مهشود ميشود) خودشان ميخواهند   . 



اقسام ظواهر دينىاقسام ظواهر دينىاقسام ظواهر دينىاقسام ظواهر دينى, , , ,  ظواهر دينى  ظواهر دينى  ظواهر دينى  ظواهر دينى ----طريق اولى طريق اولى طريق اولى طريق اولى  - 5  

چنانچه گذشت قرآن كريم كه مأ خذ اساسى تفكر مذهبى اسالم است 

ود دربظواهر الفاظ خ برابر شنوندگان خود حجيت و اعتبار داده است و همان  

بيان پيغمبر اكرم, ظواهر آيات   ( را تالى بيان قرآن قرار ميدهد و ) ص 

و( مانند آن حجت ميسازد چنانكه ميفرمايد  انزلنا عليك الذكرلتبين للناس  

هو الذى(  و ميفرمايد 44سوره نحل آيه ) ما نزل اليهم   بعث فى االميين 

 ( رسوال منهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة

) لقد كان لكم فى رسول اهللا اسوة حسنة (  و ميفرمايد 2سوره جمعه آيه 

پر روشن استكه اگر گفتار و رفتارپيغمبر اكرم و حتى  21 سوره احزاب آيه

ذكوره مانند قرآن حجت نبود آيات م , سكوت و امضاء آن حضرت براى ما

ص(مفهوم درستى نداشت پس بيان پيغمبر اكرم  براى كسانى كه از آن  ( 

االتباع  حضرت ميشنوند يا با نقل قابل اعتماد نقل ميشود حجت و الزم

با تواتر قطعى از آن حضرت رسيده است كه بيان ) 113(است و همچنين 

مانند بيان خودش ميباشد و بموجب اين حديث واحاديث  اهل بيت وى

وى قطعى ديگر بيان اهل بيت تالىنب ميباشد و ) ص (بيان پيغمبر اكرم  

معارف و احكام  اهل بيت در اسالم سمت مرجعيت علمى داشته در بيان



و  اسالم هرگز خطاء نميكند و بيان شان بطريق مشافهه يا نقل قابل اعتماد

 . حجت است

مدرك و مأ خذ از اين بيان روشن ميشود كه ظواهر دينى كه در تفكر اسالمى 

گونه اند كتاب و سنت و مراد از كتاب ظواهر آيات كريمه قرآنى  ميباشددو

و اهل بيت ) ص (حديثى است كه از پيغمبر اكرم  ميباشد و مراد از سنت

رسيده باشد) ع (  . 

 حديث صحابهحديث صحابهحديث صحابهحديث صحابه - 6

اما احاديثى كه از صحابه نقل ميشود اگر متضمن قول يا فعل پيغمبر 

باشد و)ص (اكرم  خالف با حديث اهل بيت نباشد قابل قبول است و اگر م 

داراى حجيتى نيست و حكم صحابه  متضمن نظر و رأ ى خود صحابى باشد

با يكنفر صحابى  مانند حكم ساير افراد مسلمانان است و خود صحابه نيز

 . معامله يكنفر مسلمان ميكردند

 بحث مجدد در كتاب و سنتبحث مجدد در كتاب و سنتبحث مجدد در كتاب و سنتبحث مجدد در كتاب و سنت - 7

خذ اساسى هر گونه تفكر اسالمى است و مأ ) قرآن كريم ( كتاب خدا 

ديگر دينى را اعتبار و حجيت ميدهد و از همين جهت بايد  اوست كه مĤخذ

 . براى همگان قابل فهم باشد



خود را نور و روشن كننده همه چيز , گذشته از اين كه خود قرآن كريم 

هم در مقام تحدى از مردم درخواست ميكند كه در آيات  معرفى ميكند و

اختالف و تناقض وجود ندارد و اگر ميتوانند   تدبر كرده ببينند كه هيچگونهآن

كتابى مانند آن بسازند و معارضه اش,  روشن است كه اگر قرآن .كنند  

 . براى همگان قابل فهم نبود اينگونه خطابات مورد نداشت

كه قرآن بخودى خود براى همه قابل ( البته نبايد پنداشت كه اين مطلب 

با) ست فهم ا و اهل بيت او در ) ص (پيغمبر اكرم ( مطلب سابق كه  

مراجع , قرآن كريم ميباشند  معاريف اسالمى كه در حقيقت مضامين

زيرا بخشى از معارف اسالمى كه.منافات دارد ) علمى هستند  احكام و  

قوانين شريعت ميباشد قرآن كريم تنها كليات آنها را متضمن است و 

نها مانند احكام نماز و روزه و داد و ستد و ساير تفاصيل آ روشن شدن

و .متوقف است ) حديث اهل بيت ( سنت  عبادات و معامالت بمراجعه

مضامين و تفاصيل  بخشى ديگر كه معارف اعتقادى و اخالقى است اگر چه

 آنها قابل فهم عموم ميباشد ولى در درك معانى آنها روش اهل بيت را

 قرآنى را با آيات ديگر قرآنى توضيح داد و تفسير بايد اتخاذ نمود و هر آيه



برأ ى و نظر خود كه از عادات و رسوم معمولى براى ما دلنشين شده  كرد نه

 . گرديده ايم و با آن مأ نوس

برخى از قرآن با برخى ديگر بسخن درآمده ) 114: (ميفرمايد ) ع (على 

اهى ميدهد و ميفهماند و بعضى از آن به بعضى ديگر گو معنى خود را

115(ميفرمايد ) ص (پيغمبر اكرم  كه بخشى از قرآن بخش ديگر را  (

هر كه قرآن را برأ ى) 116(تصديق ميكند و نيز ميفرمايد  خود تفسير كند  

 . براى خود در آتش جايگاه ميسازد

خداى تعالى در قصه عذاب قوم لوط : مثالى ساده براى تفسير قرآن بقرآن 

و در جاى ديگر اين ) 117(بارانيديم , ايشان باران بد ميفرمايد بر در جائى

ديگر تبديل كرده ميفرمايد برايشان سنگ بارانيديم  كلمه را بكلمه اى

و از انضمام آيه دوم بĤيه) 118( اول روشن ميشود كه مراد از باران بد  

احاديث اهل بيت و  سنگهاى آسمانى است كسى كه با نظر كنجكاوى و در

رسيدگى,  از مفسرين صحابه و تابعين در دست است در رواياتى كه نمايد  

) ع (ترديد نميكند كه روش تقسير قرآن بقرآن تنها روش ائمه اهل بيت 

 . ميباشد

 ظاهر و باطن قرآنظاهر و باطن قرآنظاهر و باطن قرآنظاهر و باطن قرآن - 8



چنانكه فهميديم قرآن كريم با بيان لفظى خود مقاصد دينى را روشن ميكند 

 ولى مقاصد قرآن تنها در زمينه اعتقاد و عمل بمردم ميدهد ودستوراتى

در پناه همين الفاظ و در باطن همين  باين مرحله منحصر نيست بلكه

قرار دارد كه خواص با  مقاصد مرحله اى معنوى و مقاصد عميق تر و وسيعتر

 . دلهاى پاك خود ميتوانند بفهمند

قرآن ) 119: (كه معلم خدائى قرآن است ميفرمايد ) ص (پيغمبر اكرم 

: و باطنى عميق دارد و نيز ميفرمايد ) زيبا و خوش آيند  ) ظاهرى انيق

قرآن بطن دارد و بطنش) 120( نيز بطن دارد تا هفت بطن و در كلمات  

 . شده است ائمه اهل بيت نيز از باطن قرآن بسيار نامبرده

ريشه اصلى اين روايات مثلى است كه خداى متعال در سوره رعد  (121)

 اين آيه افاضه هاى آسمانى را تشبيه فرموده خدايتعالى در  ميزند17آيه 

ميشود و حيات زمين و اهل زمين بسته بĤن  ببارانى كه از آسمان نازل

گوناگون هر كدام به  است با آمدن باران سيل راه ميافتد و مسيلهاى

در جريان  اندازه ظرفيت خود از آن سيل برداشته جريان پيدا ميكند روى سيل

ست ولى در زير كف همان آب قرار دارد كه خود كفى پوشيده شده ا

 . بحال مردم سودمند ميباشد حياتبخش و



چنانكه اين مثل اشاره ميكند ظرفيت افهام مردم در فرا گرفتن اين معارف 

كسانى .حيات بخش درون انسان هستند مختلف ميباشد  آسمانى كه

ى اصالت روزه اين جهان گذران بچيز هستند كه جز بماده و زندگى مادى چند

محروميتهاى مادى  نميدهند و جز مشتهيات مادى بچيزى دل نميبندند و جز

اينان با اختالف مراتبى كه دارند حداكثر آنچه, از چيزى نميترسند  ازمعارف  

آسمانى بپذيرند اين است كه اعتقادات اجمالى را باور كنند و دستورهاى 

ره خداى يگانه را باميد اسالم را بطور جمود اجراء مينمايند و باالخ عملى

و كسانى هستند كه در اثر .ترس عقاب اخروى بپرستند  ثواب اخروى يا از

بلذائذ گذران و زندگى چند روزه اين  صفاى فطرت سعادت خودرا در دلبستگى

سرا پيش ايشان جز پندارى  جهان نميبينند و سود و زيان و شيرين و تلخ اين

ن هستى كه كامروايانفريبنده نيست و ياد گذشتگان كاروا ديروز و افسانه  

 هاى امروز ميباشند درس عبرتى است كه پيوسته برايشان تلقين ميشود

اينان طبعا با دلهاى پاك خودشان متوجه جهان ابديت ميشوند و به .

جهان ناپايدار بنظر آيه و نشانه نگاه ميكنند و  نمودهاى گوناگون اين

يدهندنم هيچگونه اصالت و استقاللى بĤنها  . 



آن وقت است كه از دريچه آيات و نشانه هاى زمينى و آسمانى نو و 

كبرياى خداى پاك را با درك معنوى مشاهده ميكنند و  نامتناهى عظمت

رمزهاى آفرينش ميشود و بجاى اينكه در  دلهاى پاكشان يكجا شيفته درك

ت نامتناهى جهان ابدي چاله تنگ سود پرستى شخصى زندانى شوند در فضاى

و قتيكه از راه وحى آسمانى.بپرواز در آمده اوج ميگيرند  ميشنوند كه  

 خدايتعالى ازپرستش بتها نهى ميكند و ظاهر آن مثال نهى از سر فرود آوردن

بسبب تجليل از اين نهى ميفهمند كه غير از خدا را نبايد , در برابر بت است 

وردن است و از زيرا حقيقت اطاعت همان بندگى و سر فرود آ اطاعت كرد

خدا نبايد بيم و اميد داشت و از آن باالتر  آن باالتر ميفهمند كه از غير

و از آن باالتر ميفهمند كه  ميفهمند كه بخواستهاى نفس نبايد تسليم شد

و همچنين وقتيكه از زبان قرآن.نبايد بغير خدا توجه نمود  ميشنوند كه  

بحسب ,  مخصوص است بنماز امر ميكند و ظاهر آن بجا آوردن عبادت

ميفهمند كه بايد با دل و جان كرنش و نيايش خدا را كرد و از  باطن از آن

بايد در برابر حق خود را هيچ شمرد و فراموش كرد  آن باالتر ميفهمند كه

چنانكه.تنها با ياد خدا پرداخت  پيداست معانى باطنى كه در دو مثال باالئى  

نامبردهيادآورى شد مدلول لفظى امر و نهى  نيست ولى درك آنها براى  



, ميدهد  كسى كه به تفكر وسيعترى پرداخته جهانبينى را بخودبينى ترجيح

 . اجتناب ناپذير ميباشد

    

    

با بيان گذشته معنى ظاهر و باطن قرآن روشن شد و نيز روشن شد كه 

آن را ابطال و الغاء نميكند بلكه بمنزله روحى است كه  باطن قرآن ظاهر

اسالم كه دينى است عمومى و ابدى و اصالح   را حيات ميبخشد وجسم خود

از قوانين ظاهرى خود كه .ميدهد  جامعه بشرى را در درجه اول اهميت قرار

و از عقايد ساده خود كه نگهبان, مصلح جامعه ميباشند  قوانين نامبرده  

 . هستند هرگز دست بردار نيست

 دل انسان بايد پاك باشد و چگونه ممكن است جامعه اى بدستاويز اينكه

نيست با هرج و مرج زندگى كند و بسعادت برسد ؟و چگونه  ارزش براى عمل

دلى پاك بپروراند يا از دل پاك كردار و  ممكن است كردار و گفتار ناپاك

پاكان از آن ( خود ميفرمايد  گفتار ناپاك ترشح نمايد ؟ خدايتعالى در كتاب

زمين: و ميفرمايد ) نند پاكان و ناپاكان از آن ناپاكا خوب نبات خود را  

58سوره اعراف آيه : خوب ميروياند و زمين بد جز محصول ناچيز نميدهد   



از بيان گذشته روشن شد كه قرآن كريم ظاهر و باطن و باطنش نيز مراتب 

حديث نيز كه مبين مضون قرآن كريم است بهمان حال  مختلفه دارد و

 . خواهد بود

 تاويل قرآنتاويل قرآنتاويل قرآنتاويل قرآن - 9

در صدر اسالم در ميان اكثريت تسنن معروف بود كه قرآن كريم را در جائى 

باشد ميتوان از ظاهرش صرف كرده بمعنى خالف ظاهر حمل كرد و  كه دليل

) معموال معنى خالف ظاهر ناميده ميشد و آنچه در قرآن كريم ) تأ ويل 

ذكر شده بهمين معنى) تأ ويل ( بنام   . تفسير ميگردد 

هبى جماعت و همچنين در مناظره هاى مذاهب مختلفه كه در كتاب مذ

بسيار بچشم ميخورد كه در مسئله اى كه با اجماع علماء  بتحرير درآمده

اگر با ظاهر آيه اى از آيات قرآنى  مذهب يا دليل ديگرى ثابت ميشود

حمل ميكنند و گاهى  مخالف باشد آيه را تأ ويل نموده بمعنى خالف ظاهر

براى دو قول متقابل با آيات قرآنى احتجاج مينماينددو طرف متخاصم  و  

اين رويه كم و بيش .هر كدام از دو طرف آيه طرف ديگر را تأ ويل ميكند 

و .سرايت نموده است و در برخى از كتب كالميشان ديده ميشود  بشيعه نيز

در آيات قرآنى و احاديث اهل بيت بدست ميĤيد  لى آنچه پس از تدبر كافى



بيان روشن و رساى خود هرگز   كه قرآن كريم در لهجه شيرين واين است

خودش بمردم  شيو لغز و معما پيش نگرفته و مطلبى را جز با قالب لفظى

ذكر شده است از) تأ ويل ( القاء نكرده است و آنچه در قرآن كريم بنام   

 قبيل مدلول لفظ نيست

 بوده كه معارف بلكه حقائق و واقعيتهائى است كه باالتر از درك عامه

احكام عملى قرآن از آنها سرچشمه ميگيرد آرى همه قرن تأ  اعتقادى و

مستقيما از راه تفكر قابل درك نيست و از راه لفظ  ويل دارد و تأ ويل آن

پيامبران و پاكان ازاولياء خدا كه از آاليشهاى  نيز قابل بيان نميباشد و تنها

ميتوانند از راه, بشريت پاكند   آنها را بيابند آرى تأ ويل قرآن روز مشاهده 

 . رستاخيز براى همه مكشوف خواهد شد

بخوبى ميدانيم آنچه بشر را وادار بسخنگوئى و وضع لغت و : توضيح 

نموده همانا نيازمنديهاى اجتماعى مادى است بشر در  استفاده ازالفاظ

ه منويات ومحتويات ضمير خود را ب زندگى اجتماعى خود ناگزير است كه

گوش استمداد جويد و  همنوعان خود بفهماند و درراه همين منظور از صدا و

ميان  گاهى كم و بيش از اشاره و چشم استفاده كند و از اينجاست كه در

شخص گنگ و نابينا هيچگونه تفاهم برقرار نميشود زيرا آنچه نابينا بزبان 



ميبيندو از اين گنگ نميشنود و آنچه گنگ باشاره ميفهماند نابينا ن ميگويد

نام گذارى اشياء تأ مين نيازمندى مادى منظور بوده و  روى در وضع لغات و

لفظ ساخته شده كه مادى و در دسترس حس  براى چيزهائى و اوضاع و احوالى

مواردى كه مخاطب ما يكى  يا نزديك بمحسوس ميباشد چنانكه ميبينيم در

كه از راه هماناز حواس را فاقد است اگر بخواهيم از چيزهائى  حس مفقود  

سخن بگوئيم دست بيك نوع تمثيل و تشبيه ميزنيم مثال اگر, درك ميشود   

يا به كودكى كه بحد بلوغ , بخواهيم بيك نابيناى مادر زاد از روشنائى و رنگ 

 از لذت عمل جنسى توصيف كنيم نرسيده

يه مقصود خود را با نوعى از مقايسه و تشبيه و آوردن مثل مناسب تأ د

بنابراين اگر فرض كنيم در جهان هستى واقعيتهائى وجود دارد كه از  ميكنيم

و از گروه ) و واقع امر هم همين است ( منزه است  ماده و آاليش ماده

شمار استعداد درك و مشاهده آنها  بشر در هر عصر يك يا چند تن انگشت

چنين چيزهائى از راه بيان لفظى و تفكر, را دارند  ل تفهيم و درك عادى قاب 

 . نخواهد بود و جز با تمثيل و تشبيه نميتوان بĤنها اشاره كرد

ما اين كتاب را از قبيل لفظ خواندنى : خداى متعال در كتاب خود ميفرمايد 

قرارداديم شايد شما آن را تعقل كنيد و بفهميد و تحقيقا مادر كتاب  وعربى



 بĤن نميرسد و در آن فهم عادى: ( بلند و محكم ميباشد  در نزد ما است

3سوره زخرف آيه) رخنه نميكند  تحقيقا اين كتاب ( و نيز ميفرمايد 4و 

پنهان است كسى بĤن مس  قرآنى است گرامى دركتابى كه از انظار عادى

پيغمبر   و همچنين در حق79سوره واقعه آيه ) نميكند مگر پاك شدگان 

واهد از شما اهل خداى متعال ميخ(و اهل بيت وى ميفرمايد ) ص (اكرم 

33سوره احزاب آيه ) پليدى را ببرد و شما را پاك گرداند  بيت هرگونه  . 

بداللت اين آيات قرآن كريم از مرحله اى سرچشمه ميگيرد كه افهام مردم 

بانجا و نفوذ كردن در آنجا زبون است كسى را نميرسد كه كمترين  از رسيدن

دا آنان را پاك گردانيده است و باشد جز بندگانى كه خ دركى در آنجا داشته

از آن) ص (اهل بيت پيغمبر اكرم  اينان ( و در جاى ديگر ميفرمايد .پاكانند  

را كه بعلم او احاطه نيافته  كه ايمان بقرآن نميĤورند تكذيب كردند چيزى

يعنى) اند و هنوز تأ ويل آن براى آنها مشهود نشده است  روز قيامت كه  

و باز درجاى ديگر .29يده ميشود سوره يونس آيه حقايق اشياء بالعيان د  

مشهود ميشود كسانى كه ) همه قرآن ( ميفرمايد روزى كه تأ ويل قرآن 

بودند براستى دعوت نبوت اعتراف خواهند كرد سوره  آن را فراموش كرده

53اعراف آيه   . 
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ست در ميان شيعه و اعتبار اصل حديث كه قرآن كريم آن را امضاء كرده ا

جاى گفتگو نيست ولى در اثر تفريطى كه از ناحيه فرمانروايان  سايرمسلمين

حديث و افراطى كه از ناحيه صحابه و تابعين در ترويج  صدراسالم در نگهدارى

 . اسف آورى گرفتار شد حديث بعمل آمد حديث به سرنوشت

د و هر چه اوراق از يكسوى خلفاء وقت از ثبت و كتابت حديث منع مينمودن

ميĤوردند ميسوزانيدند و گاه از نقل حديث منع مينمودند از  حديث بدست

دستخوش تغيير و تحريف و فراموشى و نقل  اين جهت بسيارى از حديث

ص(و از سوى ديگر صحابه پيغمبر اكرم .گرديد  كه افتخار درك حضور و  ( 

ام خلفاءرا داشتند و مورد احتر) ص (استماع حديث پيغمبر اكرم  وقت و  

بترويج حديث پرداختند و كار بجائى رسيد كه حديث , عموم مسلمانان بودند 

) 122(قرآن حكومت ميكرد وحتى گاهى حكم آيه با حديث فسخ ميشد  به

كه نقل يك حديث براى استماع يك حديث فرسنگها  و بسيار اتفاق ميافتاد

 . مينمودند راه پيموده و رنج سفر بر خود هموار

وهى از بيگانگان كه بلباس اسالم درآمده بودندو جمعى از دشمنان گر

بوضع و تغيير حديث پرداختند و حديث را از اعتبار و وثوق  خانگى اسالم



بهمين سبب) 123.(انداختند  دانشمندان اسالمى بفكر چاره افتاده دو علم  

ولى .را از نادرست تميز دهند  رجال و دراية را وضع كردند تا حديث درست

متن حديث  شيعه گذشته از اينكه در تنقيح سند حديث ميكوشد مطابقت

 . را با قرآن در اعتبار آن الزم ميداند

كه سند آنها قطعى است از پيغمبر ) 124( از طريق شيعه دراخبار زيادى 

اهل بيت رسيده است كه حديثى كه مخالف قرآن كريم باشد  اكرم و ائمه

يدارزشى ندارد و حديثى را با  . معتبر شمردكه با قرآن موافقت داشته باشد 

بموجب اين اخبار شيعه باحاديثى كه مخالف قرآن است عمل نميكند و 

125(اخبارى كه  مخالفت و موافقت آنها معلوم نيست طبق دستور  (

رد كند يا قبول نمايدمسكوت  ديگرى كه ازائمه اهل بيت رسيده بياينكه

يز اشخاصى پيدا ميشوند كه البته در شيعه ن-عنه ميگذارد  مانند گروهى از  

عمل ميكنند, اهل سنت بهرحديثى كه بدستشان رسد   . 
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) ع (يا ائمه اهل بيت ) ص (حديثى كه بالواسطه از زبان خود پيغمبر اكرم 

حكم قرآن كريم را دارد ولى حديثى كه با وسائط بدست ما  شنيده شود

شيعه در آن بترتيبميرسد عمل  در معارف اعتقادى كه بنص : زير است  



علم و قطع الزم است بخبر متواتر يا خبرى, قرآن  كه شواهد قطعى بصحت  

 آن در دست است عمل ميشود و بغير اين دو قسم كه خبر واحد ناميده

احكام شرعيه نظر بادله اى ) 126(و لى در استنباط .اعتبارى نيست , ميشود 

دهكه قائم ش عالوه بخبر متواتر و قطعى بخبر واحد نيز كه نوعا مورد وثوق  

پس خبر.باشد عمل ميشود  متواتر و قطعى پيش شيعه مطلقا حجت و  

خبر واحد( الزم االتباع است و خبر غير قطعى  بشرط اينكه مورد وثوق  ( 

 . نوعى باشد تنها در احكام شرعيه حجت ميباشد

المالمالمالمتعليم و تعلم عمومى در استعليم و تعلم عمومى در استعليم و تعلم عمومى در استعليم و تعلم عمومى در اس - 12  

ميفرمايد ) ص (پيغمبر اكرم  تحصيل علم يكى از وظائف دينى اسالم است

طلب علم) 127( ميباشد و طبق ) وظيفه واجب ( براى هر مسلمانى فريضه  

شده است مراد از اين علم دانستن اصول  اخبارى كه با شواهدقطعيه تأ ييد

با)  معاد -نبوت -توحيد ( سه گانه اسالمى  است و لوازم قريب آنها  

ابتالء و  دانستن تفصيل احكام و قوانين اسالمى است براى هر فرد باندازه

 . احتياج وى

اگرچه با دليل اجمالى باشد , البته روشن است كه تحصيل علم باصول دين 

ميسر و در خور توانائى است ولى تحصيل علم بتفصيل احكام و  براى همه



( ز مدارك اصلى كتاب و سنت و استباط فنى ا قوانين دينى ازراه استفاده

كار همه كس نيست و تنها در) فقه استداللى  خور توانائى برخى از افراد  

تشريع نشده) حرجى ( ميباشد و در اسالم حكم طاقت فرسا   . است 

از اين روى تحصيل علم باحكام و قوانين دينى از راه دليل بطور واجب كفائى 

آنرا دارند اختصاص يافته و وظيفه از افراد كه توانائى و صالحيت  ببعضى

قاعده رجوع ( قاعده عمومى وجوب رجوع جاهل به عالم  بقيه افراد طبق

كه(آنستكه بافرادنامبرده ) بخبره  ) مجتهدين و فقهاء ناميده ميشوند 

و اين مراجعه تقليد ناميده ميشود( مراجعه كنند  البته اين مراجعه و  ( 

و ال( ف است كه بنص آيه كريمه تقليد غير از تقليددر اصول معار تقف ما  

ممنوع ميباشد) ليس لك به علم   . 

بايد دانست كه شيعه تقليد ابتدائى را به مجتهد ميت جايز نميداند  (128)

كسيكه مسئله را از راه اجتهاد نميداند و طبق وظيفه دينى بايد از  يعنى

جعه كند مگر نميتواند بنظر مجتهدى كه زنده نيست مرا مجتهد تقليد كند

اى تقليد كرده باشد و پس از مرگ  اينكه در همين مسئله بمجتهد زنده

از عوامل مهمه زنده  مرجع و مقلد خود بنظر وى باقى بمانداين مسئله يكى



تحصيل  و تر و تازه ماندن فقه اسالمى شيعه است كه پيوسته افرادى در راه

دازنداجتهاد تالش كرده به كنجكاوى در مسائل فقهى ميپر  

لكن اهل سنت در اثر اجماعى كه در قرن پنجم هجرى بر لزوم اتباع مذهب 

شافعى احمد بن حنبل , مالك , ابو حنيفه , اربعه شان  يكى از فقهاء

نمودند اجتهاد آزاد را و, همچنين تقليد غير يكى از اين چهار فقيه را جايز  

 و دويست سال همان سطح تقريبا هزار نميدانند و در نتيجه فقه شان در

منفردين از اجماع نامبرده  پيش باقى مانده است و در اين اواخر جمعى از

 . سر پيچيده باجتهاد آزاد ميپردازند

 شيعه و علوم نقليهشيعه و علوم نقليهشيعه و علوم نقليهشيعه و علوم نقليه - 13

علوم اسالمى كه مرهون تدوين علماء اسالم ميباشد بدو بخش عقليه و 

ل متكى ميشود علوم نقليه علومى است كه مسائل آنها بنق نقليه منقسم

و نظاير آنها و علوم عقليه غير آنست  است مانند لغت و حديث و تاريخ

پيدايش علوم نقليه  مانند فلسفه و رياضيات ترديد نيست كه عامل اصلى

تاريخ و  در اسالم همانا قرآن كريم ميباشد و باستثناء دو سه فن مانند

 . انساب و عروض عموما خانه زاد اين كتاب آسمانى هستند



مانان براهنمائى بحث و كنجكاويهاى دينى بتدوين اين علوم پرداختند مسل

لغت , بديع , بيان , معانى , صرف , آنها از ادبيات عربى علم نحو  كه عمده

ميباشدو از فنون,  , رجال , حديث , تفسير , مربوط بظواهر دينى علم قرائت  

فقه ميباشد, اصول , درايه   . 

سيس و تنقيح اين علوم سهم بسزائى دارند بلكه شيعه نيز بنوبت خود در تأ 

( مبتكر و مبتكر بسيارى از آنها شيعه بوده است چنانكه نحو  مؤسس و

ابو)دستور زبان عربى را  و على ) ص (االسود دئلى كه از صحابه پيغمبر اكرم  

بود بامالء و راهنمائى حضرت) ع ( تدوين نمود و يكى از بزرگترين ) ع (على  

معانى و( علوم فصاحت وبالغت ) 129(مؤسسين  صاحب ) بيان و بديع  

كتاب) 130(بن عباد شيعى از وزراء آل بويه بود و اولين كتاب لغت  العين  

است كه تأ ليف دانشمند معروف خليل بن احمد بصرى شيعى است كه 

بوده است و هم در علم نحو استاد سيبويه نحوى ميباشد  واضع علم عروض

در قرآن به) 131(و قرائت عاصم . و عبداهللا بن ) ع (يك واسطه به على  

شاگرد على عليه  عباس كه در تفسير مقدمترين صحابه شمرده ميشود

و شيعيان شان در حديث و فقه و) ع (السالم ميباشد و مساعى اهل بيت   

اتصال فقهاء اربعه و غير آنهابامام پنجم و ششم شيعه معروف است و در 



 ) 1205متوفاى ( ت عجيبى كه در زمان وحيد بهبهانى پيشرف اصول فقه نيز

)  هجرى قمرى 1281متوفاى سال( انصارى  و باالخص بدست شيخ مرتضى

 . مقايسه نيست نصيب شيعه شده هرگز با اصول فقه اهل سنت قابل

 طريق دوم بحث عقلىطريق دوم بحث عقلىطريق دوم بحث عقلىطريق دوم بحث عقلى

 پيش قدمى شيعه در تفكر فلسفى و - 2تفكر عقلى فلسفى و كالمى  - 1

سالمكالمى در ا  - 4كوشش پايدار شيعه در فلسفه و ساير علوم عقليه  - 3 

 .  چند تن از نوابغ علمى شيعه- 5؟  چرا فلسفه در شيعه باقى ماند

 تفكر عقلى و فلسفى و كالمىتفكر عقلى و فلسفى و كالمىتفكر عقلى و فلسفى و كالمىتفكر عقلى و فلسفى و كالمى - 1

كه قرآن كريم تفكر عقلى را امضاء نموده و آن را ) 132(سابقا تذكر داديم 

تفكر عقلى نيز پس از , و تعاكس مذهبى قرار داده است البته بنح جزء تفكر

را تصديق نموده است ظواهر ) ص (پيغمبر اكرم  آنكه حقانيت و نبوت

) ع (و اهل بيت )ص (پيغمبر اكرم  قرآن را كه وحى آسمانى است و بيانات

عقلى كه انسان با  گرامش را در صف حجتهاى عقلى قرار داده و حجتهاى

ثبات ميكند دو قسم استفطرت خدادادى نظريات خود را با آنها ا  . 

 . برهان و جدل



باشند اگرچه ) واقعى ( برهان حجتى است كه مواد آن مقدماتى حق 

نباشند و بعبارت ديگر قضايائى باشند كه انسان با شعور  مشهود يا مسلم

عدد ( درك و تصديق ميكند چنانكه ميدانيم  خدادادى خود اضطرارا آنها را

نگونه تفكر تفكراي) سه از چهار كوچكتر است  عقلى است و در صورتيكه در  

سرانجام جهان  كليات جها هستى انجام گيرد مانند تفكر در مبدأ آفرينش و

و جدل حجتى است كه همه يا برخى .و جهانيان تفكر فلسفى ناميده ميشود 

مواد آن از مشهورات و مسلمات گرفته شود چنانكه در ميان گروندگان  از

ل است كه در داخل مذهب خود نظريات مذهبى را با معمو اديان و مذاهب

قرآن كريم هر دو شيوه را بكار . اصول مسلمه آن مذهب اثبات ميكنند

اين دو شيوه  بسته و آيات بسيارى در اين كتاب آسمانى در هريك از

 . موجود است

اوال به تفكر آزاد در كليات جهان هستى و در نظام كلى عالم و در نظامهاى 

ند نظام آسمان و ستارگان و شب و روز و زمين و نباتات و حيوان مان خاص

امر ميكند و با رساترين ستايش از كنجكاوى عقلى آزاد  و انسا و غير آنها

جدلى كه معموال بحث كالمى ناميده ميشود  ميستايد وثانيا به تفكر عقلى

بمنظور( مشروط باينكه با بهترين صورتى  خالق اظهار حق بيلجاجت مقرون با 



امر نموده است چنانكه ميفرمايد, انجام گيرد ) نيكو  ادع الى سبيل ربك  ) 

سوره نحل) بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتى هى احسن  آيه  

125 . 

 پيش قدمى شيعه در تفكر فلسفى و كالمى در اسالمپيش قدمى شيعه در تفكر فلسفى و كالمى در اسالمپيش قدمى شيعه در تفكر فلسفى و كالمى در اسالمپيش قدمى شيعه در تفكر فلسفى و كالمى در اسالم - 2

كامال روشن است كه از روز اول گروه اقليت شيعه از اكثريت تسنن جدا 

مخالفين خود در نظريات خاصه اى كه داشت بمحاجه  شده پيوسته با

 . ميپرداخت

درست است كه محاجه دو طرفى است و متخاصمين هر دو در آن سهيم 

شيعه جانب حمله و ديگران جانب دفاع را بعهده  ميباشند ولى پيوسته

كافيه مخاصمت در حقيقت از آن  داشته اند و پيشقدمى در تهيه وسائل

و نيز در پيشرفتى كه.است كه بحمله ميپردازد كسى  تدريجا نصيب مبحث  

 كالمى شد و در قرن دوم و اوايل قرن سوم با شيوع مذهب اعتزال باوج

ترقى رسيد پيوسته علماء و محققين شيعه كه شاگردان مكتب اهل بيت 

سلسله ) 133(گذشته از اينكه .متكلمين قرار داشتند  بودند در صف اول

اهل سنت از اشاعره ومتكلمين  معتزله و غير ايشان به پيشواى اول شيعه  

و اما كسانيكه بĤثار.على عليه السالم ميرسد  ) ص (صحابه پيغمبر اكرم  



كه در ( صحابه  آشنائى دارند خوب ميدانند كه در ميان اينهمه آثار كه از

در دست است حتى يك اثر كه) حدود دوازده هزار نفر از ايشان ضبط شده   

مشتمل بتفكر فلسفى باشد نقل نشده تنها اميرالمؤمنين عليه السالم 

وى در الهيات عميقترين تفكرات فلسفى را دارد  است كه بيانات جذاب

صحابه و علماء تابعين كه بدنبال صحابه. آمده اند و باالخره عرب آن روز به  

و در.تفكر آزاد فلسفى هيچگونه آشنائى نداشتند   دو سخنان دانشمندان 

بيانات  قرن اول هجرى نمونه اى از كنجكاوى فلسفى ديده نميشود تنها

عميق پيشوايان شيعه و بالخصوص امام اول و هشتم شيعه است كه 

افكار فلسفى را دارا است و آنان ميباشند كه گروهى از  ذخائر بيكرانى از

 . تفكر آشنا ساختند شاگردان خود را با اين طرز

 فلسفى دور بود تا نمونه اى از آن را در ترجمه برخى از آرى عرب از طرز تفكر

فلسفى يونان بعربى در اوايل قرن دوم هجرى ديد و پس از آن كتب  كتب

سوم هجرى از يونانى و سريانى و غير آن بعربى ترجمه  بسيارى دراوائل قرن

عموم قرار گرفت و با اينحال اكثريت  شد و روش تفكرفلسفى در دسترس

كلمين به فلسفه و ساير علوم عقليه كهفقهاء و مت مهمانان تازه واردى  

بواسطه  بودند روى خوشى نشان نميدادند و اين مخالفت اگر چه در آغاز كار



تأ ثير قابل توجهى نداشت , حمايتى كه حكومت وقت از اين علوم ميكرد

كمى صفحه برگشت و همراه منع اكيد كتب فلسفى را بدريا  ولى پس از

رسائل اخوان الصفا كهريختند و  تراوش فكرى يكعده مؤلفين گمنامى  

وضع ناهنجار آن  است يادگارى است از آن روز و گواهى است كه چگونگى

 وقت را نشان ميدهد پس از اين دوره در اوايل قرن چهارم هجرى فلسفه

توسط ابى نصر فارابى احيا شد و در اوايل قرن پنجم در اثرمساعى فيلسوف 

ىمعروف بو عل سينا فلسفه توسعه كامل يافتو در قرن ششم نيز فلسفه  

و بهمين جرم نيز باشاره سلطان صالح  اشراق را شيخ سهروردى تنقيح نمود

فلسفه از ميان اكثريت  الدين ايوبى كشته شد و ديگر پس از آن داستان

در اندلس  برچيده شد و فيلسوفى نامى بوجود نيامد جز اينكه در قرن هفتم

شيه ممالك اسالمى واقع بود ابن رشد اندلسى بوجود آمد و در كه در حا

 . فلسفه كوشيد تنقيح

(134) 

 كوشش پايدار شيعه در فلسفه و ساير علوم عقليهكوشش پايدار شيعه در فلسفه و ساير علوم عقليهكوشش پايدار شيعه در فلسفه و ساير علوم عقليهكوشش پايدار شيعه در فلسفه و ساير علوم عقليه - 3

براى پيدايش تفكر فلسفى عاملى مؤثر بود در , شيعه چنانكه در آغاز 

ه بذل تفكر و ترويج علوم عقليه نيز ركنى مهم بود و پيوست پيشرفت اينگونه



فلسفه از ميان , با اينكه با رفتن ابن رشد  مساعى ميكرد و از اين روى

پس از آن ميان شيعه  اكثرت تسنن رفت هرگز ازميان شيعه نرفت و

 نرفت و پس از آن نيز فالسفه اى نامى مانند خواجه طوسى وميرداماد

وصدرالمتأ لهين بوجودآمده يكى پس از ديگرى در تحصيل و تحرير فلسفه 

همچنين.كوشيدند  در ساير علوم عقليه كسانى مانند خواجه طوسى و  

 . بيرجندى و غير ايشان بوجود آمدند

همه اين علوم و بويژه فلسفه الهى در اثر كوشش خستگى ناپذير شيعه 

چنانكه با سنجش آثار خواجه طوسى و شمس الدين  پيشرفت عميق كرد

شتگان روشن استآثارگذ تركه و ميرداماد و صدرالمتأ لهين با  . 

 چرا فلسفه در شيعه باقى ماندچرا فلسفه در شيعه باقى ماندچرا فلسفه در شيعه باقى ماندچرا فلسفه در شيعه باقى ماند - 4

چنانكه عامل مؤثر در پيدايش تفكر فلسفى و عقلى در ميان شيعه و بوسيله 

درميان ديگران ذخاير علمى بوده كه از پيشوايان شيعه بيادگار مانده  شيعه

اين طرز تفكردر ميان شيعه نيز همان ذخاير علمى است  عامل موثر دربقاء

وسته شيعه بسوى آنها با نظركه پي تقديس و احترام نگاه ميكند و براى  

را با ) ع (بيت  روشن شدن اين مطلب كافى است كه ذخاير علمى اهل

كه  كتب فلسفى كه با مرورتاريخ نوشته شده بسنجيم زيرا عيانا خواهيم ديد



 روز بروز فلسفه بذخاير علمى نامبرده نزديكتر ميشد تا در قرن يازده هجرى

به همديگر منطبق گشته و فاصله اى جز اختالف تعبي درميان نمانده  تقريبا

 . است

 چند تن از نوابغ علمى شيعهچند تن از نوابغ علمى شيعهچند تن از نوابغ علمى شيعهچند تن از نوابغ علمى شيعه - 5

 ثقة االسالم محمد بن يعقوب كلينى متوفاى سال سيصد و بيست و -الف 

وى در,نه هجرى  هر ( شيعه اولين كسى است كه روايات شيعه را از اصول  

كه ازيك از محدثين روايتهائى  ائمه اهل بيت اخذ كرده بود در كتابى جمع  

استخراج و تقطيع كرده ) ميشد  آورى ميكرده و كتاب نامبرده اصل ناميده

 . و بترتيب ابواب فقه واعتقاد مرتب ساخته است

( كتاب وى كه كافى ناميده ميشود به سه بخش اصول و فروع و روضه 

منقسم و) متفرقات  و نه حديث مشتمل است و بشانزده هزار وصد و نود  

است كه در عالم تشيع شناخته  معتبرترين و معروفترين كتاب حديثى

كتاب فقيه.ميشود و سه كتاب ديگر كه تالى كافى ميباشند  شيخ صدوق  

 هجرى قمرى در و كتاب تهذيب و 381محمد بن بابويه قمى متوفاى سال 

مرى ميباشد هجرى ق460استبصار تأ ليف شيخ طوسى متوفاى سال  كتاب  

. 



متوفاى ,  ابوالقاسم جعفر بن حسن بن يحيى حلى معروف بمحقق -ب 

وى نابغه فقه و سرآمد فقهاى , هجرى قمرى  سال ششصدو هفتادوشش

مختصر نافع و كتاب شرايع  شيعه ميباشد و ازشاهكارهاى فقهى وى كتاب

  سال است در ميان فقها دست بدست ميگردند و700است كه 

شهيد اول , و در زمينه تالى محقق .تجليل ديده ميشوند بنظراعجاب و 

مكى را بايد شمرد كه در سال هفتصد و هشتاد و  شمس الدين محمد بن

شد و از شاهكارهاى فقهى  شش هجرى قمرى در دمشق بجرم تشيع كشته

زندان  او كتاب لمعه دمشقيه است كه پس از گرفتارى در هفت روز در

 1227كاشف الغطاء نجفى را متوفاى سال نوشته است و هم شيخ جعفر 

 . شاهكارهاى فقهى وى كتاب كاشف الغطاء است بايد شمرد و از

 شيخ مرتضى انصارى شوشترى متوفاى سال هزار و دويست و هشتاد و -ج 

علم اصول فقه را تنقيه فرموده مجارى اصول عمليه را  يك هجرى قمرى وى

 اكنون بيشتر از صد سال ساخت و كه مهمترين بخش اين فن است محرر

 . است كه مكتب وى پيش فقهاى شيعه داير است

وى اولين ,  هجرى قمرى 676 خواجه نصير الدين طوسى متوفاى سال -د 

كالم را بشكل فنى كامل درآورد و از شاهكارهاى وى  كسى است كه علم



هفتصد سال ميباشد اعتبار خود را در  كتاب تجريد الكالم است كه بيشتر از

از عامه و خاصه بر  ميان اهل فن حفظ كرده است و شروح و حواشى بيشمار

و  آن نوشته شده خواجه عالوه بر نبوغى كه درعلم كالم دارد در فلسفه

رياضيات نيز يكى ازنوابغ عصر خود بشمار ميرود و بهترين گواه آن تأ ليفات 

م از آثار اى است كه در همه علوم عقليه دارد و رصدخانه مراغه ه ارزنده

 . اوست

 صدرالدين محمد شيرازى متولد سال نهصد و هفتاد و نه هجرى قمرى -ه 

وى اولين فيلسوفى است كه , هزار و پنجاه هجرى قمرى  متوفاى سال

پس از آنكه( مسائل فلسفه را  از حالت ) قرنها در اسالم سير كرده بود  

) اوال ( اين روى و از .چيد  پراكندگى درآورده مانند مسائل رياضى روهم

در فلسفه قابل  امكان تازه اى بفلسفه داده شد كه صدها مسئله فلسفى كه

كه( يك سلسله از مسائل عرفانى ) ثانيا ( طرح نبود مطرح و حل شود و  تا  

آن روز طورى وراء طور عقل و معلوماتى باالتر از درك تفكرى شمرده 

بĤسانى) ميشدند  ذخاير زيادى از ظواهر ) الثاث(مورد بحث و نظر قرار گيرند 

كه قرنها صفت ) ع (پيشوايان اهل بيت  دينى و بيانات عميق فلسفى

شمرده ميشدند حل و روشن  معماى الينحل را داشتند و غالبا از متشابهات



پذيرفته و در  شدندو باين ترتيب ظواهر دينى و عرفان و فلسفه آشتى كامل

ين نيز دانشمندانى مانند شيخيك مسير افتادند و پيش از صدرالمتأ له  

سهروردى مؤلف حكمة االشراق از فالسفه قرن ششم و شمس الدين محمد 

قرن هشتم هجرى قدمهاى مؤثرى در اين راه برداشته اند  تركه كه از فالسفه

 . لهين شد ولى موفقيت كامل نصيب صدر المتأ

 را به صدر المتأ لهين در پيرو اين روش موفق شد كه نظريه حركت جوهرى

) البته در خارج ذهن نه در فكر ( و بعد رابع و نظريه نسبيت را  ثبوت برساند

پنجاه كتاب و رساله تأ ليف كرده و از شاهكارهاى  كشف نمايد و نزديك به

 . ميباشد وى در فلسفه كتاب اسفار در چهار جلد

  كشف كشف كشف كشف----طريق سوم طريق سوم طريق سوم طريق سوم 

راهنمائى كتاب و  - 3 ظهور عرفان در اسالم - 2انسان و درك عرفانى  - 1

 نفس و برنامه آن سنت بعرفان

 انسان و درك عرفانىانسان و درك عرفانىانسان و درك عرفانىانسان و درك عرفانى - 1

در عين حال كه اكثريت قاطع افراد انسان سرگرم تنظيم امور معاش و 

در نهاد , حوائج زندگى روزانه هستند و بمعنويات نميپردازند  تالش در رفع



برخى از غريزه واقع بينى موجود است كه گاهى در  اين نوع غريزه اى بنام

 . معنوى وادارش ميكند افراد بكار افتاده بيك رشته دركهاى

عليرغم سوفسطيها و شكاكان كه هر حقيقت و واقعيتى را پندار ( هر انسان 

بواقعيت ثابتى ايمان دارد و گاهى كه با ذهنى صاف و ) مينامد  و خرافه

 تا ثابت جهان آفرينش تماشا ميكند از سوى ديگر نهادى پاى به واقعيت

 . ناپايدارى اجزاء جهان را درك مينمايد

جهان و پديده هاى جهان را مانند آئينه هائى مييابد كه واقعيت ثابت 

نشان ميدهند كه لذت درك آن هر لذت ديگرى را در چشم بيننده  زيبائى را

طبعا از نمونه هاى شيرين و ناپايدار زندگى مادى  خوار و ناچيز مينماياند و

 . باز ميدارد

اين همان جذبه عرفانى است كه انسان خدا شناس را بعالم باال متوجه 

خداى پاك را در دل انسان جايگزين ميكند و همه چيز را  ساخته و حجت

آرزوهاى دور و دراز وى خط بطالن ميكشد و  فراموش ميدارد و گرداگرد همه

تر و هر ديدنى و شنيدنى روشن انسانرا بپرستش و ستايش خداى ناديده كه از

كه  آشكارتر است واميدارد و در حقيقت هم اين كشش باطنى است

 . مذاهب خدا پرستى را در جهان انسانى بوجود آورده است



عارف كسى است كه خدا را از راه مهر و محبت پرستش ميكند نه باميد 

و نه) 135(ثواب  از ترس عقاب و از اينجا روشن است كه عرفان را نبايد در  

ديگر مذهبى شمردبرابر مذاهب   ( -بلكه عرفان راهيست از راههاى پرستش  

و) پرستش از راه محبت نه از راه بيم يا اميد راهى است براى درك حقايق  

 . اديان دربرابر راه ظواهر دينى و راه تفكر عقلى

پيروانى دارد كه از اين راه سلوك , هر يك از مذاهب خدا پرستى حتى وثنيت 

يت و مسيحيت و مجوسيت و اسالم عارف دارند و وثنيت و كليم ميكنند

 . غير عارف

 ظهور عرفان در اسالمظهور عرفان در اسالمظهور عرفان در اسالمظهور عرفان در اسالم - 2

كه نزديك بدوازده هزار از ايشان در كتب ) ص (در ميان صحابه پيغمبر اكرم 

تنها على عليه السالم است كه بيان بليغ او ) و شناخته شده اند  رجال ضبط

بيكرانى مشتمل است و در مراحل حيات معنوى بذخاير  ازحقايق عرفانى و

خبرى از اين مسائل نيست در ميان  آثارى كه از سايرصحابه در دست است

قرنى و كميل بن  ياران و شاگردان اوكسانى مانند سلمان فارسى و اويس

 زياد و رشيد هجرى و ميثم تمار پيدا ميشود كه عامه عرفا كه در اسالم

 بوجود آمده اند



سالم در رأ س سلسله هاى خود قرار داده اند و ايشانرا پس از على عليه ال

طبقه كسان ديگرى مانندطاوس يمانى و مالك بن دينار و  پس از اين

قرن دوم هجرى بوجود آمده اند كه بياينكه  ابراهيم ادهم و شقيق بلخى در

اولياء حق و مردان , مردم  بعرفان و تصوف تظاهر كنند در زى ذهاد و پيش

پيشين خود   هر حال ارتباط تربيتى خود را بطبقهوارسته بودند ولى در

 . نميپوشانيدند

طائفه ديگرى در اواخر قرن دوم و قرن سوم مانند بايزيد , پس از اين طبقه 

معروف كرخى و جنيد بغدادى و نظايرشان بوجود آمدند كه به  بسطامى و

 و بعرفان و تصوف تظاهر نمودند و سخنانى سير و سلوك عرفانى پرداختند

زننده كه داشت فقهاء و  بعنوان كشف و شهود زدند كه بواسطه ظواهر

بوجود  متكلمين وقت را برايشان ميشورانيد و درنتيجه مشكالتى برايشان

و بسيارى از ايشان را بدخمه زندان يا در زير شكنجه يا پاى دار.ميĤورد   

ردند و با اينهمه در طريقه خود در برابر مخالفين خود سماجت ك.ميكشانيد 

روز بروز طريقت در حال توسعه بود تا در قرن هفتم و هشتم  بدين ترتيب

رسيد و پس از آن نيز گاهى در اوج و گاهى  هجرى باوج وسعت و قدرت خود

تاكنون بهستى خود ادامه داده است, در حضيض   . 



اكثريت مشايخ عرفان كه نامهايشان در تذكره ها ضبط شده است  (136)

ذهب تسنن را داشته اند و طريقت بشكلى كه امروز م به حسب ظاهر

مشتمل بيك رشته( مشاهده ميكنيم  آداب و رسومى كه در تعاليم كتاب  

يادگار آنان ميباشد) و سنت خبرى از آنها نيست  اگرچه برخى از آداب و  

بر  رسومشان به شيعه نيز سرايت نموده است چنانكه گفته اند جماعت

برنامه براى سير و سلوك بيان نشده است بلكه اين بودند كه در اسالم 

طريقى است كه مسلمين بĤن پى برده اند و مقبول  نفس طريق معرفت

وارد شده ) ع (بياينكه در دعوت مسيح  حق ميباشد مانند طريق رهبانيت كه

نصارى از پيش خود درآوردند و مقبول قرار,باشد   . گرفت 

ت آنچه را از آداب و رسوم صالح از اين روى هر يك از مشايخ طريق (137)

برنامه سير و سلوك گذاشته و بمريدان خود دستور داده است و  ديده در

 . مستقلى بوجود آمده است تدريجا برنامه وسيع و

مانند مراسم سر سپردگى و تلقين ذكر و خرقه و استعمال موسيقى وغنا و 

كه شريعت در ذكروگاهى در بعضى سلسله ها كار بجائى كشيده  وجددرموقع

سوى ديگر و طرفداران اين روش عمال بباطنيه  سويى قرار گرفته و طريقت در

شيعه آنچه از مدارك اصلى  ملحق شده اند ولى با مالحظه موازين نظرى



ميتوان استفاده نمود خالف اين است و) كتاب و سنت ( اسالم  هرگز  

 روشن كردن ممكن نيست بيانات دينى باين حقيقت راهنمائى نكند يا در

از )هر كه باشد ( برنامه هاى آن اهمال ورزد يا در مورد كسى  برخى از

 . صرفنظر نمايد واجبات و محرمات خود

 راهنمائى كتاب و سنت بعرفان نفس و برنامه آنراهنمائى كتاب و سنت بعرفان نفس و برنامه آنراهنمائى كتاب و سنت بعرفان نفس و برنامه آنراهنمائى كتاب و سنت بعرفان نفس و برنامه آن - 3

خداى متعال در چندين جا از كالم خود امر ميكند كه مردم در قرآن تدبر 

سطحى قناعت ننمايند و در آيات بسيارى گيرى كنند و بمجرد ادراك  ودنباله

آيات و عالمات و ) بياستثناء ( را كه در آن است  جهان آفرينش و هر چه

 . نشانه هاى خود معرفى ميكند

با كمى تعمق و تدبر در معنى آيه و نشانه روشن ميشود كه آيه و نشانه 

 چراغ آيه و نشانه است كه ديگرى را نشان دهد نه خود را مثال از اين جهت

ميشود كسى كه با ديدن آن متوجه خطر ميشود  قرمز كه عالمت خطرنصب

چراغ ندارد و اگردر شكل چراغ  چيزى جز خطر در نظرش نيست و توجهى بخود

چراغ يا شيشه يا  يا ماهيت شيشه يا رنگ آن فكركند در متفكره خود صورت

 . رنگ را دارد نه مفهوم خطر را



هاى جهان همه و از هر روى آيات و نشانه هاى بنابراين اگر جهان و پديده 

باشند هيچ استقالل وجودى از خود نخواهند داشت و از هر روى  خداى جهان

را نشان نخواهند داد و كسيكه بتعليم و  كه ديده شوند جز خداى پاك

جهانيان نگاه ميكند چيزى جز  هدايت قرآن با چنين چشمى بچهره جهان و

د و بجاى اين زيبائى كه ديگرانخداى پاك درك نخواهد كر در نمود دلرباى  

تنك  جهان مييابند وى زيبائى و دلربائى نامتناهى خواهد ديد كه از دريچه

خود نمائى و تجلى مينمايد و آن وقت است كه خرمن هستى خود را , جهان 

 . داده دل را بدست محبت خدائى ميسپارد به تاراج

شم و گوش وحواس ديگر يا بوسيله اين درك چنانكه روشن است بوسيله چ

زيرا خود اين وسيله ها و كار آنها نيز آيات و نشانه ها  خيال ياعقل نيست

 . هدايت مغفول عنه هستند ميباشند و در اين داللت و

اين راهرو كه هيچ همتى جز ياد خدا و فراموش نمودن همه چيز (138)

اى ( م خود ميفرمايد ميشنودخداى متعال در جاى ديگر از كال ندارد وقتيكه

نفس خود را دريابيد وقتيكه شما راه را يافتيد  كسانيكه ايمان آورده ايد

سوره مائده آيه ) نخواهند رسانيد  ديگران كه گمراه ميشوند بشما زيانى

خواهد فهميد كه يگانه شاهراهى كه هدايتى , 105 واقعى و كامل را در بر  



او را   حقيقى وى كه خداى اوستدارد همان راه نفس او است و راهنماى

موظف ميدارد كه خود را بشناسد و همه راهها را پشت سر انداخته راه نفس 

در پيش گيرد و بخداى خود از دريچه نفس خود نگاه كند كه مطلوب  خود را

هر : ميفرمايد ) ص (و از اين روى پيغمبر اكرم .يافت  واقعى خود را خواهد

اختكه خود را شناخت خدا را شن و نيز ميفرمايد كسانى از شما خدا  (139) 

140(را بهتر ميشناسد كه خود را بهتر شناسد  و اما برنامه سير و سلوك . (

مانند اينكه  اين راه آيات قرآنى بسيارى است كه بياد خدا امرميكند

آن   و غير152سوره بقره آيه ) مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم ( ميفرمايد 

ه اى است كه كتاب و سنت تفصيل داده اند و در اختتام آن و اعمال صالح

) فرموده اند  و چگونه 21سوره احزاب آيه ) از پيغمبر خود پيروى كنيد

را راه خدا تشخيص دهد و مردم را به  ممكن و متصور است اسالم راهى

بيان برنامه آن غفلت كند  پيمودن آن توصيه نكند يا آنرا بشناساند ولى از

ما قرآن را )  ورزد و حال آنكه خداى متعال دركالم خود ميفرمايديا اهمال

 بسوى تو نازل كرديم درحاليكه بيان روشنى است نسبت بهر چيزى كه بدين و

89سوره نحل آيه ) دنياى مردم ارتباط دارد   . 
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درك و شعور انسان كه با پيدايش او توأ م است در نخستين گامى كه 

 . خداى جهان و جهانيان را بر وى روشن ميسازد برميدارد هستى

زيرا برغم آنان كه در هستى خود و در همه چيز اظهار شك و ترديد ميكنند و 

هستى را خيال و پندارمينامند ما ميدانيم يكفرد انسان در  جهان

پيدايش خود كه با درك وآغاز خود و جهان را مييابد , شعور توأ م است  

او هست و چيزهاى ديگرى( يعنى شك ندارد كه  و تا انسان ) جز او هست  

نميدارد و  انسان است اين درك و علم در او هست و هيچگونه ترديدى بر

 . تغيير نميپذيرد



اثبات ميكند اين واقعيت و هستى كه انسان در برابر سوفسطى و شكاك 

بطالن نميپذيرد يعنى سخن سوفسطى و شكاك كه در  ثابت است و هرگز

درست نيست پس جهان  حقيقت نفى واقعيت ميكند هرگز و هيچگاه

و لى هر يك از اين پديده هاى.هستى واقعيت ثابتى دربر دارد  واقعيت دار  

يشود وكه در جهان ميبينيم دير يا زودواقعيت را از دست ميدهد و نابود م  

( از اينجا روشن ميشود كه جهان مشهود و اجزاء آن خودشان عين واقعيت 

نيستند بلكه بواقعيتى ثابت تكيه داده با آن ) نيست  كه بطالن پذير

واقعيتدار ميشوند و, واقعيت  بواسطه آن داراى هستى ميگردند و تا با آن  

 بريدند نابود همين كه از آن ارتباط و اتصال دارند با هستى آن هستند و

ما اين واقعيت ثابت بطالن ناپذير را) 141(ميشوند  خدا ) واجب الوجود  ) 

 . ميناميم

 نظرى ديگر از راه ارتباط انسان و جهاننظرى ديگر از راه ارتباط انسان و جهاننظرى ديگر از راه ارتباط انسان و جهاننظرى ديگر از راه ارتباط انسان و جهان - 2

راهى است , را هى كه در فصل گذشته براى اثبات وجود خدا پيموده شد 

 و وروشن كه انسان با نهاد خدادادى خود آن را ميپيمايد بسيار ساده

بيشتر مردم بواسطه اشتغال مداوم كه  هيچگونه پيچ و خم نداردولى



پيدا كرده اند رجوع بنهاد  بماديات دارند و استغراقى كه در لذائذ محسوسه

 . ميباشد خدادادى و فطرت ساده و بيĤاليش برايشان بسيار سخت و سنگين

ه را در از اين روى اسالم كه آئين پاك خود را همگانى معرفى ميكند و هم

دينى مساوى ميداند اثبات وجود خدا را با اينگونه مردم از راه  برابرمقاصد

از همان راهى كه فطرت ساده را از توجه مردم بدور  ديگر در ميان مينهد و

 . ميشناساند داشته با ايشان سخن گفته خدا را

قرآن كريم خدا شناسى را از راههاى مختلف بعامه مردم تعليم ميدهد و 

تر از همهبيش افكارشان را به آفرينش جهان و نظامى كه در جهان حكومت  

مطالعه آفاق و انفس دعوت مينمايد زيرا  ميكند معطوف ميدارد و به

گيرد و در هر حالى كه  انسان در زندگى چند روزه خود هر راهى را پيش

بيرون  مستغرق شود از جهان آفرينش و نظامى كه در آن حكومت ميكند

ود و شعور و ادراك وى از تماشاى صحنه شگفت آور آسمان و نخواهد ب

 . نخواهد پوشيد زمين چشم

) چنانكه ميدانيم ( كه پيش چشم ما است ) 142(اين جهان پهناور هستى 

آن و مجموع آنها پيوسته در معرض تغيير و تبديل ميباشد  هر يك ازاجزاء

تحت تأ ثير قوانين و .بيسابقه اى جلوه ميكند  و هر لحظه در شكل تازه و



دورترين كهكشانها گرفته تا  استنثاء ناپذير لباس تحقق ميپوشد و از

متضمن نظامى  كوچكترين ذره اى كه اجزاء جهان را تشكيل ميدهد هر كدام

 است واضح كه با قوانين استثناء ناپذير خود بطور حيرت انگيزى در جريان

ى كاملترين حاالت سوق ميباشدو شعاع عملى خود را از پستترين وضع بسو

و باالتر از نظامهاى خصوصى نظامهاى .كمال ميرساند  ميدهد و به هدف

جهانى كه اجزاء بيرون از شمار جهان را  عموميتر و باالخره نظام همگانى

ميپيوندد و درجريان مداوم خود  بهمديگر ربط ميدهد و نظامهاى جزئى را بهم

داردهرگز استثناء نميپذيرد و اختالل برنمي  . 

نظام آفرينش اگر انسانى را مثال در زمين جاى ميدهد ساختمان وجودش را 

ميكند كه با محيط زندگى خود سازش كند و محيط زندگى ويرا  طورى تركيب

دايه اى با مهر و عطوفت بپرورشش پرداخته  طورى ترتيب ميدهد كه مانند

 و ابر و باد روز و فصول سال آفتاب و ماه وستارگان و آب و خاك و شب و

همه سرمايه نيروى  و باران و گنجينه هاى زير زمينى و روى زمين و باالخره

 . خود را در راه آسايش و آرامش خاطر وى گذاشته بكار ميبندد

ما چنين ارتباط و سازشى را ميان هر پديده و ميان همسايگان دور و نزديك 

يوستگى و بهم بستگى اينگونه پ.كه در آن زندگى ميكند مييابيم  و خانه اى



آفرينش اگر .از پديده هاى جهان نيز پيدا است  در تجهيزات داخلى هر يك

و براى گرفتن آن دست و براى  براى انسان نان داده براى تحصيل آن پاى

با يك رشته  خوردن آن دهان وبراى جويدن آن دندان داده است و آن را

دبهدف كمالى اين آفريدهوسائليكه مانند حلقه هاى زنجير بهم پيوسته ان  ( 

مرتبط ساخته است) بقاء و كمال   . 

 دانشمندان جهان ترديد ندارند كه روابط بيپايان كه در اثر تالش علمى چندين

هزارساله خود بدست آورده اند طليعه ناچيزى است كه از اسرار آفرينش كه 

الت تمام نشدنى بدنبال خود دارد و هر معلوم تازه اى مجهو دنباله هاى

 . ميكند بيشمارى را به بشر اخطار

آيا ميتوان گفت اين جهان پهناور هستى كه سرتاسر اجزاء آن جدا جدا و در 

و اتصال با استحكام و اتفاق حيرت انگيز خود از يك علم و  حال وحدت

آفريدگارى نداشته و بيجهت و سبب  , قدرت نامتناهى حكايت ميكند

اى جزئى و كلى وبوجود آمده است ؟ آيا اين نظامه باالخره نظام همگانى  

بزرگ قرار  جهانى كه با ايجاد رابطه هاى محكم و بيشمار جهان را يكواحد

داده و با قوانين استثناء ناپذير و دقيق خود در جريان است همه و همه 



نقشه و بحسب اتفاق و تصادف بوده ؟ يا هر يك از اين پديده ها و  بدون

ان براى خود پيش ازجه محيطهاى كوچك و بزرگ  

    

    

البته فردى كه هر حادثه و پديده اى را بعلت و سببى نسبت ميدهد و گاهى 

كردن سببى مجهول روزگارها با بحث و كوشش ميگذراند و دنبال  براى پيدا

كه با مشاهده چند آجر كه با نظم و ترتيب روى  پيروزى علمى ميگردد فردى

تىهم چيده شده نسبت آنرا بيك علم و قدر ميدهد و اتفاق و تصادف را  

نخواهد شد  نفى كرده بوجود نقشه و هدفى قضاوت مينمايد هرگز حاضر

يا نظام جهان را اتفاقى و تصادفى فرض كند, جهان را بيسبب پيدايش   . 

پس جهان با نظامى كه در آن حكومت ميكند آفريده آفريدگار بزرگى است 

وجود آورده و بسوى هدفى سوق قدرت و بيپايان خود آن را ب كه با علم و

حوادث جزئيه را در جهان بوجود ميĤورند همه  ميدهد و اسباب جزئيه كه

تحت تخسير و تدبير وى ميباشند هر  باالخره باو منتهى ميشوند و از هر سوى

نيازمند نيست و از هيچ  چيزى در هستى خود نيازمند باوست و او بچيزى

 . علت و شرطى سرچشمه نميگيرد



ه فصله فصله فصله فصلخاتمخاتمخاتمخاتم  

 وحدانيت خداوحدانيت خداوحدانيت خداوحدانيت خدا

هر واقعيتى را از واقعيتهاى جهان فرض كنيم واقعيتى است محدود يعنى 

هستى را دارا است و بنا ) فرض وجود سبب و شرط(تقديرى  بنا بفرض و

فرض عدم سبب و(بفرض و تقديرى  منفى است و در حقيقت وجودش ) شرط 

ت كه هيچ حد و اس مرزى دارد كه در بيرون آن مرز يافت نميشود تنها خدا

زيرا واقعيت وى مطلق است و بهر, نهايتى براى وى فرض نميتوان كرد   

 . تقديرموجود ميباشد و بهيچ سبب و شرطى مرتبط و نيازمند نيست

روشن است كه در مورد امر نامحدود و نامتناهى نميتوان عدد فرض نمود 

هر دو محدود و كه فرض شود غير از اولى خواهد بود و در نتيجه  زيرا هر دوم

بواقعيت همديگر مرز خواهند زد چنانكه اگر حجمى را  متناهى خواهند بود و

در برابر آن حجمى ديگر نمتيوان فرض  مثال نامحدود و نامتناهى فرض كنيم

پس خدا يگانه است  كرد و اگر هم فرض كنيم دومى همان اولى خواهد بود

 . و شريك وجود ندارد

(143) 

 ذات و صفتذات و صفتذات و صفتذات و صفت - 3



 انسانى را مثال مورد بررسى عقلى قرار دهيم خواهيم ديد ذاتى دارد كه اگر

انسانيت شخصى اوست و صفاتى نيز همراه دارد كه ذاتش با آنها  همان

اينكه زاده فالن شخص است و پسر فالن كسى است  شناخته ميشود مانند

ردزيبا است يا خالف اين صفات را دا دانا است و توانا است و بلند قامت و  

. 

اين صفات اگرچه برخى از آنها مانند صفت اولى ودومى هرگز ازذات جدا 

مانند دانائى و توانائى امكان جدائى و تغيير را دارند ولى در  نميشوند وبرخى

 . ذات و همچنين هريك از آنها غير از ديگرى ميباشد هر حال همگى غير از

بهترين دليل ) مغايرت ذات با صفات و صفات با همديگر ( اين مطلب 

ذاتى كه صفت دارد و صفتى كه معرف ذات است هر دو  است بر اينكه

ذات نامحدود و نامتناهى بود صفات را  محدود و متناهى ميباشند زيرا اگر

فرا ميگرفتند و درنتيجه  نيز فرا ميگرفت و همچنين صفات نيز همديگر را

همچنين   وهمه يكى ميشد مثال ذات انسان مفروض همان توانائى بود

توانائى و دانائى وبلند قامتى و زيبائى همه عين همديگر و همه اين معانى 

 . معنى بيش نبود يك



( صفت , از بيان گذشته روشن ميشود كه براى ذات خداوندى عزوجل 

نميتوان اثبات نمود زيرا صفت بيتحديد صورت  ( بمعنائى كه گذشت

حتى از همين تنزيه كه ( ت اس نميگيرد و ذات مقدسش از هر تحديدى منزه

 . ( در حقيقت اثبات صفتى است

 معنى صفات خداوندىمعنى صفات خداوندىمعنى صفات خداوندىمعنى صفات خداوندى - 4

در جهان آفرينش كماالت زيادى سراغ داريم كه در صورت صفات ظاهر شده 

صفات مثبتى هستند كه در هر جا ظاهر شوند مورد خود را كاملتر  اند اينها

سه يك موجود زنده بيشترى بĤن ميدهند چنانكه از مقاي نموده ارزش وجودى

روشن است, مانند سنگ  مانند انسان با يك موجود بيروح  . 

بيشك اين كماالت را خدا آفريده و داده است و اگر خودش آنها را نداشت 

نميبخشيد و تكميلشان نميكرد و از اين رو بقضاوت عقل سليم  بديگران

ا دارد دارد قدرت دارد و هر كمال واقعى ر بايد گفت خداى آفرينش علم

گذشته از اينكه چنانكه گذشت آثارعلم و. قدرت ودرنتيجه آثار حيات از  

و لى نظر باينكه ذات خداوندى.نظام آفرينش پيدا است  نامحدود و  

نامتناهى است اين كماالت كه در صورت صفات براى وى اثبات ميشوند در 

 و مغايرتى كه) 144(عين ذات و همچنين عين يكديگر ميباشند  حقيقت



در ميان خود صفات ديده ميشود تنها در  ميان ذات و صفات و همچنين

قابل تقسيم در  مرحله مفهوم است و بحسب حقيقت جز يك واحد غير

 . ميان نيست

تحديدات بواسطه توصيف يا نفى ( اسالم براى جلوگيرى از اين اشتباه ناروا 

و ) 145(يدارد عقيده پيروان خود را در ميان نفى و اثبات نگهم)كمال  اصول

خدا علم دارد نه مانند علم ديگران :اينگونه اعتقاد كنندكه  دستورميدهد

قدرت دارد نه مانند قدرت. ميبيند نه با چشم .ميشنود نه با گوش .ديگران  

 . و بهمين ترتيب

 توضيح بيشتر در معنى صفاتتوضيح بيشتر در معنى صفاتتوضيح بيشتر در معنى صفاتتوضيح بيشتر در معنى صفات - 5

 .  صفات كمال و صفات نقص-صفات بر دو قسمند 

كه موجب , تر اشاره شد معانى هستند اثباتى صفات كمال چنانكه پيش

و آثار وجودى فزونتر براى موصوفات خودميباشند  ارزش وجودى بيشتر

دانا و توانا با يك موجود ديگرمرده و  چنانكه با مقايسه يك موجود زنده و

و صفات نقص صفاتى هستند.بيعلم وقدرت روشن است  و .بر خالف آن  

قيق شويم خواهيم ديد كه بحسب معنى قتى كه در معانى صفات نقص د



بوده از فقدان كمال و نداشتن يك نوع ارزش وجودى حكايت ميكند  منفى

 . وناتندرستى و نظاير اينها مانند جهل و عجز و زشتى

بنابر آنچه گذشت نفى صفات نقص معنى صفات كامل ميدهد مانند نفى 

و از .ى ميدهد دانائى و نفى ناتوانى كه معنى توانائ نادانى كه معنى

كمالى را مستقيما براى خداى متعال  اينجاست كه قرآن كريم هر صفت

را براى وى اثبات  اثبات ميكند و هرصفت نقص را نيز نفى كرده منفى آن

و ال, و هو الحى , و هو العليم القدير : مينمايدچنانكه ميفرمايد  تأ خذه سنه  

و علموا انكم غير معجزى اهللا, و ال نوم   . 

اينست كه خداى متعال واقعيتى است , كته ايكه نبايد از نظر دور داشت ن

هر صفت كمالى ) 146(هيچگونه حد و نهايت ندارد و از اين روى  مطلق كه

معنى محدوديت را نخواهد داشت , ميشود  هم كه درموردش اثبات

معنى محدوديت را نخواهد, موردش اثبات ميشود . و ى مادى و .داشت  

محدود بمكان و زمان نيست و از هر صفت حالى كه حادث باشدجسمانى و   

منزه است وهر صفتى كه حقيقتا براى وى اثبات ميشود از معنى محدويت 

سوره شورى ) ليس كمثله شى ء( است چنانكه ميفرمايد  تعريه و خالى شده

11آيه   . 



 صفات فعلصفات فعلصفات فعلصفات فعل - 6

شوند به با انقسام ديگرى منقسم مي) عالوه بر آنچه گذشت ( صفات 

فعل توضيح اينكه صفت گاهى با خود موصوف قائم  صفات ذات و صفات

كه با.است مانند حيات و علم و قدرت  شخص انسان زنده و دانا و توانا  

متصف فرض كنيم اگر  قائم هستند و ما ميتوانيم انسان را بتنهائى با آنها

م نيستچه غير از وى چيز ديگر فرض نكنيم و گاهى تنها با موصوف قائ و  

نيازمند تحقق چيزديگرى , موصوف براى اينكه با آن صفت متصف شود

 . و سخنگوئى وخواستارى و نظاير آنها است مانند نويسندگى

زيرا انسان وقتى ميتواند نويسنده باشد كه دوات و قلم و كاغذ مثال فرض 

سخنگو ميشود كه شنونده اى فرض شود و وقتى خواستار  شود و وقتى

و تنها فرض انسان در تحقق اين   خواستنى وجود داشته باشدميشود كه

 . صفات كافى نيست

چنانكه گذشت ( از اينجا روشن ميشود كه صفات حقيقى خداى متعال كه 

تنها از قسم اول ميباشند و اما قسم دوم كه در تحقق آنها  ( عين ذاتند

ش پس از چه غير اوست آفريده او و در پيداي پاى غير در ميان است و هر



ميĤورد نميشود صفت ذات و عين  اوست صفتى را كه با پيدايش خود بوجود

 . ذات خداى متعال گرفت

صفاتى كه براى خداى متعال بعد ازتحقق آفرينش ثابت ميشود مانند 

كردگار,آفريدگار روزى دهنده و نظاير آنها , ميراننده , زنده كننده , پروردگار  ,

ر ذاتند و صفت فعلندزائد ب عين ذات نيستند بلكه  . 

مراد از صفت فعل اين است كه پس از تحقق فعل معنى صفت از فعل 

كه پس از تحقق آفرينش از آفريده , مانند آفريدگار  , گرفته شود نه از ذات

ماخوذ و مفهوم ميشود و با خود آفريده ها  ها آفريدگار بودن خداى متعال

اتقائم است نه با ذات مقدس خداى متعال تا ذ با پيدايش صفت از حالى  

 . به حالى تغيير كند

( شيعه دو صفت اراده و كالم را بمعنائى كه از لفظ آنها فهميده ميشود 

صفت فعل ) كالم يعنى كشف لفظى از معنى , خواستن  اراده بمعنى

و معظم اهل سنت آنها) 147(ميدانند  را بمعنى علم گرفته و صفت ذات  

 . ميشمارند

 قضا و قدرقضا و قدرقضا و قدرقضا و قدر - 7



به نحو استثناء ناپذير حكمفرما و جارى است, قانون عليت در جهان هستى   

. 

به مقتضاى اين قانون هر يك از پديده هاى اين جهان در پيدايش خود 

اسباب و( بعللى  ( بستگى داردكه با فرض تحقق همه آنها ) شرائط تحقق  

) معلول مفروض ( پيدايش آن پديده  ( كه علت تامه ناميده ميشود

است و با فرض فقدان همه آنها يا) جبرى ( ضرورى  برخى از آنها پيدايش  

 . پديده نامبرده محال است

دو مطلب زيرين براى ما روشن ميشود, با بررسى وكنجكاوى اين نظريه   : 

را با مجموع علت تامه و همچنين با اجزاء ) معلول ( اگر يك پديده  - 1

خواهد ) جبر ( مه نسبت ضرورت بسنجيم نسبت آن بعلت تا علت تامه اش

) كه علت ناقصه ناميده ميشود ( علت تامه  بود و نسبتش بهر يك از اجزاء

تنها امكان وجود را  نسبت امكان است زيرا جزء علت نسبت بمعلول

نه ضرورت وجود را, ميدهد   . 

بنابراين جهان هستى كه هر پديده از اجزاء آن در پيدايش خود بستگى 

ضرورت در سراسر آن حكمفرما و پيكره آن از , امه خود دارد ت ضرورى بعلت

قطعى تنظيم شده است با اينحال صفت  يك سلسله حوادث ضرورى و



پديده ها كه بغير علت تامه( امكان در اجزاء آن  ) خود نسبت و ارتباط دارند  

 . محفوظ ميباشد

يده زيرا قرآن كريم در تعليم خود اين حكم ضرورت را بنام قضاء الهى نام

از هستى دهنده جهان هستى سرچشمه گرفته و ازاين روى  همين ضرورت

تخلف نيست و عادالنه ميباشد كه  حكم و قضائى است حتمى كه قابل

 . استثناء و تبعيض برنميدارد

 و 54سوره اعراف آيه ) اال له الخلق و االمر ( خداى متعال ميفرمايد 

اذ( ميفرمايد  17سوره بقره آيه )  كن فيكون قضى امرا فانما يقول له 

و اهللا يحكم ال معقب(وميفرمايد 41سوره رعد آيه ) لحكمه    . 

هر يك از اجزاء علت اندازه و الگوئى مناسب خود نسبت به معلول  - 2

معلول موافق و مطابق مجموع اندازه هائى است كه  ميدهد و پيدايش

راى انسان بوجود كه تنفس را ب علت تامه برايش معين ميكند مثال عللى

از هواى مجاور  مياورد تنفس مطلق را ايجاد نميكند بلكه اندازه معينى

دهان و بينى را در زمان معين و مكان معين و شكل معين از مجراى 

( بمحوطه ريه ميفرستد و عللى كه ابصار را براى انسان بوجود ميĤورد  تنفس

ا محقق نميسازد بلكه ابصار بيقيد و شرط ر) آنها است  و انسان نيز جزء



هر جهت براى وى اندازه گرفته شده ايجاد  ابصارى كه بواسطه وسائل آن از

حوادثى كه در آن اتفاق  ميكند اين حقيقت در همه پديده هاى جهان و

 . ميافتد بدون تخلف جارى است

قرآن كريم در تعليم خود اين حقيقت را قدر ناميده و بخداى متعال كه 

انا كل ( يباشد نسبت داده است چنانكه ميفرمايد م سرچشمه آفرينش

49سوره قمر آيه ) شيئى خلقناه بقدر  و ان من شيئى اال عندنا ( و ميفرمايد  

سوره حجر) خزائنه و ما ننزله اال بقدر معلوم  21آيه    . 

و چنانكه بموجب قضاى الهى هر پديده و حادثه اى كه در نظام  (148)

وجود و غير قابل اجتناب است همچنين ميگيردضرورى ال آفرينش جاى

بوجود ميĤيد از اندازه اى كه از جانب  بموجب قدر هر پديده و حادثه اى كه

 . نخواهد نمود خدا برايش معين شده هرگز كمترين تخلف و تعدى

 انسان و اختيارانسان و اختيارانسان و اختيارانسان و اختيار - 8

فعلى كه انسان انجام ميدهديكى از پديده هاى جهان آفرينش است و 

اير پديده هاى جهان بستگى كامل بعلت دارد و نظر س پيدايش آن مانند

ارتباط وجودى با اجزاء ديگر جهان دارد  باينكه انسان جزءجهان آفرينش و



اجزاء ديگر را در فعل وى بياثر نميتوان. مثال لقمه نانى كه انسان .دانست  

 . ميخورد

براى انجام اين فعل چنانكه وسائل دست و پاى دهان و علم و قدرت و 

اده الزم استار وجود نان در خارج و در دسترس بودن و مانع نداشتن و  

انجام عمل الزمست كه با نبودن يكى از  شرايط ديگر زمانى و مكانى براى

تحقق ) تحقق علت تامه  ) آنها فعل غير مقدور است وبا تحقق همه آنها

و چنانكه گذشت ضرورى بودن فعل نسبت بمجموع.فعل ضرورى است   

ت تامه منافات با اين ندارد كه نسبت فعل بانسان كه يكى از اجزاء عل

انسان امكان يعنى اختيار فعل .است نسبت امكان باشد  اجزاء علت تامه

بمجموع اجزاء علت موجب ضرورى بودن  را دارد و ضرورى بودن نسبت فعل

 . نميباشد نسبت فعل به برخى از اجزاء آن است كه انسان است

ش انسان نيز اين نظر را تأ ييد ميكند زيرا ما ميبينيم درك ساده و بيĤالي

نهاد خداداى خود ميان امثال خوردن و نوشيدن و رفتن و آمدن و  مردم با

بلندى قامت فرق ميگذارند و قسم , و كوچكى  ميان صحت و مرض و بزرگى

مستقيم دارد در اختيار شخص  اول را كه با خواست و اراده انسان ارتباط



بر خالف قسم   مورد امر و نهى و ستايش و نكوهش قرار ميدهندميدانند و

 . دوم كه در آنها تكليفى متوجه انسان نيست

در صدر اسالم ميان اهل سنت درخصوص افعال انسان دو مذهب مشهوربود 

روى كه افعال انسان متعلق اراده غير قابل تخلف خدا است  گروهى از اين

نستند و ارزشى براى اختيار و اراده انسان ميدا انسان را درافعال خود مجبور

مستقل ميدانستندو ديگر متعلق  نميديدند وگروهى انسان را در فعل خود

و لى.اراده خدائى نديده از حكم قدر خارج ميشمردند  بحسب تعليم اهل  

 بيت كه با ظاهر تعليم قرآن مطابقت دارد انسان در فعل خود مختار است

ى متعال از راه اختيار فعل را خواسته است و ولى مستقل نيست بلكه خدا

ما خداى متعال از راه مجموع اجزاء علت تامه كه يكى  بحسب تعبير سابق

ميباشد فعل را خواسته و ضرورت داده است و در  ازآنها اراده و اختيار انسان

انسان نيز در آن مختار ميباشد  نتيجه اينگونه خواست خدائى فعل ضرورى و

بت بمجموع اجزاء علت خود ضرورى و نسبتيعنى فعل نس بيكى از اجزاء  

 . كه انسان باشد اختيارى و ممكن است

نه جبر است و نه تفويض و بلكه امرى است : ميفرمايد ) ع (امام ششم 

 (149) . ميان دو امر
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  هدايت عمومى هدايت عمومى هدايت عمومى هدايت عمومى----بسوى هدف بسوى هدف بسوى هدف بسوى هدف  - 1

دانه گندمى كه در شكم خاك با شرائط مناسبى قرار ميگيرد شروع به رشد و 

بشاهراه تحول ميافتد و هر لحظه صورت و حالت تازه اى بخود  نمو كرده

مشخصى راهى را ميپيمايد تا يك بوته اى كامل  گرفته با نظم و ترتيب



 باز دانه هاى آن بزمين افتد داراى خوشه هاى گندم ميشود و اگر يكى از

و اگر هسته.مسير گذشته را آغاز كرده بسرانجام ميرساند  ميوه اى است در  

مهد زمين آغاز حركت نموده پوست را شكافته نوك سبزى ميدهد و راه 

و مشخصى را پيموده باالخره درختى برومندو سر سبزى باردار ميشود  منظم

اگر نطفه حيوانى. امل نموده است در ميان تخم يا در رحم مادر شروع بتك 

نطفه ايست سير نموده فردى كامل از  راه مشخصى را كه ويژه همان حيوان

 . همان حيوان ميشود

اين راه مشخص و سير منظم در هر يك از انواع آفرينش كه در اين جهان 

رو در سرشت همان نوع است و هرگز بوته سبز گندم كه از  مشهورندبرقرار

فيل نميرسد و هرگز حيوانى ماده كه از يا  دانه شروع نموده بگوسفند يا بز

چنارنميزايد حتى اگرنقصى در  بز خود باردار گشته خوشه گندم يا درخت

گوسفندى بيچشم يا  تركيب اعضاء يا در عمل طبيعى نوزادى پيدا شود مثال

 بوته گندمى بيخوشه بوجود آيد ما ترديد نميكينم كه بيك آفت و سبب

 . مخالف مستند ميباشد



رتيب مداوم در تحول و تكون اشياء و اختصاص هر نوع از انواع نظم و ت

تحول و تكامل خود بنظامى خاص براى متتبع كنجكاو غير قابل  آفرينش در

 . انكار ميباشد

 : از اين نظريه روشن دو مسئله ديگر ميتوان نتيجه گرفت

ن در ميان مراحل كه نوعى از انواع آفرينش از آغاز پيدايش تا انجام آ - 1

يك اتصال و ارتباطى برقرار است مانند اينكه نوع نامبرده در هر  ميپيمايد

 تكون خود از پشت سر دفع و از پيش رو جذب ميشود يك از مراحل تحول و

. 

نظر باتصال و ارتباط نامبرده آخرين مرحله سير هر نوع از آغاز پيدايش  - 2

كه مغز گردوئى مورد توجه تكوينى همان پديده نوعى است چنان مطلوب و

ميدهداز همان وقت متوجه يك درخت برومند  كه در زيرخاك نوكى سبز

تكون بسوى حيوان كاملى  گردوئى است و جنين در تخم يا در رحم از آغاز

 . رهسپار ميباشد

كه مطلق آفرينش و پرورش اشياء را بخدا ( قرآن كريم در تعليم خود 

 نوع از انواع آفرينش در راه اين رهسپارى و كشش را كه هر ( نسبت ميدهد



و رهبرى خدائى نسبت ميدهد چنانكه ميفرمايد  كمال خود دارد بهدايت الهى

سوره طه) الذى اعطى كل شى خلقه ثم هدى ( 50آيه    . 

(150) سوره اعلى آيه ) الذى خلق فسوى و الذى قدر فهدى ( و ميفرمايد 

) لكل وجهة هو موليها و .( هاى نامبرده اشاره كرده ميفرمايد   و بنتيجه32

سوره بقره آيه) 151(  148 . و ما خلقنا السموات و االرض و ( و ميفرمايد 

) 152) (بالحق و لكن اكثرهم ال يعلمون  ما بينهما العبين ما خلقناهما اال

39سوره دخان آيه   . 

 هدايت خصوصىهدايت خصوصىهدايت خصوصىهدايت خصوصى - 2

بديهى است نوع انسان از اين كليات مستثنى نيست و همين هدايت 

ى كه درهمهتكوين انواع آفرينش حكومت ميكند در وى نيز حكومت خواهد  

اختصاصى خود بسوى كمال رهسپار ميشود  كرد و چنانكه با هر نوع سرمايه

كمال واقعى خود  و هدايت مييابد انسان نيز با هدايت تكوينى بسوى

بسيارى از  هدايت يابد انسان در عين اينكه با انواع ديگر نباتى و حيوانى در

خصايص شريك است خصيصه اختصاصى دارد كه از ديگران تميزش ميدهد و 

خرد( آن   . است ( 



خرد است كه انسان بواسطه آن بتفكر پرداخته از هر وسيله اى ممكن بنفع 

مينمايد در فضاى بيكران آسمانها اوج ميگيرد و در اعماق  خوداستفاده

ات و حيوان استثمار و زمين از انواع جماد و نب درياها شناميكند و در سطح

 . تا جائى كه ميتواند سود ميگيرد استخدام مينمايد حتى از همنوعان خود

انسان بحسب طبع اولى سعادت و كمال خود را در آزادى مطلق خود 

سازمان وجوديش سازمان اجتماعى است و  ميبيندولى نظرباينكه

ها راندارد و در توانائى رفع آن نيازمنديهاى بيشمار دارد كه هرگزبه تنهائى

همان غريزه  صورت اجتماع و تعاون با همنوعان خود كه آنان نيز

 خودخواهى و آزادى دوستى را دارند ناگزير است مقدارى از آزادى خود را در

اين راه از دست بدهد در برابر سودى كه ازديگران ميبرد سودى بدهد و 

هره بدهد يعنى اجتماع رنج ديگران بهره ميگيرد از رنج خود ب معادل آنكه از

 . ميپذيرد تعاونى را از روى ناچارى

بسيار روشن است نوزادان , اين حقيقت از حال نوزادان و كودكان 

خود بچيزى جز زور و گريه متوسل نميشوند ونيز زيربار  درآغازدرخواستهاى

ولى تدريجا بحسب تكامل فكر ميفهمند كه  هيچ قانون و مقرراتى نميروند

تنها باسركشى و زورگوئى پيش نميرودكار زندگى  و كم كم بحال فرد  



 اجتماعى نزديك ميشوندتا در سن يك فرد اجتماعى كه تفكر كامل دارد

بهمه مقررات اجتماعى محيط خود رام ميگردندانسان بدنبال پذيرفتن 

قانون الزم ميشمرد كه در اجتماع حكومت كرده  اجتماع تعاونى وجود

را معين و سزاى هروظيفه هر يك از افراد  متخلف را مشخص سازد قانونى  

خود برسند و  كه با جريان عملى آن هر يك از افراد جامعه بسعادت واقعى

 . نيكبختى را كه معادل ارزش اجتماعى وى ميباشد بيابند

اين قانون همان قانون عملى همگانى است كه بشر از روز پيدايش تا امروز 

و هميشه آن را در سر لوحه آرزوهاى خود خواهان و شيفته آنست  پيوسته

تالش ميكند بديهى است اگر چنين چيزى امكان  قرار داده دربرآوردن آن

خواست هميشگى بشر  , نداشت و در سرنوشت بشريت نوشته نشده بود

153(قرار نميگرفت  ) . 

نحن ( خداى متعال بحقيقت اين اجتماع بشرى اشاره نموده ميفرمايد 

شتهم فى الحياة الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض معي قسمنا بينهم

32سوره زخرف آيه  (154) ( درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا  . 

خلق االنسان هلوعا اذا : در معنى خودخواهى و انحصار طلبى انسان ميفرمايد 

21سوره معارج آيه ) 155(الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا  مسه  . 



 خرد و قانونخرد و قانونخرد و قانونخرد و قانون - 3

ت دقت كنيم خواهيم ديد قانونى كه بشر پيوسته در آرزوى آنست اگر درس

دسته دسته به نهاد خدادادى لزوم چنان مقرراتى را كه  ومردم تنها و

درك, سعادتشان را تأ مين كند  همانا قانونى است كه جهان , ميكنند  

استثناء به نيكبختى  بشريت را از آن جهت كه جهان بشرى است بيتبعيض و

در ميانشان كمال عمومى را برقرار سازدو بديهى است تارسانيده  كنون  

دردوره هاى گوناگون زندگى بشر چنين قانونى كه تنظيم يافته عقل و خرد 

درك نشده است و اگر چنين قانونى بحسب تكوين بعهده خرد  , باشد

روزگاران دراز براى بشريت درك و مفهوم  گذاشته شده بود البته در اين

مه افراد مردم كه با جهاز تعقلميشدبلكه ه مجهز ميباشند آن را تفصيال  

و بعبارت . درك ميكردند چنانكه لزوم آن رادر جامعه خود درك ميكنند

كه بايد سعادت جامعه بشرى را تأ مين كند , روشنتر قانون كامل مشتركى 

اگر تكوينا , بايد بشر را از راه آفرينش و تكوين بسوى آن هدايت شود  و

ه خردبعهد گذاشته شده بود هر انسان با خردى آن را درك ميكرد چنانكه  

زندگى خود را درك ميكند ولى از چنين قانونى  سود و زيان و ساير ضروريات

يا با وضع يكفرد فرمانروا يا افراد  تاكنون خبرى نيستو قوانينى كه خود بخود



معى مسلم و براى ج , يا ملل كه تاكنون در جامعه هاى بشرى جريان يافته

بياطالع  براى غير آنان مسلم است و دسته اى ازآن با اطالع و دسته اى

ميباشند و هرگز همه مردم كه در ساختمان بشرى مساوى و همه باخرد 

 . مجهزند درك مشتركى در اين باب ندارند خدادادى

 شعور مرموزى كه وحى ناميده ميشودشعور مرموزى كه وحى ناميده ميشودشعور مرموزى كه وحى ناميده ميشودشعور مرموزى كه وحى ناميده ميشود - 4

 سعادت جامعه بشرى را تأ مين با بيان گذشته روشن شد كه قانونى را كه

نميكند و چون به مقتضاى نظريه هدايت عمومى وجود چنين  كند خرددرك

ناگزير دستگاه درك كننده ديگرى در ميان  دركى در نوع انسانى ضرورى است

واقعى زندگى را به آنان  نوع انسانى بايدوجود داشته باشدكه وظايف

عور ودرك كه غير ازبفهماند و دردسترس همگان گذارد و اين ش عقل وحس  

شعور وحى ناميده ميشود البته الزمه پيدايش چنين نيروئى در , ميباشد

اين نيست كه در همه افراد پيدا شودچنانكه نيروى تناسل در  انسانيت

درك لذت ازدواج و مهيا شدن براى آن تنها  انسانيت آفريده شده ولى

شعور وحى درافرادى كه ظهور  درافرادى پيدا ميشود كه بسن بلوغ برسند و

نابالغ انسان  نكرده شعورى است مرموزچنانكه درك لذت ازدواج براى افراد

 . دركى است مرموز



خداى متعال در كالم خود در خصوص وحى شريعت خود و نارسائى عقل در 

انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح و ( كرده ميفرمايد  اين خصوص اشاره

رسال مبشرينالنبيين من بعده  و منذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد  

162سوره نساء آيه ) 156) (الرسل   . 

  عصمت نبوت عصمت نبوت عصمت نبوت عصمت نبوت----پيغمبران پيغمبران پيغمبران پيغمبران  - 5

ظهور پيغامبران خدا نظريه وحى را كه درفصل سابق گذشت تأ ييد ميكند 

مردانى بودندكه دعوى وحى و نبوت نمودند و بدعوى خود  پيغامبران خدا

كردند و موادحجت قاطع اقامه  دين خدا را كه همان قانون سعادت بخش  

بمردم تبليغ نموده در دسترس عموم, خدائى است  گذاشتند وچون  

در هر زمان كه ظاهر شدند بيش, پيغمبران كه با وحى و نبوت مجهز بودند   

خداى متعال هدايت بقيه مردم را با مأ موريت , از يكفرد يا چند فرد نبودند 

و از .تتميم و تكميل فرمود , كه به پيغمبران خود داده تبليغ  دعوت و

بايد با صفت عصمت متصف باشد يعنى درگرفتن  اينجاست كه پيغمبر خدا

رسانيدن آن بمردم از خطا مصون  وحى ازجانب خدا و در نگهدارى آن و در

نكند زيرا چنانكه) تخلف از قانون خود ( باشد و معصيت  گذشت تلقى وحى  



يغ آن سه ركن هدايت تكوينى ميباشند و خطا در تكوين معنىو حفظ و تبل  

 . ندارد

دعوتى , گذشته از اينكه معصيت و تخلف از مؤداى دعوت و تبليغ خود 

دعوت و موجب سلب وثوق و اطمينان مردم است از  است عملى بضد

خداى .هدف دعوت را تباه ميكند  راستى و درستى دعوت و در نتيجه غرض و

م خود بعصمت پيغامبران اشاره نمودهمتعال در كال و ( ميفرمايد  

و .87سوره انعام آيه ) .157) (اجتبيناهم و هديناهم الى صراط المستقيم   

عالم الغيب فال يظهر على غيبه احدا اال من ارتضى من : ( باز ميفرمايد 

ليعلم ان قد ابلغوا , يسلك من بين يديه و من خلفه رصدا  رسول فانه

سوره) 158) ( م رساالت ربه 28جن آيه    . 

 پيغمبران و دين آسمانىپيغمبران و دين آسمانىپيغمبران و دين آسمانىپيغمبران و دين آسمانى - 6

آنچه پيغمبران خدا از راه وحى بدست آورده و بعنوان پيغام و سفارش 

رسانيدند دين بود يعنى روش زندگى و وظائف انسانى كه  خدائى بمردم

159(ميكند  سعادت واقعى انسان را تأ مين ) . 

ى و عملى مركب ميباشد بخش دين آسمانى بطوركلى از دو بخش اعتقاد

اعتقادات اساسى و واقع بينيها است كه بايد انسان پايه  اعتقادى يكرشته



گذارد و آنها سه اصل كلى توحيد و نبوت و معاد  زندگى خود را به روى آنها

و بخش عملى .دين صورت نبندد  است كه با اختالل يكى از آنها پيروى

كه   مشتمل است بر وظائفىيكرشته وظائف اخالقى و عملى است كه

انسان نسبت به پيشگاه خداى جهان و وظائفى كه انسان در برابر جامعه 

و.بشرى دارد  از اينجاست كه وظائف فرعى كه در شرايع آسمانى براى  

اخالق و اعمال و هر يك از آنها نيز بر دو  انسان تنظيم شده بر دوگونه است

ه بهقسمتى اخالق و اعمالى است ك: قسم است  پيشگاه خداوندى ارتباط  

مانند  دارد مانند خلق و صفت ايمان و اخالص و تسليم و رضا و خشوع و

عمل نماز و روزه و قربانى و اين دسته بويژه عبادات ناميده ميشود و 

و قسمى .بندگى انسان را نسبت به پيشگاه خدائى مسجل ميسازد  خضوع و

ارتباط دارد مانند اخالق و است كه بجامعه  اخالق و اعمال شايسته اى

سخاوت و مانند وظائف  صفات بشر دوستى و خير خواهى و عدالت و

ميشود  معاشرت و داد و ستدو غير آنها و اين قسم بويژه معامالت ناميده

و از طرف ديگر نوع انسانى تدريجا متوجه كمال است و جامعه بشرى بمرور .

ع آسمانى نيز ضرورى است و كاملتر ميشود ظهور اين تكامل در شراي زمان

) چنانكه از راه عقل بدست ميĤيد ( تكامل تدريجى را  قرآن كريم نيز همين



استفاده ميشود هر شريعت الحق از  تأ ييد ميكند و چنانكه از آياتش

و انزلنا اليك( شريعت سابق كاملتر است ميفرمايد  الكتاب بالحق مصدقا  

160) (ه لما بين يديه من الكتاب و مهيمنا علي ) . 

و البته چنانكه نظريات علمى نشان ميدهد و قرآن  .48سوره مائده آيه 

تصريح ميكند زندگى جامعه انسانى در اين جهان ابدى نيست و  كريم نيز

نامتناهى نخواهد بود و از اين روى كليات وظائف  طبعا تكامل نوع وى

هد شد بالتبع درمرحله اى واقف خوا انسانى ا جهات اعتقاد و عمل ناگزير

توسعه مقررات عملى  نبوت و شريعت نيز روزى كه از جهت كمال اعتقاد و

و از اينجاست قرآن كريم براى.ختم خواهد گرديد , بĤخر مرحله رسيد  روشن  

آخرين و كاملترين اديان آسمانى ) ص ( دين محمد -ساختن اينكه اسالم 

رم را خاتم االنبياء و كتاب آسمانى غير قابل نسخ و پيغمبر اك است خود را

معرفى ميكند چنانكه ميفرمايد, بهمه وظائف  دين اسالم را مشتمل  . 

) 161) (و انه لكتاب عزيز ال يأ تيه الباطل من بين يديه و ال من خلفه  )

و ما كان محمد ابا احد من رجالكم و (  و ميفرمايد 42سجده آيه  سوره حم

و (  و ميفرمايد 40 سوره احزاب آيه )162) (النبيين  لكن رسول اهللا و خاتم

89سوره نحل آيه ) 163) (شى ء  انزلنا اليك الكتاب تبيانا لكل  . 



 پيغمبران و حجت وحى و نبوتپيغمبران و حجت وحى و نبوتپيغمبران و حجت وحى و نبوتپيغمبران و حجت وحى و نبوت - 7

بسيارى از دانشمندان امروزى كه در وحى و نبوت كنجكاوى كرده اند مسئله 

اند و مسائل مربوط بĤنرا با اصول روانى اجتماعى توجيه نموده  وحى ونبوت

بلند همت و بشر دوست بوده اند , مردانى پاك نهاد  ميگويند پيغمبران خدا

اصالح جامعه هاى فاسد قوانين و  كه براى پيشرفت مادى و معنوى بشر و

اندوچون مردم آن  مقرراتى تنظيم نموده اند مردم را بسوى آن دعوت كرده

خود و, روز زير بارمنطق عقل نميرفته اند براى جلب اطاعت مردم  افكار  

خودرا بعالم باال نسبت داده اند و روح پاك خود را روح القدس و فكرى كه از 

و وظائفى را كه از آن نتيجه گرفته ميشود ) وحى و نبوت ( ترشح ميكند  آن

شريعت آسمانى(  كتاب آسمانى ( و بياناتى كه مشتمل بĤنهاست مثال  ( 

ناميده اند)   . 

كتب آسمانى و بويژه بقرآن كريم و كسيكه با انصاف و نظر عميق ب

ترديد نخواهد داشت كه اين نظريه , پيغمبران نگاه كند  همچنين بشريعت

پيغمبران.درست نيست  سياست نبودند بلكه مردان حق و سراپا  خدا مردان 

 . صدق و صفا بودند



چيزى را كه درك ميكردند بيكم و كاست ميگفتند و آنچه را ميگفتند 

مدعى بودند شعور مرموزى بود كه با مدد غيبى بايشان  ميكردند و آنچه

اعتقادى و عملى مردم را از پيشگاه خدائى  اضافه ميشد و از آن راه وظائف

و از اينجا.فرا گرفته بمردم تبليغ ميكردند  روشن ميشود كه براى ثبوت  

حجت و دليل الزم است و مجرد اينكه شريعتى كه, دعوى نبوت  پيغمبر  

در صدق دعوى پيغمبرى كافى نيست زيرا , ق عمل ميباشد ميĤورد مطاب

پيغمبرى ميكند عالوه بر دعوى صحت شريعت خود دعوى  كسى كه دعوى

عالم باال رابطه وحى و نبوت دارد و از جانب  ديگرى دارد و آن اين است كه با

و .در جاى خود دليل ميخواهد  خدا مأ موريت دعوت يافته است و اين دعوى

چنانكه قرآن كريم خبر ميدهد پيوسته( ى بود كه از اين رو مردم با ذهن  

ساده خود از پيغمبران خدا براى اثبات صدق دعوى نبوت معجزه ميخواسته 

و معنى اين منطق ساده و درست اين است كه وحى و نبوت كه . اند

ساير مردم كه مانند وى انسانند يافت نميشود  پيغمبر خدا دعوى ميكند در

يروئى است غيبى كه خدا بطورو ناچار ن خرق عادت به پيغمبر خود داده كه  

بمردم برساند اگر راست  , بوسيله آن سخن خدا را شنيده از روى مأ موريت



پس پيغمبر از خداى خود بخواهد كه خارق عادت ديگرى, است  بوجود آورد  

را باور كنند) مدعى نبوت ( كه مردم بوسيله آن صدق نبوت پيغمبر   . 

نكه روشن است درخواست معجزه از پيغمبران طبق منطقى است چنا

كه براى اثبات نبوت خود ابتداء يا طبق  درست و بر پيغمبرخداست

معجزه بياورد و قرآن كريم نيز, درخواست مردم  اين منطق را تأ ييد كرده از  

 نقل ميفرمايد بسيارى از پيغمبران ابتداء يا پس از درخواست مردم معجزه

. 

را انكار نموده اند ) خرق عادت ( البته بسيارى از كنجكاوان تحقق معجزه 

سخنشان بدليل قابل توجهى تكيه نميدهد و علل و اسبابى كه براى  ولى

و فحص بدست ما رسيده هيچگونه دليلى نداريم كه  حوادث تاكنون با تجربه

 خود با غير علل و اسباب عادى آنها دائمى هستند وهيچ حادثه اى هرگز

شده محال و  متحقق نميشود و معجزاتى كه به پيغمبران خدا نسبت داده

نيستند بلكه خرق عادت ميباشد در) مانند زوج بودن عدد سه ( خالف عقل   

 . صورتيكه اصل خرق عادت ازاهل رياضت بسيار ديده و شنيده شده

 شماره پيغمبران خداشماره پيغمبران خداشماره پيغمبران خداشماره پيغمبران خدا - 8



آمده اند و قرآن كريم نيز پيغمبران بسيارى , بحسب نقل درگذشته تاريخ 

را تأ ييد فرموده و عده اى از ايشان را بنام و نشان ياد كرده  كثرت ايشان

از راه نقل قطعى شماره .ايشان ذكر ننموده است  ولى عده مشخص براى

معروف كه ازابيذر غفارى از پيغمبر  ايشان بدست نيامده جز اينكه در روايت

 . شده است  چهار هزار تعييناكرم است عدد ايشان صد و بيست و

 پيغمبران اولوالعزم صاحبان شريعتپيغمبران اولوالعزم صاحبان شريعتپيغمبران اولوالعزم صاحبان شريعتپيغمبران اولوالعزم صاحبان شريعت - 9

بحسب آنچه از قرآن كريم استفاده ميشود همه پيغمبران خدا شريعت 

پنج نفر از ايشان كه حضرات نوح و ابراهيم و موسى و  نياورده اند بلكه

هستند) ص (عيسى و محمد  اولوالعزم و صاحبان شريعت ميباشند و  

 .  شريعت تابع اولوالعزم بوده اندديگران در

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا و ( خداى متعال در كالم خود ميفرمايد 

سوره ) 164) (اوحينا اليك و ما وصينا به ابراهيم و موسى و عيسى  الذى

و اذا اخذنا من النبيين ميثاقهم و منك و من ( ميفرمايد   و12شورى آيه 

) ابن مريم و اخذنا منهم ميثاقا غليظا   عيسىنوح و ابراهيم و موسى و

7سوره احزاب آيه ) 165(  . 

صصصص((((نبوت محمد نبوت محمد نبوت محمد نبوت محمد  - 10  ) 



ميباشد كه صاحب كتاب و ) ص (آخرين پيغمبران خدا حضرت محمد 

پنجاه ) ص (حضرت محمد .بوى ايمان آورده اند  شريعت است و مسلمانان

 از حجاز در ميان در شهر مكه و سه سال پيش از شروع تاريخ هجرى و قمرى

تولد , شناخته ميشد  خانواده بنيهاشم از قريش كه گراميترين خانواده عربى

 . يافت

پدر آن حضرت عبداهللا و مادرش آمنه نام داشت و در همان اوايل كودكى 

از دست داد و در كفالت جد پدرى خود عبدالمطلب قرار گرفت و  پدر و مادر را

گى گفت و عمويش ابوطالب بسرپرستى او بدرود زند بزودى عبدالمطلب نيز

آن.قيام كرده او را بخانه خود آورد  حضرت در خانه عموى خود بزرگ شد و  

 . سفر شامى كرد ضمنا پيش از بلوغ با عموى خود همراه مال التجاره

آن حضرت درس نخوانده بود و نوشتن ياد نگرفته بود ولى پس از بلوغ و 

ف شد و در نتيجه عقل و امانت يكى از ادب و امانت معرو رشد باعقل و

بود او را سرپرست اموال خود قرار داد و  بانوان قريش كه بثروت معروف

 . اداره امر تجارت خود را باو واگذار كرد

آن حضرت سفرى ديگر نيز با مال التجاره بشام نمود و در اثر نبوغى كه از 

شت كه آن بانو سود فراوانى عائد گرديد و ديرى نگذ, داد  خود نشان



نمود و او نيز پذيرفت و پس از ازدواج كه در  پيشنهاد ازدواج بĤن حضرت

چهل سالگى در همان حال  بيست و پنج سالگى آن حضرت واقع شد تا سن

با ( نپرستيد  بود و شهرت بسزائى در عقل و امانت پيدا كرد جز اينكه بت

 بخلوت رفته با و گاهى) اينكه مذهب معمولى عرب حجاز بت پرستى بود 

غارى است ( تا در سن چهل سالگى كه در غار حراء .براز و نياز ميپرداخت  خدا

خلوت كرده بود از جانب خداى متعال )تهامه در نزديكى مكه  در كوههاى

سوره ( موريت تبليغ يافت واولين سوره قرآنى  براى نبوت برگزيده شدو مأ

بر وى نازل شد و همان روز بخانه) علق  د مراجعت و در راه پسر عموى خو 

ع(خود على بن ابيطالب را ديد و پس از بيان واقعه على  بوى ايمان آورد  ( 

 . و پس از ورود بمنزل همسرش نيز اسالم را پذيرفت

براى اولين بار كه گروه مردم را دعوت كرد با عكسالعمل ) ص (پيغمبر اكرم 

ن مدتى دعوت سرى ميكرد فرسا و دردناكى روبرو شد و ناچار پس از آ طاقت

كه خويشاوندان بسيار نزديك خود را دعوت كند ولى  تا دوباره مأ مور شد

آنان جز على بن ابيطالب بوى ايمان  اين دعوت نتيجه اى نداد و كسى از

ع(ولى طبق مداركى كه از ائمه اهل بيت ( نياورد  نقل و باستناد اشعارى  ( 



د است كه وى باسالم گرويدهكه از ابوطالب در دست است شيعه معتق بود  

 ولى چون يگانه حامى پيغمبر اكرم بود

ايمان خود را از مردم كتمان ميفرمود تا قدرت ظاهرى خود را پيش قريش 

پس) حفظ كند  از آن پيغمبر اكرم طبق مأ موريت خدائى بدعوت علنى  

با شروع سختترين عكس العمل و  پرداخت شروع دعوت علنى توأ م بود

كترين آزارها و شكنجه ها از ناحيه اهل مكه نسبتدردنا ( به پيغمبر اكرم  

و مردمانى كه تازه مسلمان شده بودندتا سختگيرى قريش بجائى) ص   

رسيد كه گروهى از مسلمانان خانه و زندگى خود را ترك نموده بحبشه 

با عموى خود ابوطالب و خويشاوندان ) ص (پيغمبر اكرم  مهاجرت كردند و

حصارى بود در يكى از دره هاى ( ابوطالب   بنيهاشم سه سال در شعبخود از

در نهايت سختى و تنگى متحصن شدند و) مكه  كسى با آنان معامله و  

 . معاشرت نميكرد و قدرت بيرون آمدن نداشتند

    

    

بت پرستان مكه با اينكه هرگونه فشار و شكنجه از زدن و كوبيدن و اهانت 

حق وى روا ميداشتند گاهى نيز براى اينكه او را از كار شكنى در  واستهزاء و



از راه مالطفت پيش آمده وعده مالهاى گزاف و  دعوت خود منصرف كنند

حضرت وعده و وعيد آنان  رياست و سلطنت بوى ميدادند ولى پيش آن

در  مساوى بود و جز تشديد همت و تصميم عزيمت نتيجه اى نميبخشيد

 حضرت كرده و وعده مال گزاف و رياست يكى از مراجعه هائى كه به آن

بعنوان تمثيل بĤنان فرمود اگرخورشيد را در كف راست  ميدادند آن حضرت

فرمانبردارى خداى يگانه و انجام مأ  و ماه را در كف چپ من بگذاريد از

 . موريت خود روى برنخواهم تافت

ى در حوالى سال دهم بعثت كه آن حضرت از شعب ابيطالب بيرون آمد كم

ابوطالب عمو و يگانه حامى وى بدورد زندگى گفت و همچنين  بعد از آن

ديگر براى آن حضرت هيچگونه امن .درگذشت  يگانه همسر با وفاى وى

نقشه محرمانه اى براى  جانى و پناهگاهى نبود باالخره بت پرستان مكه

 درآوردند كه آخر كشتن وى طرح كرده شبانه خانه اش را از هر سوى بمحاصره

و لى خداى متعال .شب ريخته در بستر خواب قطعه قطعه اش كنند 

را در ) ع (على , ساخته به هجرت يثرب مأ مورش كرد آن حضرت  مطلعش

شباه بنگهدارى خدائى از خانه بيرون آمد و از ميان  بستر خواب خودخوابانيد

مكه بغارى پناهده شد و پس از روز  گروه دشمنان بگذشت و در چند فرسخى



ه دشمنان بهر سوى گشته و از دستگيرى او نوميد شدهك از , بمكه بازگشتند  

 . غار بيرون آمده راه يثرب را در پيش گرفت

اهل يثرب كه بزرگانشان پيش از آن بĤن حضرت ايمان آورده و بيعت كرده 

را با آغوش باز پذيرفتند و جان و مال خودشان را در اختيارش  بودندمقدمش

ت براىآن حضر.گذاشتند  اولين بار در شهر يثرب يك جامعه كوچك اسالمى  

اطراف آن ساكن بودند و همچنين  تشكيل داده باطوائف يهود كه در شهر و

دعوت اسالمى قيام  با قبائل نيرومند عرب آن نواحى پيمانها بست و بنشر

 . فرمود و شهر يثرب بمدينة الرسول معروف شد

ميرفت و مسلمانانى كه در مكه در اسالم روز بروز بتوسعه و ترقى پيش 

بيدادگرى قريش گرفتار بودند تدريجا خانه و زندگى خود را ريخته  چنگال

گرد ) ص (نمودندو پروانه وار بدور شمع وجود پيغمبر اكرم  بمدينه مهاجرت

شدند چنانكه ياوران يثربى آن حضرت به انصار  آمدند و مهاجرين ناميده

 . شهرت يافتند

ت تمام پيشرفت ميكرد ولى با اينحال بت پرستان قريش و اسالم با سرع

حجاز از كارشكنى و ماجراجوئى هيچگونه فرو گذارى نميكردند و  طوائف يهود

كه در داخل جمعيت مسلمانان بودند و بهيچ  بدستيارى گروه منافقين



اى براى مسلمانان  سمت خاصى شناخته نميشدند هر روز مصيبت تازه

ا باالخره كار بجنگ كشيد و جنگهاى بسيارى ميانت.بوجود ميĤوردند  اسالم و  

 وثنيت عرب و يهود اتفاق افتاد كه در اغلب آنها پيروزى با لشگر اسالم بود

شماره اين جنگها به هشتاد و چند جنگ بزرگ وكوچك ميرسد و در همه 

جنگ بدر و احد و خندق و خيبر و غير آنها پيغمبر اكرم  جنگهاى بزرگ مانند

شخصا حاضر معركه جنگ ميشد) ص ( و در همه جنگهاى خونين بزرگ و  

ع(بسيارى از جنگهاى كوچك گوى پيروزى بدست على  ربوده ميشد و تنها  ( 

همه  كسى بود كه هرگز در جنگى از آن همه جنگها پا بعقب نگذاشت و در

اين جنگها كه در مدت ده سال پس از هجرت در گرفته از مسلمانان كمتر از 

ت ودويس  . از كفار كمتر از هزار تن كشته شده است 

در اثر فعاليت آن حضرت و فداكاريهاى مهاجرين و انصار در مدت دهسال 

اسالم شبه جزيره عربستان را فرا گرفت و نامه هاى دعوتى  , پس از هجرت

مانند ايران و روم و مصر و حبشه نوشته شد  به پادشاهان كشورهاى ديگر

ا ميزيست و با فقرآن حضرت در زى فقر. ميكرد و لحظه اى از ) 166(افتخار  

 . بخش كرده بود وقت خودرا بيهوده نميگذرانيد بلكه وقت خود را سه



بخشى اختصاص بخدا داشت و با عبادت و ياد خدا ميگذاشت و بخشى بخود 

نيازمنديهاى منزل ميپرداخت و بخشى از آن مردم بود و در  و اهل خانه و

تعليم معارفاين بخش بنشر و  دينى و اداره امور جامعه اسالمى و اصالح  

تحكيم روابط داخلى و خارجى و  مقاصد آن و سعى در رفع حوائج مسلمين و

 . ساير امور مربوطه ميپرداخت

آن حضرت پس از ده سال اقامت در مدينه در اثر سمى كه زنى يهودى در 

روز رنجورى رحلت خورانيده بود نقاهت پيدا نمود پس از چند  غذا به وى

وارد است آخرين كلمه اى كه از زبانش شنيده  فرمود و چنانكه در رواياتى

 . شد توصيه بردگان و زنان بود

و قرآنو قرآنو قرآنو قرآن) ) ) ) ص ص ص ص ((((پيغمبر اكرم پيغمبر اكرم پيغمبر اكرم پيغمبر اكرم  - 11  

نيز مانند ساير پيغمبران معجزه ميخواستند و آن ) ص (از پيغمبر اكرم 

انكه در قرآن كريم وجود معجزه را در پيغمبران تأ ييد ميكرد چن حضرت نيز

 . بالصراحه تأ ييد شده

از آن حضرت معجزات بسيارى رسيده كه نقل برخى از آنها قطعى و قابل 

ولى معجزه باقيه آنحضرت كه هم اكنون زنده است  اعتماد ميباشد

اوست قرآن كريم كتابى است  همانان قرآن كريم است كه كتاب آسمانى



شتمل است و بصدوآسمانى كه به شش هزارو چند صد آيه م چهارده سوره  

 . بزرگ و كوچك تقسيم ميشود

آيات كريمه قرآنى در مدت بيست و سه سال ايام بعثت و دعوت پيغمبر 

تدريجا)ص (اكرم  در حاالت , نازل شده و كمتر از يك آيه تا يكسوره تمام  

سفر و حضر, مختلفه شب و روز  و جنگ و صلح و روزهاى سخت و لحظات  

گرديده استآسودگى وحى   . 

قرآن كريم در آيات بسيارى با صراحت لهجه خود را معجزه معرفى ميكند و 

كه بشهادت تاريخ به راقيترين درجات فصاحت و بالغت رسيده  عرب آن روز

روانى بيان پيشتازان ميدان سخنورى شمرده ميشدند  بود و درشيرينى زبان و

پنداريد كه قرآن كريم اگر چنين مي بمعارضه و مبارزه ميطلبد و ميگويد

است يا از كسى ياد) ص (سخن بشر و ساخته خود محمد  گرفته و تعليم  

از) 169(يك سوره ) 168(يا مانند ده سوره ) 167(يافته مانند او را   

سورهاى آن را بياورند و از هر وسيله ممكن در اينكار استفاده كنند سخنوران 

  آماده كردند اين بود كه گفتندپاسخى كه در برابر اين درخواست نامى عرب

. 



قرآن كريم تنها از راه فصاحت ) .170(قرآن سحر است و از عهده ما بيرون 

تحدى نميكند و به معارضه نميطلبد بكله گاهى از جهت معنى نيز  و بالغت

 و به نيروى فكرى همه جن و انس تحدى مينمايد پيشنهاد معارضه مينمايد

. 

امه كامل زندگى جهان انسانى مشتمل است و زيرا كتابى است كه به برن

كنجكاوى شود اين برنامه وسيع و پهناور كه هر گوشه و كنار  اگر بدقت

بيرون ازشمار انسانيت را فرا گرفته و بتمام  اعتقادات و اخالق و اعمال

دين ( قرار داده و آن را ) حق  ) دقايق و جزئيات آن رسيدگى مينمايد همانا

م دينى است كه مقررات آن از حق واسال( حق ناميده  صالح واقعى  

سرچشمه ميگيرد نه از خواست و تمايل اكثريت مردم يا دلخواه يكفرد توانا 

 . ( فرمانروا و

, اساس اين برنامه وسيع گراميترين كلمه حق كه ايمان بخداى يگانه باشد 

ز آن شده و همه اصول و معارف از توحيد استنتاج گرديده است و ا قرارداده

انسانى از اصول معارف استنتاج و جزء برنامه  پس پسنديده ترين اخالق

و از آن پس كليات و جزئيات.شده است  بيرون از شمار اعمال انسانى و  



مربوط بĤنها كه از  اوضاع و احوال فردى و اجتماعى بشر بررسى و وظائف

 . يگانه پرستى سرچشمه ميگيرد تنظيم گشته است

رتباط و اتصال ميان اصول و فروع بنحوى است كه هر حكم در آئين اسالم ا

باب باشد اگر تجزيه و تحليل شود بهمان كلمه توحيد تنها  فرعى از هر

 با تركيب همان احكام و مقررات فرعى ميشود برميگيردد و كلمه توحيد نيز

. 

البته گذشته از تنظيم نهائى نين آئين پهناورى با چنين وحدت و ارتباط حتى 

ظيمتن فهرست ابتدائى آن نيز از نيروى عادى يكنفر از بهترين حقوقدانان  

بيرون است چه برسد بكسى كه در زمان ناچيزى در ميان  جهان در حال عادى

شخصى و عمومى و جنگهاى خونين و كار  هزاران گرفتارى جانى ومالى و

يفتدبرابر جهانى تنها ب شكنيهاى خارجى و داخلى قرار گيرد و باالخره در  . 

آموزگارى نديده بود و خواندن و نوشتن ) ص (گذشته از اينكه پيغمبر اكرم 

دو سوم زندگى خود را در ميان قومى ) 171(نگرفته بود و پيش از دعوت  ياد

از فرهنگ عارى بودند و بوئى از مدنيت و حضارت نشنيده  بسر برده بود كه

ستترين شرائط زندگى هوائى سوزان با پ بودند و در زمينى بيĤب و علف و

 . خود ميرفتند ميكردند و هر روز زير تسلط يكى از دول همجوار



گذشته از اينها قرآن كريم از راه ديگر تحدى ميكند و آن اينست كه اين 

با شرائطى كامال مختلف و گوناگون از گرفتارى و آسودگى و  كتاب تدريجا

 سه سال نازل غير آنها در مدت بيست و جنگ و صلح و قدرت و ضعف و

پرداخته بشر بود تناقض و تضاد  شده است اگر از جانب خدا نبود و ساخته و

بهتر و مترقيتر بود  بسيارى در آن پديد ميĤمد و ناگزير آخر آن از اولش

اين  چنانكه الزمه تكامل تدريجى بشر همين است و حال آنكه آيات مكى

 اولش متفاوت كتاب با آيات مدنى آن يكنواخت ميباشد و آخرش از

متشابه االجزاء و در قدرت بيان حيرت انگيز خود بيك  نيست و كتابى است

172(نسق  ) . 

 معاد شناسىمعاد شناسىمعاد شناسىمعاد شناسى

 . انسان از روح و بدن مركب است - 1

 . بحث در حقيقت روح از نظر ديگر - 2

 . مرگ از نظر اسالم - 3

 . برزخ - 4

 .  رستاخيز-روز قيامت  - 5



 . بيانى ديگر - 6

رار و توالى آفرينشاستم - 7  . 

 . انسان از روح و بدن مركب استانسان از روح و بدن مركب استانسان از روح و بدن مركب استانسان از روح و بدن مركب است - 1

كسانيكه بمعارف اسالمى تا اندازه اى آشنائى دارند ميدانند كه در خالل 

كتاب و سنت سخن روح و جسم يا نفس و بدن بسيار بميان ميĤيد  بيانات

بدن كه بكمك حس درك ميشود تا اندازه اى آسان  و يا اينكه تصور جسم و

تصور روح و نفس خالى از ابهام واست و  اهل بحث از .پيچيدگى نيست  

دارند ولى  متكلمين و فالسفه شيعه و سنى در حقيقت روح نظريات مختلفى

تا اندازه اى مسلم است كه روح و بدن در نظر اسالم دو واقعيت مخالف 

 . ميباشند همديگر

شى ميشود بدن بواسطه مرگ خواص حيات را از دست ميدهد و تدريجا متال

اينگونه است بلكه حيات باالصاله از آن روح است و تا روح به  ولى روح نه

از وى كسب حيات ميكند و هنگاميكه روح از بدن  بدن متعلق است بدن نيز

مرگ( مفارقت نمود و علقه خود را بريد  بدن از كار ميافتد و روح همچنان  ( 

 . بحيات خود ادامه ميدهد



بدست ميĤيد ) ع ( قرآن كريم و بيانات ائمه اهل بيت آنچه با تدبر در آيات

روح انسانى پديده ايست غير عادى كه با پديده بدن يك نوع  اينست كه

. همبستگى و يگانگى دارد لقد خلقنا ( خداى متعال در كتاب خود ميفرمايد 

نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا  االنسان من ساللة من طين ثم جعلناه

قنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماالنطفة علقة و خل فكسونا العظام  

14-12سوره مؤمنون آيه ) لحما ثم انشأ ناه خلقا آخر   . 

سپس او .تحقيقا ما انسان را از خالصه كه از گل گرفته شده بود آفريديم  )

اى قرار داديم در جايگاه آرامى سپس نطفه را خونى بسته كرديم  را نطفه

ىپس خون بسته را گوشت جويده شده كرديم سپس گوشت جويده شده را  

پوشانيديم پس از آن او را  استخوانهائى كرديم پس استخوانها را گوشت

 . ( آفريده ديگرى بيسابقه قرار داديم

آفرينش تدريجى مادى را وصف , از سياق آيات روشن است كه صدر آيات 

يكند آفرينش كه به پيدايش روح يا شعور و اراده اشاره م ميكند ودر ذيل

و در جاى ديگر در .نوع آفرينش قبلى مغاير است  ديگرى را بيان ميكند كه با

كه انسان پس از مرگ و  پاسخ استبعاد منكرين معاد باين مضمون

تازه  متالشى شدن بدن و گم شدن او در ميان اجزاء زمين چگونه آفرينش



ه مرگ شما را بگو فرشت( ميفرمايد , اى پيدا كرده انسان نخستين ميشود 

ابدانتان ميگيرد پس از آن بسوى خداى خودتان برميگرديد يعنى آنچه  از

گشته و در ميان اجزاء زمين گم ميشود بدنهاى شما  پس از مرگ متالشى

مرگ از بدنهايتان گرفته شده ايد و  است ولى خودتان ارواح بدست فرشته

11سوره سجده آيه ) پيش ما محفوظيد   . 

نه آيات قرآن كريم با بيانى جامع مطلق روح را غير مادى گذشته از اينگو

از تو حقيقت روح را ميپرسند بگو روح از ( ميكند چنانكه ميفرمايد  معرفى

و در جاى ديگر در معرفى  , 85سوره اسرى آيه ) است  سنخ امر خداى من

امرخدا وقتى كه( امر خود ميگويد  چيزى را خواست اين است و بس كه  

شو آن چيز بيتوقف ميشودو ملكوت هر شئى همينبفرمايد ب سوره ) است  

 و مقتضاى اين آيات آنستكه فرمان خدا در آفرينش اشياء 83يس آيه 

نيست و در تحت تسخير زمان و مكان نميباشد پس روح كه  تدريجى

و در وجود خود خاصيت ماديت .مادى نيست  حقيقتى جز فرمان خداوند ندارد

و مكان است نداردرا كه تدريج و زمان   . 

 بحث در حقيقت روح از نظر ديگربحث در حقيقت روح از نظر ديگربحث در حقيقت روح از نظر ديگربحث در حقيقت روح از نظر ديگر - 2

 . كنجكاوى عقلى نيز نظريه قرآن كريم را درباره روح تأ ييد ميكند



) من ( هر يك از ما افراد انسان از خود حقيقتى را درك مينمايد كه از آن 

ميكند و اين درك پيوسته در انسان موجود است حتى گاهى سر و  تعبير

ساير اعضاءدست و پا و  حتى همه بدن خود را فراموش ميكند ولى تا خود  

از درك او بيرون نميرود) من ( هست خود  چنانكه مشهود ) مشهود ( اين  

پيوسته در تغيير و  است قابل انقسام و تجزى نيست و با اينكه بدن انسان

 تبديل است و امكنه مختلف براى خود اتخاذ ميكند و زمانهاى گوناگون

ثابت است ودر واقعيت خود تغيير و ) من ( گذرد حقيقت نامبرده بروى مي

و روشن است كه اگر مادى بود خواص ماديت را انقسام و  تبديل نميپذيرد

 . ميپذيرفت تغيير زمان و مكان ميباشد

نيز نسبت داده آرى بدن همه اين خواص را ميپذيرد و بواسطه ارتباط و 

 با كمترين توجهى براى انسان خواص بروح ميشود ولى تعلق روحى اين

اينجا و آنجا و اين شكل و آن شكل و  آفتابى ميشود كه ايندم و آندم و

از اين خواص منزه  اين سوى و آن سوى همه از خواص بدن ميباشد و روح

نظير اين.است و هر يك از اين پيرايه ها از راه بدن بوى ميرسد  بيان در  

اص روح است جارى ميباشدو بديهى كه از خو) علم ( خاصه درك و شعور 



علم خاصه مادى بود بتبع ماده انقسام و تجزى و زمان و مكان را  است اگر

 . ميپذيرفت

البته اين بحث عقلى دامنه دراز و پرسشها و پاسخهاى بسيارى بدنبال خود 

گنجايش اين كتاب بيرون است و اين مقدار از آن بحث در اينجا  دارد كه از

گذاشته شدبعنوان اشاره  و براى استقصاء بحث به كتب فلسفى اسالمى  

 . بايد مراجعه نمود

 مرگ از نظر اسالممرگ از نظر اسالممرگ از نظر اسالممرگ از نظر اسالم - 3

مرگ انسان را نابودى وى فرض ميكند و زندگى , در عين اينكه نظر سطحى 

تنها همين زندگى چند روزه كه در ميان زايش و درگذشت محدود  انسان را

ميپندارد, ميباشد  ال انسان از يك مرحله زندگى به اسالم مرگ را انتق , 

 . مرحله ديگرى تفسير مينمايد

بنظر اسالم انسان زندگانى جاويدانى دارد كه پايانى براى آن نيست و مرگ 

روح از بدن ميباشد وى را وارد مرحله ديگرى از حيات ميكند كه  كه جدائى

ى پيش آن بر پايه نيكوكارى و بدكارى در مرحله زندگ كامروائى و ناكامى در

پيغمبر.از مرگ استوار ميباشد  گمان مبريد كه با ( ميفرمايد ) ص (اكرم  



173) (ديگرى منتقل ميشويد  مردن نابود ميشويد بلكه ازخانه اى به خانه ) 

. 

 برزخبرزخبرزخبرزخ - 4

طبق آنچه از كتاب و سنت استفاده ميشود انسان در فاصله ميان مرگ و 

د كه برزخ و واسطه ميان يك زندگانى محدود و موقتى دار رستاخيزعمومى

 . حيات دنيا و حيات آخرت است

(174) . 

انسان پس از مرگ از جهت اعتقاداتى كه داشته و اعمال نيك و بدى كه در 

انجام داده مورد بازپرسى خصوصى قرار ميگيرد و پس از محاسبه  اين دنيا

گرفته شد بيك زندگى شيرين و گوارا يا تلخ و  اجمالى طبق نتيجه اى كه

انتظار روز رستاخيز عمومى بسر  ناگوار محكوم گرديده با همان زندگى در

175(ميبرد  ) . 

حال انسان در زندگى برزخى بسيار شبيه است بحال كسيكه براى رسيدگى 

سرزده بيك سازمان قضائى احضار شود و مورد بازجوئى و  اعمالى كه ازوى

ازند آنگاه در انتظار تكميل پرونده اش بپرد بازپرسى قرار گرفته بتنظيم و

 . محاكمه در بازداشت بسر برد



بسر ميبرد اگر از , بصورتى كه در دنيا زندگى ميكرد , روح انسان در برزخ 

است از سعادت و نعمت و جوار پاكان و مقربان درگاه خدا برخوردار  نيكان

است در نقمت و عذاب و مصاحبت شياطين و  ميشود و اگر از بدان

ميگذراندپيشوايان ضالل   . 

و ال تحسبن : ( خداى متعال در وصف حال گروهى از اهل سعادت ميفرمايد 

فرحين بما , فى سبيل اللّه امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون  الذين قتلوا

يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من بعدهم ان ال  آتاهم اهللا من فضله و

يستبشرون.خوف عليهم و ال هم يحزنون  اهللا و فضل و ان اهللا ال بنعمة من  

169سوره آل عمران آيه ) يضيع اجر المؤمنين   . 

مرده اند , البته گمان مبر اى پيغمبر كسانى كه در راه خدا كشته شده اند  )

زنده اندو پيش خداى خودشان در مقام قرب روزى داده ميشوند از آنچه  بلكه

ز مؤمنين كه بايشان داده شاد هستند و به كسانى ا خدا از فضل خود

نرسيده اند مژده ميدهندكه هيچگونه  بدنبالشان ميباشند و هنوز بايشان

مژده ميدهند با نعمت.ترس و اندوهى برايشان نيست  و فضل وصف  

و در) .نشدنى خدا و اينكه خدا مزد و پاداش مؤمنان را ضايع و تباه نميكند   

ود استفاده وصف حال گروهى ديگر كه در زندگى دنيا از مال و ثروت خ



حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون ( ميفرمايد  , مشروع نميكنند

انها كلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ  لعلى اعمل صالحا فيما تركت كال

100-99سوره مؤمنون آيه ) الى يوم يبعثون  تا آندم كه بيكى از آنان  ) 

شايد دربرگردانيد ) بدنيا ( مرگ ميرسد ميگويد خدايا مرا  تركه خود كار  

نيكى انجام دهم نه هرگز اين سخنى است كه او ميگويد بسخنش گوش 

 . ( نميشود و در پيششان برزخى است كه تا روز رستاخيز ادامه دارد داده

  رستاخيز رستاخيز رستاخيز رستاخيز----روز قيامت روز قيامت روز قيامت روز قيامت  - 5

قرآن كريم تنها كتابى است كه از روز رستاخيز , در ميان كتب آسمانى 

 عين اينكه تورات نامى از اين روز بميان نياورده و رانده و در بتفصيل سخن

ننموده قرآن كريم در صدها مورد با نامهاى  انجيل جز اشاره مختصرى

سرنوشتى را كه جهان و جهانيان در اين  گوناگون روز رستاخيز را ياد كرده و

گاهى باجمال و گاهى بتفصيل بيان, روز دارند  و بارها تذكر .نموده است  

هم تراز ايمان) روز رستاخيز ( ايمان بروز جزا داده كه  بخدا و يكى از اصول  

از آئين اسالم خارج) منكر معاد ( سه گانه اسالم است كه فاقد آن  و  

و حقيقت امر نيز همين است زيرا اگر از .سرنوشتى جز هالكت ابدى ندارد 

ى كه دعوت دين, و جز او پاداشى در پيش نباشد , حسابى در كار  جانب خدا



كمترين اثرى دربر , خدا و اوامر و نواهى او است  مجموعه اى از فرمانهاى

مساوى خواهد , نبوت و تبليغ در اثر  نخواهد داشت و وجود و عدم دستگاه

 . بود بلكه عدم آن بر وجودش رجحان خواهد داشت

خالى ازكلفت و سلب , زيرا پذيرفتن دين و پيروى از مقررات شرع و آئين 

يستآزادى ن و در صورتيكه متابعت آن اثرى در بر نداشته باشد هرگز مردم  

و از .پذيرفت و از آزادى طبيعى دست بر نخواهند داشت  نيز بار آنرا نخواهند

معادل با , و يادآورى روز رستاخيز  اينجا روشن ميشود كه اهميت تذكر

و هم از اينجا روشن.اهميت اصل دعوت دينى است   ميشود كه ايمان به 

 روز جزا مهمترين عاملى است كه انسان را به مالزمت تقوى و اجتناب

اخالق ناپسنديده و گناهان بزرگ وادار ميكند چنانكه فراموش ساختن يا 

خداى متعال در كتاب خود .بĤن ريشه اصلى هر گناهى است  ايمان نداشتن

ان الذين يضلون عن( ميفرمايد  م سبيل اهللا لهم عذاب شديد بما نسوا يو 

26سوره ص آيه ) الحساب   . 

براى ايشان عذابى است , كسانيكه از راه خدا بيرون رفته و گمراه ميشوند  )

چنانكه پيدا است در ) مقابل اينكه روز حساب را فراموش كردند  سخت در

فراموشى, آيه كريمه  تأ .روز حساب منشأ هر گمراهى گرفته شده است  



ين درمل در آفرينش انسان و جهان و همچن غرض و هدف شرائع آسمانى  

را روشن ميسازد) روز رستاخيز ( در پيش بودن چنين روزى   . 

دقيق ميشويم , ما وقتيكه در كارهائى كه در آفرينش تحقق ميپذيرد 

كه بطور ضرورت بنوعى از حركت نيز مشتمل است ( كارى  ميبينيم كه هيچ

بدون غايت و هدف ثابت انجام)   كار بطور اصالت و نمييابد و هرگز خود 

كه بنظر سطحى بيغرض  استقالل مقصود و مطلوب ميباشد حتى در كارهائى

اگر  شمرده ميشوند مانند افعال طبيعى و بازيهاى بچگانه و نظاير آنها

بدقت نگاه كنيم غايتها و غرضهائى مناسب نوع كار مييابيم چنانكه در 

ى كه حركت بسوى كه عموما از قبيل حركت ميباشد غايت كارهاى طبيعى

بازيهاى بچگانه مناسب نوع بازى غايتى  آنست غايت و غرض آنست و در

 . رسيدن بدانست است خيالى و وهمى كه مطلوب از بازى همانا

البته آفرينش انسان و جهان كار خدا است و خدا مننزه است از اينكه كار 

يراند و باز بيهدف انجام دهد و دائما بيافريند و روزى دهد و بم بيهوده و

و بميراندو همچنين درست كند و بهم زند بياينكه از  بيافريند و روزى دهد

 . و غرض پا برجائى را تعقيب كند اين آفرينش غايت ثابتى را بخواهد



هدف و غرض ثابتى در كار است و , پس ناچار براى آفرينش جهان و انسان 

 هر چه باشد بسوى فائده آن بخداى بينياز نخواهد برگشت و البته سود و

پس بايد گفت كه جهان و انسان بسوى يك  , آفريده ها عايد خواهد شد

و نيز وقتيكه .زوال نپذيرد  آفرينش ثابت و وجود كاملترى متوجهند كه فنا و

در حال مردم دقيق ميشويم ميبينيم كه, از نظر تربيت دينى  در اثر  

يكوكاران و بدكاران مردم بدو گروه ن, راهنمائى خدائى و تربيت دينى 

با اينحال در اين نشأ ة زندگى و تميز و امتيازى در كار , ميشوند  منقسم

على االغلب پيشرفت و موفقيت ازآن بدكاران و  نيست بلكه بالعكس و

گرفتارى و بد گذرانى و هر گونه  ستمكاران ميباشد و نيكوكارى توأ م با

 . محروميت و ستمكشى

اى عدل الهى آنست كه نشأ ة ديگرى وجود ميباشد در اين صورت مقتض

آن نشأ ة هر يك از دو دسته نامبرده جزاى عمل خود را  داشته باشد كه در

زندگى كنندخداى متعال در كتاب خود  بيابند و هر كدام مناسب حال خود

و ما خلقنا: ( باين دو حجت اشاره نموده ميفرمايد  السماوات و االرض و ما  

لقناهما اال بالحق و لكن اكثرهم ال يعلمونبينهما العبين ما خ سوره دخان  ( 

ما آسمان و زمين و آنچه را كه در ميان آنها است بيهوده ( 38آيه   



نيافريديم اين احتمال دور از خرد گمان كسانى است كه بخدا كافر شدند 

 . كافران از آتش كه به كفار وعده داده شده واى بحال اين

ان آوردند و كارهاى نيك كردند مانند كسانى قرار آيا ما كسانى را كه ايم

داد كه در زمين افساد ميكنند ؟ يا پرهيزكارانى را مانند اهل فجور  خواهيم

و در جاى ديگر كه هر دو حجت را در يك آيه جمع . ( قرار خواهيم داد ؟

ام حسب الذين: ( ميفرمايد , نموده  اجتر حوا السيئĤت ان نجعلهم كالذين  

و خلق .ساء ما يحكمون   عملوا الصالحات سواء محياهم و مماتهمآمنوا و

 اهللا السمĤوات و االرض بالحق و لتجزى كل نفس بما كسبت و هم ال

آيا كسانيكه بجرم و جنايتها پرداخته  ( 22-21سوره جاثيه آيه ) يضلمون 

گمان, اند  ميبرند كه ما آنان را مانند كسانى كه ايمان آورده و كارهاى  

قرار خواهيم داد ؟ بطوريكه زندگى و مرگشان برابر  ,  انجام داده اندنيك

بد حكمى است كه ميكنند خدا.باشد  نه ( آسمانها و زمين را آفريد بحق  

و براى اينكه هر نفس بĤنچه با عمل خود) بيهوده  كسب كرده جزا داده شود  

 . ( بياينكه بمردم ستم شود
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 قرآن در بخش دوم كتاب اشاره كرديم كه معارف در بحث ظاهر و باطن

از راههاى گوناگون بيان شده است و راههاى نامبرده , كريم  اسالمى درقرآن

وباطن منقسم ميشود بيان از طريق ظاهر بيانى  بطور كلى بدوطريق ظاهر

باطن كه .ميباشد بخالف طريق  است كه مناسب سطح افكار ساده عامه

يا روح حيات معنوى درك ميشوداختصاص بخاصه دارد و   . 

بيانى كه از طريق ظاهر سرچشمه ميگيرد خداى متعال را فرمانرواى على 

آفرينش معرفى ميكند كه سراسر جهان ملك اوست خداوند  االطالق جهان

شمار آفريدكه فرمانبران ومجريان اوامرى  جهان فرشتگان بسيار بيرون از

بخش از آفرينش و نظام آن   و هرهستند كه بهر سوى جهان صادرميفرمايد

 . ارتباط بگروه خاصى از فرشتگان دارد كه موكل آن بخش هستند

نوع انسان از آفريدگان و بندگان او هستند كه بايد از اوامر و نواهى او 

فرمانبردارى كنند و پيغمبران حامالن پيامها و آورنده شرايع و  پيروى و

ده و جريان آنها را خواسته استبسوى مردم فرستا قوانين او هستند كه  . 

وعده ثواب و پاداش نيك , خداى متعال از اين روى كه بايمان و اطاعت 

و چنانكه فرموده , و معصيت وعيد عقاب و سزاى بد داده  داده و به كفر

و از, خلف وعده نخواهد نمود  اين روى كه عادل است و مقتضاى عدل او  



بدكاران را كه در اين نشأ ة   نيكوكاران واينست كه در نشأ ة ديگرى دو گروه

خوبان را زندگى  موافق خوبى و بدى خود زندگى نميكنند از هم جدا كرده

 . خوب و گوارا و بدان را زندگى بد و ناگوار عطاء نمايد

خداى متعال بمقتضاى عدل خود و وعده اى كه فرموده گروه انسان را كه در 

پس از مرگ دوباره زنده ميكند و بجزئيات ميباشند بدون استثناء  اين نشأ ة

رسيدگى حقيقى مينمايد و ميان ايشان بحق  اعتقادات و اعمالشان

ذيحق را بوى ميرساند و داد هر  قضاوت و داورى ميفرمايد و در نتيجه حق هر

ميگيرد و پاداش عمل هر كس را, مظلومى را از ظالمش  بخودش ميدهد  

دوزخ جاودان محكوم ميشوندگروهى به بهشت جاودان و گروهى ب  . 

اين بيان ظاهرى قرآن كريم است و البته راست و درست ميباشد ولى از 

مولود تفكر اجتماعى انسان است تأ ليف و تنظيم شده تا  موادى است كه

 . وسيعتر باشد فائده اش عموميتر و شعاع عملش

اندازه اى كسانى كه در ساحت حقايق جاى پائى و بزبان باطنى قرآن كريم تا 

از اين بيانات مطالبى ميفهمند كه بسى باالتر از سطح فهم , دارند  آشنائى

و قرآن كريم نيز درخالل بيانات روان خود گاهگاهى  ساده و همگانى است

 . گوشه اى ميزند , بĤنچه مقصد باطنى اين بيانات است



با همه اجماال ميرساند كه جهان آفرينش , قرآن با اشاره هاى گوناگون خود 

كه پيوسته رو ( با سير تكوينى خود , خود كه يكى از آنها انسان است  اجزاء

بسوى) بكمال است  خدا در حركت است و روزى خواهد رسيد كه بحركت  

در برابر عظمت و, خود خاتمه داده  كبراى خدائى انيت و استقالل خود را  

 . بكلى از دست دهد

كامل اختصاصى وى از راه شعور و علم انسان نيز كه يكى از اجزاء جهان و ت

شتابان بسوى خداى خود در حركت ميباشد و روزى كه حركت خود را  است

يگانگى خداى بيگانه را عيانا مشاهده خواهد نمود او  بĤخر رسانيد حقانيت و

صفت كمال در انحصار ذات مقدس  خواهد ديد كه قدرت و ملك و هر

ر شى ء چنانكه هستخداوندى است و از همين راه حقيقت ه بر وى  

 . مكشوف خواهد شد

اگر انسان بواسطه ايمان و عمل , اين نخستين منزل از جهان ابديت است 

جهان ارتباط و اتصال و الفت و انس با خدا و نزديكان او داشته  صالح در اين

هرگز بوصف نميĤيد درجوار خداى پاك و صحبت پاكان  باشد با سعادتى كه

يبرد واگر بواسطهعالم باال بسر م دلبستگى و پاى بندى بزندگى اين جهان و  

و انس و الفتى بخداى پاك و  لذائذ گذران و بيپايه آن از عالم باال بريده



ابدى خواهد  پاكان درگاهش نداشته باشد گرفتار عذابى دردناك و بدبختى

 . شد

ان درست است كه اعمال نيك و بد انسان در اين نشأ ة گذران است و از مي

صور اعمال نيك و بد در باطن انسان مستقر ميشود و هر جا برود  ميرود ولى

مطالب .زندگى شيرين يا تلخ آينده او ميباشد  همراه اوست و سرمايه

ان (  خداى متعال ميفرمايد-نمود  گذشته را ميتوان از آيات ذيل استفاده

برگشت مطلقا ( 8سوره علق آيه ) الى ربك الرجعى  و .ى تست بسوى خدا ( 

آگاه ( 53سوره شورى آيه ) اال الى اهللا تصير االمور ( ميفرمايد  باشيد همه  

سوره انفطار آيه) االمر يومئذ هللا ( و ميفرمايد )اموربسوى خدا برميگردد   

يا ايتها النفس المطمئنة ارجعى ) ( امروز امر يكسره از آن خداست  ) 19

اى  ( 30-27سوره فجر آيه ) مرضية فادخلى فى عبادى  الى ربك راضية

, بسوى خداى خود برگرد ) با ياد خدا  ) نفس كه اطمينان و آرامش يافته اى

پس, در حالى كه خوشنودى و از تو خوشنود شده  داخل شو در ميان بندگان  

و در حكايت خطابى كه روز قيامت) .من و داخل شو در بهشت من  به  

لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا : ميفرمايد , بعضى از افراد بشر ميشود 

 . فبصرك اليوم حديد عنك غطائك



تو از اينها كه مشاهده ميكنى در غفلت بوده اى اينك پرده ( 22سوره ق آيه 

در ) پيش چشمت برداشتيم و در نتيجه چشم تو امروز تيزبين است  را از

حقايقى كه قرآن كريم از آنها سرچشمه ميگيرد  مورد تأ ويل قرآن كريم

هل ينظرون اال تأ ويله يوم( ميفرمايد  يأ تى تأ ويله يقول الذين نسوه من  

فيشفعوا لنا او نرد  قبل قد جائت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء

يفترون  فنعمل غير الذى كنا نعمل قد خسروا انفسهم و ضل عنهم ما كانوا

تأ ويل آن جز , آيا كسانيكه قرآن را نميپذيرند  ( 53سوره اعراف آيه ) 

كسانيكه قبال آنرا , را منتظرندروزى كه تأ ويلش مشهود ميشود  چيزى

گفت پيغمبران خداى ما بحق آمدند پس آيا  فراموش كرده اند خواهند

ما شفاعت كنند يا اينكه  براى ما نيز شفاعت كنندگانى هستند كه براى

و عملى) بدنيا ( برگردانده شويم  انجام , اديم ميد غير از آن عمل كه انجام 

نمودند  دهيم ؟ اينان نفسهاى خود را زيان كردند و افترائى كه ميبستند گم

يومئذ يوفيهم اهللا دينهم الحق و يعلمون ان اهللا هو الحق( و ميفرمايد ) .  

در چنين روزى خدا پاداش واقعى ايشان را  ( 25سوره نور آيه ) المبين 

و ميفرمايد ) بيپرده است و بس كه خدا واقعيتى آشكار و  ميدهد و ميدانند

يا ايها االنسان انك كادح(   ( 6سوره انشقاق آيه ) الى ربك كدحا فمالقيه  



كوشش ميباشى پس او را مالقات  اى انسان تو با رنج بسوى خداى خود در

من كان يرجوا لقاء اهللا فان( و ميفرمايد ) .خواهى كرد  سوره ) اجل اهللا آلت  

مالقات خدا را اميدوار باشد موقعى كه خداهر كه ( 5عنكبوت آيه  براى  

فمن كان يرجوا لقاء ربه ( و ميفرمايد ) مالقات مقرر فرموده خواهدآمد 

 ( 110سوره كهف آيه ) عمال صالحا و ال يشرك بعبادة ربه احدا  فليعمل

) كار سزاوار ( خود اميدوار باشد بايد عمل صالح  پس هر كه بمالقات خداى

ش خداى خود اميدواربكند و بپرست بكند ) كار سزاوار ( باشد بايد عمل صالح  

و) و بپرستش خداى خود كسى را شريك ننمايد  يا ايتها النفس ( ميفرمايد  

) ادخلى جنتى  المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى و

يوم, و اذا جائت الطامة الكبرى ( و ميفرمايد  .30-27سوره فجر آيه  تذكر ي 

فاما من طغى و آثر الحيات , و برزت الجحيم لمن يرى , االنسان ما سعى 

و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس ,فان الجحيم هى المأ وى  , الدنيا

فان الجنة هى, عن الهوى  وقتيكه  ( 41-34سوره نازعات آيه ) المأ وى  

تالش و كوشش انسان هر گونه  بزرگترين داهيه روز رستاخيز رسيد روزى كه

مردم , گرديد  خود را بياد ميĤورد و آتشى كه براى عذاب روشن شده آشكار

 دو گروه ميشوند اما كسى كه طغيان نموده و زندگى دنيا را براى خود



آتش نامبرده جايگاه اوست و اما كسيكه از مقام خداى خود , انتخاب نمود 

د بهشت جايگاه اوست خود را از هوى دلخواه ناپسند نهى كر ترسيده و نفس

و در بيان هويت جزاء) .و بس  ال , يا ايها الذين كفروا : ( اعمال ميفرمايد  

اى  : 7سوره تحريم آيه ) تعملون  تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم

رور( كسانيكه كافر شديد اعتذار مجوئيد امروز  رستاخيز جزائى كه بشما داده  

نجام ميداديدميشود همان خود اعمالى است كه ا  . 

 استمرار و توالى آفرينشاستمرار و توالى آفرينشاستمرار و توالى آفرينشاستمرار و توالى آفرينش - 7

عمر بيپايان ندارد و روزى خواهد , اين جهان آفرينش كه مشهود ما است 

اين جهان و جهانيان برچيده شود چنانكه قرآن همين معنى  رسيد كه بساط

ماخلقنا السماوات و االرض و ما : ( ميفرمايد  را تأ ييد ميكند خداى متعال

سوره) حق و اجل مسمى بينهما اال بال نيافريديم آسمانها و  ( 3احقاف آيه  

براى مدت ) اجل معين  زمين و آنچه را كه در ميان آنها است مگر بحق و

جهان  محدود و معينى كه نام برده شده است و آيا پيش از پيدايش اين

جهان ديگرى آفريده شده و انسانى بوده , فعلى و نسل موجود انسانى 

 است ؟



س از برچيده شدن بساط جهان و جهانيان كه قرآن كريم نيز از آن خبر آيا پ

, جهان ديگرى بوجود خواهد آمد و انسانى آفريده خواهد شد  , ميدهد

جز , آنها را در قرآن كريم نميتوان يافت  پرسشهائى است كه پاسخ صريح

باين پرسشها , بيت نقل شده   ولى در رواياتى كه از ائمه اهل-اشاراتى 

176(پاسخ مثبت داده شده است  ) . 
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 معنى اماممعنى اماممعنى اماممعنى امام - 1

امام و پيشوا بكسى گفته ميشود كه پيش جماعتى افتاده رهبرى ايشان را 

مى يا دينى بعهده گيرد اجتماعى يا مرام سياسى يا مسلك عل در يك مسير

با زمينه خود دارد در وسعت و ضيق تابع زمينه  والبته بواسطه ارتباطى كه

 . خود خواهد بود

زندگانى عموم ) چنانكه از فصلهاى گذشته روشن شد ( آئين مقدس اسالم 

از جهت حيات معنوى مورد .دستور ميدهد , ازهرجهت درنظر گرفته  بشر را

نمائى ميكند و در حيات صورى نيز از جهت زندگى فردى راه بررسى قرار داده و

چنانكه از جهت زندگى اجتماعى و زمامدارى آن  و اداره آن مداخله مينمايد

مداخله مينمايد) حكومت (   . 



بنا برجهاتى كه شمرده شد امامت و پيشوائى دينى دراسالم از سه جهت 

د حيات معنوى از جهت رهبرى و ارشا.توجه قرار گيرد  ممكن است مورد

شيعه معتقد است كه چنانكه جامعه. اسالمى بهر سه جهت نامبرده  

كسيكه متصدى اداره جهات نامبرده,نيازمندى ضرورى دارد  است و پيشوائى  

ازناحيه خدا و رسول بايد تعيين شود, جماعت را در آن جهات بعهده دارد  و . 

استنيز بامر خدا تعيين فرموده ) ص (البته پيغمبر اكرم   . 

و حكومت اسالمىو حكومت اسالمىو حكومت اسالمىو حكومت اسالمى) ) ) ) ص ص ص ص ((((امامت و جانشينى پيغمبر اكرم امامت و جانشينى پيغمبر اكرم امامت و جانشينى پيغمبر اكرم امامت و جانشينى پيغمبر اكرم  - 2  

انسان با نهاد خدادادى خود بدون هيچگونه ترديد درك ميكند كه هرگز 

متشكلى مانند يك كشور يا يك شهر يا ده يا قبيله و حتى  جامعه انسانى

بدون سرپرست و زمامدارى , تشكيل مييابد  يك خانه كه از چند تن انسان

خ جامعه را بكار اندازد و اراده اوكه چر و هر , باراده هاى جزو حكومت كند 

نميتواند ببقاء خود  , يك از اجزاء جامعه را بوظيفه اجتماعى خود وا دارد

عموميش  ادامه دهد و دركمترين وقتى اجزاء آن جامعه متالشى شده وضع

 . بهرج و مرج گرفتار خواهد شد

اعم از جامعه ( انرواى جامعه ايست بهمين دليل كسيكه زمامدار و فرم

اگر بخواهد بطور , و بسمت خود و بقاء جامعه عنايت دارد  ( بزرگ ياكوچك



خود غيبت كند البته جانشينى بجاى خود  موقت يا غير موقت از سر كار

قلمروفرمانروائى و زمامدارى خود را سر  ميگذارد و هرگز حاضر نميشود كه

وال آن چشم پوشدخود رها كرده و از بقاء و ز  . 

رئيس خانواده اى كه براى سفر چند روزه يا چند ماهه ميخواهد خانه و اهل 

براى خود جانشين ) يا كسى ديگر را ( يكى از آنان را , وداع كند  خانه را

 . منزل را بوى ميسپارد معرفى كرده امورات

 رئيس مؤسسه يا مدير مدرسه يا صاحب دكانى كه كارمندان يا شاگردان

يكى ازآنان را بجاى خود ,حتى براى چند ساعت غيبت , دارد  چندى زير دست

 . ارجاع ميكند وبهمين ترتيب نشانيده ديگران را بوى

اسالم دينى است كه بنص كتاب و سنت بر اساس فظرت استوار است و 

كه هر آشنا و بيگانه اين نشانى را از سيماى آن  آئينى است اجتماعى

يتى كه خدا ومشاهده ميكندو عنا پيغمبر باجتماعيت اين دين مبذول  

 . ديگرى قابل مقايسه نيست داشته اند هرگز قابل انكار نبوده و با هيچ چيز

نيز مسئله عقد اجتماع را در هر جائى كه اسالم در آن ) ص (پيغمبر اكرم 

ترك نميكرد و هر شهر يا دهكده اى كه بدست مسلمين , ميكرد  نفوذپيدا

و عاملى در آنجانصب و زمام اداره امور   اقرب وقت والىدر,ميافتاد 



, بجهاد اعزام ميفرمود  مسلمين را بدست وى ميسپرد حتى در لشگرهائى كه

براى  گاهى براى اهميت مورد بيش از يك رئيس و فرمانده بنحو ترتب

ايشان نصب مينمود حتى در جنگ موته چهار نفر رئيس تعيين فرمود كه 

و همچنين , واگر دومى كشته شد سومى را , د دومى را ش اگر اولى كشته

و.برياست و فرماندهى بشناسند . همچنين بمسئله جانشينى عنايت كامل  

از نصب جانشين, داشت و هرگز در مورد لزوم  فروگذارى نمينمود و هر وقت  

درموقعى كه از  از مدينه غيبت ميفرمود والى بجاى خود معين ميكرد حتى

براى اداره چند روزه امور,جرت مينمود و هنوز خبرى نبود مكه بمدينه ه  

ع (على , شخصى خود در مكه و پس دادن امانتهائى كه از مردم پيشش بود 

را جانشين خود)  قرار دادو همچنين پس از رحلت نسبت بديون و كارهاى  

را جانشين نمود) ع (شخصيش على   . 

رحلت ) ص (ت پيغمبر اكرم هرگز متصور نيس, بهمين دليل : شيعه ميگويد 

را جانشين خود قرار ندهد و سرپرستى براى اداره امور  فرمايد و كسى

نشان ندهد, اسالمى  مسلمين و گردانيدن چرخ جامعه  . 

اينكه پيدايش جامعه اى بستگى دارد بيك سلسله مقررات و رسوم 

يدارى آن و بقاء و پا, اجزاء جامعه آنها را عمال بپذيرند  مشتركى كه اكثريت



عادله اى كه اجراء كامل آنها را به عهده  بستگى كامل دارد بيك حكومت

مسئله اى نيست كه فطرت انسانى در, بگيرد  ارزش واهميت آن شك  

نه  داشته باشد يا براى عاقلى پوشيده بماند يا فراموشش كند در حاليكه

دروسعت و دقت شريعت اسالمى ميتوان شك نمود و نه در اهميت و 

رزشى كه پيغمبراكرما  ( براى آن قائل بود و در راه آن فداكارى و از خود ) ص 

نمود و نه درنبوغ فكر و كمال عقل و  گذشتگى مينمود ميتوان ترديد

ص(اصابت نطر و قدرت تدبير پيغمبر اكرم  گذشته از تأ ييد وحى و  ) ( 

ميتوان مناقشه كرد) نبوت   . 

رى كه عامه و خاصه در جوامع حديث بموجب اخبار متوات) ص (پيغمبر اكرم 

در باب(  از فتن و گرفتاريهائى كه پس از , نقل كرده اند ) فتن و غير آن  

فسادهائى كه در پيكره اسالم رخنه كرد , اسالمى شد  رحلتش دامنگير جامعه

مانند حكومت آل مروان و غير,  ايشان كه آئين پاك را فداى ناپاكيها  

تفصيال خبر داده, ختند وبيبند و باريهاى خود سا است و چگونه ممكن است  

خود غفلت  كه ازجزئيات حوادث و گرفتاريهاى سالها و هزاران سالها پس از

و سخن گويد ولى ازمهمترين وضعى كه بايد در اولين لحظات پس ,نكند 

از ( بوجود آيد غفلت كند يا اهمال ورزد وامرى باين سادگى  ازمرگش



بناچيز گيردو با اينكه بطبيعيترين و ) طرف ديگر   از(و باين اهميت )يكطرف 

نوشيدن و خوابيدن مداخله و صدها دستور  عادى ترين كارها مانند خوردن و

ورزيده كسى را بجاى خود  صادر نموده ازچنين مسئله با ارزشى بكلى سكوت

در شرع  تعيين نفرمايد ؟و اگر بفرض محال تعيين زمامدار جامعه اسالمى

ص(ود مردم مسلمان واگذار شده بود باز الزم بود پيغمبر اكرم اسالم بخ  ) 

بيانات شافى در اين خصوص كرده باشد ودستورات كافى بايست بدهد تا 

كه اساسا بقاءو رشد جامعه اسالمى و حيات شعائر دين  مردم در مسئله اى

بيدار و, بĤن متوقف واستوار است   و حال آنكه از چنين بيان.هشيار باشند  

) ص (از پيغمبر اكرم  نبوى و دستور خبرى نيست و اگر بود كسانيكه پس

اول  زمام امور را بدست گرفتند مخالفتش نميكردند در صورتيكه خليفه

خالفت را به خليفه دوم با وصيت منتقل ساخت و همچنين خليفه چهارم 

نمود و خليفه دوم خليفه سوم را با يك شوراى شش نفرى  بفرزندش وصيت

خودش اعضاء آن و آئين نامهكه  روى كار , آنرا تعيين و تنظيم كرده بود  

نموده خالفت را باين طريق برد  آورد ومعاويه امام حسن را بزور بصلح وادار

شعائر دينى از  و پس از آن خالفت بسلطنت موروثى تبديل شد و تدريجا



ى پس ازجهاد و امر به معروف و نهى ازمنكر و اقامه حدود و غير آنها يك  

 . ديگرى از جامعه هجرت كرد و مساعى شارع اسالم نقش بر آب گرديد

شيعه از راه بحث و كنجكاوى در درك فطرى بشر و سيره مستمره  (177)

و , وتعمق در نظر اساسى آئين اسالم كه احياء فطرت ميباشد  عقالء انسان

 و مطالعه حوادث تاسف آورى كه پس از , روش اجتماعى پيغمبراكرم

وگرفتاريهائى كه دامنگير, رحلت بوقوع پيوسته  و , اسالم و مسلمين گشته  

قرون اوليه  بتجزيه و تحليل در كوتاهى و سهل انگارى حكومتهاى اسالمى

نص ) ص (باين نتيجه ميرسدكه از ناحيه پيغمبر اكرم , هجرت برميگردد 

بار در خصوص تعيين امام و جانشين پيغمبررسيده است آيات و اخ كافى

غدير وحديث سفينه و ) 178(واليت و حديث  متواتر قطعى مانند آيه

دعوت عشيره اقربين و  حديث ثقلين و حديث حق و حديث منزلت و حديث

تأ ويل  غير آنها باين معنى داللت داشته ودارند ولى نظر بپاره اى دواعى

 . شده و سرپوشى روى آنها گذاشته شده است

ههههدر تأ ييد سخنان گذشتدر تأ ييد سخنان گذشتدر تأ ييد سخنان گذشتدر تأ ييد سخنان گذشت - 3  

بود و جمعى از صحابه حضور ) ص (آخرين روزهاى بيمارى پيغمبر اكرم 

فرمود دوات و كاغذى براى من بياوريد تا براى شما چيزى  داشتند آنحضرت



با( بنويسم كه پس از من  هرگز گمراه نشويد بعضى از ) رعايت آن  

اين مرد هذيان ميگويد كتاب خدا( حاضرين گفتند  ) براى ما بس است  

ه هياهوى حضار بلند شد پيغمبر اكرم فرمود برخيزيد و از پيش منآنگا  

 . بيرون رويد زيرا پيش پيغمبرى نبايد هياهو كنند

با توجه بمطالب فصل گذشته و توجه باينكه كسانيكه در اين قضيه  (179)

جلوگيرى كردند همان اشخاصى ) ص (تصميم پيغمبر اكرم  ازعملى شدن

ز خالفتبودند كه فرداى همانروز ا انتخابى بهره مند شدند و بويژه اينكه  

و نزديكانش) ع (انتخاب خليفه را بياطالع على  آنانرا در برابر كار , نموده  

پيغمبر اكرم  انجام يافته قرار دادند آيا ميتوان شك نمود كه مقصود

بود ؟ و مقصود از) ع (درحديث باال تعيين شخص جانشين خود ومعرفى على   

از تصميم خود ) ص (اد قيل و قال كه در اثر آن پيغمبر اكرم اين سخن ايج

سخن نابجاى گفتن از راه غلبه ( اينكه معناى جدى آن  منصرف شود نه

منظور باشد) مرض   . 

حتى ) ص ( گذشته از اينكه در تمام مدت بيمارى از پيغمبر اكرم -زيرا اوال 

روى موازين دينى , نابجا شنيده نشده و كسى هم نقل نكرده است  يك حرف



مسلمانى نميتواند,  را كه با عصمت الهى مصون است ) ص (پيغمبراكرم  

 . بهذيان و بيهوده گوئى نسبت دهد

(  اگر منظور از اين سخن معناى جديش بود محلى براى جمله بعدى -ثانيا 

نبود و براى اثبات نابجا بودن سخن پيغمبر ) براى ما بس است  كتاب خدا

بيماريشبا ) ص (اكرم  استدالل ميشد نه با اينكه با وجود قرآن نيازى  

 . بسخن پيغمبر نيست

پيغمبر , زيرا براى يك صحابى نبايست پوشيده بماند كه همان كتاب خدا 

را) ص (اكرم  مفترض الطاعه و سخنش را سخن خدا قرار داده و بنص قرآن  

ى عمل ندارندرسول هيچگونه اختيار و آزاد كريم مردم در برابر حكم خدا و  . 

 اين اتفاق در مرض موت خليفه اول تكرار يافت و وى بخالفت خليفه -ثالثا 

, وصيت نامه را مينوشت , كرد وقتى كه عثمان به امر خليفه  دوم وصيت

ص (خليفه دوم سخنى را كه درباره پيغمبر اكرم  خليفه بيهوش شد با اينحال

گفته بود درباره خليفه اول تكرار)   . نكرد 

ابن عباس به اين ) 181(گذشته از اينها خليفه دوم در حديث  (180)

) ص (مينمايد وى ميگويدمن فهميدم كه پيغمبر اكرم  حقيقت اعتراف

ولى, ميخواهد خالفت را تسجيل كند  براى رعايت مصلحت بهم زدم  



ولى اگر بخالفت) 182(خالفت از آن على بود : ميگويد . مينشست مردم را  

است وادار ميكرد و قريش زير بار آن نميرفتند از اين روىبحق و راه ر وى را  

 . از خالفت كنار زديم

با اينكه طبق موازين دينى بايد متخلف از حق را بحق وادار نمود نه حق را 

خاطر متخلف ترك نمود موقعيكه براى خليفه اول خبر آوردند كه  براى

دستور جنگ داد و , رزند دادن زكوه امتناع ميو جمعى از قبائل مسلمان از

اگر عقالى راكه پيغمبر خدا( گفت  ) ميدادند بمن ندهند با ايشان ميجنگم  

و البته مراد از اين سخن اين بود كه بهر) 183( قيمت تمام شود بايد حق  

 . ارزشتر بود احياء شود البته موضوع خالفت حقه از يك عقال مهمتر و با

 امامت در بيان معارف الهيهامامت در بيان معارف الهيهامامت در بيان معارف الهيهامامت در بيان معارف الهيه - 4

ر بحثهاى پيغمبر شناسى گذشت كه طبق قانون ثابت و ضرورى هدايت د

هر نوع از, عمومى  انواع آفرينش از راه تكوين و آفرينش بسوى كمال و  

 . ميشود سعادت نوعى خود هدايت و رهبرى

نوع انسان نيز كه يكى از انواع آفرينش است از كليت اين قانون عمومى 

در زندگى خود , ع بينى و تفكر اجتماعى و از راه غريزه واق مستثنى نيست

كه سعادت دنيا و آخرتش را تامين نمايد و  بروش خاصى بايد هدايت شود



وظائف عملى را درك نموده روش  بعبارت ديگر بايد يك سلسله اعتقادات و

خود را بدست  زندگى خود را بĤنها تطبيق كند تا سعادت و كمال انسانى

اين برنامه زندگى كه بنام دين ناميده ميشودآورد و گفته شد كه راه درك   

راه عقل نيست بلكه راه ديگرى است كه بنام وحى و نبوت كه در برخى از 

يافت ميشود) پيغمبران خدا ( بشريت بنام انبياء  پاكان جهان  . 

پيغمبرانند كه وظائف انسانى مردم را بوسيله وحى از جانب خدا دريافت 

روشن .ر اثر بكار بستن آنها تامين سعادت كنند ميرسانند تا د داشته بمردم

چنانكه لزوم و ضرورت چنين دركى را در ميان افرادبشر  , است كه اين دليل

همچنين لزوم و, بثبوت ميرساند  ضرورت پيدايش افرادى را كه پيكره دست  

بثبوت , بمردم برسانند  نخورده اين برنامه را حفظ كنند و در صورت لزوم

 . ميرساند

نانكه از راه عنايت خدائى الزم است اشخاصى پيدا شوند كه وظائف انسانى چ

همچنان الزم است كه اين , وحى درك نموده بمردم تعليم كنند  را از راه

هميشه در جهان انسانى محفوظ بماند و  وظائف انسانى آسمانى براى

اشخاصى وجودداشته  درصورت لزوم بمردم عرض و تعليم شود يعنى پيوسته

 . باشند كه دين خدا نزدشان محفوظ باشد و در وقت لزوم بمصرف برسد



كسيكه متصدى حفظ و نگهدارى دين آسمانى است و از جانب خدا باين 

امام ناميده ميشود چنانكه كسيكه حامل روح  , سمت اختصاص يافته

شرايع آسمانى از جانب خدا  وحى و نبوت ومتصدى اخذ و دريافت احكام و

نام دارد وممكن است نبوت و امامت در يكجا جمعميباشد نبى  شوند و  

ممكن است از هم جدا باشند و چنانكه دليل نامبرده عصمت پيغمبران را 

عصمت ائمه و پيشوايان را نيز اثبات ميكند زيرا بايد خدا را , ميكرد  اثبات

واقعى دست نخورده وقابل تبليغى در ميان بشر داشته  براى هميشه دين

اين معنى بدون عصمت وباشد و   . مصونيت خدائى صورت نبندد 

 فرق ميان نبى و امامفرق ميان نبى و امامفرق ميان نبى و امامفرق ميان نبى و امام - 5

دليل گذشته در مورد دريافت داشتن احكام و شرائع آسمانى كه بواسطه 

ميگيرد همين قدر اصل وحى يعنى گرفتن احكام آسمانى  پيغمبران انجام

 آن كه هميشگى آنرا بخالف حفظ و نگهدارى را اثبات ميكند نه استمرار و

و از اينجا.طبعا امرى است استمرارى و مداوم  است كه لزوم ندارد پيوسته  

نگهدارنده دين  پيغمبرى در ميان بشر وجود داشته باشد ولى وجود امام كه

 آسمانى است پيوسته در ميان بشرالزم است و هرگز جامعه بشرى از وجود

 كتاب خود امام خالى نميشود بشناسند يا نشناسند وخداى متعال در



فان يكفر( ميفرمايد  ) بها هؤالء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين  

كافران , كه هرگز تخلف نميكند , ما   و اگر بهدايت89سوره انعام آيه 

كه هرگز بĤن كافر نخواهند  ايمان نياوردند ما گروهى را بĤن موكل كرده ايم

ع ميشود و يكو چنانكه اشاره شد نبوت و امامت گاهى جم.شد  فرد داراى  

) اخذ شريعت آسمانى و حفظ بيان آن ( هر دو منصب پيغمبرى و پيشوائى 

و گاهى از هم جدا ميشوند چنانكه در ازمنه اى كه از پيغمبران خالى  ميشود

امام حقى وجود دارد و بديهى است عدد پيغمبران خدا  است در هر عصر

 . محدود و هميشه وجود نداشته اند

تعال در كتاب خود جمعى از پيغمبران را بامامت معرفى فرموده خداى م

و اذا ابتلى ابراهيم ربه ( درباره حضرت ابراهيم ميفرمايد  است چنانكه

جاعلك للناس اماما قال و من ذريتى قال الينال  بكلمات فاتمهن قال انى

124سوره بقره آيه ) عهدى الظالمين  وقتيكه خداى ابراهيم او را بكلمه  

ائى امتحان كرد پس آنها را تمام كرده و بĤخره من تو را : رسانيد فرمود  

 -فرزندان من  براى مردم امام و پيشوا قرار ميدهم ابراهيم گفت و از

و جعلناهم: ( و ميفرمايد .فرمود عهد و فرمان من بستمكاران نميرسد   



ى قرار  و ما ايشان را پيشوايان73سوره انبياء آيه ) ائمه يهدون بامرنا 

 . بامر ماهدايت و رهبرى ميكردند داديم كه

 امامت در باطن اعمالامامت در باطن اعمالامامت در باطن اعمالامامت در باطن اعمال - 6

امام چنانكه نسبت بظاهر اعمال مردم پيشوا و راهنماست همچنان در 

پيشوائى و رهبرى دارد و اوست قافله ساالر كاروان انسانيت  باطن نيز سمت

قت بدو براى روشن شدن اين حقي.سير ميكند  كه از راه باطن بسوى خدا

 . مقدمه زيرين بايد عطف توجه نمود

 جاى ترديد نيست كه بنظر اسالم و سايراديان آسمانى يگانه وسيله -اول 

همانا , واقعى و ابدى انسان ) خوشبختى و بدبختى (شقاوت  سعادت و

آسمانى تعليمش ميكند وهم از راه  اعمال نيك و بد اوست كه دين

آنها را دركفطرت و نهاد خدادادى نيكى و بدى  و خداى متعال از .مينمايد  

با زبان  راه وحى و نبوت اين اعمال را مناسب طرز تفكر ما گروه بشر

در صورت امر و نهى و تحسين و تقبيح بيان فرموده و در, اجتماعى خودمان   

زندگى جاويد , براى نيكوكاران و فرمانبرداران , مقابل طاعت و تمرد آنها 

نويد داده و ,همه خواستهاى كمالى انسان ميباشد مشتمل بر  شيرينى كه

زندگى جاويد تلخى كه متضمن هر گونه بدبختى و  براى بدكاران و ستمگران



و جاى شك.ناكامى ميباشد خبر داده است  و ترديد نيست كه خداى  

مانند ما تفكر, آفرينش كه از هر جهت باالتر از تصور ما است  اجتماعى  

اردادى آقائى و بندگى وفرمانروائى و امر و نهى و مزدندارد و اين سازمان قر  

و پاداش در بيرون از زندگى اجتماعى ما وجود ندارد و دستگاه خدائى همانا 

آفرينش است كه در آن هستى و پيدايش هر چيز بĤفرينش خدا  دستگاه

و ) 184(و چنانكه در قرآن كريم .و بس  طبق روابط واقعى بستگى دارد

شاره شده دين مشتمل) ص ( اكرم بيانات پيغمبر بحقايق و معارفى است  

سطح فكر ما  باالتر از فهم عادى ما كه خداى متعال آنها را با بيانى كه با

براى ما نازل فرموده , مناسب و با زبانى كه نسبت بما قابل فهم است 

 . است

از اين بيان بايد نتيجه گرفت كه ميان اعمال نيك و بد و ميان آنچه در 

رابطه واقعى برقرار است , از زندگى و خصوصيات زندگى هست  جهان ابديت

و به عبارت .آينده بخواست خدا مولود آنست  كه خوشى و ناخوشى زندگى

در, ساده تر در هر يك از اعمال نيك و بد  درون انسان واقعيتى بوجود ميĤيد  

 . كه چگونگى زندگى آينده او مرهون آنست



درست مانند كودكى است كه تحت تربيت قرار , د انسان بفهمد يا نفهم

وى جز, ميگيرد  دستورهائى كه از مربى با لفظ بكن و نكن ميشنود و پيكر  

چيزى نميفهمدولى پس از بزرگ شدن و  , كارهائى كه انجام ميدهد

كه در باطن خود مهيا  گذرانيدن ايام تربيت بواسطه ملكات روحى ارزنده اى

ى سعادتمندى نائل خواهد شد و اگر از انجامكرده در اجتماع بزندگ  

دستورهاى مربى نيكخواه خود سرباز زده باشد جز بدبختى بهره اى نخواهد 

 . داشت

يا مانند كسيكه طبق دستور پزشك بدوا و غذا و ورزش مخصوصى مداومت 

گرفتن و بكار بستن دستور پزشك با چيزى سر و كار ندارد  مينمايد وى جز

نظم و, ستور ولى با انجام د حالت خاصى در ساختمان داخلى خود پيدا ميكند  

 . كاميابى است كه مبدأ تندرستى و هرگونه خوشى و

) حيات معنوى ( خالصه انسان در باطن اين حيات ظاهرى حيات ديگر باطنى 

اعمال وى سرچشمه ميگيرد و رشد ميكند و خوشبختى و بدبختى  دارد كه از

ىبستگ,وى در زندگى آن سرا   . كامل بĤن دارد 

بسيارى ) 185(قرآن كريم نيز اين بيان عقلى را تأ ييد ميكند و در آيات 

نيكوكاران و اهل ايمان حيات ديگر و روح ديگرى باالتر از اين حيات و  براى



روح اثبات مينمايد و نتايج باطنى اعمال را پيوسته همراه  روشنتر از اين

 .  بهمين معنى بسيار اشاره شده استنبوى نيز انسان ميداند و در بيانات

 اينكه بسيار اتفاق ميافتد كه يكى از ما كسى را بامرى نيك -دوم  (186)

راهنمائى كند در حاليكه خودش بگفته خود عامل نباشد ولى هرگز  يا بد

اين حال تحقق , هدايت و رهبريشان بامر خداست  پيغمبران و امامان كه

هدايتپيدا نميكند ايشان بدينى كه  ميكنند و رهبرى آن را بعهده گرفته  

خودشان نيز عاملند و بسوى حيات معنوى كه,اند  , مردم را سوق ميدهند  

خود  خودشان نيز داراى همان حيات معنوى ميباشند زيرا خدا تا كسى را

هدايت نكند هدايت ديگران را بدستش نميسپارد و هدايت خاص خدائى 

 . نيست هرگز تخلف بردار

ن بيان ميتوان نتايج زيرا را بدست آورداز اي  : 

پيغمبر و امام آن امت در كمال حيات معنوى دينى كه , در هر امتى  - 1

مقام اول را حائز ميباشند زيرا چنانكه , و هدايت ميكنند  بسوى آن دعوت

 . عامل بوده و حيات معنوى آنرا واجدند شايد وبايدبدعوت خود شان

 .  راهبر همه هستند از همه افضلندچون اولند و پيشرو و - 2



كسيكه رهبرى امتى را بامر خدا بعهده دارد چنانكه در مرحله اعمال  - 3

و راهنما است در مرحله حيات معنوى نيز رهبر و حقائق اعمال  ظاهرى رهبر

 . (187) با رهبرى او سير ميكند

 ائمه و پيشوايان اسالمائمه و پيشوايان اسالمائمه و پيشوايان اسالمائمه و پيشوايان اسالم - 7

در اسالم پس از رحلت , فته ميشود بحسب آنكه از فصلهاى گذشته نتيجه گر

) پيغمبر اكرم پيشواى منصوب ( در ميان امت اسالمى پيوسته امامى ) ص 

از جانب خدا بوده و خواهد)  از پيغمبر اكرم ) 188(و احاديث انبوهى .بود  

در توصيف ايشان و در عدد ايشان و) ص ( در اينكه همه شان از قريشند و  

از ايشان) مهدى موعود ( كه اهل بيت پيغمبرند و در اين و آخرينشان  

از پيغمبر اكرم در ) 189(و همچنين نصوص .نقل شده است , خواهد بود 

على عليه السالم كه امام اول است وارد شده است و همچنين  امامت

) نصوص قطعى از پيغمبر اكرم درامامت امام دوم و ) ع (و على ) ص 

دگانشان نصبهمين ترتيب گذشتگان ائمه بامامت آين  قطعى نموده اند 

. 

ائمه اسالم دوازده تن ميباشند و نامهاى مقدس , به مقتضاى اين نصوص 

 . ترتيب است شان باين



 على بن ابى طالب - 1

 حسن بن على - 2

 حسين بن على - 3

 على بن حسين - 4

 محمد بن على - 5

 جعفر بن محمد - 6

 موسى بن جعفر - 7

 على بن موسى - 8

ن علىمحمد ب - 9  

 على بن محمد - 10

 حسن بن على - 11

 مهدى عليه السالم - 12

عععع((((اجمالى از تاريخ زندگى دوازده امام اجمالى از تاريخ زندگى دوازده امام اجمالى از تاريخ زندگى دوازده امام اجمالى از تاريخ زندگى دوازده امام  - 8  ) 

 امام اولامام اولامام اولامام اول

وى فرزند ابوطالب شيخ بنيهاشم , حضرت امير المؤمنين على عليه السالم 

بود كه پيغمبر اكرم را سرپرستى نموده و در خانه ) ص (اكرم  عموى پيغمبر



اده و بزرگ كردهخود جاى د بود و پس از بعثت نيز تا زنده بود از آنحضرت  

 . را از وى دفع نمود حمايت كرد و شر كفار عرب و خاصه قريش

ده سال پيش از بعثت متولد شد و ) بنا بنقل مشهور ( على عليه السالم 

بنا , در اثر قحطى كه در مكه و حوالى آن اتفاق افتاد  پس از شش سال

از) ص (مباكرم بدرخواست پيغ خانه پدر بخانه پسر عموى خود پيغمبر اكرم  

منتقل گرديد و تحت سرپرستى و پرورش) ص ( مستقيم آنحضرت درآمد  

)190 ) . 

بموهبت نبوت نائل شد و براى ) ص (پس از چند سال كه پيغمبر اكرم 

حرا وحى آسمانى بوى رسيد وقتى كه از غار رهسپار شهر و  نخستين بار درغار

على عليه السالم بĤنحضرت ايمان آورد   خود شد شرح حال را فرمودخانه

ص(و باز در مجلسى كه پيغمبر اكرم ) 191( خويشاوندان نزديك خود را  ( 

نخستين كسيكه از شما: جمع و بدين خود دعوت نموده فرمود  دعوت مرا  

د تنهاكسيكه از جاى خود بلند ش, بپذيرد خليفه و وصى و وزير من خواهد بود 

ايمان او را پذيرفت و وعده ) ص (بود و پيغمبر اكرم ) ع (ايمان آورد على  و

نخستين ) ع (و از اين روى على ) 192(درباره اش امضاء نمود  هاى خود را



ايمان آورد و نخستين كسى است كه هرگز غير  كسى است در اسالم كه

 . خداى يگانه را نپرستيد

بود تا آنحضرت از مكه بمدينه ) ص  (پيوسته مالزم پيامبراكرم) ع (على 

درشب هجرت نيزكه كفار خانه آنحضرت را محاصره كرده  هجرت نمود و

ريخته و آنحضرت را در بستر خواب  بودند وتصميم داشتندآخر شب بخانه

در بستر پيغمبر اكرم) ع (على , قطعه قطعه نمايند   ( خوابيده و ) ص 

و پس از آنحضرت) 193(نه گرديد آنحضرت از خانه بيرون آمده رهسپار مدي  

امانتهاى مردم را به صاحبانش رد كرده مادر , مطابق وصيتى كه كرده بود 

194(پيغمبر را با دو زن ديگر برداشته بمدينه حركت نمود  خود و دختر ) . 

بود و آنحضرت در هيچ خلوت و جلوتى ) ص (در مدينه نيز مالزم پيغمبر اكرم 

ع(على  و . يگانه دختر محبوبه خود فاطمه را بوى تزويج نمود را كنار نزد و ( 

اصحاب خود عقد اخوت ميبست او را برادر خود قرار داد  درموقعى كه ميان

در همه جنگها كه) ع (على ) 195( , شركت فرموده ) ص (پيغمبر اكرم  

خود نشانيده بود  حاضر شد جز جنگ تبوك كه آنحضرت او را در مدينه بجاى

يچ جنگى پاى بعقب نگذاشت و ازهيچ حريفى روى نگردانيد وو در ه) 196(  



( نكرد چنانكه آنحضرت فرمود ) ص (در هيچ امرى مخالفت پيغمبراكرم 

197(حق از على جدا نميشوند  هرگز على از حق و ) 

روز رحلت پيغمبر اكرم سى و سه سال داشت و با اينكه درهمه ) ع (على 

بعنوان اينكه , ب پيغمبر ممتاز بود آمد و در ميان اصحا فضائل دينى سر

خونهائى كه در جنگها پيشاپيش پيغمبر  وى جوان است و مردم بواسطه

ريخته با وى دشمنند از خالفت كنارش) ص (اكرم  زدند و باين ترتيب دست  

 آنحضرت از شئونات عمومى بكلى قطع شد وى نيز گوشه خانه گرفته

كه زمان سه خليفه پس از رحلت بتربيت افراد پرداخت و بيست و پنج سال 

ص(پيغمبر اكرم  گذرانيد و پس از كشته شدن خليفه سوم مردم , بود  ( 

 . برگزيدند بĤنحضرت بيعت نموده و بخالفتش

آن حضرت در خالفت خود كه چهار سال و نه ماه تقريبا طول كشيد سيرت 

ص(پيغمبراكرم  را داشت و بخالفت خود صورت نهضت و انقالب داده  ( 

اصالحات پرداخت و البته اينب اصالحات بضرر برخى از سود جويان تمام  

آنها ام المؤمنين عايشه  ميشد و از اين رو عده اى از صحابه كه پيشاپيش

خون خليفه سوم را دستاويز, و طلحه و زبير و معاويه بود  قرار داده سر  

 . بمخالفت برافراشتند و بناى شورش و آشوبگرى گذاشتند



جنگى با ام المؤمنين عائشه و طلحه و زبير , راى خوابانيدن فتنه آنحضرت ب

بصره كرد كه به جنگ جمل معروف است و جنگى ديگر با معاويه  درنزديكى

بجنگ صفين معروف است و يكسال و نيم  در مرز عراق و شام كرد كه

كه بجنگ نهروان معروف  ادامه يافت و جنگى ديگر با خوارج در نهروان كرد

رفع   باين ترتيب بيشتر مساعى آن حضرت در ايام خالفت خود صرفاست و

اختالف داخلى بود و پس از كمى صبح روز نوزدهم ماه رمضان سال چهل 

كوفه در سر نماز صبح بدست بعضى از خوارج ضربتى خورده  هجرى در مسجد

198(شد  و در شب بيست و يكم ماه شهيد ) . 

دت تاريخ و اعتراف دوست و دشمن اميرالمؤمنين على عليه السالم بشها

انسانى نقيصه اى نداشته و در فضائل اسالمى نمونه كاملى از  دركماالت

ص(تربيت پيغمبر اكرم  بحثهائى كه در اطراف شخصيت او شده و .بود  ( 

ساير مطلعين و كنجكاوان نوشته  كتابهائى كه در اين باره شيعه و سنى و

اريخ اتفاق نيافتادهدرباره هيچيك از شخصيتهاى ت, اند   . است 

و ساير اهل ) ص (در علم و دانش داناترين ياران پيغمبر اكرم ) ع (على 

در , نخستين كسى است در اسالم كه در بيانات علمى خود  اسالم بود و

نگهدارى لفظش دستور زبان عربى را وضع فرمود  استدالل سخن گفت و براى



)  كتاب نيز اشاره شد 1نكه دربخش چنا ) و تواناترين عرب بود در سخنرانى

در شجاعت ضرب المثل بود) ع (على   

, و پس از آن شركت كرد ) ص (درآنهمه جنگها كه در زمان پيغمبر اكرم 

اضطراب از خود نشان نداد و با اينكه بارها و ضمن حوادثى  هرگز ترس و

رم ياران پيغمبر اك, جنگ خيبر و جنگ خندق  مانند جنگ احد وجنگ صفين و

و لشكريان اسالم لرزيدند و يا) ص ( وى هرگز , پراكنده شده فرار نمودند  

مردان جنگى با وى  پشت بدشمن نكرد و هرگزنشده كه كسى از ابطال و

را  درآويزد و جان بسالمت برد و در عين حال با كمال توانائى ناتوانى

شمن نميكشت و فرارى را دنبال نميكرد و شبيخون نميزد و آب به روى د

 . نميبست

از مسلمات تاريخ است كه آنحضرت در جنگ خيبر در حمله اى كه بقلعه 

) 199(در رسانيده با تكانى در قلعه را كنده بدور انداخت  نمود دست بحلقه

و همچنين روز فتح مكه كه. امر بشكستن بتها نمود بت ) ص (پيغمبر اكرم  

كه بزرگترين بتهاى مكه و مجسمه)هبل (  اى از سنگ بود كه بر عظيم الجثه 

بامر پيغمبر) ع (باالى كعبه نصب كرده بودند على  پا روى دوش ) ص (اكرم  



پائين  آن حضرت گذاشته باالى كعبه رفت و هبل را از جاى خود كند و

200(انداخت  ) . 

در ) ص (پيغمبر اكرم , در تقواى دينى و عبادت حق نيز يگانه بود ) ع (على 

على را ( گله ميكردند ميفرمايد ) ع (از تندى على كسانيكه نزد وى  پاسخ

 . وى شيفته خداست سرزنش نكنيد زيرا

ابودردا صحابى جسد آنحضرت را در يكى از نخلستانهاى مدينه ديد  (201) (

چوب خشك افتاده اى است براى اطالع بخانه آن حضرت آمد و  كه مانند

ذشت همسرش را درگ,بود) ص (دخترپيغمبر اكرم  بهمسر گرامى وى كه

پسر: فرمود ) ص (تسليت گفت دختر پيغمبر  عم من نمرده است بلكه در  

 اتفاق ميافتد عبادت از خوف خدا غش نموده است و اينحال براى وى بسيار

. 

در مهربانى بزير دستان و دلسوزى به بينوايان وبيچارگان و كرم و ) ع (على 

آن حضرت هر چه را .رد بفقرا و مستمندان قصص و حكايات بسيار دا سخا

خدا به مستمندان و بيچارگان ميداد و خود با  بدستش ميرسيد در راه

 .سختترين و ساده ترين وضعى زندگى ميكرد



آن حضرت كشاورزى را دوست ميداشت و غالبا باستخراج قنوات و درخت 

زمينهاى باير ميپرداخت ولى از اين راه هرملكى را كه آباد  كارى و آباد كردن

كرد و يا هر قناتى را كهمي بيرون ميĤورد وقف فقرا ميفرمود و اوقاف آن  

دراواخرعهدوى عوائد ساليانه قابل  حضرت كه بصدقات على معروف بود

202(داشت ) بيست و چهار هزار دنيارطال (توجهى  ) . 

 امام دومامام دومامام دومامام دوم

دو ) ع (آنحضرت و برادرش امام حسين (امام حسن مجتبى عليه السالم 

دختر پيغمبر اكرم ) ع (بودند از حضرت فاطمه ) ع (لمؤمنين على اميرا فرزند

و پيغمبر) ص ( اكرم بارها ميفرمود كه حسن حسين فرزندان منند و بپاس  

بساير)ع (همين كلمه على  شما فرزندان من : ( فرزندان خود ميفرمود  

 . (203) هستيد و حسن و حسين فرزندان پيغمبر خدايند

و هفت سال و ) 204(م هجرت در مدينه متولد شد سال سو) ع (امام حسن 

را درك نمود و در آغوش مهر آنحضرت بسر برد و پس از  خرده اى جد خود

كه با رحلت) ص (رحلت پيغمبراكرم  حضرت فاطمه سه ماه يا شش ماه  

 . گرفت بيشتر فاصله نداشت تحت تربيت پدر بزرگوار خود قرار



گوار خود بامر خدا و طبق وصيت پس از شهادت پدر بزر) ع (امام حسن 

بامامت, آنحضرت  رسيد و مقام خالفت ظاهرى را نيز اشغال كرده نزديك  

پرداخت و در اين مدت معاويه كه دشمن  به ششماه باداره امور مسلمين

و خاندان او بود و سالها بطمع) على ( سر سخت  در ابتدا بنام ( خالفت  

جنگيده بود) ريح خالفت خونخواهى خليفه سوم و اخيرا بدعوى ص بعراق كه  

بودلشكر كشيد و جنگ آغاز كرد و از سوى ديگر)ع (مقر خالفت امام حسن   

سرداران لشكريان امام حسن را تدريجا با پولهاى گزاف و نويدهاى فريبنده 

205(لشكريان را بر آنحضرت شورانيد  اغوا نمود و ) . 

بشرط (  را با شرائطى باالخره آن حضرت بصلح مجبور شده خالفت ظاهرى

برگردد و ) ع (درگذشت معاويه دوباره خالفت بامام حسن  اينكه پس از

206(بمعاويه واگذار نمود ) باشند  خاندان و شيعيانش از تعرض مصون ) 

. 

معاويه باين ترتيب خالفت اسالمى را قبضه كرد و وارد عراق شده و در 

ز هر راه ممكن استفاده كرده و ا) 207(صلح را الغاء نموده  سخنرانى شرائط

 . بر اهل بيت و شيعيان ايشان روا داشت سختترين فشار و شكنجه را



در تمام اين مدت امامت خود كه ده سال طول كشيد در ) ع (امام حسن 

واختناق زندگى كرد و هيچگونه امنى حتى در داخل خانه خود  نهايت شدت

اويه بدست همسر خود پنجاه هجرى بتحريك مع نداشت وباالخره در سال

208(مسموم و شهيد شد  ) . 

در كماالت انسانى يادگار پدر و نمونه كامل جد بزرگوار خود ) ع (امام حسن 

او و برادرش در كنار آنحضرت , در قيد حيات بود ) ص (پيغمبراكرم  بودو تا

 . آنان را بر دوش خود سوار ميكرد جاى داشتند و گاهى

روايت كرده اند كه درباره حسن و حسين ) ص (رم عامه و خاصه از پيغمبر اك

اين دو فرزند من امام ميباشند خواه ) 209: (السالم فرموده  عليهما

كنايه است از تصدى مقام خالفت ظاهرى و عدم  ) برخيزند و خواه بنشينند

و روايات بسيار از پيغمبر اكرم) تصدى آن   ( ) ع (و اميرالمؤمنين على ) ص 

وارد شده است, ت بعد از پدر بزرگوارش در امامت آنحضر  . 

 امام سومامام سومامام سومامام سوم

دختر پيغمبر ) ع (از فاطمه ) ع (فرزند دوم على ) سيد الشهدا ( امام حسين 

ص(اكرم  كه در سال چهارم هجرى متولد شده است آنحضرت پس از  ( 



بامر خدا و طبق وصيت وى ) ع (حسن مجتبى  شهادت برادر بزرگوارخود امام

210(بامامت رسيد ,  ) . 

تقريبا ( ده سال امامت نمود و تمام اين مدت باستثناى ) ع (امام حسين 

ششماه آخر)  در خالفت معاويه واقع بود و در سختترين اوضاع و  

زندگى ميفرمود زيرا گذشته از اينكه  ناگوارترين احوال با نهايت اختناق

ته هاى بود و خواس مقررات و قوانين دينى اعتبار خود را از دست داده

 حكومت جايگزين خواسته هاى خدا و رسول شده بودو گذشته از اينكه

معاويه و دستياران او از هر امكانى براى خورد كردن و از ميان بردن اهل 

, شيعيانشان و محو نمودن نام على و آل على استفاده ميكردند  بيت و

گروهى از خالفت فرزند خود يزيد برآمده بود و  معاويه درصدد تحكيم اساس

از اين,مردم بواسطه بيبند و بارى يزيد  امر خوشنود نبودند معاويه براى  

 . ترى دست زده بود جلوگيرى ازظهور مخالفت بسخت گيريهاى بيشتر و تازه

امام حسين خواه ناخواه اين روزگار تاريك را ميگذرانيد و هر گونه شكنجه و 

يكرد تا در اواسط سال روحى را از معاويه و دستياران وى تحمل م آزار

211(درگذشت و پسرش يزيد بجاى پدر نشست  شصت هجرى معاويه ) . 



بيعت يك سنت عربى بود كه در كارهاى مهم مانند سلطنت و امارت اجراء 

زيردستان وبويژه سر شناسان دست بيعت و موافقت و طاعت  ميشد و

گ قومى بود و مخالفت بعد از بيعت عار و نن بسلطان يا اميرمثال ميدادند و

ميشد و در سيره پيغمبر  مانند تخلف ازامضاء قطعى جرم مسلم شمرده

فى الجمله يعنى در جائى كه باختيار و بدون اجبار) ص (اكرم  انجام مييافت  

اعتبار داشت,   . 

معاويه نيز از معاريف قوم براى يزيد بيعت گرفته ولى متعرض حال امام 

ع(حسين  كليف بيعت ننموده بود و بالخصوص نشده بود و بĤن حضرت ت ( 

212(به يزيد وصيت كرده بود  كه اگر حسين بن على از بيعت وى سرباز  (

زيرا پشت و روى مسئله را  زند پى گيرى نكند و با سكوت و اغماض بگذارند

و لى يزيد در.درست تصور كرده عواقب وخيم آنرا ميدانستند  اثر خودبينى و  

ا فراموش كرده بيدرنگ پس از درگذشت پدربيباكى كه داشت وصيت پدر ر  

بوالى مدينه دستور داد كه از امام حسين براى وى بيعت گيرد و گرنه سرش 

پس از آنكه والى مدينه درخواست يزيد را بامام ) .213(فرستد را بشام

ابالغ كرد) ع (حسين  آنحضرت براى تفكر در اطراف قضيه مهلت گرفت و  



فرمود و بحرم خدا كه در اسالم مأ   مكه حركتشبانه با خاندان خود بسوى

 . من رسمى ميباشد پناهنده شد

اين واقعه در واخر ماه رجب و اوائل ماه شعبان سال شصت هجرى بود و 

ع(امام حسين  تقريبا چهار ماه در شهر مكه در حال پناهندگى بسر برد و  ( 

سيارى از مردم بالد اسالمى منتشر شد از يكسوى ب اين خبر تدريجا در اقطار

بودند و خالفت يزيد بر نارضايتيشان  كه از بيدادگريهاى دوره معاويه دلخور

ميكردند و از يكسوى سيل  ميافزود با آنحضرت مراوده و اظهار همدردى

از آنحضرت  نامه از عراق و بويژه از شهر كوفه بشهر مكه سرازير ميشد و

ى جمعيت پرداخته براىميخواستند كه بعراق رفته و به پيشوائى و رهبر  

 . برانداختن بيداد و ستم قيام كند و البته اين جريان براى يزيد خطرناك بود

    

    

    

    

در مكه ادامه داشت تا موسم حج رسيد و ) ع (اقامت امام حسين 

دسته وارد مكه و مهياى , گروه و دسته , حج گروه  مسلمانان جهان بعنوان



ا كرد كه جمعى از كسان يزيد پيد انجام عمل حج ميشدندآنحضرت اطالع

سالحى كه در زير لباس  درزى حجاج وارد مكه شده اند ومأ موريت دارند با

 . (214) احرام بسته اند آنحضرت را در اثناء عمل حج به قتل رسانند

آنحضرت عمل خود را مخفف ساخته تصميم بحركت گرفت و در ميان گروه 

حركت خود را بسوى ) 215( كرده ايستاده سخنرانى كوتاهى انبوه مردم سرپا

كوتاه شهادت خود را گوشزد مينمايد و از  عراق خبر داد وى دراين سخنرانى

نمايند و خون خود را در  مسلمانان استمداد ميكندكه در اين هدف ياريش

خود رهسپار  راه خدا بذل كنند و فرداى آن روزبا خاندان و گروهى از ياران

 . عراق شد

تصميم قطعى گرفته بود كه بيعت نكند و بخوبى ) ع (امام حسين 

خواهد شد و نيروى جنگى شگرف و دهشتناك بنياميه  ميدانست كه كشته

بيارادگى مردم و خاصه اهل عراق تأ  كه با فساد عمومى و انحطاط فكرى و

او را خورد و نابود خواهدكرد, ييد ميشد   . 

 گرفته و خطر اين جمعى از معاريف بعنوان خيرخواهى سر راه را بر وى

تذكر دادند ولى آنحضرت در پاسخ فرمود كه من بيعت  حركت و نهضت را

امضاء نمينمايم و ميدانم كه بهر جا روم  نميكنم و حكومت ظلم و بيداد را



مرا خواهند كشت و اينكه, و در هر جا باشم ,  مكه را ترك ميگويم براى  

216(رعايت حرمت خانه با ريختن خون من هتك نشود ) . 

راه كوفه را پيش گرفت درخداست كه اثناء راه كه هنوز ) ع (امام حسين 

خبر يافت كه والى يزيد در كوفه نماينده امام را , تا كوفه داشت  چند روز راه

كشته و بدستور وى ريسمان , شهر كه طرفدار جدى بود  با يكنفر از معاريف

و شهر و نواحى آن ) 217(كشيده اند  بپايشان بسته دركوچه و بازار كوفه

دشمن در انتظار وى بسر  تحت مراقبت شديد درآمده و سپاه بيرون از شمار

 ميبرند و راهى جز كشته شدن در پيش نيست همين جا بود كه امام

تصميم قطعى خود را بكشته شدن بيترديد اظهار داشت و بسير خود ادامه 

218(داد  ) . 

آنحضرت و ,  بيابانى بنام كربال در) تقريبا ( در هفتاد كيلومترى كوفه 

بمحاصره لشگريان يزيد درآمدند و هشت روز توقف داشتند كه هر  كسانش

سپاه دشمن افزونتر ميشد و باالخره آنحضرت و  روز حلقه محاصره تنگتر و

در, خاندان و كسانش با شماره ناچيز  ميان حلقه هاى متشكل از سى هزار  

219(فرد مرد جنگى قرار قرار گرفتند  ) . 



در اين چند روز امام به تحكيم موضع خود پرداخته ياران خود را تصفيه نمود 

عموم همراهان خود را احضار فرمود در ضمن سخنرانى كوتاهى اظهار  شبانه

ما جز مرگ: داشت كه  و شهادت در پيش نداريم و اينان با كسى جز من  

واهد ميتواند از برداشتم هر كه بخ كار ندارند من بيعت خود را از شما

 . هولناك برهاند تاريكى شب استفاده نموده جان خود را از اين ورطه

پس از آن فرمود چراغها را خاموش كردند و اكثر همراهان كه براى مقاصد 

( بودند پراكنده شدند و جز جماعت كمى از شيفتگان حق  مادى همراه

م كسى نماندو عده اى از بنيهاش ( نزديك به چهل تن از ياران امام  . 

بار ديگر بازماندگان را جمع كرده و به مقام آزمايش درآورده در ) ع (امام 

كه اين : اظهار داشت , كه به ياران و خويشاوندان هاشمى خود كرد  خطابى

كار دارند هر يك از شما ميتواند از تاريكى شب استفاده  دشمنان تنها با من

ر يك از ياران با وفاى امام با بيانهاى اين بار ه كرده از خطر نجات يابد ولى

راه حق كه تو پيشواى آنى روى نخواهيم  مختلف پاسخ دادند كه ما هرگز از

تا رمقى در تن و قبضه  تافت و دست از دامن پاك تو نخواهيم برداشت و

 . شمشير به دست داريم از حريم تو دفاع خواهيم نمود



از جانب ) يا بيعت يا جنگ  ( آخر روز نهم ماه محرم آخرين تكليف (220)

امام رسيد و آن حضرت شب را براى عبادت مهلت گرفت و  دشمن با

 . مصمم جنگ فردا شد

( امام با جمعيت كم خود , روز دهم محرم سال شصت و يك هجرى  (221)

كمتر از نود نفر كه چهل نفر ايشان از همراهان سابق امام و  روى هم رفته

وزسى و چند نفر در شب و ر جنگ از لشكر دشمن به امام پيوسته بودند و  

از فرزندان, مابقى خويشاوندان هاشمى امام  و برادران و برادر زادگان و  

دربرابرلشكربيكران) خواهر زادگان و عمو زادگان بودند دشمن صف آرايى  

 . نمودند و جنگ درگرفت

ان هاشمى و و ساير جوان) ع (آن روز از بامداد تا واپسين جنگيدند و امام 

در ميان كشته شدگان دو فرزند ( تا آخرين نفر شهيد شدند  ياران وى

خردسال و يك فرزند شير خوار امام حسين  خردسال امام حسن و يك كودك

 . ( را نيز بايد شمرد

حرمسراى امام را غارت , لشكر دشمن پس از خاتمه يافتن جنگ  (222)

ى شهدا را بريده بدنهاى ايشان را وخرگاه را آتش زدند و سرها كردند و خيمه

به زمين انداختند سپس اهل حرم را كه , بسپارند  لخت كرده بياينكه به خاك



در ( شهدا بسوى كوفه حركت دادند  همه زن و دختر بيپناه بودند با سرهاى

جمله آنان فرزند بيست  ميان اسيران از جنس ذكور تنى چند بيش نبود كه از

كه سخت بيمار بود يعنى امام چهارم و, و دو ساله امام حسين  ديگرفرزند  

چهار ساله وى محمد بن على كه امام پنجم باشدو ديگر حسن مثنى فرزند 

بود و در جنگ زخم كارى خورده و در ) ع (دوم كه داماد امام حسين  امام

افتاده بود او را نيز در آخرين رمق يافتند و به شفاعت يكى  ميان كشته گان

ن سر نبريدند واز سردارا و از كوفه نيز به سوى )با اسيران به كوفه بردند 

و اقعه كربال و.دمشق پيش يزيد بردند  اسيرى زنان و دختران اهل بيت و  

و ) ع (اميرالمؤمنين  شهر به شهر گردانيدن ايشان و سخنرانيهائى كه دختر

رسوا كرد را  امام چهارم كه جزء اسيران بودند دركوفه و شام نمودند بنياميه

 و تبليغات چندين ساله معاويه را از كارانداخت و كار به جايى كشيد كه

يزيد از عمل مأ مورين خود در مالء عام بيزارى جست و واقعه كربال عامل 

با تأ ثير مؤجل خود حكومت بنياميه را برانداخت و ريشه  مؤثرى بود كه

ورشهائى بود كه به مؤجل آن انقالبات و ش شيعه را استوارتر ساخت و آثار

داشت و از كسانى كه در قتل  همراه جنگهاى خونين تا دوازده سال ادامه

 . امام شركت جسته بودند حتى يك نفر از دست انتقام نجستند



و يزيد و اوضاع و احوالى كه آن روز ) ع (كسى كه در تاريخ حيات امام حسين 

شك , نجكاوى نمايد و در اين بخش از تاريخ ك, دقيق شود , ميكرد  حكومت

يك راه بيشتر نبود و آن همان ) ع (در برابر امام حسين  , نميكند كه آن روز

نتيجه اى جز پايمال كردن علنى اسالم  كشته شدن بود و بيعت يزيد كه

براى امام مقدور نبود, نداشت   . 

وو بند , زيرا يزيد با اينكه احترامى براى آيين اسالم و مقررات آن قائل نبود   

به پايمال كردن مقدسات و قوانين اسالمى بيباكانه تظاهر , بارى نداشت 

ولى.نيز ميكرد  آنچه , گذشتگان وى اگر با مقررات دينى مخالفت ميكردند  

و صورت دين را محترم شمرده با يارى  ميكردند در لفافه دين ميكردند

و ساير مقامات دينى كه مردم) ص (پيغمبر اكرم  قد بودند براى ايشان معت 

و از اينجا روشن ميشود كه آنچه برخى از.افتخار مينمودند ,  مفسرين  

دو سليقه ) امام حسن و امام حسين ( حوادث گفته اند كه اين دو پيشوا

داشتند و امام حسن مسلك صلح را ميپسنديد بخالف امام حسين  مختلف

د جنگى با چنانكه آن برادر با داشتن چهل هزار مر كه جنگ را ترجيح ميداد

سخنى است , نفر بجنگ يزيد بر خواست  معاويه صلح كرد و اين برادر با چهل

 . نابجا



زيرا ميبينيم كه همين امام حسين كه يكروز زير بار بيعت يزيد نرفت ده 

كه او نيز دهسال با ( معاويه مانند برادرش امام حسن  سال درحكومت

بسر برد) معاويه بسر برده بود  خالفت برنداشت و حقا اگر و هرگز سر بم 

كشته ميشدند و براى  امام حسن يا امام حسين با معاويه ميجنگيدند

كه  اسالم كمترين سودى نميبخشيد و در برابر سياست حق بجانبى معاويه

خود را صحابى و كاتب وحى و خال المؤمنين معرفى كرده و هر دسيسه را 

 . تأ ثيرى نداشت , بكار ميبرد

 با تمهيدى كه داشت ميتوانست آنانرا بدست كسان گذشته از اينكه

بعزايشان نشسته بمقام خونخواهى بيايد چنانكه با  خودشان بكشدو خود

 . خليفه سوم نظير همين معامله را كرد

 امام چهارمامام چهارمامام چهارمامام چهارم

وى فرزند امام ) على بن حسين ملقب بزين العابدين و سجاد ( امام سجاد 

اهنشاه ايران متولد شده بود و تنها از شاه زنان دختر يزدجرد ش سوم بودكه

باقى مانده بود زيرا سه برادر ديگرش در واقعه كربال  فرزند امام سوم بود كه

و آنحضرت)223(بشهادت رسيدند  نيز همراه پدر بكربال آمده بود ولى چون  



از جهاد و شهادت , نداشت  سخت بيمار بود و توانائى حمل اسلحه و جنگ

حرم بشام اعزام گرديدبازماند و با اسيران   . 

بامر يزيد براى استمالت افكار عمومى , پس از گذرانيدن دوران اسيرى 

مدينه روانه گرديد آنحضرت را بار دوم نيز بامر عبدالملك  محترمانه به

با بند و, خليفه اموى  زنجير از مدينه به شام جلب كرده اند و بعد بمدينه  

224(برگشته است  ) . 

از مراجعت بمدينه گوشه خانه را گرفته و در بروى بيگانه امام چهارم پس 

عبادت پروردگار بود و با كسى جز خواص شيعه مانند ابو  بسته مشغول

امثال ايشان تماس نميگرفت البته خواص  حمزه ثمالى و ابو خالد كابلى و

معارفى را كه از آنحضرت اخذ ميكردند در ميان,  شيعه نشر ميدادند و از  

تشيع توسعه فراوانى يافت كه اثر آن در زمان امامتاين راه  امام پنجم  

 . بظهور پيوست

از جمله آثار امام چهارم ادعيه ايست بنام ادعيه صحيفه و آن پنجاه و هفت 

كه بدقيق ترين معارف الهيه مشتمل ميباشد و زبور آل  دعا است

امام چهارم پس از.محمدش ميگويند  سى و پنج سال امامت بحسب  



بدست وليد, ضى از روايات شيعه بتحريك هشام خليفه اموى بع بن  

و در سال نود و پنج هجرى درگذشت) 225(عبدالملك مسموم شد   . 

 امام پنجمامام پنجمامام پنجمامام پنجم

لفظ باقر بمعنى شكافنده است و لقبى است ) باقر ( امام محمد بن على 

) كه پيغمبراكرم 226(بĤنحضرت داده بود ) ص  ) . 

 در سال پنجاه و هفت هجرى متولد شده بود و آنحضرت فرزند امام چهارم و

كربال چهار ساله و حاضر بود و پس از پدر بزرگوارش بامر خدا و  در واقعه

بامامت رسيد و در سال صد و چهارده و يا صد و  , معرفى گذشتگان خود

بحسب بعضى از روايات شيعه( هفده هجرى  توسط ابراهيم بن  (227) 

ده هشام خليفه اموى مسموم شدهوليد بن عبدالملك برادر زا  . درگذشت ( 

هر روز در قطرى از اقطار, در عهد امام پنجم از طرفى در اثر مظالم بنياميه   

بالداسالمى انقالب و جنگهائى رخ ميداد و از خود خاندان اموى نيز اختالفات 

ميكرد و اين گرفتاريها دستگاه خالفت را مشغول و تا اندازه اى از  بروز

اهل بيت صرفتعرض ب و از طرفى وقوع فاجعه كربال و مظلوميت .ميكرد  

امام چهارم بود, اهل بيت كه ممثل آن  مسلمانان را مجذوب و عالقمند  

 . به اهل بيت ميساخت



اين عوامل دست بدست داده مردم و خاصه شيعه را مانند سيل به سوى 

ايق اسالمى امام چهارم سرازير ساخت وامكاناتى در نشر حق مدينه و حضور

بوجود آورد كه براى هيچ يك از پيشوايان  و معارف اهل بيت براى آنحضرت

مطلب اخبار و احاديث  گذشته اهل بيت ميسر نشده بود و گواه اين

علم و  بيشمارى است كه از امام پنجم نقل شده و گروه انبوهى از رجال

 حضرت دانشمندان شيعه كه در فنون متفرقه معارف اسالمى در مكتب آن

 . اند و در فهرستها و كتب رجال اساميشان ضبط شده است پرورش يافته

(228) 

 امام ششمامام ششمامام ششمامام ششم

فرزند امام پنجم كه در سال هشتاد و سه ) صادق ( امام جعفر بن محمد 

به ) طبق روايات شيعه ( ودر سال صد و چهل و هشت هجرى  هجرى متولد

229(و شهيد شده است  تحريك منصور خليفه عباسى مسموم ) . 

در عهد امامت امام ششم در اثر انقالبات كشورهاى اسالمى و خصوصا 

براى برانداختن خالفت بنياميه كرده بودند و جنگهاى  قيامى كه مسوده

انقراض بنياميه گرديد و در اثر آنها  خونينى كه منجر به سقوط خالفت و

حقايق امامت خود با نشر  زمينه خوبى كه امام پنجم در بيست سال زمان



براى امام ششم, اسالمى و معارف اهل بيت مهيا كرده بود  امكانات  

 . بيشتر و محيط مناسبترى براى نشر تعاليم دينى پيدا شد

آنحضرت تا اواخر زمان امامت خود كه مصادف با آخر خالفت بنياميه و 

بنيعباس بود از فرصت استفاده نموده به نشر تعاليم دينى  اول خالفت

خصيتهاى علمىپرداخت و ش بسيارى در فنون مختلفه عقلى و نقلى مانند  

بن حكم و ابان بن تغلب و  زراره و محمد ابن مسلم و مؤمن طاق و هشام

صوفى شيميائى  هشام بن سالم و حريز و هشام كلبى نسابه و جابر بن حيان

سفيان  و غير ايشان را پرورش داد حتى عده اى از رجال علمى عامه نيز مانند

ى و ابوحنيفه رئيس مذهب حنفيه و قاضى سكونى و قاضى ابوالبخترى و ثور

معروف است كه از مجلس درس ( افتخار تلمذش را پيدا كردند  غير ايشان

) هزار محدث و دانشمند بيرون آمده است  و حوزه تعليم امام ششم چهار

)230 ) . 

از مجموع , احاديثى كه از صادقين يعنى از امام پنجم و ششم مأ ثور است 

بيشتر , و ده امام ديگر ضبط شده است ) ص (از پيغمبر اكرم  احاديثى كه

ولى در اواخر عهد خود.است  دچار منصور خليفه عباسى شد و تحت مراقبت و  

ها و كشتارهاى بيرحمانه اى  محدوديت شديددر آمدمنصور آزارها و شكنجه



سنگدلى و بيباكى سر  در حق سادات علويين رواديد كه از بنياميه با آن همه

 . نزده بود

به دستور وى آنان را دسته دسته ميگرفتند و در قعر زندانهاى تاريك با 

آزار به زندگيشان خاتمه ميدادند و جمعى را گردن ميزدند وگروهى  شكنجه و

ميكردند و جمعى را در پى ساختمانها يا ميان ديوارها  را زنده زير خاك

 . گذاشته رويشان بنا ميكردند

امام ششم پيش ( منصور دستور جلب امام ششم را از مدينه صادر كرد 

به امر سفاح خليفه عباسى به عراق و پيش از آن در حضور  ازآن نيز يك بار

 . ( اموى به دمشق جلب شده بود امام پنجم به امر هشام خليفه

ا مدتى امام را زير نظر گرفتند و بارها عزم كشتن آنحضرت را نموده و هتكه

باالخره اجازه مراجعه به مدينه را داده و امام به مدينه مراجعت  كرد ولى

با تقيه شديد و نسبتا با عزلت و گوشه نشينى برگزار  فرمود و بقيه عمررا

231(شهيد شد  ميكرد تا به دسيسه منصورمسموم و ) . 

منصور پس از آن كه خبر شهادت امام ششم را دريافت داشت به والى 

به خانه امام برود و وصيت , بعنوان تفقد بازماندگان   كهمدينه نوشت

بخواند و كسى را كه وصى امام معرفى شده  نامه آن حضرت را خواسته و



جريان اين دستور اين بود  فى المجلس گردن بزند و البته مقصود منصور از

كند ولى بر  كه به مسئله امامت خاتمه دهد و زمزمه تشيع رابكلى خاموش

وصيت نامه را خواند ديد, طئه وى وقتى كه والى مدينه طبق دستور خالف تو  

خود خليفه و والى مدينه و .امام پنج نفر را براى وصايت تعيين فرموده 

فرزند بزرگ و موسى فرزند كوچك آنحضرت و حميده و به اين  عبداهللا افطح

232(شد  ترتيب تدبير منصور نقش بر آب ) . 

 امام هفتمامام هفتمامام هفتمامام هفتم

فرزند امام ششم در سال صد و بيست و ) كاظم ( عفر امام موسى بن ج

و سال صد و هشتاد و سه هجرى در زندان مسموما  هشت هجرى متولدشد

آنحضرت پس از درگذشت) .233(شهيد شد  پدر بزرگوار خود به امر خدا و  

 . معرفى گذشتگان خود به امامت رسيد

ارون معاصر و در امام هفتم از خلفاى عباسى با منصور و هادى و مهدى و ه

تاريك و دشوار با تقيه سخت ميزيست تا اخيرا هارون در سفر حج  عهد بسيار

امام را در حالى كه در مسجد پيغمبر مشغول نماز  به مدينه رفت وبامر وى

كردند و از مدينه به بصره و از بصره به  بود گرفته و به زنجيربسته زندانى

دانىبغداد بردند و سالها از زندانى به زن منتقل مينمودند و باالخره در بغداد  



و در) 234(در زندان سندى ابن شاهك با سم درگذشت  مقابر قريش كه  

 . فعال شهر كاظميه ميباشد مدفون گرديد

 امام هشتمامام هشتمامام هشتمامام هشتم

سال ) بنا باشهر تواريخ ( فرزند امام هفتم كه ) رضا ( امام على بن موسى 

ه هجرى درگذشته است و هشت هجرى متولد و سال دويست و س صد وچهل

امام هشتم پس از پدر) .235( بزرگوار خود به امر خدا و معرفى گذشتگان  

با هارون خليفه عباسى و  خود بامامت رسيدو مدتى از زمان امامت خود

 معاصر بود پس از آن با پسرش امين و پس از آن با پسر ديگرش مأ مون

. 

ن پيدا كرد كه منجر به جنگهاى مأ مون پس از پدر اختالفاتى با برادر خود امي

و باالخره كشته شدن امين گرديد و مأ مون بسرير خالفت استيال  خونين

تا آنروز) .236(يافت  , سياست خالفت بنيعباس نسبت به سادات علوى  

به سختى ميرفت و هر چند  سياست خشونت آميز وخونينى بوده پيوسته رو

و اين خود   و آشوبى برپا ميشدگاهى يكى از علويين قيام كرده جنگ خونين

و ائمه و پيشوايان شيعه از اهل .براى دستگاه خالفت گرفتارى سختى بود 

اگرچه با نهضت و قيام كنندگان همكارى نميكردند و مداخله اى  بيت



روز جمعيت قابل توجهى بودند پيوسته ائمه  نداشتند ولى شيعه كه آن

واهل بيت را پيشوايان دينى مفترض الطاعه  ص (خلفاء واقعى پيغمبراكرم  

ميدانستند و دستگاه خالفت را كه قيافه دربار كسرى و)  و به ,قيصر داشت  

دستگاهى ناپاك و دور, دست يك مشت مردم بيبند و بار اداره ميشد   

ازساحت قدس پيشوايان خود ميديدند و دوام و پيشرفت اين وضع براى 

 .  تهديد ميكردبود و آن را به شدت دستگاه خالفت خطرناك

مأ مون به فكر افتاد كه به اين گرفتاريها كه سياست كهنه و هفتاد ساله 

با سياست تازه ديگرى خاتمه بخشد و , وى نتوانست چاره كند  پيشينيان

را واليت عهد بدهد و از اين راه هر گرفتارى را  آن اين بود كه امام هشتم

ودشان به خالفت بند شد دست خ رفع كند زيرا سادات علوى پيش از آنكه

آلودگى امام  ديگر به ضرر دستگاه قيام نميكردندو شيعه نيز پس از آنكه

 خود را به خالفتى كه پيوسته آن را وكارگردانان آن را پليدو ناپاك

ديگر آن اعتقادمعنوى و ارادت باطنى را كه در , مشاهده كردند , ميشمردند 

دهند و تشكل مذهبيشان سقوط از دست مي, اهل بيت داشتند  حق امامان

237(متوجه دستگاه خالفت نخواهد گرديد  كرده ديگر خطرى از اين راه ) . 



از بين بردن امام براى مأ مون , بديهى است كه پس از حصول مقصود 

امام را از مدينه , مون براى تحقق دادن به اين تصميم  اشكالى نداشت مأ

فت و پس از آن واليت عهد خود را اول خال به مرو احضار كرد و پس از حضور

نپذيرفت ولى باالخره به هر  به امام پيشنهاد نمود وآن حضرت اعتذار جسته

حكومتى و عزل و  ترتيب بود قبوالنيد و امام نيز به اين شرط كه در كارهاى

238(نصب عمال دولت مداخله نكند واليت عهد راپذيرفت  ) . 

افتاد ولى چيزى نگذشت كه مأ اين واقعه در سال دويست هجرى اتفاق 

سريع شيعه و بيشتر شدن ارادت ايشان نسبت به ساحت  مون از پيشرفت

به , سپاهيان و اولياء امور دولتى  امام و اقبال عجيب عامه مردم و حتى

آنحضرت را مسموم و شهيد  اشتباه خود پى برد و به صدد چاره جوئى آمده

وس ايران كه فعال شهرامام هشتم پس از شهادت در شهر ط.ساخت  مشهد  

 . ناميده ميشود مدفون گرديد

مأ مون عنايت بسيارى به تجربه علوم عقلى به عربى نشان ميداد و مجلس 

كرده بود كه دانشمندان اديان و مذاهب در آن حضور يافته به  علمى منعقد

امام هشتم نيز در آن مجلس شركت ميفرمود و  مناظره علمى ميپرداختند



ميپرداخت و بسيارى از اين  ملل و اديان به مباحثه و مناظره با علماء

239(مناظره ها در جوامع حديث شيعه مضبوطاست  ) . 

 امام نهمامام نهمامام نهمامام نهم

تقى و گاهى به لقب امام جواد و ابن الرضا نيز ذكر ( امام محمد بن على 

فرزند امام هشتم كه سال صد و نود و پنج هجرى در مدينه متولد  ( ميشود

وايات شيعهشده و طبق ر سال دويست و بيست هجرى به تحريك معتصم  

خليفه عباسى بود  خليفه عباسى به دست همسر خودكه دختر مأ مون

 مسموم و شهيد شده در جوار جد خود امام هفتم در كاظميه مدفون گرديد

 . پس از پدر بزرگوار خود به امر خدا و معرفى گذشتگان خود بامامت رسيد.

شت پدر بزرگوار خود در مدينه بود مأ مون وى را به امام نهم موقع درگذ

احضار كرده به حسب ظاهر محبت و , آنروز عاصمه خالفت بود بغداد كه

خود رابه عقد ازدواج وى درآورد و در بغداد  مالطفت بسيارى نمود و دختر

امام را از خارج و داخل  نگهداشت و در حقيقت ميخواست به اين وسيله

درآوردتحت مراقبت كامل   . 

امام مدتى در بغداد بود سپس از مأ مون استجازه كرده به مدينه رفت تا 

مون در مدينه بود و پس از درگذشت مأ مون كه معتصم زمام  آخر عهدمأ



امام را به بغداد احضار كرده تحت نظر گرفت  خالفت را بدست گرفت دوباره

دست همسر آن حضرت به  , و باالخره چنان كه گذشت به تحريك معتصم

240(خود مسموم شد و درگذشت  ) . 

 امام دهمامام دهمامام دهمامام دهم

فرزند ) نقى و گاهى به لقب امام هادى ذكر ميشود ( امام على ابن محمد 

سال دويست و دوازده در مدينه متولد شده و در سال دويست  امام نهم در

طبق روايت( و پنجاه و چهار  معتز خليفه عباسى با سم شهيدش ) شيعه  

341(كرده است  ) . 

مأ مون و .امام دهم در ايام حيات خود با هفت نفر از خلفاى عباسى 

متوكل و منتصر و مستعين و معتز معاصر بوده است  معتصم و واثق و

سال دويست و بيست, در عهد معتصم . بود كه پدر بزرگوارش در بغداد با  

امامان گذشته  سم درگذشت وى در مدينه بود و به امر خدا و معرفى

 .  رسيد و به نشر تعاليم دينى ميپرداخت تا زمان متوكل رسيدبامامت

متوكل در سال دويست و چهل و سه در اثر سعايتهائى كه كرده بودند يكى 

خود را مأ موريت داد كه آن حضرت را از مدينه به سامراء كه  از امراءدولت

 جلب كند و نامه اى مهرآميز با كمال تعظيم به آن روز عاصمه خالفت بود



و البته پس از ورود ) 242(نمود آنحضرت نوشته تقاضاى حركت و مالقات

در ظاهراقداماتى به عمل نيامد, آن حضرت به سامراء  ولى در عين حال  

 آنچه ميتوانست در فراهم آوردن وسايل اذيت و هتك آنحضرت كوتاهى

نه امام را احضار كرده و بامر وى خا, نميكرد و بارها به منظور قتل يا هتك 

 . تفتيش نمودند اش را

متوكل در دشمنى با خاندان رسالت در ميان خلفاء عباسى نظير نداشت و 

) بويژه باعلى دشمن سرسخت بود و آشكارا ناسزا ميگفت و مرد مقلدى ) ع 

عيش تقليد آن حضرت را درميĤورد و خليفه  را موظف داشت كه در بزمهاى

كهو در سال دويست و سى و هفت بود .ميخنديد  امر كرد قبه ضريح حضرت  

ساخته  امام حسين را در كربال وهمچنين خانه هاى بسيارى كه در اطرافش

خراب و با زمين يكسان نمودند و دستور داد كه آب به حرم امام , بودند 

دستور داد زمين قبر مطهر را شخم و زراعت كنند تا بكلى اسم و  بستند و

 . (243) رسم مزار فراموش شود

كه در حجاز بودند به مرحله رقت , ن متوكل وضع زندگى سادات علوى در زما

بود چنانكه زنهاى ايشان ساتر نداشتند و عده اى از ايشان يك  بارى رسيده

دراوقات نماز آن را بنوبه پوشيده نماز ميخواندند  چادر كهنه داشتند كه



و نظير اين فشارها را به) 244(  وارد سادات علوى كه در مصر بودند نيز 

امام دهم به شكنجه و آزار متوكل صبر.ميساخت  ميفرمود تا وى درگذشت  

معتز  و پس از وى منتصر و مستعين و معتز روى كار آمدند و به دسيسه

 . آنحضرت مسموم و شهيد شد

 امام يازدهمامام يازدهمامام يازدهمامام يازدهم

فرزند امام دهم در سال دويست و سى و دو ) عسكرى ( امام حسن بن على 

بنا به بعضى از روايات (  دويست و شصت هجرى و در سال هجرى متولدشده

به دسيسه معتمد خليفه) شيعه  245(عباسى مسموما درگذشته است   ) . 

امام يازدهم پس از درگذشت پدر بزرگوار خود به امر خدا و حسب التعيين 

گذشته به امامت رسيد و هفت سالى كه امامت كرد بواسطه  پيشوايان

مسختگيرى بيرون از اندازه مقا با تقيه بسيار شديد رفتار ميكرد در , خالفت  

شيعه كسى را بار نميداد با  بروى مردم حتى عامه شيعه بسته جز خواص

و سبب اينهمه فشار) .246(اين حال اكثر اوقات زندانى بود  اين بود كه  

اوال در آن ازمنه جمعيت شيعه كثرت و قدرتشان به حد قابل توجهى رسيده 

 به امامت قائلند براى همگان روشن وآفتابى شده بود و اين كه شيعه بود

شناخته ميشدند و از اين روى مقام خالفت بيش از  و امامان شيعه نيز



هر راه بود با نقشه هائى مرموز در  پيش ائمه را تحت مراقبت درآورده و از

 . محو و نابود كردن ايشان ميكوشيدند

يعه براى امام يازدهم فرزندى  مقام خالفت پى برده بود كه خواص ش-ثانيا 

طبق رواياتى كه از خود امام يازدهم و هم از پدرانش نقل  معتقدندو

مهدى موعودى ميشناسند كه بموجب اخبار  ميكنند فرزند او را همان

ص(متواتره از طرق عامه و خاصه پيغمبراكرم  و او , ) 247(خبر داده بود  ( 

 . را امام دوازدهم ميدانند

ام يازدهم بيشتر از ساير ائمه تحت مراقبت مقام خالفت بدين سبب ام

خليفه وقت تصميم قطعى گرفته بود كه به هر طريق باشد به  درآمده بود و

و از .بخشد و در اين خانه را براى هميشه ببندد  داستان امامت شيعه خاتمه

را به معتمد خليفه وقت گزارش  اين روى همين كه بيمارى امام يازدهم

طبيب نزد آن حضرت فرستاد و چند تن از معتمدان,دادند  خود و چند نفر از  

 قضات را به منزلش گماشت كه پيوسته مالزم وى و مراقب اوضاع داخلى

منزل بوده باشند و پس از شهادت امام نيز خانه را تفتيش و توسط قابله ها 

ر حضرت را معاينه كردندو تا دو سال مأ مورين آگاهى خليفه د كنيزان آن



مشغول فعاليت بودند تا بكلى نوميد شدند  خط پيدا كردن خلف آن حضرت

)248 ) . 

امام يازدهم را پس از درگذشت در خانه خودش در شهر سامرا پهلوى پدر 

و بايد دانست كه ائمه اهل بيت در دوره .خاك سپردند  بزرگوارش به

 ايشان به محدثين پرورش دادندكه شماره زندگيشان گروه انبوهى از علماء و

كتاب متعرض فهرست  صدها تن ميرسد و ما براى رعايت اختصار در اين

249(اسامى خودشان و مؤلفان و آثار علمى و شرح احوالشان نشديم  ) . 

 امام دوازدهمامام دوازدهمامام دوازدهمامام دوازدهم

كه غالبا به لقب امام عصر و صاحب الزمان ذكر ( حضرت مهدى موعود 

فرزند) ميشود  بر اكرم بود در امام يازدهم كه اسمش مطابق اسم پيغم 

و پنجاه و پنج هجرى در سامرا متولد  سال دويست و پنجاه وشش يا دويست

شهيد شد تحت  شده و تا سال دويست و شصت هجرى كه پدر بزرگوارش

 كفالت و تربيت پدر ميزيست و از مردم پنهان و پوشيده بود و جزء عده اى

از شهادت و پس .از خواص شيعه كسى به شرف مالقات وى نائل نميشد 

در آن حضرت مستقر شد به امر خدا غيبت اختيار  امام يازدهم كه امامت



نميشد جز در موارد استثنائى  كرد و جز با نواب خاص خود به كسى ظاهر

)250 ) . 

 نواب خاصنواب خاصنواب خاصنواب خاص

آن حضرت چندى عثمان بن سعيد عمرى را كه از اصحاب جد و پدرش بود و 

ر داد و به توسط وى بعرايض و ايشان قرار داشت نائب خود قرا ثقه و امين

. سؤاالت شيعه جواب ميداد فرزندش محمد بن , و پس از عثمان بن سعيد 

وفات محمد بن عثمان عمرى  عثمان به نيابت امام منصوب شد و پس از

حسين بن  ابوالقاسم حسين ابن روح نوبختى نائب خاص بودو پس از وفات

و .قدسه امام را داشت نوح نوبختى على بن محمد سمرى نيابت ناحيه م

كه در سال سيصد و بيست و نه ( مرگ على بن محمد سمرى  چند روز به

مانده بود) هجرى اتفاق افتاد  كه از ناحيه مقدسه توقيعى صادر شد كه در  

شش روز بدرود زندگى  آن به على بن محمدسمرى ابالغ شده بود كه تا

ت كبرى واقعخواهد گفت و پس از آن در نيابت خاصه بسته و غيب خواهد  

شد و تا روزى كه خدا در ظهور آن حضرت اذن دهد غيبت دوام خواهد يافت 

و) 251( بدو بخش منقسم ) ع (به مقتضاى توقيع غيبت امام زمان  

 . ميشود



اول غيبت صغرى كه از سال دويست و شصت هجرى شروع نمود و در سال 

 مدت امتداد آن خاتمه مييابد و تقريبا هفتاد سال سيصد و بيست ونه

دوم غيبت كبرى كه از سال.ميباشد  سيصد و بيست و نه شروع كرده و تا  

 . وقتى خدا بخواهدادامه خواهد يافت

اگرنمانده باشد از دنيا : در حديث متفق عليه ميفرمايند ) ص (پيغمبر اكرم 

روز خدا آن روز را دراز ميكند تا مهدى از فرزندان من ظهور نموده  مگر يك

252(عدل و داد كند چنانكه از ظلم و جور پر شده باشد   را از پر ازدنيا ) . 

از نظر عمومىاز نظر عمومىاز نظر عمومىاز نظر عمومى) ) ) ) ع ع ع ع ((((بحث در ظهور مهدى بحث در ظهور مهدى بحث در ظهور مهدى بحث در ظهور مهدى  - 9  

در بحث نبوت و امامت اشاره كرديم كه بموجب قانون هدايت عمومى كه 

( نوع انسان به حكم ضرورت با نيروئى , آفرينش جارى است  در همه انواع

كه او را بسوى كمال انسانيت و سعادت   استمجهز) نيروى وحى ونبوت 

كمال و سعادت براى  نوعى راهنمائى ميكندو بديهى است كه اگر اين

امكان و وقوع نداشته باشد, انسان كه زندگيش زندگى اجتماعى است   

و با بيانى .اصل تجهيز لغو و باطل خواهد بود و لغو در آفرينش وجود ندارد 

يط زمين سكنى ورزيده پيوسته در آرزوى يك از روزى كه در بس ديگر بشر

ميباشد و باميد رسيدن ) بتمام معنى ( بسعادت  زندگى اجتماعى مقرون



خواسته تحقق خارجى نداشت هرگز  چنين روزى قدم بر ميدارد و اگر اين

غذائى نبود  چنين آرزو و اميدى در نهادوى نقش نميبست چنانكه اگر

گى تحقق نميگرفت و اگر تناسلى نبود گرسنگى نبود و اگر آبى نبود تشن

 . جنسى تصور نداشت تمايل

آينده جهان روزى را دربر خواهد داشت كه ) جبر ( از اين روى به حكم ضرورت 

روز جامعه بشرى پر از عدل و داد شده و با صلح و صفا همزيستى  درآن

و البته استقرار چنين .غرق فضيلت و كمال شوند  نمايد و افرادانسانى

ضعى به دست خود انسان خواهد بود وو رهبر چنين جامعه اى منجى جهان  

 . بشرى و بلسان روايات مهدى خواهد بود

مانند وثنيت و , مذاهب گوناگون كه در جهان حكومت ميكنند  در اديان و

از كسى كه نجات دهنده بشريت , وسيحيت و ممجوسيت و اسالم  كليميت

سخن به ميان آمده و, است  ظهور او را نويد داده اند اگر چه در عموما  

المهدى من ) ( ص (پيغمبر اكرم  تطبيق اختالف دارند و حديث متفق عليه

اشاره به .ميباشد   مهدى موعود از فرزندان من از نسل من-ترجمه ) .ولدى 

 . همين معنى است

از نظر خصوصىاز نظر خصوصىاز نظر خصوصىاز نظر خصوصى) ) ) ) ع ع ع ع ((((بحث در ظهور مهدى بحث در ظهور مهدى بحث در ظهور مهدى بحث در ظهور مهدى  - 10  



و ) ص (يق عامه و خاصه از پيغمبر اكرم عالوه بر احاديث بيشمارى كه از طر

و اينكه از نسل پيغمبر ميباشد و با ) ع (در ظهور مهدى ) ع (بيت  ائمه اهل

را به كمال واقعى خواهد رسانيد و حيات معنوى  ظهور خودجامعه بشرى

روايات بيشمار)253(, خواهد بخشيد  ديگرى وارد است كه مهدى فرزند  

ميباشد)  امام يازدهم (بالفاصله امام حسن عسكرى  و پس از تولد  (254) 

چنانكه با ظلم  و غيبت طوالنى ظهور كرده جهان را پر از عدل و داد خواهد كرد

 . و جور پر شده باشد

 اشكالى چند و پاسخ آنهااشكالى چند و پاسخ آنهااشكالى چند و پاسخ آنهااشكالى چند و پاسخ آنها

امام غايب , مخالفين شيعه اعتراض ميكنند كه طبق اعتقاد اين طائفه 

ه باشد در صورتيكه هرگز انسان نزديك بدوازده قرن عمر كرد بايد تاكنون

 . عمر باين درازى نميكند

 بناى اعتراض باستبعاد است و البته عمر باين درازى و بيشتر از اين -پاسخ 

استبعاد ميباشد ولى كسيكه باخبارى كه در خصوص امام غايب از  قابل

و سائر) ص (پيغمبر اكرم  وارد شده مراجعه نمايد ) ع (ائمه اهل بيت  

يد نوع زندگى امام غائب را بطريقخواهد د و .خرق عادت معرفى ميكنند  



نميتوان خرق عادت را  البته خرق عادت غير از محال است و از راه علم هرگز

 . نفى كرد

 زيرا هرگز نميتوان اثبات كرد كه اسباب و عواملى كه در جهان كار ميكنند

يگر اسبابى كه ما تنهاهمانها هستند كه ما آنها را ديده ايم و ميشناسيم د

, يا نفهميده ايم , يا آثار و اعمال آنها را نديده ايم , نداريم  از آنها خبر

 . وجود ندارد

از اين روى ممكن است در فردى يا افرادى از بشر اسباب و عواملى بوجود 

بسيار طوالنى هزار يا چندين هزار ساله براى ايشان تأ مين  آيد كه عمرى

ت كهنمايدو از اين جا اس جهان پزشكى تاكنون از پيدا كردن راهى براى  

اين اعتراض از مليين .است  عمرهاى بسيار طوالنى نوميد و مأ يوس نشده

, خودشان  مانند كليميت و مسيحيت و اسالم كه بموجب كتابهاى آسمانى

بسيار شفگفت آور , خرق عادت و معجزات پيغمبران خدا را قبول دارند 

 . است

اعتراض ميكنند كه شيعه وجود امام را براى بيان احكام مخالفين شيعه 

آئين و راهنمائى مردم الزم ميدانند و غيبت امام ناقض اين  دين و حقائق

مردم هيچگونه دسترسى بوى , بواسطه غيبتش  غرض است زيرا امامى كه



فائده اى بر وجودش مترتب نيست و, ندارند  اگر خدا بخواهد اممى را براى  

ن بشرى برانگيزد قادر است كه درموقع لزوم اواصالح جها را بيافريند ديگر  

 . بĤفرينش چندين هزار سال پيش از موقع وى نيازى نيست

 اينان بحقيقت معنى امامت پى نبرده اند زيرا در بحث امامت -پاسخ 

وظيفه امام تنها بيان صورى معارف و راهنمائى ظاهرى و  روشن شد كه

ه وظيفهمردم نيست و اما چنانك راهنمائى صورت مردم را بعهده دارد  

و او است كه حيات  همچنان واليت و رهبرى باطنى اعمال را بعهده دارد

 . معنوى مردم را تنظيم ميكند و حقايق اعمال را بسوى خدا سوق ميدهد

بديهى است كه حضور و غيبت جسمانى امام در اين باب تأ ثيرى ندارد و 

 ارواح مردم اشراف و اتصال دارد اگرچه از چشم باطن بنفوس و امام ازراه

وجودش پيوسته الزم است اگر چه موقع  جسمانى ايشان مستور است و

 . ظهور و اصالح جهانيش تاكنون نرسيده است

پيام معنوى شيعهپيام معنوى شيعهپيام معنوى شيعهپيام معنوى شيعه: : : : خاتمه خاتمه خاتمه خاتمه   

پيام معنوى شيعه بجهانيان يك جمله بيش نيست و آن اين است كه خدا 

 خدا شناسى را پيش گيرند تا سعادتمند و تعبير ديگر راه را بشناسيد و



براى نخستين ) ص (ايست كه پيغمبر اكرم  رستگار شوند و اين همان جمله

مردم خدا را بيگانگى  بار دعوت جهانى خود را با آن افتتاح فرمود اى

 بشناسيد و اعتراف كنيدتا رستگار شويد

سب طبع دلداده ما افراد بشر بح:در توضيح اين پيام بطور اجمال ميگوئيم 

مقاصد زندگى ولذائذ مادى هستيم خوردنيها و نوشيدنيهاى گوارا  بسيارى از

, همسر زيبا و دلنواز ,وكاخها و منظره هاى فريبنده  و پوشيدنيهاى شيك

راه قدرت و سياست مقام و جاه و  دوستان صميمى و ثروت سنگين يا از

ابسط سلطه و فرمانروائى و خورد كردن هر چيزى كه ب خواسته هاى ما  

و لى با نهاد خدادادى خود.مخالفت ميكند ميخواهيم و دوست داريم   

ميفهميم كه اين همه لذائذ و مطالب براى انسان آفريده شده نه انسان 

و, براى آنها  هدف .آنها بدنبال انسان بايد باشند نه انسان بدنبال آنها  

فند است و دريدن و از شكم منطق گاو و گوس نهائى بودن شكم و پائينتر

و روباه است منطق انسان  بريدن و بيچاره كردن ديگران منطق ببر و گرگ

 . منطق فطرى خردميباشد و بس

ما را بسوى پيروى حق هدايت ميكند نه , منطق خرد با واقع بينى خود 

انواع شهوترانى و خودبينى و خودخواهى منطق خرد انسانرا  بسوى دلخواه



ش ميداندجزئى از جمله آفرين و بر , كه هيچگونه استقالل و سرخودى ندارد  

پنداشته بگمان خود طبيعت  خالف آنچه انسان خود رافرمانرواى آفرينش

نيز آلت  سركش را بخواسته هاى خود رام ميكندو بزانو درميĤورد خودش

 . دست طبيعت و يكى از دستياران و فرمانبرداران آنست

ه در دركى كه از هستى اين جهان گذاران منطق خرد انسان را دعوت ميكند ك

شود تا روشن گردد كه هستى جهان و هر چه در آنست از پيش  دارد دقيق

هرچه در آنست از يك منبع نامتناهى  خودشان نيست بلكه جهان و

و موجودات زمين و  سرچشمه ميگيرد تا روشن گرددكه اينهمه زشت و زيبا

در, ر ديده انسان جلوه ميكند آسمانى كه در صورت واقعيتهاى مستقل د  

پناه واقعيت ديگرى واقعيت دار مينمايد و در زير پرتو آن پيدا و هويدا 

خود و نه از پيش خود و چنانكه واقعيتها و قدرتها و عظمتهاى  شده اند نه از

امروز افسانه, ديروزى  اى بيش نيستند واقعيتهاى امروزى نيز همچنانند و  

ش خود افسانهباالخره همه چيز در پي  . اى بيش نيست 

تنها خداست كه واقعيتى است غير قابل زوال و همه چيز در پناه هستى او 

 . مييابند و با روشنائى ذات او روشن و پيدا ميشوند رنگ هستى



هنگامى كه انسان با چنين دركى مجهز شود آنوقت است كه خيمه هستى 

 و عيانا مشاهده مانند حباب روى آب فرو ميخوابد او در پيش چشمش

نامحدود وحيات و قدرت و علم و هر  ميكند كه جهان و جهانيان بيك هستى

پديده ديگر جهانى مانند  گونه كمال نامتناهى تكيه زده اند و انسان و هر

ماوراء خود را  دريچه هاى گوناگونى هستندكه هر كدام باندازه ظرفيت خود

 . كه جهان ابديت است نشان ميدهند

ت كه انسان اصالت و استقالل را از خود و از هر چيز گرفته آنوقت اس

ميكند و دل از هر جا كنده بخداى يگانه ميپيوندد و در برابر  بصاحبش رد

جز وى سر تعظيم فرود نميĤورد آنوقت است  عظمت و كبرياى وى بچيزى

قرار ميگيرد هر چه را  كه انسان تحت واليت و سرپرستى پروردگار پاك

خدا ميشناسد و با هدايت و رهبرى خدا با اخالقى پاكبشناسد با  واعمالى  

متلبس ميگردد) آئين اسالم و تسليم حق كه آئين فطرت است ( نيك   . 

اينست آخرين درجه كمال انسانى و مقام انسان كامل يعنى امام كه 

مقام رسيده و كسانيكه از راه اكتساب باين كمال  بموهبت خدائى باين

ختالف درجاتى كه دارندنائل شوند با ا و از .پيروان حقيقى امام ميباشند  

از هم جدا نميشوند  اينجا روشن ميشود كه خدا شناسى و امام شناسى هرگز



 چنانكه خدا شناسى و خود شناسى از هم جدا نميشوند زيرا كسيكه هستى

 . مجازى خود را بشناسد هستى حقيقى خداى بينياز را شناخته است

    

    

    

    

 پاورقي هاپاورقي هاپاورقي هاپاورقي ها

 

 . يبغونها عوجا لعنة اهللا على الظالمين الذين يصدون عن سبيل اهللا - 1

آگاه باشيد لعنت خدا بر ستمكاران باد كسانى :  ترجمه 44سوره اعراف آيه 

مردم را برميگردانند و خودشان آنرا كج و معوج , خدا ) دين  ) كه از راه

 . ميخواهند و ميپذيرند

جهه هللا و هو محسن و اتبع ملة ابراهيم و من احسن دينا ممن اسلم و - 2

 كدام دين بهتر از آنست كه شخص -ت  ) 125سوره نساء آيه  ) حنيفا

نيكوكار هم باشد و از آئين پاك و معتدل  خودش را تسليم حكم خدا كند و

 . ابراهيم پيروى نمايد



و القل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم اال نعبد اال اهللا   

نشرك به شيئا و ال يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اهللا فان تولوا فقولوا 

 باهل كتاب بگو بيائيد در -ت  ) 58آل عمران آيه ( ابانا مسلمون  اشهدو

جز خدا را عبادت نكنيم و شريكى : همكارى كنيم  يك سخن مشترك با هم

ر ندهد اگر از اين ديگر را ارباب قرا برايش قرار ندهيم و بعضى از ما بعض

پس گواه باشيد ما: سخن اعراض كردند بايشان بگو   . تسليم حق هستيم 

 اى -ت  ( 208يا ايها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة سوره بقره آيه 

 . همگى داخل در مقام تسليم شويد اهل ايمان

 سوره بقره آيه( ربنا اجعلنا مسلمين لك و من ذريتنا امة مسلمة لك  - 3

ت )128 پروردگارا ما را تسليم فرمان خود ) ابراهيم و اسماعيل گفتند  ) - 

 . نيز امتى را مسلم قرار ده گردان و از فرزندان ما

 اين -ت  ) 78سوره حج آيه ( ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين 

) تسليم شونده ( ابراهيم است اوست كه شما را مسلمان  آئين پدرشما

 . ناميده

دو خليفه ديگر اثبات مينمايند ) ع (بطائفه اى از زيديه كه پيش از على  - 4

درفروع به فقه ابى حنيفه عمل ميكنند نيز شيعه گفته ميشود بمناسبت  و



برابرخلفاء بنياميه و بنيعباس خالفت را مختص على و اوالد على  اينكه در

 . ميدانند

عه بود كه سلمان و اولين اسمى كه در زمان رسول خدا پيدا شد شي - 5

 . عمار با اين اسم مشهور شدند ابوذر و مقدادو

188 ص 1حاضر العالم االسالمى ج   . 

215سوره شعراء آيه  - 6  . 

من كه از همه كوچكتر بودم : ميفرمايد ) ع (در ذيل اين حديث على  - 7

من:عرض كردم  وزير تو ميشوم پيغمبر دستش را بگردن من گذاشته  

من ميباشد بايد از او اطاعت   برادر و وصى وجانشينفرمود اين شخص

ترا امر: نمائيد مردم ميخنديدند و بابى طالب ميگفتند  كرد كه از پسرت  

116 ص 1 تاريخ ابى الفداء ج 63 ص 2تا ريخ طبرى ج .اطاعت كنى   . 

320 غاية المرام ص 39 ص 3البداية و النهاية ج   . 

على هميشه با حق و قرآن است و  : پيغمبر فرمود: ام سلمه ميگويد  - 8

 . نيز هميشه با اوست و تا قيامت از هم جدا نخواهند شد حق و قرآن



 طريق از خاصه نقل شده و ام سلمه و 11 طريق از عامه و 15اين حديث با 

و ابو سعيد خدرى و ابو ليلى و ابو ) ع (ابوبكر و عائشه و على  ابن عباس و

ستندآن ه ايوب انصارى از راويان  . 

540-539غاية المرام بحرانى ص   . 

خدا على را رحمت كند كه هميشه حق با اوست: پيغمبر فرمود   . 

36 ص 7البداية و النهاية ج   . 

حكمت ده قسمت شده نه جزء آن بهره على و يك جزء : پيغمبر فرمود  - 9

359 ص 7البداية و النهاية ج ( تمام مردم قسمت شده است  آن در ميان  

) . 

را بقتل رسانند و ) ص (هنگاميكه كفار مكه تصميم گرفتند محمد  - 10

تصميم گرفت بمدينه هجرت ) ص (اشرا محاصره كردند پيغمبر  اطراف خانه

آيا تو: كند بعلى فرمود  حاضرى شب در بستر من بخوابى تا گمان برند من  

اين باشم على در آن وضع خطرناك  خوابيده ام و از تعقيب ايشان در امان

 . پيشنهاد را با آغوش باز پذيرفت

 . تواريخ و جوامع حديث - 11



حديث غدير از احاديث مسلمه ميان سنى و شيعه ميباشد و متجاوز  - 12

با سندها و عبارتهاى مختلف آنرا نقل نموده اند و در كتب  از صد نفرصحابى

 و عبقات 79تفصيل بكتاب غاية المرام ص  عامه و خاصه ضبطشده براى

 . جلد غدير و الغدير مراجعه شود

 1 تاريخ ابى الفداء ج - 140 و 137 ص 2تاريخ يعقوبى ط نجف جلد  - 13

صحيح156ص   ابن ابى 437 ص 2 مروج الذهب ج - 107 ص 4بخارى ج  

 صحيح 176 ص 15مسلم ج   صحيح- 14 161 و 127 ص 1الحديد ج 

ريخ ابى تا437ص 2 و ج 23 ص 2 مروج الذهب ج 207 ص 4بخارى ج   

181 و 127 ص 1الفداء ج   . 

نزد پيغمبر بوديم كه على از دور نمايان شد پيغمبر : جابر ميگويد  - 15

سوگند بكسى كه جانم بدست اوست اين شخص و شيعيانش در  : فرمود

ان الذين آمنوا : ( وقتى آيه : عباس ميگويد  قيامت رستگار خواهندبود ابن

: نازل شد پيغمبر بعلى فرمود  (  البريةو علموا الصالحات اولئك هم خير

خواهيد  مصداق اين آيه تو و شيعيانت ميباشيد كه درقيامت خوشنود

بودوخدا هم از شما راضى است اين دو حديث و چندين حديث ديگر در كتاب 

326 و غاية المرام ص 379 ص 1المنثور ج  الدر  . 



مة بن زيد مجهز در مرض وفاتش لشكرى را بسردارى اسا) ص (محمد  - 16

داشت كه همه در اين جنگ شركت كنند و از مدينه بيرون روند  كرده اصرار

تخلف كردند كه از آن جمله ابوبكر و ) ص (اكرم  عده اى از دستور پيغمبر

 . ناراحت كرد عمر بودند و اين قضيه پيغمبر را بشدت

53 ص 1شرح ابن ابى الحديد ط مصر ج   . 

دوات و قلم حاضر كنيد تا نامه : وفاتش فرمود هنگام ) ص (پيغمبر اكرم 

بنويسم كه سبب هدايت شما شده گمراه نشويد عمر از اين  اى براى شما

مرضش طغيان:كار مانع شده گفت   2تا ريخ طبرى ج .كرده هذيان ميگويد  

 ص 5و النهايه ج   البدايه5 صحيح مسلم ج - 3 صحيح بخارى ج 436ص 

133ص  1 ابن ابى الحديد ج - 227  . 

همين قضيه در مرض موت خليفه اول تكرار يافت و خليفه اول بخالفت 

حتى در اثناء وصيت بيهوش شد ولى عمر چيزى نگفت و  عمر وصيت كرد و

حاليكه هنگام نوشتن وصيت بيهوش  خليفه اول را بهذيان نسبت نداد در

معصوم و مشاعرش بجا) ص (شده بود ولى پيغمبر اكرم   . بود 

260 ص 2فا ج روضة الص  . 



 ص 2 يعقوبى ج 135 - 123 و ص 58 ص 1شرح ابن ابى الحديد ج  - 17

460-445ص  2  تاريخ طبرى ج102  . 

 و 156 ص 1 تاريخ ابى الفداء ج 106 - 103 ص 2تاريخ يعقوبى ج  - 18

134 و 17 ص 1 ابن ابى الحديد ج 352 و 307 ص 2ج   مروج الذهب166  

. 

آيا كسى با بيعت ابيبكر : بن زيد گفت عمرو بن حريث بسعيد  - 19

هيچ كس مخالف نبود جز كسانى كه مرتد شده : داد  مخالفت كرد ؟ پاسخ

تا.بودند يا نزديك بود مرتد شوند  447 ص 2ريخ طبرى ج    . 

من در ميان شما دو چيز با ارزش : در حديث معروف ثقلين ميفرمايد  - 20

ك شويد هرگز گمراه نخواهيد شدميگذارم كه اگر به آنها متمس را بامانت  

. 

اين حديث با بيشتر .قرآن واهل بيتم تا روز قيامت از هم جدانخواهند شد 

نقل شده است ) ص (از سى و پنج نفر از صحابه پيغمبر اكرم  از صد طريق

 پيغمبر 211 غاية المرام ص -ثقلين  رجوع شود به عبقات جلد حديث

يباشد پس هر كهمن شهر علم و على درب آن م: فرمود  طالب علم است از  

 . درش وارد شود

359 ص 7البداية و النهاية ج   . 



 .  مكررا ذكر شده150-105 ص 2يعقوبى ج  - 21

و ائمه اهل بيت با ترغيب و ) ص (كتاب خدا و بيانات پيغمبر اكرم  - 22

طلب العلم فريضة : بتحصيل علم تا جائيكه پيغمبر اكرم ميفرمايد  تحريص

 . بهر مسلمانى واجب است  مسلم طلب دانشعلى كل

 . بحار

360 ص 7 البداية و النهاية ج - 23 55 ص 1ج   . 

 خدايتعالى در كالم خود - 25 129 و 126 و 111تاريخ يعقوبى ص  - 24

و: ميفرمايد  انه لكتاب عزيز ال ياتيه الباطل من بين يديه و ال من خلفه  

42سوره حم سجده آيه  ت گرامى كه هرگز باطل از پيش قرآن كتابى اس : 

 . و پس بĤن راه نخواهد يافت

ان الحكم اال هللا سوره يوسف جز خدا كسى نبايد حكم كند يعنى : ميفرمايد 

تنها شريعت و قوانين خدا است كه از راه نبوت بايد بمردم برسد و  شريعت

و لكن: ميفرمايد  ن آيه و با اي ) 40احزاب آيه ( رسول اهللا و خاتم النبيين  

و من لم : اعالم ميفرمايد ) ص (پيغمبر اكرم  ختم نبوت و شريعت را با

 هر كس 44سوره مائده آيه  يحكم بما انزل اهللا فاولئك هم الكافرون

 . مطابق حكم خدا حكم نكند كافر است



158 ص 1 تاريخ ابى الفداء ج 110 ص 2تاريخ يعقوبى جلد  - 26  . 

 گذشته از اينها 48 ص 3خ يعقوبى ج  تاري186 ص 3در المنثور ج  - 27

و اعلموا ان ما غنمتم من : قرآن كريم منصوص ميباشد  وجوب خمس در

21القربى سوره انفال آيه  شئى فان هللا خمسه وللرسول و لذى  . 

ابوبكر در خالفتش پانصد حديث جمع كرد عائشه ميگويد يك شب تا  - 28

يث را بياور پس همه احاد: مضطرب ديدم صبح بمن گفت  صبح پدرم را

 . آنها را آتش زد

237 ص 5كنزل العمال ج   . 

عمر بهمه شهرها نوشت نزد هر كس حديث هست بايد نابودش كند كنز 

237 ص 5العمال ج   . در زمان عمر احاديث زياد : محمد بن ابيبكر ميگويد 

 5طبقات ابن سعد ج .آنها را سوزانيدند  شد وقتى بنزدش آوردند دستورداد

140ص   . 

 .  و غير آن151 ص 1تاريخ ابى الفداء ج  - 29

در حجة الوداع عمل حج را براى حجاج كه از دور ) ص (پيغمبر اكرم  - 30

بشكل مخصوص مقرر ) طبق آيه فمن تمتع بالعمرة الخ ( شوند  بمكه وارد

آنرا ممنوع ساخت و همچنين در زمان رسول  داشت و عمر در خالفت خود



دائر بود ولى عمر)  موقت ازدواج( خدا متعه  در ايام خالفت خود آنرا قدغن  

در زمان  كرد و براى متخلفين مقرر داشت كه سنگسار شوند و همچنين

مهيا باش براى بهترين :رسول خدا در اذان نماز حى على خير العمل ت 

اين كلمه مردم را از : گفته ميشد ولى عمر گفت , نماز است  اعمال كه

كرد و همچنين در زمان رسول خدا بدستور آن   و قدغنجهاد باز ميدارد

نميگرفت ولى عمر اجازه داد  حضرت در يك مجلس يك طالق بيشتر انجام

حديث و فقه  كه در يك مجلس سه طالق داده شود قضاياى نامبرده در كتب

 . و كالم سنى و شيعه مشهوراست

160 ص 1 تاريخ ابى الفداء ج 131 ص 2تاريخ يعقوبى جلد  - 31  . 

3 االصابه ج 386 ص 4اسدالغابة ج  - 32  . 

 3 تاريخ طبرى ج 168 ص 1 ابى الفداء ج 150 ص 2تاريخ يعقوبى ج  - 33

 . آنها  و غير377ص 

397 ص 3 تاريخ طبرى ج 150 ص 2تاريخ يعقوبى ج  - 34  . 

جماعتى كه از اهل مصر بعثمان شوريدند عثمان احساس خطر كرده  - 35

: لب استمداد نمود اظهار ندامت كرد على بمصريين فرمود ابيطا از على بن

من از : قيام كرده ايدو عثمان توبه كرده ميگويد شما براى زنده كردن حق



روز ديگر بخواسته هاى شما ترتيب  رفتار گذشته ام دست برميدارم و تا سه

على از جانب عثمان  اثر خواهم داد و فرمانداران ستمكار را عزل ميكنم پس

اى ايشان قراردادى نوشته و ايشان مراجعت كردندبر  . 

در بين راه غالم عثمان را ديدند كه بر شتر او سوار و بطرف مصرف ميرود از 

گمان شده اورا تفتيش نمودند با او نامه اى يافتند كه براى والى  وى بد

بنام خدا وقتى عبدالرحمان بن عديس نزد : بدين مضمون  مصر نوشته بود و

و ريشش را بتراش و بزندان طويل المدة   صد تازيانه باو بزن و سرتو آمد

الحمق و سودان بن  محكومش كن و مانند اين عمل را درباره عمر بن

 . حمران و عروة بن نباع اجرا كن

تو بما : نامه را گرفتند و با خشم بجانب عثمان برگشته اظهار داشتند 

 . انكار نمود خيانت كردى

 .  حامل نامه بودغالم تو: گفتند 

 . پاسخ داد بدون اجازه من اين عمل را مرتكب شده

 . گفتند مركوبش شتر تو بود

نامه بخط منشى تو ميباشد: پاسخ داد شترم را دزديده اند گفتند   . 

 . پاسخ داد بدون اجازه و اطالع من اين كار را انجام داده



عفا دهى زيرا اگر اين پس بهر حال تو ليافت خالفت ندارى و بايد است: گفتند 

جازه تو انجام گرفته خيانت پيشه هستى و اگر اين كارهاى مهم بدون  كاربا

صورت گرفته پس بيعرضه گى و عدم لياقت تو ثابت  اجازه و اطالع تو

االن عمال ستمكار را عزل كن عثمان  ميشود و بهر حال يا استعفا كن و يا

تار كنمپاسخ داد اگر من بخواهم مطابق ميل شما رف پس شما حكومت  

 . داريد

تا ريخ طبرى .من چه كاره هستم ؟ آنان با حالت خشم از مجلس بلند شدند 

105-151 ص 2تاريخ يعقوبى ج  409-402  ص3ج   . 

377 ص 3تاريخ طبرى ج  - 36  . 

113 ص 2 تاريخ يعقوبى ج 98 ص 6صحيح بخارى ج  - 37  . 

132-129 ص 3 طبرى ج 111 ص 2يعقوبى ج  - 38  . 

 در روايات 9 ص 1 ابن ابى الحديد ج 113 ص 2تاريخ يعقوبى ج  - 39

كه بعد از انعقاد بيعت ابيبكر وى پيش على فرستاد و از وى  زيادى وارد شده

كه من عهد نكرده ام كه از خانه بجز براى نماز  بيعت خواست على پاسخ داد

 از ششماه وارد است كه على پس بيرون نروم تا قرآن را جمع كنم و باز

ميباشد و نيز وارد  بابيبكر بيعت كرد و اين دليل تمام كردن جمع قرآن



 است كه على پس ازجمع قرآن مصحف را بشتر بار كرده پيش مردم آورده

نشان داد و نيز وارد است كه جنگ يمانيه كه قرآن پس از آن تاليف شده در 

 كتب تاريخ و خالفت ابيبكر بوده است مطالب نامبرده در غالب سال دوم

 . مصحف شده اند يافت ميشود حديث كه متعرض قصه جمع

154 ص 2يعقوبى ج  - 40  . 

364 ص 2 مروج الذهب ج 155 ص 2يعقوبى ج  - 41  . 

15نهج البالغه خطبه  - 42  . 

) ع (اقليت انگشتشمار بپيروى على ) ص (پس از رحلت پيغمبر اكرم  - 43

ليت از صحابه سلمان و ابوذر و مقداد كردند و در راس اين اق از بيعت تخلف

نيز اقليت قابل توجهى بعنوان ) ع (خالفت على  و عمار بودند و در آغاز

متخلفين و مخالفين سر سخت سعيد  مخالف از بيعت سرباز زدند و از جمله

و بسر بن ارطاة  بن عاص و وليد بن عقبه و مروان بن حكم و عمرو بن عاص

و غير ايشان بودندبن جندب و مغيرة بن شعبه   . 

مطالعه بيوگرافى اين دو دسته و تامل در اعمالى كه انجام داده اند و 

كه تاريخ از ايشان ضبط كرده شخصيت دينى و هدف ايشان را  داستانهائى

 . بخوبى روشن ميكند



دسته اولى از اصحاب خاص پيغمبر اكرم و از زهاد و عباد و فداكاران 

د عالقه خاص پيغمبر اكرم بودند پيغمبر فرمود اسالمى و مور وآزاديخواهان

نفر را دوست دارد و مرا نيز امر كرده كه دوستشان  خدا بمن خبر داد كه چهار

 . دارم

نام ايشان را پرسيدند سه مرتبه فرمود على سپس نام ابوذر و سلمان و 

 . مقداد را برد

66 ص 1سنن ابن ماجه ج   . 

و امرى كه بر عمار عرضه شود حتما حق هر د: عايشه گويد رسول خدا فرمود 

ارشد,و   . آنها را اختيار خواهد كرد 

66 ص 1ابن ماجه   . 

راستگوتر از ابوذر در ميان زمين و آسمان وجود ندارد: پيغمبر فرمود   . 

68 ص 1ابن ماجه ج   . 

از اينان در همه مدت حيات يك عمل غير مشروع نقل نشده و خوبى بناحق 

ى متعرض نشده اند مال كسى را نربوده اند يا با فساد اندبعرض كس نريخته

و لى تاريخ از فجايع اعمال و تبهكاريهاى .نپرداخته اند  و گمراهى مردم

ناحق كه ريخته اند و مالهاى مسلمانان كه  دسته دوم پر است و خونهاى



اند از شماره بيرون است و با  ربوده اند و اعمال شرم آور كه انجام داده

ى نميتوان توجيه كرد جز اينكه گفته شودهيچ عذر چنانكه جماعت  ) 

خدا از اينان راضى بود و در هر جنايتى كه ميكردند آزاد) ميگويند  بودند و  

مقررات اسالمى كه در كتاب و سنت است در حق ديگران وضع شده بوده 

 . است

 ص 2 يعوبى ج 122 نهج البالغه خطبه 362 ص 2مروج الذهب ج  - 44

ن ابى الحديد اب160 180 ص 1ج    . 

366 ص 2 مروج الذهب ج 172 ص 1 ابى الفداء ج 2يعقوبى ج  - 45  . 

152 ص 2تاريخ يعقوبى جلد  - 46  . 

171 ص 1ابوالفداء ج  , 154 ص 2يعقوبى ج  - 47  . 

152 ص 2يعقوبى ج  - 48  . 

هنگاميكه عثمان در محاصره شورشيان بود بوسيله نامه از معاويه  - 49

اداستمد كردمعاويه دوازده هزار لشكر مجهز تهيه كرده بسوى مدينه حركت  

درحدود شام توقف نمايند و خودش نزد عثمان آمده  نمود ولى دستور داد

تو عمدا لشگر را در آنجا متوقف  : آمادگى لشگر را گزارش داد عثمان گفت

 . قيام كنى كردى تا من كشته شوم پس خون خواهى مرا بهانه كرده



25 ص 3 مروج الذهب ج 152 ص 2ى جيعقوب  . 

415 ص 2مروج الذهب ج  - 50  . 

بشأ ن نزول آيه و انطلق المالء منهم ان امشوا و اصبروا على آلهتكم  - 51

 و آيه لوال ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليال سوره 5آيه  سوره ص

تفاسير  در 9ودوا لو تدهن فيدهنون سوره قلم آيه   و آيه73اسرى آيه 

 . روايتى مراجعه شود

 . كتاب الغرر و الدرر آمدى و متفرقات جوامع حديث - 52

181 ص 1 ابن ابى الحديد ج 431 ص 2مروج الذهب ج  - 53  . 

6 ص 1 ابن ابى الحديد ج 2اشباه و نظاير سيوطى در نحو ج  - 54  . 

 . رجوع شود بنهج البالغه - 55

يا : عرض كرد ) ع (لى در بحبوحه جنگ جمل عربى خدمت ع - 56

خدا واحد است ؟ مردم از هر طرف بوى حمله  اميرالمؤمنين تو ميگويى

اى عرب مگر پراكندگى قلب و: كرده گفتند  تشويش خاطر على را مشاهده  

باصحاب خود) ع (نميكنى كه ببحث علمى ميپردازى ؟ على  اين مرد : فرمود 

وم هم جز روشن شدنرا بحال خود بگذاريد زيرا من در جنگ با اين ق عقائد  



درست و مقاصد دين منظورى ندارم سپس تفصيال بپاسخ سؤال عرب 

 . پرداخت

65 ص 2ج , بحار   . 

9-6 ص 1ابن ابى الحديد ج  - 57  . 

 .  و ساير تواريخ191 ص 2يعقوبى ج  - 58

160 ص 4ابن ابى الحديد ج  - 59  . 

124 ص 4طبرى ج   . 

 2 يعقوبى ج - 61 ) 59شماره ( درك  همين م- 60 203 ص 3ابن اثير ج 

193ص   . 

202 ص 2يعقوبى ج  - 62  . 

يزيد مردى بود عياش و هوسران و دائم الخمر لباسهاى حرير و جلف  - 63

ميمونى داشت كه مالزم و همبازى وى بودند مجالس شب  ميپوشيد سگ و

او برگزارميشد نام ميمون او ابوقيس بود و  نشينى او با طرب و ساز وشراب

ميكرد گاهى هم سوار اسبش  را لباس زيبا پوشانيده در مجلس شربش حاضر

3 مروج الذهب جلد 196 ص 2كرده بمسابقه ميفرستاد يعقوبى ج   77ص  

183 ص 1 ابوالفداء ج 5 ص 3 مروج الذهب ج - 64  . 



 .  نقل از كتاب االحداث72النصايح الكافيه ص  - 65

كتب معاويه نسخة : ب االحداث قال روى ابو الحسن المدائنى فى كتا - 66

انى برئت الذمة ممن روى شيئا من : عماله بعدعام الجماعة  واحدة الى

كتاب النصائح الكافيه تأ ليف محمد بن عقيل  فضل ابى تراب و اهل بيته

 - 67 194النصايح الكافيه ص   و باز87 هجرى ص 1368چاپ نجف سال 

73-72النصايح الكافيه ص   . 

78-77 و 64 و 58ايح الكافيه ص النص - 68  . 

100سوره توبه آيه  - 69  . 

 ص 3 مروج الذهب جلد 190 ص 1 ابوالفداء ج 216 ص 2يعقوبى ج  - 70

 .  و تواريخ ديگر64

 3 مروج الذهب ج 192 ص 1 ابوالفداء ج 243 ص 2تاريخ يعقوبى ج  - 71

78ص   . 

 ص 3ذهب ج  مروج ال192 ص 1 ابيالفداء ج 224 ص 2يعقوبى ج  - 72

81 . 

73 ص 3تا ريخ يعقوبى ج .وليد بن يزيد  - 73  . 

 . وليد بن يزيد - 74



228 ص 3مروج الذهب ج   . 

 . بحث امام شناسى همين كتاب - 75

قم( معجم البلدان ماده  - 76  ) . 

66 ص 3 يعقوبى ج 219-217 ص 3مروج الذهب ج  - 77  . 

 .  و ساير مدارك شيعه12كتاب بحار ج  - 78

84 ص 3تاريخ يعقوبى ج  - 79  . 

 .  و تواريخ ديگر208 ص 1 ابوالفداء ج 79 ص 3يعقوبى ج  - 80

268 ص 3مروج الذهب ج  , 86 ص 3يعقوبى ج  - 81  . 

270 ص 3 مروج الذهب ج 86 ص 3يعقوبى ج  - 82  . 

212 ص 1 ابيالفداء ج 96-91 ص 3يعقوبى ج  - 83  . 

6 ص 2تاريخ ابيالفداء ج  - 84  . 

33 ص 2ابى الفداء ج  , 198 ص 3يعقوبى ج  - 85  . 

ع( احواالت حضرت صادق 12كتاب بحار ج  - 86  ) . 

 . قصه جسر بغداد - 87

 . كتاب آغانى ابى الفرج قصه امين - 88

 . تواريخ - 89



 . ابى الفداء و تواريخ ديگر - 90

 . بتواريخ مراجعه شود - 91

97 ص 1الحضارة االسالميه ج  - 92  . 

254 ص 1 الملل و النحل ج 373 ص 4روج الذهب ج م - 93  . 

50 ص 3 و ج 63 ص 2تاريخ ابيالفداء ج  - 94  . 

 . بتواريخ كامل و روضة الصفا و حبيب السير مراجعه شود - 95

 تاريخ حبيب - 98 تايخ حبيب السير - 97 3تاريخ كامل و ابيالفداء ج  - 96

الجنات و رياض العلماء به نقل  روضات - 99ابى الفداء و غير آنها  السير و

روضات و كتاب مجالس و وفيات  - 100 365  ص2ريحانة االدب ج 

 . غيره  روضة الصفا و حبيب السير و- 101االعيان 

 . روضة الصفا و حبيب السير - 102

مطالب فصل از ملل و نحل شهرستانى و كامل ابن اثير مأ خوذ  - 103

 . است

بن اثير و روضة الصفا و حبيب السير و مطالب فصل از كامل ا - 104

و نحل شهرستانى و بعضى جزئيات آن از تاريخ آقاخانيه مأ  ابيالفداء و ملل

 . خوذ است



از آيه فهميده ميشود كه پرستش در دين خدا فرع توحيد بر اساس  - 105

 . است آن تنظيم شده

 و توصيف فرع درك است و از آيه فهميده ميشود كه جز مخلصين - 106

بنحوى كه بايد شناخته شود نميشناسند و خدا از توصيف  پاك شدگان خدا

 . ديگران منزه است

از آيه فهميده ميشود كه براى لقاء حق جز توحيد و عمل صالح راهى  - 107

 . نيست

 . از آيه فهميده ميشود كه پرستش واقعى خدا منتج يقين است - 108

لوازم يقين مشاهده ملكوت از آيه فهميده ميشود كه يكى از  - 109

 . است آسمانها و زمين

از آيات فهميده ميشود كه سرنوشت ابرار در كتابى است بنام  - 110

بسيار( عليين  كه مقربان خدا آنرا مشاهده ميكنند و ضمنا از لفظ ) بلند  

كتاب مخطوط نيست بلكه عالم قرب و ارتقاء  يشهده پيدا است كه مراد

 . است

هميده ميشود كه علم يقين مورث مشاهده سرانجام حال از آيه ف - 111

ميباشد, ناميده ميشود ) جهنم  ) اشقياء كه جحيم  . 



در روايتى كه عامه و خاصه نقل ) ص (و از اين جا كه پيغمبر اكرم  - 112

ما گروه پيامبران با مردم باندازه خرد ايشان سخن :ميفرمايد كرده اند

37 ص 1ميگوئيم بحار ج  203 ص 1 كافى ج اصول -   . 

 . مدرك روايت در بخش اول گذشت - 113

 .  در پاورقى قرآن در اسالم نيز هست231نهج البالغه خطبه  - 114

6 ص 2در المنثور ج  - 115  . 

28 ص 19 بحار ج 8تفسير صافى ص  - 116  . 

127آيه , سوره شعراء  - 117  . 

74آيه , سوره حجر  - 118  . 

4تفسير صافى ص  - 119  . 

 و در تفاسسير مرسال از آنحضرت 15سفينة البحار تفسير صافى ص  - 120

در كافى و تفسير عياشى و معانى االخبار رواياتى در اين  منقول است و

 . معنى نقل شده

117 ص 1بحار ج  - 121  . 



مسئله فسخ قرآن بحديث يكى از مسائل علم اصول است و جمعى  - 122

ز قضيه فدك نيز معلوم ميشود كه خليفه اول قائلند و ا از علماء عامه بĤن

 . نيز بĤن قائل بوده است

و گواه اين مطلب تأ ليفات زيادى است كه علماء در اخبار موضوعه  - 123

همچنين در كتب رجال جماعتى از رواة را كذاب و وضاع معرفى  كرده اند و

 . نموده اند

139 ص 1بحار ج  - 124  . 

117 ص 1بحار ج  - 125  . 

 . بحث حجيت خبر واحد از علم اصول - 126

55 ص 1بحار ج  - 127  . 

 . در اين مسائل ببحث اجتهاد و تقليد از علم اصول مراجعه شود - 128

231 ص 11 اعيان الشيعه ج - 78وفيات ابن خلكان ص  - 129  . 

 .  و اعيان الشيعه و ساير كتب تراجم- 190وفيات ص  - 130

 . اتقان سيوطى - 131

 . بخش اول كتاب - 132

1شرح ابن ابى الحديد اوايل ج  - 133  . 



مطالب فوق را از اخبار الحكماء و وفيات و ساير كتب تراجم بايد  - 134

 . بدست آورد

عبادت سه نوع است گروهى خدا را از ترس : امام ششم ميفرمايد  - 135

ك پرستش بردگان ميباشد و گروهى خدا را براى پاداش ني ميپرستند و آن

ميباشد و گروهى خدا را بمهر و محبت  ميپرستند و آن پرستش مزدوران

نيكوترين پرستشها است  ميپرستند و آن پرستش آزاد مردان است و آن

208 ص 15بحار ج   . 

 . بكتب تراجم و تذكرة االولياء و طرائق و غير آن مراجعه شود - 136

خود درآورده بودند خداى متعال ميفرمايد و رهبانيتى كه نصارى از  - 137

حقشان ننوشته بوديم جز اينكه در اين كار رضاى خدا را منظور  ما آنرا در

27داشتند سوره حديد آيه   . 

خدا نيست آنكه خود تحت احاطه معرفت : ميفرمايد ) ع (على  - 138

186 ص 2ج , دليل را بسوى خود هدايت ميكند بحار  درآيد او است كه  . 

عرف ربه, من عرف نفسه  - 139  . 

اعرفكم بربه, اعرفكم بنفسه  - 140  . 



قالت رسلهم افى : در كتاب خدا باين برهان اشاره كرده ميفرمايد  - 141

آيا ميشود در خدا  ( 10فاطر السماوات و االرض سوره ابراهيم آيه  اهللا شك

 عدم را شكافته و -آسمانها و زمين را بوجود آورده  شك كرد خدائى كه

ين را پديدار ساختهآسمانها و زم  . است 

ان فى السماوات و االرض اليات للمؤمنين : خدايتعالى ميفرمايد  - 142 (

و فى. و اختالف الليل والنهار .خلقكم و مايبث من دابة آيات لقوم يوقنون  

السماء من رزق فاحيابه االرض بعد موتها و تصريف الرياح  وما انزل اهللا من

 . آيات لقوم يعقلون

ات اهللا تتلوها عليك بالحق فباى حديث بعداهللا و آياته يؤمنون تلك آي

6-3آيه  سوره جاثيه  . 

نزديك شد و گفت ) ع (مرد عربى در جنگ جمل باميرالمؤمنين على  - 143

يا:  خدا يكى است ؟ مردم از هر سو بمرد عرب : اميرالمؤمنين آيا ميگوئى  

ن تا چه اندازه تقسم قلب آيا نميبينى كه اميرالمؤمني : حمله كرده گفتند

دارد ؟) تشويش خاطر (  او را بحال خود بگذاريد زيرا : اميرالمؤمنين فرمود 

 . كه ما ازين جماعت ميخواهيم آنچه اين مرد عرب ميخواهد همانست



خدا يكى است چهار قسم است :اينكه گفته ميشود: پس بمرد عرب فرمود 

عنى درست است اما آن چهار معنى درست نيست و دو م دو معنى از آن

كه كسى گويد خدا يكى است  دو معنى كه درست نيست يكى اين است

دوم ندارد  وعدد و شماره را در نظر گيرد اين معنى درست نيست زيرا آنكه

خدا سوم سه تا است: داخل عدد نميشود آيا نميبينى كه كسانيكه گفتند   

كى اينست كه كسى كافر شدند ؟ و ي) اشاره بقول نصارى ثالث ثالثه  )

فالنى يكى: بگويد  يا واحد ( از مردم است يعنى نوعى است از اين جنس  

اين معنى نيز در) است از اين نوع  خدا درست نيست زيرا تشبيه است و  

و اما دو معنى كه در خدا.خدا از شبيه منزه است  درست است يكى اينست  

 . ندارد  اشياء شبيهخدا يكى است باين معنى كه در ميان: كه كسى گويد 

احد يعنى ( خدا يكى است : و يكى اينكه كسى گويد .خدا چنين است 

) انقسام برنميدارد نه درخارج و نه در عقل و نه در وهم  هيچگونه كثرت و

 . خدا چنين است

شناختن خدا همان يگانه دانستن او : ميفرمايد ) ع (و باز على  .65بحار ص 

نى اثبات وجود خدايتعالى كه وجودى است يع) 186 ص 2بحار ج  ) است



اثبات وحدانيت وى كافى است زيرا دوم براى  نامتناهى و غير محدود در

 . نامتناهى تصور ندارد

خدا هستى ثابت دارد و علم او خود او است : امام ششم ميفرمايد  - 144

معلومى نبود و سمع او خود اوست در حاليكه مسموعى نبود و  در حاليكه

او خود او بود دربصر  حاليكه مبصرى نبود و قدرت او خود او بود در حاليكه  

و .125 ص 2مقدورى نبود بحار ج  اخبار اهل بيت در اين مسائل از شماره  

 .  مراجعه شود2ج  بيرون است بنهج البالغه و توحيد و عيون و بحار

لى خداى تعا: امام پنجم و ششم و هشتم عليهم السالم ميفرمايند  - 145

با ظلمت مخلوط نيست و علمى است كه جهل در آن نيست  نورى است كه

129 ص 2بحار ج  و حياتى است كه مرگ در آن نيست  . 

مردم در صفات سه مذهب دارند گروهى صفات : ميفرمايد ) ع (امام هشتم 

ميكنند با تشبيه بديگران و گروهى صفات را نفى ميكنند و راه  را بخدا اثبات

 2صفات است با نفى تشبيه بديگران بحار ج   و آن اثباتحق مذهب سوم

94ص   . 



خداوند تبارك و تعالى با زمان و مكان و : امام ششم ميفرمايد  - 146

و سكون متصف نميشود بلكه او آفريننده زمان و مكان و  حركت و انتقال

 . ( 96  ص2بحار ج ( حركت و سكون است 

ته در ذات خود عالم بود در حاليكه خدا پيوس: امام ششم ميفرمايد  - 147

و متكلم : گفتم : نبود و قادربود در حاليكه مقدورى نبود راوى گويد  معلومى

خدا بود و متكلم نبود پس از آن كالم را .كالم حادث است  : بود ؟ فرمود

 . احداث و ايجاد كرد

ر اراده از مردم ضمي: ميفرمايد ) ع (و امام هشتم  ) .147 ص 2بحار ج  )

از آن فعل پيدا ميشود و از خدا احداث و ايجاد اوست و بس  است و پس

 2و تفكر ندارد بحار چاپ كمپانى جلد ) قصد  ) زيرا خدا مانند ما تردى وهم

144ص   . 

خدايتعالى وقتيكه چيزى را اراده كرد : ميفرمايد ) ع (امام ششم  - 148

( ه قضا كرد امضاء و وقتيكه تقدير كرد قضا ميكند و وقتيك مقدر ميكند

ميكند بحار چاپ) اجراء  34 3كمپانى ج    . 

 . بحار - 149



و ) ع ( از يزيد شامى از امام هشتم 6 ص 3 و از امام ششم ج 5 ص 3ج 

خدا بĤفرينش خود مهربانتر از آنست : فرمودند ) ع (ششم  امام پنجم و

 آنست كه از آن عذاب كند و خدا عزيزتر از آنان را بگناه اجبار كند و پس

و باز امام ششم.امرى را بخواهد و نشود  خدا اكرم از آنست كه : ميفرمايد  

آنست كه در ملك  مردم را بچيزى كه قدرت ندارند تكليف كند و اعز از

اشاره بدو مذهب ) 15 ص 3بحار ج ( اوامرى بوجود آيد كه وى نميخواهد   

 . جبر و تفويض است

ه اش را داده و پس ازآن راهنمائى خدائيكه بهرچيزى آفرينش ويژ - 150

بسوى(كرده   . ( هدف زندگى و آفرينش 

 . هر كدام هدف و غايتى دارد كه آنرا در پيش بگيرد - 151

ما آسمانها و زمين و آنچه را كه در ميان آنها است براى اينكه  - 152

نيافريديم آنها را مگر با آفرينش ) بيهدف نيستند (نيافريديم  , بازى كنيم

هدف و غرضى در( ق ح ولى بيشترمردم نميدانند) ميان است    . 

افراد انسان حتى ساده ترين و بيفكرترين آنان بحسب طبع دوست  - 153

انسانى انسانى وضعى داشته باشد كه همه با آسايش و صلح  دارد كه جهان

فلسفى خواستن و ميل و رغبت و اشتها اوصافى  و صفا زندگى كنند و از نظر



ضافى و ارتباطى و با دو طرفهستند ا قائمندمانند خواهان و خواسته و  

داشتنى امكان  دوست دارنده و دوست داشته شده و روشن است اگر دوست

 نداشت دوست داشتن آن معنى نداشت و باالخره همه اينگونه بدرك نقص

 . برميگردد و اگر كمال امكان نداشت نقص معنى نداشت

هر فرد ( م را در ميانشان قسمت نموديم ما معيشت و زندگى مرد - 154

و برخى از ايشان را برترى داديم تا بعضى از ) آنست  متكفل بخشى از

چنانكه هر يك از كارگر و كارفرما با  ايشان بعضى را تحت تسخير بياورند

رئيس و مرئوس و  موقع اختصاصى خود ديگرى را مسخر دارد و همچنين

شندهموجر و مستأ جر و خريدار و فرو  . 

آفريده شده وقتيكه بوى شر و ناگوارى مس ) حريص ( انسان هلول  - 155

رسيد( كرد ديگران را منع ميكند, و وقتيكه خيرى با برسد , جزع  (   . 

ما وحى كرديم بسوى تو چنانكه وحى كرديم بسوى نوح و پيغمبرانى  - 156

گان بشر بودند  پيغمبرانى كه نويد دهندگان و ترسانند-بودند  كه بعد از او

فرستادن پيغمبران مردم بخدا حجتى نداشته باشند بديهى  براى اينكه پس از

خدا كافى بود حاجتى به پيغمبران در  است كه اگر عقل در اتمام حجت

 . اتمام حجت نبود



بغير ما نميپردازند و ( و پيغمبران را بسوى خود جمع آورى كرديم  - 157

براهى راست رسانيديمو ) اطاعت نميكنند  از غير ما  . 

تنها اوست كه داننده غيب است و بغيب خود كسى را مسلط  - 158

( را از پيغمبران و درين صورت از پس و پيش او  نميكند مگر پسنديدگان

مراقبت كامل و رصدى) پيغمبر يا وحى  براه مياندازد كه محققا پيامهاى  

 . خدى خود را برسانند

شودبمقدمه كتاب مراجعه  - 159  . 

( را بسوى تو بحق در حاليكه كتابى ) قرآن ( و فرستاديم كتاب  - 160

را كه در برابر خود دارد تصديق ميكند و تسلط و برترى ) انجيل  مانند توراة و

 . دارد نسبت به آن

و تحقيقا قرآن كتابى است گرامى و از حريم خود منع كننده كه هيچ  - 161

داز پس و پيش نميپذير باطلى را  . 

محمد پدر كسى از شماها نيست بلكه پيغمبر خدا و ختم كننده  - 162

 . پيغمبران ميباشد

 و نازل كرديم بسوى تو كتاب را در حاليكه روشن كننده هر چيز است - 163

. 



توصيه شده و ) ع (خدا تشريع فرمود براى شما از دين آنچه بنوح  - 164

) ع ( بابراهيم و موسى و عيسى بخودت وحى كرديم و آنچه را كه آنچه را كه

مقام امتنان است و معلوم است در اين صورت  توصيه شده است آيه در

اند اگر پيغمبر ديگرى صاحب  اگر غير از اين پنج تن كه در آيه ذكر شده

 . شريعت بود ذكر ميشد

و وقتيكه از پيغمبران پيمانشان را گرفتيم و از تو و ابراهيم و  - 165

 .  از ايشان پيمان محكمى گرفتيمو موسى و عيسى

در مطالب اين فصل به ) الفقر فخرى ( در روايت مشهور ميفرمايد  - 166

 .  و غير آن مراجعه شود6ابن هشام و سيره حلبى و بحار ج  كتاب سيره

فليأ توا بحديث مثله ان كانوا صادقين سوره طور : چنانكه ميفرمايد  - 167

34آيه  ى مانند قرآن بياورنداگر راست ميگويند سخن   . 

ام يقولون افتراه قل فأ توا بعشر سور مثله : چنانكه ميفرمايد  - 168

 بلكه 15ادعوا من استطعتم من دون اهللا سوره هود آيه  مفتريات و

قرآن را) ص (محمد : ميگويد  بخدا تهمت بسته بگو بنابراين ده سوره  

د استمداد كنيدميتواني افترائى مانند قرآن بياوريد و از هر كه  . 



ام يقولون افتراه قل فأ توا بسورة مثله سوره : چنانكه ميفرمايد  - 169

: قرآن دروغى است كه بخدا بسته بگو : بلكه ميگويند  38 يونس آيه

 چنانكه از يكى از سخنوران - 170: بياوريد  بنابراين يك سوره مانند قرآن

فقال ان هذا اال سحر: عرب نقل ميكند  ن هذا اال قول البشر سوره يؤثر ا 

وليد پس از فكر بسيار پشت بحق ( 25-24مدثر آيه  كرده و سركشى  

نيست اين قرآن جز سخن بشر) جذاب ( اين قرآن جز سحر : گفت ) نموده   

 . نيست

فقد لبثت فيكم عمرا : ميفرمايد ) ص (چنانكه از زبان پيغمبر اكرم  - 171

 من در ميان شما پيش از 16يه آ, افال تعقلون سوره يونس  من قبله

و گذرانيده ام آيا تعقل نميكنيد ؟ و  نبوت و نزول قرآن عمرى بوده

و ما كنت تتلو من قبله من كتاب و ال: ميفرمايد  تخطه بيمينك سوره  

دست   تو پيش از نزول قرآن نوشته اى را نميخواندى و با48عنكبوت آيه 

تم فى شك مما نزلنا على عبدنا فأ و لو كن: و باز ميفرمايد .خود نمينوشتى 

 و اگر از قرآنى كه به بنده خودمان 23بسورة من مثله سوره بقره آيه  توا

( ميباشيد يك سوره از شخصى كه در شرائط وجود  نازل كرديم در شك



مانند) نخواندن و ننوشتن و مربى نديدن  باشد بياوريد تا ) ص (محمد  

 . معلوم شود كه قرآن سخن خدا نيست

افال يتدبرون القرآن و لو كان من عند غير اهللا : چنانكه ميفرمايد  - 172

 آيا در قرآن تدبر نميكنند و اگر 82فيه اختالفا كثيرا سوره نساء آيه  لوجدوا

 . بود در آن اختالف بسيارى مييافتند از پيش غير خدا

 .  از اعتقادات صدوق161 ص 3بحار ج  - 173

زخ باب البر2بحار ج  - 174  . 

79 ص 14 بحار چاپ كمپانى جلد - 176 باب البرزخ 2بحار ج  - 175  . 

    

    

    

و ) ص (درباره مطالب مربوط به امامت و جانشينى پيغمبر اكرم  - 177

 26ص  , 2ج , تاريخ يعقوبى : به مدارك زير مراجعه شود  حكومت اسالمى

61الى   . 

126ص  , 1ج , اء تا ريخ ابيالفد .271 - 223ص  , 2ج , سيره ابن هشام   . 

 .  از مسند احمد و غير آن664غايه المرام ص 



براى اثبات خالفت على بن ابيطالب بĤياتى از قرآن استدالل شده و  - 178

انما وليكم اهللا و رسوله و الذين آمنوا الذين : آنها اين آيه است  از جمله

ولى  ) 55ه سوره مائده آي( يؤتون الزكوة و هم راكعون  يقيمون الصلواة و

و رسولش و مؤمنان هستند كه نماز  امر و صاحب اختيار شما فقط خدا

مفسرين سنى و.ميخوانند و در حال ركوع صدقه ميدهند  شيعه اتفاق دارند  

كثيرى از  كه آيه مذكور در شأ ن على ابن ابيطالب نازل شده است و روايات

 . عامه و خاصه نيز بر آن داللت دارد

روزى نماز ظهر را با پيغمبر خوانديم سائلى از مردم : ويد ابوذر غفارى ميگ

كمك نمود ولى كسى باو چيزى نداد سائل دستش را بجانب  تقاضاى

خدايا: آسمان بلند كرده گفت  شاهد باش در مسجد پيغمبر كسى بمن  

على بن ابيطالب در حال ركوع بود با.چيزى نداد  انگشتش بسائل اشاره كرد  

دست آن حضرت گرفته رفتاو انگشتر را از   . 

پيغمبر كه جريان را مشاهده ميفرمود سرش را بجانب آسمان بلند كرده و 

: عرضه داشت خدا شرح صدرى بما عطا كن و : خدايا برادرم موسى بتو گفت 

زبان گويائى بمن بده تا سخنانم را بفهمند و  كارهايم را آسان گردان و

دهبرادرم هارون را وزير و كمك من قرار ب  . ما بازوى : پس وحى نازل شد كه 



بشما عطا خواهيم  تو را بواسطه برادرت محكم ميگردانيم و نفوذ و تسلطى

 . نمود

هنوز سخن پيغمبر تمام : ابوذر ميگويد .خديا وزير و پشتيبانم قرار بده 

ذخائر العقبى تأ ليف طبرى ط قاهره سال ( كه آيه نازل گشت  نشده بود

كور باحديث مذ ) 16 ص 1356  نيز 293 ص 2اندكى اختالف در المنثور ج  

103بحرانى در كتاب غاية المرام ص .نقل شده  حديث از كتب عامه  24 , 

از. حديث از كتب خاصه در شأ ن نزول آيه نقل كرده است 19و  جمله آيات  

اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فال تخشوهم و اخشون: اين آيه است   . 

 دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم االسالم اليوم اكملت لكم

سوره( دينا  كفار امروز از بر چيده شدن دستگاه اسالم نا  ) : 6مائده آيه  

آنان نهراسيد ولى از من امروز دين شما را كامل و  اميد شدند پس ديگراز

 . اسالم را براى شما برگزيدم نعمت خود را بر شما تمام نمودم و

روزى خواهد : قبل از نزول آيه كفار اميدوار بودند كه : ت كه ظاهر آيه اينس

دستگاه اسالم برچيده شود ولى خداوند متعال بواسطه انجام كارى  آمد كه

نابودى اسالم مأ يوس گردانيده و همان كار سبب  آنان را براى هميشه از

البد از امورجزئى مانند جعل  كمال و استحكام اساس دين بوده است و



كه بقاء اسالم   از احكام نبوده بلكه موضوع قابل توجه و مهمى بودهحكمى

 . مربوط بĤن بوده است

يا ايها.ظاهرا اين آيه با آيه ايكه در اواخر اين سوره نازل گشته بيربطنباشد   

الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و اهللا 

و خدا تو .اى پيغمبر نداده اى  ) : 72 سوره مائده آيه( الناس  يعصمك من

 . متوجه تو باشد در امان خواهد داشت را از هر گونه خطريكه

خدا موضوع قابل توجه و بسيار مهمى را كه اگر : اين آيه داللت ميكند كه 

نگيرد اساس اسالم و رسالت در خطر واقع ميشود به پيغمبردستور  انجام

مبر از مخالفت و كارشكنى مردم بوده پيغ داده ولى ازبس با اهميت

تا .خير ميانداخته است  ميترسيده و بانتظار موقعيت مناسب آن را بتأ

بايد در: اينكه از جانب خدا امر مؤكد و فورى صادر شده كه  انجام اين  

 . دستور تعلل نورزى و از هيچ كس نهراسى

قانون نه آن اين موضوع هم البد از قبيل احكام نبوده زيرا تبليغ يك يا چند 

را دارد كه از عدم تبليغش اساس اسالم واژگون گردد و نه پيغمبر  اهميت

اين قرائن و شواهد مؤيد اخبارى .ترسى داشته است  اسالم از بيان قوانين

آيه هاى: هستند كه داللت دارند كه  مذكور در غدير خم درباره واليت على بن  



نو بسيارى از مفسري.ابيطالب نازل گشته است  شيعه و سنى نيز آن را تأ  

 . ييد نموده اند

پيغمبر در غدير خم مردم را بسوى على دعوت : ابو سعيد خدرى ميگويد 

او را گرفته بطورى بلند كرد كه سفيدى زير بغل رسول خدا  نموده بازوهاى

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت  : نمايان شد سپس آيه نازل شد

سالم دينا پس پيغمبرعليكم نعمتى و رضيت لكم اال اهللا اكبر از : فرمود  

 كامل شدن دين و تمامى نعمت و رضايت خدا و واليت على بعد از من

هر كس من صاحب اختيار و متصدى اموراو هستم على : سپس فرمود

 . صاحب اختيارش ميباشد

هر كس او را .خدايا با دوست على دوست باش و با دشمنش دشمنى كن 

بحرانى در .كن و هر كس او را رها كرد تو نيز او را رها كن  يارى نموده ياريش

336كتاب غاية المرام ص   حديث از طرق 15حديث از طرق عامه و  6 , 

 . خاصه در شأ ن نزول اين آيه نقل كرده است

دشمنان اسالم كه در راه نابودى آن از هيچ كارى خوددارى : خالصه سخن 

د فقط بيك جهت اميدوار بودند آنها از همه جا مأ يوس گشتن نمينمودند و

نگهبان اسالم پيغمبر است وقتى از دنيا رفت  فكر ميكردند كه چون حافظ و



و لى در .برايش حتمى خواهدبود  اسالم بيقيم و سرپرست ميگردد و نابودى

سرپرست و  غديرخم انديشه آنان باطل شت و پيغمبر على را بعنوان

پس از على هم اين وظيفه سنگين و متصدى اسالم بمردم معرفى نمود و 

 . بعهده دودمان پيغمبركه از نسل على بوجود ميĤيند خواهد بود ضرورى

براى توضيح بيشتر رجوع شود بتفسير الميزان تأ ليف استاد عالمه طباطبائى 

64 - 50 ص 6و ج  214 - 177  ص5ج   ) . 

غديرخم توقف پيغمبر اسالم بعد از مراجعت از حجه الوداع در : حديث غدير 

مسلمين را گرد آورده پس از اداى خطبه اى على را بواليت و پيشوائى  نموده

 . مسلمين منصوب كرد

در سفر حجه الوداع خدمت رسول خدا بودم وقتى به غديرخم : براء ميگويد 

دستور داد آن مكان را پاكيزه نمودند سپس دست على را گرفته  رسيديم

: آيا اختيار دار شما نيستم پاسخ دادند : ودفرم طرف راست خودش قرار داده

 . اختيار ما بدست شما است

هر كس من موال و صاحب اختيار او هستم على موالى او : پس فرمود 

اين مقام گوارايت باد : پس عمر بن الخطاب بعلى گفت  خواهد بود خدايا

ج  و 208 ص 5البداية و النهاية ج .شدى  كه تو موالى من و تمام مؤمنين
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23 ص 2فصول المهمه تأ ليف ابن صباغ ج   . 

 بحرانى در كتاب - 31 هجرى ص 1369خصائص تأ ليف نسائى ط نجف سال 

79غاية المرام ص   طريق از 43 طريق از عامه و89مانند اين حديث را به  

 . خاصه نقل كرده است

مثل اهل بيت من : پيغمبر فرمود : ابن عباس ميگويد  : حديث سفينه

كه هر كس در آن سوار شد نجات يافت و هر كس  مثل كشتى نوح است

 . تخلف نمود غرق گشت

 150 الصواعق المحرقه تأ ليف ابن حجر ط قاهره ص - 20ذخائر العقبى ص 

تا ريخ .84و  بصار  كتاب نور اال307الخلفاء تأ ليف جالل الدين سيوطى ص  

114تأ ليف شبلنجى ط مصر ص   حديث 237بحرانى در غاية المرام ص  - 

 . خاصه نقل كرده است مذكور را به يازده طريق از عامه و هفت طريق از

گويا خدا مرا : زيد بن ارقم از پيغمبر نقل كرده كه فرمود : حديث ثقلين 

ين را در دعوت نموده بايد اجابت كنم ولى دو چيز بزرگ و وز بسوى خويش

كتاب: بين شما ميگذارم  خدا واهل بيتم مواظب باشيد كه چگونه با آنها  



نخواهند شد تا اينكه بر كوثر من  رفتار ميكنيدآن دو امر هرگز از هم جدا

 . وارد شوند

 فصول المهمة ص - 16 ذخائر العقبى ص - 209 ص 5البداية و النهاية ج 

 39 در غاية المرام - 147الصواعق المحرقه ص  30  خصائص ص- 22

 . شده است  حديث از خاصه نقل82حديث از عامه و 

حديث ثقلين از احاديث مسلم و قطعى است كه بسندهاى بسيار و عبارات 

از اين .شده و سنى و شيعه بصحتش اعتراف و اتفاق دارند  مختلفى روايت

 : استفاده ميشود حديث و امثالش چند مطلب مهم

قيامت در بين مردم باقى ميماند عترت پيغمبر نيز تا چنانچه قرآن تا  - 1

يعنى هيچ زمانى از وجود امام و رهبر حقيقى .باقى خواهند ماند  قيامت

 . خالى نميگردد

پيغمبر اسالم بوسيله اين دو امانت بزرگ تمام احتياجات علمى و  - 2

 تأ مين نموده و اهل بيتش را بعنوان مرجع علم و دانش دينى مسلمين را

 . اعمالشان را معتبر دانسته است بمسلمين معرفى كرده اقوال و



قرآن و اهل بيت نبايد از هم جدا شوند و هيچ مسلمانى حق ندارد از  - 3

بيت اعراض كند و خودش را از تحت ارشاد و هدايت آنان بيرون  علوم اهل

 . نمايد

, د مردم اگر از اهل بيت اطاعت كنند و با قول آنان تمسك جوين - 4

 . هميشه حق در نزد آنهاست گمراه نميشوند و

جميع علوم الزم و احتياجات دينى مردم در نزد اهل بيت موجود است و  - 5

آنها پيروى نمايد در ضاللت واقع نميشود و بسعادت حقيقى  هر كس از

 . نائل ميگردد

و بواسطه همين قرينه معلوم .يعنى اهل بيت از خطا و اشتباه معصومند 

د كهميشو تمام خويشان و, مراد از اهل بيت و عترت  :  اوالد پيغمبر  

ميباشند كه از هر جهت علوم دين كامل باشند و  نيست بلكه افراد معينى

نداشته باشد تا صالحيت رهبرى داشته  خطا و عصيان در ساحت وجودشان راه

 فرزندش كه يكى پس از باشند و آنها عبارتند از على بن ابيطالب و يازده

چنانچه در روايات نيز بهمين معنا.ديگرى بامامت منصوب شدند  تفسير  

 . شده است



خويشان تو كه : به پيغمبر اكرم گفتم : ابن عباس ميگويد : از باب نمونه 

على و فاطمه و حسن و : داشتن آنها واجب است كيانند ؟ فرمود  دوست

ينابيع المودة ص( حسين  خدا ذريه : مود پيغمبر فر: جابر ميگويد  ( 311 

.( ولى ذريه مرا در صلب على قرار داد  هر پيغمبريرا در صلب خودش قرار داده

318ينابيع المودة ص   ) . 

على با :از رسول خدا شنيدم كه ميفرمود : ام سلمه ميگويد : حديث حق 

ميباشد و حق و قرآن نيز با على خواهند بود و از هم جدا  حق و قرآن

كوثر برنميشوند تا اينكه ب   اين 539در غاية المرام ص .من وارد شوند  

 . خاصه نقل شده است  حديث از10 حديث از عامه و 14مضمون به 

آيا راضى : رسول خدابعلى فرمود : سعد بن وقاص ميگويد : حديث منزلة 

نسبت بمن مانند هارون نسبت بموسى باشى جز اينكه بعد از  نيستى كه تو

 ذخائر العقبى - 339 ص 7البداية و النهايه ج  من پيغمبرى نخواهد بود ؟

تأ ليف گنجى شافعى ص   كفاية الطالب21 فصول المهمه ص - 63ص 

148 - 154  . 

 100 , 109 در غاية المرام ص - 177 صواعق ص 25 - 19خصائص ص 

70حديث از عامه و   . حديث از خاصه نقل است 



ف غذا دعوت نمود پيغمبر ص خويشانش را براى صر: حديث دعوت عشيره 

من كسى را سراغ ندارم كه بهتر از آنچه را : بĤنان فرمود  پس ازتناول غذا

براى قومش آورده باشد خدا بمن دستور داده  كه من براى شما آورده ام

اين امر با من كمك كند  كه شما را بسويش دعوت كنم پس كسيت كه در

م مردم سكوتو برادر و وصى و خليفه من در بين شما گردد ؟ تما كردند  

من وزير و يار : ولى على در عين حال كه از همه كوچكتر بود عرضه داشت 

 . ميشوم شما

اين برادر و وصى و خليفه من : پس پيغمبردست بر گردن او نهاده فرمود 

بايد.منست  پس آن جماعت از جا حركت نموده .از او اطاعت كنيد  

: ميخنديدند و بابوطالب ميگفتند و دستورداد كه از پسرت اطاعت محمد بت

و از ) .116 ص 1تاريخ ابى الفداء ج ( كنى  اينگونه احاديث زياد است از  

اگر على را: رسول خدا فرمود : حذيفه ميگويد : جمله  خليفه و جانشين من  

راهنمائى با  قرار بدهيد و گمان نميكنم چنين كارى را انجام بدهيد او را

حلية االولياء تأ. را براه راست وادار ميكند بصيرت خواهيد يافت كه شما  

67 ص 1356 كفاية الطالب ط نجف سال - 64 ص 1 ج -ليف ابو نعيم   . 



هر كس دوست دارد حيات و مرگش : پيغمبر فرمود : ابن مردويه ميگويد 

و ساكن بهشت گردد بعد از من دوست دار على باشد و  مانند من باشد

آنهاباهل بيت من اقتدا كند زيرا  عترت من و ازگل من آفريده شده اند و  

كسانيكه فضل آنها را  علم و فهم من نصيب آنان گشته پس بدا بحال

منتخب كنز( تكذيب نمايند شفاعتم هرگز شامل حالشان نخواهد شد   

94 ص 5كه در حاشيه مسند احمد بچاپ رسيده ج ) العمال   . 

 133 ص 1ابى الحديد ج  شرح ابن - 227 ص 5البداية و النهاية ج  - 179

تأ ليف طبرى ,  تاريخ الرسل و الملوك - 217 ص 2التاريخ ج   الكامل فى-

436 ص 2ج   . 

 ص 1 شرح ابن ابى الحديد ج 292 ص 2تأ ليف ابن اثير ج , الكامل  - 180

54 . 

134 ص 1شرح ابن ابى الحديد ج  - 181  . 

137 ص 2تاريخ يعقوبى ج  - 182  . 

311ص  , 6ج , لنهاية البداية و ا - 183  . 

و الكتاب المبين انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم : از باب نمونه  - 184

 . انه فى ام الكتاب لدينا لعلى حكيم تعقلون و



4سوره زخرف آيه   . 

قسم باين كتاب روشن: يعنى   . 

و اين قرآن در ام الكتاب نزد .ما قرآن را عربى قرار داديم شايد تعقل كنيد 

ى و حكيم استعال ما  . 

و جائت كل نفس معها سائق و شهيد: مانند اين آيات  - 185  . 

 -لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد 

21سوره ق آيه  تمام نفوس با گواه و مأ مور در قيامت مبعوث : يعنى  - 

و بĤنان گفته ميشود( ميگردند   ما پرده پس, تو از اين زندگى غافل بودى  ( 

و اكنون, غفلت را از ديدگانت برداشتيم   . ديده ات تيز بين شده است 

 سوره -من عمل صالحا من ذكر او انثى و هو مؤمن فلنحيينه حيواة طيبة 

97نحل آيه ما او , هر كس عمل نيكى انجام دهد و مؤمن باشد : يعنى  - 

زندگى, را زنده ميكنيم  رسول اذا دعاكم استجيبواهللا و لل.پاكيزه و خوبى  

34 سوره انفال آيه -اليحييكم  وقتى كه خدا ورسول شما را : يعنى  - 

يوم تجد كل نفس ما . بچيزى دعوت كردند كه زنده تان ميكند اجابت كنيد

  يعنى- 30 آل عمران آيه-عملت من خير محضرا و ما عملت من سوء 

 . روزيكه هر كس هر كار خوب و بدى انجام داده حاضر بيابد



انا نحن نحيى الموتى و نكتب ما قدموا و آثارهم و كل شيئى احصيناه فى 

ما مردگانرا زنده ميكنيم و اعمال و :  يعنى - 12يس آيه  - امام مبين

و, آثارشان را ثبت مكنيم   . همه چيز را در امام مبين احصا كرده ايم 

فرمايد خداوند متعال در حديث معراج به پيغمبر مي: از باب نمونه  - 186

فمن عمل:  برضائى الزمه ثلث خصال اعرضه شكرا اليخالطه الجهل و ذكرا ال  

 . اليؤثرعلى محبتى المخلوقين يخالطه النسبان و محبة

احببته و افتح عين قلبه الى جاللى و ال اخفى عليه خاصة خلقى و, فاذا احبنى   

قين و اناجيه فى ظلم الليل و نور النهار حتى ينقطع حديثه مع المخلو

اسمعه كالمى و كالم مالئكتى و اعرفه السر الذى سترته  مجالسته معهم و

يستحى منه الخلق و يمشى على االرض مغفورا  عن خلقى و البسه الحيا حتى

عليه شيئا من جنة و النارو اعرفه ما  له واجعل قلبه واعيا و بصيرا و ال اخفى

حار االنوار چاپ كمپانى ج ب , يمر على الناس فى القيامه من الهول و الشدة

9 ص 17  . 

عن ابيعبداهللا عليه السالم قال استقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله حارثة 

كيف انت يا حارثة بن مالك ؟ : مالك بن النعمان االنصارى فقال له  بن

يا رسول: فقال  فقال له رسول اهللا.اهللا مؤمن حقا    . 



قال يا رسول اهللا عزفت نفسى عن لكل شيى ء حقيقة فما حقيقة قولك ؟ ف

ليلى و اظمأ ت هوا جرى فكأ نى انظر الى عرش ربى و قد  الدنيا فاسهرت

اهل الجنة يتزاورون فى الجنة و كأ نى اسمع  وضع للحساب و كأ نى انظر الى

 وافى تأ ليف -عبد نور اهللا قلبه  : عواء اهل النار فى النار فقال رسول اهللا

33فيض جزء سوم ص   . 

 سوره -و جعلنا هم ائمة يهدون بامرنا و اوحينا اليهم فعل الخيرات  - 187

ما آنها را امام قرار داديم كه بوسيله امر ما مردم را :  يعنى - 73آيه  انبيا

و جعلنا منهم ائمه .انجام كارهاى نيك را بĤنها وحى كرديم  هدايت كنند و

ما بعضى از آنها را : عنى  ي- 34سوره سجده آيه  - يهدون بامرنا لما صبروا

زيرا آنان صبر كردند, امر ما هدايت كنند  امام قرار داديم تا مردم را بوسيله  

. 

امام عالوه بر ارشاد و هدايت ظاهرى .از اينگونه آيات استفاده ميشود كه 

داراى يك, نوع هدايت و جذبه معنوى است كه از سنخ عالم امر و تجرد  

و بوسيله حقيقت و.ميباشد  در قلوب شايسته , نورانيت و باطن ذاتش  

مرتبه كمال و غايت ايجاد  مردم تأ ثير و تصرف مينمايند و آنها را بسوى

دقت شود.جذب ميكند   . 



ال : عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول اهللا يقول : از باب نمونه  - 188

 . هذاالدين عزيزا الى اثنى عشر خليفة يزال

 .  ثم قال كلمة خفيةفكبر الناس و ضجوا: قال 

قال كلهم من قريش: ماقال ؟ قال , يا ابه : قلت البى   . 

207ص 2ج , صحيح ابى داود   . 

 .  وچندين حديث ديگر قريب بهمين مضمون92 ص 5مسند احمد ج 

دخت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله فاذا : عن سلمان الفارسى قال 

انت سيد ابن : يقبل فاه و يقول فخذيه و هو يقبل عينيه و  الحسين على

و انت امام ابن امام, سيد  , و انت ابو حجج تسعة , و انت حجة ابن حجة  , 

سليمان ابن ابراهيم قندوزى چاپ   ينابيع الموده تأ ليف-تاسعهم قائمهم 

308هفتم ص   . 

كتاب غاية المرام تأ ليف , رجوع شود به كتاب الغدير تأ ليف امينى  - 189

, كتاب اثبات الهداة تأ ليف محمد بن حسن حر عاملى ,بحرانى  سيد هاشم

مناقب تأ ليف , الدين احمد بن عبداهللا طبرى  ذخائر العقبى تأ ليف محب

تذكرة الخواص تأ ليف سبط ابن, خوارزمى  ينابيع المودة تأ ليف , جوزى  

فصول المهمة تأ ليف ابن صباغ, سليمان بن ابراهيم حنفى  ة دالئل االمام , 



النص و االجتهاد تأ ليف شرف الدين موسى, تأ ليف محمد بن جرير طبرى   , 

كتاب االرشاد تأ ليف , اصول كافى ج اول تأ ليف محمد بن يعقوب كلينى 

 . مفيد

 - 191 17 مناقب خوارزمى ص 14فصول المهمة چاپ دوم ص  - 190

58 ص 1356قاهرة سال  ذخائر العقبى چاپ  . 

22-16 هجرى ص 1385ف سال مناقب خوارزمى چاپ نج  . 

72-68ينابيع المودة چاپ هفتم ص   . 

4 ص 1377ارشاد مفيد چاپ تهران سال  - 192  . 

122ينابيع المودة ص   . 

 1383 تذكرة الخواص چاپ نجف سال30-28فصول المهمة ص  - 193

ينابيع المودة34هجرى ص  74-73مناقب خوارزمى ص  .105ص    . 

34فصول المهمة ص  - 194  . 

بنابيع المودة  .24-20ص , تذكرة الخواص  .20فصول المهمة ص  - 195

65-63ص   . 

مناقب خوارزمى  .21فصول المهمة ص  .18ص , تذكرة الخواص  - 196

74ص   . 



مناقب آل ابيطالب تأ ليف محمد بن على شهر آشوب چاپ قم ج  - 197

218 و 62 ص 3  . 

539غاية المرام ص   . 

104ينابيع المودة ص   . 

312 ص 3مناقب آل ابيطالب ج  - 198  . 

183 -172ص ,  تذكرة الخواص 123-113فصول المهمة ص   . 

27ص , تذكرة الخواص  - 199  . 

27تذكرة الخواص ص  - 200  . 

71مناقب خوارزمى ص   . 

221 ص 3مناقب آل ابيطالب ج  - 201  . 

92مناقب خوارزمى ص   . 

24 كتاب 3نهج البالغه جزء  - 202  . 

25 و 21ص  , 4مناقب ابن شهر آشوب ج  - 203  . 

121 و 67ذخائرالعقبى ص   . 

28 ص 4مناقب ابن شهر آشوب ج  - 204  . 



 هجرى ص 1369دالئل االمامة تأ ليف محمد بن جرير طبرى چاپ نجف سال 

133ص  ,  فصول المهمة60  . 

 2 هجرى ج 1314تا ريخ يعقوبى چاپ نجف سال  .193ص , تذكرة الخواص 

204ص   . 

461 ص 1اصول كافى ج   . 

172ارشاد مفيد ص  - 205  . 

33ص  , 4مناقب ابن شهر آشوب ج   . 

144فصول المهمة ص   . 

172ارشاد مفيد ص  - 206  . 

33 ص 4مناقب ابن شهر آشوب ج   . 

163 ص 1االمامة و السياسة تأ ليف عبداهللا بن مسلم بن قتيبه ج   . 

145فصول المهمة ص   . 

197ص , تذكرة الخواص   . 

173ارشاد مفيد ص  - 207  . 

35 ص 4مناقب ابن شهر آشوب ج   . 

164 ص 1االمامة و السياسه ج   . 



174ارشاد مفيد ص  - 208  . 

42 ص 4مناقب ابن شهر آشوب ج   . 

146فصول المهمة ص   . 

211ص , تذكرة الخواص   . 

181ارشاد مفيد ص  - 209  . 

134 و 129 ص 5اثبات الهداة ج   . 

179يد ص ارشاد مف - 210  . 

212-168 ص 5اثبات الهداة ج   . 

125 ص 1320اثبات الوصية تأ ليف مسعودى چاپ تهران سال   . 

228-226 ص 2تا ريخ يعقوبى ج  .182ارشاد مفيد ص  - 211  . 

163فصول المهمة ص   . 

88 ص 4مناقب شهر آشهوب ج  - 212  . 

88 ص 4مناقب ابن شهر آشوب ج  - 213  . 

182ارشاد مفيد ص   . 

229 ص 3تا ريخ يعقوبى ج  .203 ص 1االمامة و السياسة ج   . 

163فصول المهمة ص   . 



235ص , تذكره الخواص   . 

201ارشاد مفيد ص  - 214  . 

89 ص 4مناقب ابن شهر آشوب ج  - 215  . 

201ارشاد مفيد ص  - 216  . 

168فصول المهمة ص   . 

204ارشاد مفيد ص  - 217  . 

170فصول المهمة ص   . 

73لطالبيين چاپ دوم ص مقاتل ا  . 

205ارشاد مفيد ص  - 218  . 

171فصول المهمة ص   . 

73مقاتل الطالبيين ص   . 

98ص  , 4مناقب ابن شهر آشوب ج  - 219  . 

99 ص 4مناقب ابن شهر آشوب ج  - 220  . 

214ارشاد مفيد ص   . 

98 ص 4مناقب ابن شهر آشوب ج  - 221  . 

214ارشاد مفيد ص   . 



203 و 202 و 200 ص 10ار چاپ كمپانى ج بحار االنو - 222  . 

59 و 52مقاتل الطالبيين ص  - 223  . 

324ص , تذكرة الخواص  - 224  . 

242 ص 5اثبات الهداة ج   . 

176 ص 4مناقب ابن شهر آشوب ج  - 225  . 

80دالئل االمامة ص   . 

190فصول المهمة ص   . 

246ارشاد مفيد ص  - 226  . 

193فصول المهمة ص   . 

197 ص 4ابن شهر آشوب ج مناقب   . 

469 ص 1اصول كافى ج  - 227  . 

245ارشاد مفيد ص   . 

63 ص 3تا ريخ يعقوبى ج  .203 و 202فصول المهمة ص   . 

340ص , تذكرة الخواص   . 

94دالئل االمامة ص   . 

210 ص 4مناقب ابن شهر آشوب ج   . 



253-245ارشاد مفيد ص  - 228  . 

و . محمد بن عمربن عبدالعزيز كشى رجوع شود بكتاب رجال كشى تأ ليف

 . الطوسى كتاب رجال

و كتاب فهرست طوسى و ساير كتابهاى .تأ ليف محمد بن حسن طوسى 

 . رجال

472 ص 1اصول كافى ج  - 229  . 

111دالئل االمامة   . 

119 ص 3تا ريخ يعقوبى ج  .254ارشاد مفيد ص   . 

212فصول المهمة ص   . 

346ص , تذكرة الخواص   . 

280 ص 4 ابن شهر آشوب ج مناقب  . 

254ارشاد مفيد ص  - 230  . 

204فصول المهمة ص   . 

247 ص 4مناقب ابن شهر آشوب ج   . 

212فصول المهمة ص  - 231  . 

111دالئل االمامة ص   . 



142اثبات الوصية ص   . 

310 ص 1اصول كافى ج  - 232  . 

476 ص 1اصول كافى ج  - 233  . 

270ارشاد مفيد ص   . 

223-214ة ص فصول المهم  . 

148-146دالئل االمامة ص   . 

350-348ص , تذكرة الخواص   . 

283-279ارشاد مفيد ص  - 234  . 

154 و 148دالئل االمامة ص   . 

222فصول المهمة ص   . 

150 ص 3تا ريخ يعقوبى ج  .327 و 323 ص 4مناقب ابن شهر آشوب ج   

. 

486 ص 1اصول كافى ج  - 235  . 

296-284ارشاد مفيد ص   . 

177-175دالئل االمامة ص   . 

188 ص 3تا ريخ يعقوبى ج  .246-225فصول المهمة ص   . 



488 ص 1اصول كافى ج  - 236  . 

237فصول المهمة ص   . 

197دالئل االمامة ص  - 237  . 

363 ص 4مناقب ابن شهر آشوب ج   . 

489 ص 1اصول كافى ج  - 238  . 

290ارشاد مفيد ص   . 

352ص , خواص  تذكره ال237فصول المهمة ص   . 

363ص  , 4مناقب ابن شهر آشوب ج   . 

351 ص 4مناقب ابن شهر آشوب ج  - 239  . 

كتاب احتجاج تأ ليف احمد بن على بن ابى طالب الطبرسى چاپ نجف سال 

2 هجرى ج 1385 237-170ص    . 

297ارشاد مفيد ص  - 240  . 

497-492 ص 1اصول كافى ج   . 

399-377 ص 4بن شهر آشوب ج  مناقب ا209-201دالئل االمامة ص   . 

258-247فصول المهمة ص   . 

358ص , تذكره الخواص   . 



502-497 ص 1اصول كافى ج  - 241  . 

307ارشاد مفيد ص   . 

222-216دالئل االمامة ص   . 

265-259فصول المهمة ص   . 

362ص , تذكرة الخواص   . 

420-401 ص 4مناقب ابن شهر آشوب ج   . 

313-307ارشاد مفيد ص  - 242  . 

359 تذكره الخواص ص 261فصول المهمة ص  , 501 ص 1اصول كافى ج   

. 

417 ص 4مناقب ابن شهر آشوب ج   . 

217 ص 3تا ريخ يعقوبى ج  .176اثبات الوصيه ص   . 

395, مقاتل الطالبيين ص  - 243  . 

396 و 395ص , مقاتل الطالبيين ص  - 244  . 

315ارشاد مفيد ص   . 

223دالئل االمامة ص   . 

272-266فصول المهمة ص   . 



422 ص 4مناقب ابن شهر آشوب ج   . 

503 ص 1اصول كافى ج   . 

324ارشاد مفيد ص  - 246  . 

512 ص 1اصول كافى ج   . 

430 و 429 ص 4مناقب ابن شهر آشوب ج   . 

 .  باب ماجاء فى المهدى9رجوع شود به صحيح ترمذى ج  - 247

كتاب المهدى2صحيح ابى داود ج   . 

 .  باب خروج المهدى2ن ماجه ج صحيح اب

 . كتاب ينابيع المودة

 . كتاب البيان فى اخبار صاحب الزمان تأ ليف محمد بن يوسف شافعى

 . كتاب نور االبصار تأ ليف شبلنجى

 . كتاب مشكوة المصابيح تأ ليف محمد بن عبداهللا خطيب

يف كتاب اسعاف الراغبين تأ ل, كتاب الصواعق المحرقة تأ ليف ابن حجر 

 . كتاب فصول المهمة محمد الصبان

 . صحيح مسلم

 . كتاب الغيبة تأ ليف محمد بن ابراهيم نعمانى



 . كمال الدين تأ ليف شيخ صدوق

 . اثبات الهداة تأ ليف محمد بن حسن حر عاملى

52 و 51بحار االنوار تأ ليف مجلسى ج   . 

505 ص 1اصول كافى ج  - 248  . 

319ارشاد مفيد ص   . 

ع شود به كتاب رجال كشى و رجال طوسى و فهرست طوسى و رجو - 249

 . ساير كتابهاى رجال

366-343 و -34-2 ص 51بحار االنوار ج  - 250  . 

243-214كتاب الغيبة تأ ليف محمد بن حسن طوسى چاپ دوم ص   . 

7 و 6كتاب اثبات الهداة ج   . 

, خ طوسى الغيبة تأ ليف شي , 361 الى 360 ص 51ج , بحار االنوار  - 251

252 242ص  قال النبى صلى , عبداهللا بن مسعود قال : از باب نمونه  - 

لو لم:اللّه عليه و آله  اال يوم واحد لطول اهللا ذلك اليوم , يبق من الدنيا  

اهل بيتى يواطى اسمه اسمى يمالء  حتى يبعث فيه رجال من امتى و من

271مهمة ص ال  فصول-االرض قسطا و عدال كما ملئت جورا و ظلما   . 



اذا قام قائمنا وضع اللّه : قال ابو جعفر عليه السالم :از باب نمونه  - 253

بحار االنوار ج .على روس العباد فجمع به عقولهم و كملت به احالمهم  يده

336 و328 ص 52 العلم سبعة و عشرون : قال ابو عبداللّه عليه السالم  

عرف الناس حتى اليوم غير حرفان فلم ي حرفا فجميع ما جائت به الرسل

فاذا قائم قائمنا اخرج الخمسة و.الحرفين  العشرين حرفا فبثها فى الناس  

بحار.وضم اليها الحرفين حتى يبثها سبعة و عشرين حرفا   ص 52االنوار ج  

336 . 

( قال على بن موسى الرضا عليه السالم فى حديث : از باب نمونه  - 254

( الى ان قال مد ابنى و بعد ممد ابنه على و بعد على ابنه االمام بعدى مح

الحجة القائم المنتظر فى غيبته المطاع فى ظهوره  الحسن و بعد الحسن ابنه

لطول اهللا ذلك اليوم حتى يخرج فيمالء  لو لم يبق من الدينا اال يوم واحد

عدال كما ملئت جورا و امامتى فاخبار, االرض  عن الوقت و لقد حدثنى ابى  

عن ابائه عن على ان النبى قيل له يا رسول اهللاعن ابيه  متى بخرج القائم  

مثله مثل الساعة ال يجليهالوقتها اال هو ثقلت فى: من ذريتك فقال   

154 ص 51بحار االنوار ج .السموات و االرض ال يأ تيكم اال بغتة   . 



: صفر بن ابى دلف قال سمعت ابا جعفر محمد بن الرضا عليه السالم يقول 

مام بعدىاال و االمام , امره امرى و قوله قولى و طاعته طاعتى , ابنى على  

امره, بعده ابنه الحسن  ثم .امر ابيه و قوله قول ابيه و طاعته طاعة ابيه  

فقلت له يا ابن رسول اهللا, سكت  فمن االمام بعد الحسن فبكى بكاء  

ان من بعد الحسن ابنه القائم بالحق: شديدا ثم قال   بحار االنوار -المنتظر  

158 ص 51ج   . 

كأ : قال سمعت ابا محمد الحسن بن على يقول : موسى بن جعفر ثم قال 

قداختلفتم بعدى فى الخلف منى اما ان المقرباأل ئمة بعد رسول  نى بكم و

اقر بجميع انبياء اهللا و رسله ثم انكر نبوة اما ان  اهللا المنكر لولدى كمن

هللارسول اللّه و المنكر لرسول ا كمن انكر جميع االنبياء طاعة آخرنا كطاعة  

ان لولدى غيبة يرتاب فيها الناس اال  اولنا و المنكر آلخرنا كالمنكرالولنا اما

160 ص 51بحار االنوار ج .من عصمه اهللا   . 

/./././.....والسالموالسالموالسالموالسالم     

 

 

 


