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 تشيع 

 

 . مصدر باب تفعل از شيع و شيعة
پيرى در او , تشيع فى الشى ء در هواى چيزى مستهلك شد و تشيعه الشيب : داراى معانى لغوى و اصطالحى است 

)مجازا(پخش و گسترش يافت  . 

قطره ء شير در آب پخش شد, تشيع قطرة اللبن فيالماء . 

هنگامى كه به دين حنيف در آيد, شيعه شد چنانكه گوئى تحنف , تشيع الرجل  . 

 .الشيعة فرقه يا گروهى كه امر يگانه اى داشته باشند
و لقد : جمع آن اشياع و شيع كه به معنى مثل و مانند و فرقه ها نيز آمده است , دوستان و ياران مرد: شيعة الرجل 

واژه شيعة به صورت مفرد چهار بار در قرآن آمده است كه يك بار به ) 10, حجر(لنا من قبلك فى شيع االولين ارس
كه در آيه ء اول به معنى گروه و در بقيه به معنى ) 83, صافات , 15, قصص (و سه بار با اضافه ) 69, مريم (تنهائى 

 . پيرو آمده است
و كسانى كه معتقد به جانشينى بالفصل آن حضرت بعد , و خاندانش ) ع (شيعه در اصطالح به پيروان حضرت على 

و نص واليت او در غدير خم از طرف پيغمبر ميباشند گفته ميشود و همچنين در سخنان رسول , )ص (از پيامبر اسالم 
و نويسندگان ملل و نحل اين كلمه به كار رفته است, )ع (و حضرت على و ديگر امامان ) ص (اكرم   . 

نزد پيغمبر بودم كه على از دور نمايان شد: جابر بن عبداهللا انصارى ميگويد . 

اين شخص و شيعيانش در قيامت رستگار خواهند بود, سوگند به كسى كه جانم به دست او است : پيغمبر فرمود . 

: پيغمبر به على فرمود, وقتى آيه ء ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خيرالبريه نازل شد: ابن عباس ميگويد
 .مصداق اين آيه تو و شيعيانت ميباشيد كه در قيامت خوشنود خواهيد بود

 . و خدا هم از شما راضى است
)7, شيعه در اسالم (نقل شده است ) 326(و غاية المرام ) 1/379(اين دو حديث در الدرالمنثور  . 

دار قطنى به وسيله ء ابن , احمد بن حنبل , مانند طبرانى روايات متعدد ديگرى نطير روايت فوق از بزرگان اهل سنت 
 . حجر و ابن اثير و سيوطى و ديگران نقل شده است

به شيعه ء خود از مؤمنان و , اين نامه از بنده ء خدا على اميرالمؤمنين است : در نامه اى مينويسد) ع (حضرت على 
آن نامى است كه خداى متعال آن را در قرآن شرافت بيان  و ان من شيعته البراهيم و: خدا ميگويد, مسلمانان چه 

نامى است , چنانكه ابراهيم نيز از شيعيان او است , محمد صلى اهللا عليه و آله هستيد, و شما شيعه ء پيامبر, داده است 
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)2/196, محمودى , نامه ها(غير مختص و امرى است سابقه دار  . 

)ص( از رسول خدا: نقل ميكند كه گفت از قول ام سلمه ) ع(شيخ مفيد به سند خود تا امام باقر بى : شنيدم ميگويد 
 .گمان على و شيعه ء او رستگار ميباشند

)25, ارشاد(و به اسناد خود سه حديث ديگر در همان فصل در اين باره نقل كرده است  . 

, 218از جمله كالم , شده است  در منابع مختلف و از جمله نهجالبالغه چند روايت نقل) ع (از اميرالمؤمنين على 
 . خطب

و ) ع(مشهور گرديد و اين عنوان مخصوص كسانى شد كه معتقد به امامت على ) ع(عنوان شيعه براى پيروان على 
و به امامت يازده نفر از فرزندان معصومش اعتقاد داشتند و به كسانى كه چنين عقيده , جانشينى او پس از پيامبر بودند

ء اثنى عشريه و شيعه ء اماميه اطالق شد اى داشتند شيعه . 

)1/335, االسالم و الشيعة االماميه ( . 

چنانكه ابوحاتم در , بوده است ) ص(لفظ شيعه در روزگار پيامبر: آمده است ) مقدمه(و نيز در كتاب تأ سيس الشيعه 
نخستين نامى كه در اسالم به : نويسدفى االلفاط المتداولة بين اهل العلم مي: الجزء الثالث) كتاب الزينة(كتاب خود 

 .روزگار رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم آشكار گرديد شيعه بود
مقداد بن اسود كندى و عمار بن ياسر, سلمان فارسى , ابوذر غفارى : و آن لقب چهار تن از صحابه بود . 

منتشر گرديد تا اينكه هنگام صفين اين اصطالح در ميان هواخواهان على عليه السالم . 

از انس بن مالك نقل ميكند كه او گفت) 39, 17باب (در كتاب جامع االخبار  خداى : فرمود) ص (رسول خدا  : 
و به , متعال در روز قيامت بندگانى را بر ميانگيزد كه از چهره هايشان نورى از راست و چپ عرش پرتو افكن ميشود

به منزله ء شهيدان هستند و شهيد نيستند و, منزله ء پيامبران هستند و پيامبر نيستند . 

نه سهل بن حنيف برخاسته گفت من از آنان هستم ؟ : من از آنان هستم اى پيامبر خدا؟ فرمود: ابوبكر برخاسته گفت 
نه: فرمود  . 

اين است و شيعه اش: گذاشته گفت ) ع(دستش را بر سر على ) ص (سپس رسول خدا  . 

دوستدار يكديگر در جهت مواالت , شيعه ء ما از خود گذشتگان در راه واليت ما: نقل است كه گفت ) ع(و از على 
)2/237, اصول كافى , 23, صفات الشيعه (و يار يكديگر در مورد امر ما هستند , ما . 

الى شيعتنا الذبل الشفاه و االمام منا من دعا : نقل ميكند كه گفت ) ع (ابو نعيم به اسناد خود از امام على بن حسين 
شيعه(طاعة اهللا   (. 

به دهها فرقه و گروه كوچك و بزرگ ) ع(تا درگذشت امام حسن عسكرى ) ص(جريان تشيع از رحلت رسول خدا
م (تفسيم شد كه تفصيل اين مطالب موضوع كتاب المقاالت و الفرق تأ ليف سعد اشعرى قمى  299 و ) ق 301يا 
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(ميباشد) ق 311 - 273(تأ ليف نوبختى , كتاب فرق الشيعه   .) فرق شيعه در همين مقاله 
لفط شيعه تنها براى شيعه ء اماميه به كار نميرفته است بلكه به مرور زمان به فرقه ها و سلسله هاى چندى اطالق 

شيعه زيديه و شيعه اسماعيليه اند, گرديد كه مهمترين آنها شيعه ء اثنا عشريه يا دوازده امامى  . 

در آن گسترش , و فرزندانش ) ع(به معنى شيعه ء على بن ابى طالب , ى كه تشيع نخستين سرزمين, بعد از حجاز 
و بخصوص جبل آمل است, شام , يافت   . 

 . عامل گسترش آن ابوذر غفارى است
و معاوية بن ابيسفيان وجود ابوذر و تبليغات او را , پس از اينكه عثمان بن عفان خليفه ء سوم وى را به شام تبعيد كرد

رفت و در آن جا دو مسجد ساخت و به تبليغ تشيع علوى , در جنوب لبنان كنونى , ابوذر به جبل عامل , ت برنتفاف
 . پرداخت

 . اكنون يكى از مهمترين نامهاى شيعه ء اماميه در جبل عامل المتاوله است
ت كه مردم جبل عامل در اين لفظ با جمع متوالى مشتق قياسى از توالى به معنى تتابع و پى در پى بودن است بدان جه

, از تولى است ) بر خالف قياس(يا مشتق , پابرجا بوده اند) ص(طول تاريخ همگى در مواالت اهل بيت رسول خدا
جبل عامل( آنان را به عنوان ولى و سرور خود برگزيدند , )ص(يعنى به علت داشتن والى اهلبيت پيغمبر  (. 

و كسانى , بشاره و كسروان كه در آتش جنگ فرو رفتند ميدانند لقب متاوله را مخصوص به ساكنان سرزمينهاى
)متاوله(مانند ساكنان دمشق و حلب كه چنين حالتى را نداشته اند آن لفظ در باره ء آنان به كار نميرود  . 

به ابو شيعه را مشارقه ميناميدند و آنان را , در آفريقا, در قرن پنجم هجرى ) 407سال , كامل (به گفته ء ابن اثير 
تاريخ شيعه(منسوب داشتند كه از مردم مشرق بوده است ) ق 298م (عبداهللا شيعى  )355, مظفر ,  . 

ليكن اطالق , را شيعه مينامند) ص(پس از پيغمبر) ع(اگرچه فرقه هاى معتقد به امامت بالفصل امام على بن ابى طالب 
تا آنجا كه امروز زيديه و اسماعيليه به , اميه تثبيت گرديدنام شيعه به مرور زمان براى شيعه ء اثنى عشرى يا شيعه ء ام

همين دو نام شناخته شده اند و نه با پيشوند شيعه و بسيارى از فرقه هاى منسوب به تشيع يا منشعب از تشيع كه در 
 .طول تاريخ پديدار شده اند اكنون از بين رفته اند

در متن مقاله آمده است: منابع   . 

عفرى سيد محمد مهدى ج  
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 فرق 

 

مسلمانها در مسائل بسيارى با هم اختالف پيدا كردند كه موجب تفرقه ) ص(پس از رحلت پيامبر اسالمى , فرق شيعه 
 .و از هم پاشيدگى وحدت آنان گرديد

و در اثر آن اختالفات هر فرقه اى طرف مقابل را گمراه به شمار آورده و از دائره ء اسالم خارج دانستند و از 
يگر برائت جستنديكد . 

دامنه ء اين اختالفات آنقدر , مهمترين مطلبى كه موجب اختالف بيش از حد گرديد مسأ له ء امامت و خالفت بود
 .باال گرفت كه به قولى به هفتاد و دو فرقه منشعب گرديدند

جمع ميكند كلمه ء تنها چيزى كه آن ها را در يك محور با هم , البته اين تعداد مربوط به فرقه هاى اصلى است 
 . فراگير اسالم است

طرفداران سعد بن عباده ء , به وجود آمدند) ص(در ابتدا فقط سه فرقه ء اصلى بودند كه روز درگذشت پيامبر
) ع(طرفداران على , طرفداران ابوبكر, خزرجى  و پس از چندى اين تعداد به ده فرقه ء مهم تقسيم شدند كه عبارتند  

كالبيه , اصحاب حديث  ,)اهل سنت(عامه , بكريه , حسينيه , ضراريه , جهميه , معتزله , مرجئه  ,خوارج , شيعه  :از
)5 – 2, والفرق االسالمية  3-2, نوبختى , فرق الشيعة ( . 

) ص(پس از پيامبر) ع(شيعه نام عمومى تمامى فرقه هائى است كه قائل به امامت و خالفت بالفصل حضرت على 
د كه امامت از اوالد وى خارج نميشودبوده و اعتقاد دارن . 

بوده و انبياء و امامان را از ) ص(تمام فرقه هاى شيعى معتقد به وجوب تعيين و تنصيص امام از جانب خدا و پيامبر
)1/146, الملل و النحل (گناهان مبرى و معصوم ميدانند و به تولى و تبرى اعتقاد دارند  . 

ا اطالق ميكنند و آن نام رافضى و روافض يا رافضه استدشمنان شيعه نامى ديگر نيز بر آنه  . 

علت اين نامگذارى را چنين بيان كرده اند كه شيعيان چون امامت ابوبكر و عمر را رد كردند آنها را رافضى خواندند 
)16, مقاالت االسالميين ( . 

الملك برخى از آنان ابوبكر و عمر هنگام خروج زيد بر شام بن عبد) ع (يا اينكه چون ياران زيد بن على بن حسين 
را طعن و لعن ميكردند و زيد آنها را از اين كار منع كرد و آنها از زيد جدا شدند بقيه ء ياران زيد نام رافضه را بر 

)52, اعتقادات فرق المسلمين (آنان نهادند و از آن پس شيعيان به اين نام معروف شدند  . 

:پايه هاى اصلى فرق شيعى را بر سه فرقه منحصر كرده اند كه عبارتند از اصول و, در بيشتر كتب فرق و كالم   
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) ص(گرايش داشتند و از جانب پيامبر )ع(به على ) ص(گروهى از صحابه كه زمان حيات رسول اهللا ) الف  نام شيعه  
عمار بن ياسر و جز , مقداد بن اسود كندى , ابوذر غفارى , سلمان فارسى : بر آنها اطالق شده و اينان ) ع (ء على 

هم به على وفادار ) ص (آنان پس از مرگ پيامبر, خوانده شدند) ع (اينها بودند كه نخستين بار به نام شيعه ء على 
ماندند و او راامام واجب االطاعة از جانب خدا و پيامبر ميدانستند كه مخالفت با او مخالفت با خدا و پيامبر به شمار 

اين مقام را در شايستگى و فضائل خود بدست آورده بود و پيامبر هم در باره ء ) ع (ه على ميرفت و معتقد بودند ك
 . امامت وى تصريح كرده است

)ع(ق يعنى پس از به خالفت رسيدن حضرت على  37اما برخى نوشته اند كه لقب شيعه نخستين بار در  و , پيدا شد 
 .آنها را شيعه ء اولى نام نهادند

داشتند و او را بر همه ء صحابه فضيلت داده ولى ) ع(ه ء تفضيليه هستند كه اعتقاد به برترى على گروه دوم شيع) ب
اين گروه در , نيز خالفت آنان را پذيرفته بود) ع(خالفت ابوبكر و عمر را نيز جائز و روا ميدانستند زيرا خود على 

ق پديد آمدند 40سال  . 

بر تمامى صحابه او را وصى بالفصل پيامبر ) ع(دن حضرت على شيعه ء تفضيليه سبيه كه ضمن برتر شمر) ج
) ص(ميدانستند و معتقد بودند كه كسانى كه على را از مقام خود بركنار كردند كافرند و امت اسالمى پس از پيامبر
ن چون اطاعت غير على را گردن نهادند از دين خارج شدند و به همين دليل نيز اينان خلفاء ثالثه را سب و لع

سپس هركسى از اوالد على , ميرسد) ع(امامت به اوالد او حسن و حسين ) ع(ميكردند و معتقد بودند كه پس از على 
)ع(و حسن و حسين  كه با شمشير خروج كند و عليه دستگاه خالفت قيام نمايند و مردم را به سوى خود دعوت  

رىاشع, المقاالت والفرق (همو امام و جانشين پيامبر است , كند )18, 11, تحفة اثنى عشرية  ,18 - 15 ,  . 

اماميه ء اثنى عشريه : تمامى فرق شيعى از اين سه فرقه منشعب شده اند كه همه ء آنان را ميتوان ذيل نامهاى  , غالة  ,
)1/147, الملل والنحل (اسماعيليه جمع كرد , زيديه , كيسانيه  . 

كه اكثريت ) عج(تا امام مهدى ) ع(ئمه ء دوازده گانه از حضرت على معتقدين به امامت ا, اماميه ء اثنى عشريه ) الف
شيعه را تشكيل ميدهند و هرجا اماميه به صورت مطلق عنوان گردد و يا لفط شيعه به صورت مطلق بيان شود منظور 

 .اثنى عشريه هستند
يده اندقائميه نيز نام, اصحاب االنتطار, اهل ايمان , آنها را شيعه ء جعفرى يا جعفريه  . 

فرزندش اعتقاد دارند و امامت به عقيده ء  11و ) ع(در باره ء امامت على ) ص(اماميه به نص جلى و صريح پيامبر
به آنها واگذار شده است ) ص (آنها امامت و واليت عامه ء مسلمانان است در امور دين و دنيا كه به نيابت از پيامبر

نيز انديشه ء , امامت (واجب است كه براى خود جانشينى انتخاب كند  عقال) ص(زيرا آنها معتقدند كه بر پيامبر
 .) سياسى شيعه ذيل همين مقاله
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اثنى عشريه خوانده شده اند) هفت اماميان (شيعه ء اماميه از همان آغاز در مقابل سبعيه  . 

, )ع(امام على بن حسين  - 4, )ع(امام حسين  -3, )ع(امام حسن  -2, )ع(امام على  -1: نام دوازده عبارت است از
امام  - 9) ع(امام على رضا  - 8, )ع(امام موسى كاطم  - 7, )ع(امام جعفر صادق  - 6, )ع(امام محمد باقر - 5

12, )ع(امام حسن عسگرى  - 11) ع(امام على نقى  - 10, )ع(محمد جواد  امام محمد بن حسن قائم آل محمد  - 
ق است 329آغاز غيبت كبرى سال كه دو غيبت دارد صغرى و كبرى و ) عج(  . 

اينان امامان خود را مانند پيامبر ملهم از جانب خدا ميدانند و امامت را رياست عامه ميدانند و مقام وى را مافوق بشر 
پس از بروز عالئمى كه از جانب پيامبر و ائمه ء پيش از او بيان شده ظهور خواهد كرد) عج(عادى و قائم آل محمد  . 

ر مكه بين ركن و مقام خواهد بود و مردم با وى بيعت خواهند كردظهور وى د . 

از آسمان است و آن حضرت دجال را كه پيش از امام مهدى ) ع(نزول عيسى ) عج(از عالئم ظهور حضرت مهدى 
 .خروج ميكند خواهد كشت و پشت سر امام نماز خواهد خواند

د و از ياران امام زمان خواهند شدهمچنان اصحاب كهف از خواب چند هزار ساله بر ميخيزن . 

 .و او دنيا را پر از عدل و داد خواهد كرد پس از آنكه پر از ستم و بيداد شده باشد
شيعه ء اثنى عشريه داراى فقهى مترقى است و مجموعه ء احاديث آنان در چهار كتاب كه به نام كتب اربعه است 

 . جمع آورى شده است

استوار است مبانى فقه شيعه بر چهار اصل  . 

از مسائل خاص شيعه كه آنها را از اهل سنت و بسيارى از فرق اسالمى ديگر متمايز , عقل و اجماع , سنت , قرآن 
متعه, رجعت , بداء, تقيه , عصمت در انبياء و ائمه , و اوالدش ) ع(امامت و واليت حضرت على : ميسازد عبارتند از  

. 
المقاالت , 112 - 108, فرق الشيعة (عدل و امامت , معاد, نبوت , حيدتو, اصول عقايد شيعه پنج اصل است 

1/172, الملل والنحل , 115 -112, والفرق  , عقيدة الشيعة االمامية , 192 - 190, اصل الشيعه و اصولها ,173 - 
111- 123 , ماده ء اثنى عشرية/ 1, دائرة المعارف االسالمية   (. 

فرقه تقسيم شدند كه همه ء آنان جز فرقه ء اثنى عشريه از ميان رفته  15اماميه به )  ع(البته پس از امام حسن عسگرى 
 . اند چنين است بقيه ء فرقى كه از پيش ياد كرديم كه جز زيديه و اسماعيليه ديگر فرق فقط نامى از آنها باقى است

ندارند كه بتوان عنوانى جدا بر فرقه اى كه پس از امام حسن عسكرى پيدا شدند در كتب فرق نام مخصوصى  15آن 
)173 – 1/170, الملل و النحل , 112 - 108, فرق الشيعة (ايشان قائل شد  . 

فرقه هاى ديگرى نيز نامشان در كتب ملل و نحل جزء اماميه آورده شده كه عبارتند از سكاكيه از فرق كالمى شيعه 
)219,  مقاالت االسالميين(و پيروان ابو جعفر محمد بن خليل سكاك  . 
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كه ) ع(پيروان ابوالحسن على بن محمد طاطرى كوفى از فقهاء و شيوخ واقفه و معاصر با امام موسى كاظم  , طاطريه
در دفاع از مذهب واقفه و رد عقائد شيعيان قطعيه كتب متعددى نوشت او را در حديث و فقه موثق دانسته اند 

)179, نجاشى , رجال  ,217 - 216, الفهرست طوسى ( . 

شيعه ء اثنى عشرى نيز در طول تاريخ خويش به فرق و شعب گوناگونى تقسيم شده است كه به علت كم اهميت 
بودن آن فرقه ها و اختالفاتشان چندان مورد توجه قرار نگرفته است تا اينكه در اين قرون اخير دو نوع نحوه نگرش 

كه همان اصحاب حديث هستند و در , اخباريه ) 1: ناميد پديد ميĤمد كه البته نميتوان آن را به معنى اخص كلمه فرقه
نخستين كسى كه گويا , شيعه آنها را اخبارى مينامند اين گروه اجتهاد را باطل ميدانند و فقط از اخبار تبعيت ميكنند

ق در گذشته است وى  1033مال محمد امين بن محمد شريف استرآبادى است كه در , باعث اين جدائى گرديد
مؤسس اين فرقه در ميان شيعيان متأ خر است و او نخستين كسى است كه راه و باب مالمت بر روى مجتهدان گويا 

وى در كتاب فوائد المدنيه سخت به مجتهدان شيعه تاخته و آنها را مورد سرزنش قرار داده و , شيعه گشوده است 
 . متهم به تخريب و تضييع دين حق ساخته است

اد فعلى علماى شيعه بر اساس اجتهاد علماى قديم شيعه نيستاو معتقد است كه اجته  . 

قرآن داراى آيات محكم و متشابه و ناسخ و منسوخ است و استخراج احكام از آن به سادگى ميسر نيست از اين رو 
است  او ميگفت كه اجتهاد چون بر پايه ء ظن و شبهه و گمان استوار ,وى معتقد است كه بايد به اخبار مراجعه نمود
و نميتوان به ظنيات در مقابل قطعيات گردند , ولى اخبار چون ازطريق ائمه آمده اند دليل قطعى هستند , باطل است

در مقابل اخباريون گروه بسيارى از فقهاء اسالم قرار دارند كه آنان را اصولى مينامند اينان معتقدند , اصوليه ) 2, نهاد
آنها از , عقل و اجماع ميتوان عمل كرد, سنت , استناد ادله ء تفضيلى از قرآن كه در استنباط احكام شرعى اسالم به 

علم اصول فقه نيز استفاده ميكنند و از قواعد آن كه اصل برائت و استصحاب و عمل به ظن و تميز بين اخبار است 
اينان اجتهاد را واجب كفائى ميدانند, بهره ميبرند . 

اجب عينى ميشمارندو, و در صورت انحصار واجد صالحيت  . 

مدت دو قرن بين علماى اصولى و اخبارى اختالف عميق وجود داشت و اخباريها بر اصوليها غالب شده بودند تا 
ق 1208م (اينكه آقا محمد باقر وحيد بهبهانى  بساط آنها را برچيد و از زمان او مجتهدان بر اخباريها غلبه يافتند و  (

فرهنگ فرق , 253, 1/247, دبستان المذاهب , 71, 67, مقاصد االصول (ت هستند امروزه اخباريها بسيار در اقلي
)42 – 40, اسالمى  . 

اساس مذهب وى , ق در گذشته است 1241پيروان شيخ احمد احسائى مؤسس طريقه ء شيخيه كه در , شيخيه 
است) ص(مبتنى بر ممزوج ساختن تعبيرات فلسفى قديم بويژه آثار سهروردى با اخبار آل محمد  . 

امامت و ركن رابع كه واسطه ء بين شيعيان و امام , نبوت , توحيد, شيخيه اصول دين را منحصر در چهار اصل ميدانند



9 

 

 . غائب است
در باره ء معاد و عدل گويند اعتقاد به اين دو اصل لغو است چه آنكه اعتقاد به خدا و رسول ضرورتا اعتقاد به قرآن 

آنان آدمى را داراى دو جسم ميدانند يكى مركب , شيخيه منكر معاد جسمانى هستند,  و از جمله عدل و معاد است
 . از عناصر زمانى كه به منزله ء اعراض جسم حقيقى است

و ديگرى سرشتى است كه آدمى از آن آفريده شده و زمانى نيست و از عالم هور قليا است و در گور او باقى خواهد 
يان با همين جسم مثالى برانگيخته خواهد شدماند و در رستاخيز قيامت آدم . 

 . و ثواب و عقاب نيز مربوط به همين جسم است
 .پس از شيخ احمد احسائى سيد كاظم رشتى و پس از او حاج محمد كريم خان قاجار كرمانى جانشين او شد

كه , خانيه  كريم) الف: شيخيه نيز به فرقه هائى تقسيم شده است كه عبارتند از, كه مؤسس شيخيه كرمانيه است 
)ب, پيروان حاج محمد كريمخان قاجار است  پيروان محمد باقر خندق آبادى كه معروف به حاج ميرزا , باقريه  

, ثقة االسالميه ) ج ,محمد همدانى گرديد و او همان است كه جنگ بين شيخى و باالسرى را در همدان راه انداخت 
حجة االسالمى كه پيروان ميرزا محمد )د, )ق  1301(بريزى در گذشته پيروان حاج ميرزا شفيع ثقة االسالم ت

 - 14/12, دائرة المعارف االسالمية (پيروان آخوند مال باقر اسكوئى  ,احقاقيه) هـ, مامقانى معروف به حجة االسالم 
)270 – 266, فرهنگ فرق اسالمى , 14 . 

و بهائيه است كه مؤسس آن سيد على محمد باب شيرازى مهمترين فرقه اى كه از شيخيه بوجود آمد فرقه ء بابيه 
و , از شاگردان سيد كاظم رشتى بود كه به شدت تحت تاثير اين مذهب قرار داشتند) ق 1266م (معروف به باب 

تن از علماى شيخيه به سيد على محمد  18ق  1260پس از اينكه وى ادعاى بابيت كرد در مدت پنج ماه در سال 
 3/226, دائرة المعارف االسالمية (با خود او به حساب حروف ابجد معروف به حروف حى شدند  باب گرويدند كه

)94 – 87, فرهنگ فرق اسالمى , 231 - . 

بعضى از نويسندگان كتب فرق و ملل و شرح اعتقادات آنها لقب اماميه را در مورد تعدادى از فرقه هائى به كار برده 
و امامت بعضى از ائمه معتقد بودند) ع(على  اند كه به جانشينى بال فصل حضرت . 

و نيز جهان را هيچ زمان خالى از امام و حجت نميدانند و يكى از ويژگيهاى آنان مسأ له ء انتطار است كه هميشه 
منتطر خروج يكى از علويان هستند كه در آخرالزمان خروج ميكنند و جهان را پر از عدل و داد ميكند پس از آنكه 

م شده باشدپر از ست . 

)1: ما ذيال فرقه هاى مزبور را ذكر كرده و به بيان مختصرى از عقايد آنان ميپردازيم  پيروان ابو كامل , الكامليه  
و على را به دليل ترك با آنها كافر ميشمرد و معتقد بود كه ) ع(شاعر كه تمامى صحابه را به دليل ترك بيعت با على 

, بشاربن برد شاعر معروف از اين فرقه است , طور كه با اصحاب صفين و جمل جنگيدعلى ميبايد با آنها بجنگد همان
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بشار اعتقاد به رجعت پيش از قيامت و مصيب بودن شيطان در برتر شمردن آتش برخاك را در عقائد اين گروه وارد 
ند كه امامت نورى است اين فرقه در اصل جزء غالة به شمار ميروند كه اعتقاد به تناسخ هم دارند و معتقد,ساخت 

بغدادى اينها را كافر ميداند طبيعى است كه شيعه نيز اينها را از خود نميداند , كه از امامى به امامى ديگر حلول ميكند
التبصير فيالدين(ولى در كتب ملل و نحل اين دسته را در اماميه ذكر كرده اند  , 36 - 35, الفرق بين الفرق  ,35 , 

حسن ) ع(و امام حسن ) ع(اين گروه پس از امامت على , پيروان حسن مثنى , حسنيه ) 2, )35 ,الفرق االسالمية 
)ص(امام ميدانستند و او را ضامن آل محمد) ع (مثنى را بنا بر وصيت امام حسن مجتبى  بعد از او پسر   ,ميشناختند 

مناقشاتى هم داشته است و پس از او ) ع(وى عبداهللا بن حسن را به عنوان امام قبول داشتند كه وى با امام صادق 
)15, تحفة اثنى عشرية (محمد ملقب به نفس زكيه را به امامت برگزيدند  . 

 .اين گروه را نفسيه نيز مينامند و اعتقاد به غيبت نفس زكيه دارند
3( ر بن عبداهللا ميدانند و به استناد روايت جاب) ع(تا امام باقر) ع(گروهى كه امامت را از حضرت على , باقريه  

انصارى وى را امام زمان و مهدى منتظر ميشناسند و معتقدند كه وى نمرده است و برخى گفته اند مرده است ولى 
گاهى آنها را واقفه هم گفته اند چون در امامت وى توقف , دوباره رجعت خواهد داشت و ظهور خواهد نمود

 – 1/165, الملل والنحل , 38, الفرق بين الفرق  ,37 - 36,  التبصير فيالدين(كردند و به امام ديگرى قائل نشدند 
166( . 

4( ,حاصريه  امامت به فرزند او زكريا رسيد و او در كوه حاصر مخفى است تا وقتى ) ع(كه معتقدند پس از امام باقر 
)5, )15, تحفة اثنى عشرية (كه اذن خروج بايد  بن ناووس بصرى پيروان عبداهللا بن ناووس و يا عجالن , ناووسيه  

اينان معتقدند كه امام صادق , كه به همين دليل ناووسيه خوانده شده اند و يا بعلت انتسابشان به قريه اى به نام ناووسا,
غائب كلى و مطلق نيست بلكه , برخى از آنها گويند كه امام , زنده است و غائب و او مهدى و قائم منتظر است ) ع (

تحفة اثنى , 167 - 1/166, الملل والنحل , 25, مقاالت االسالميين (دم ارتباط دارد از طريق اولياى خود با مر
عبداهللا فرزند او را امام ميدانند ) ع(پيروان شخصى به نام عمار كه پس از امام صادق , عماريه ) 6, )15, عشرية 

اند كه عماريه مرگ امام صادق  برخى هم نوشته) 28 -27, مقاالت االسالميين (زيراوى بزرگترين فرزند امام بود 
را باور كردند و به امامت فرزند ديگر او محمد ايمان پيدا كردند كه اينان سرمنشاء پيدايش مذهب اسماعيليه هستند 

اعتقاد داشتند كه ) ع(جمعى كه به امامت عبداهللا بن جعفر صادق , افطحيه يا فطحيه ) 7, )15, تحفة اثنى عشرية (
و او برادر اسماعيل و امام موسى كاظم استملقب به افطح بود   . 

زيرا معتقدند كه اين عبداهللا بود كه پدرش را غسل داد كفن كرد و بر وى نماز گذارد و چون غسل و كفن و دفن و 
اينها معتقدند كه گرچه عبداهللا درگذشت اما رجعت , نماز امام بر غير امام جايز نيست پس عبداهللا امام بوده است 

گرايش پيدا ) ع(ولى برخى از آنان پس از عبداهللا چون وى فرزندى نداشت به امامت موسى بن جعفر, دخواهدكر
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فرق (بعضى نوشته اند كه اينان پيروان عبداهللا بن عماءاند ويا گفته اند پيروان عبداهللا بن فطيح كوفى هستند , كردند
اسحاقيه) 8, )28,مقاالت االسالميين , 78 - 77, الشيعه  اعتقاد ) ع(به امامت اسحاق فرزند ديگر امام صادق  كه , 

زيرا وى در علم و تقوى و ورع شبيه پدرش بود و سفيان بن عيينه و جمعى ديگر از ثقات محدثين اهل , پيدا كردند
, برخى هم آنها را پيروان اسحاق بن غالب و عبداهللا بن سنان ) 17, تحفة اثنى عشرية (سنت از او روايت كرده اند 

, هشاميه ) 9, )174, تبصرة العوام (حمران بن اعين و ابان بن تغلب دانسته اند , ابوحمزة ثمالى , حمد بن مسلم م
پيروان هشام بن حكم كه آنها را حكميه هم ميگويند و يا پيروان هشام بن سالم جواليقى كه آنها را جوالقيه و سالميه 

 )ع(تا امام صادق ) ع(ده است اين فرقه معتقدند كه از حضرت على بنا بر آنچه در كتب ملل و نحل آم, هم گفته اند
امام برحق هستند در باره ء خداوند قائل به تجسيم و تشبيه صريح هستند و معتقدند كه معبودشان به صورت جسمى 
داست داراى طول و عرض و عمق كه اين ابعاد ثالثه باهم مساويند و صورتى مستقل از صور متعارف اجسام دار از  ,

 . قول هشام نقل شده كه خداوند را نورى درخشان دانسته است
الفرق بين , 40 -39, التبصير فيالدين (و از قول هشام بن سالم نقل شده كه ميگفت معبود من به صورت انسان است 

)15,تحفة اثنى عشرية , 44,الفرق االسالميه , 43 - 40, الفرق  . 

اين نسبتهاى ناروا از جانب دشمنان اهلبيت و امام صادق و شيعيان به اصحاب چنانكه در فرقه ء غالة خواهد آمد 
بسيار معروف است , خاص امام صادق وارد شده است مناظرات هشام بن حكم بازنادقه و منحرفان از توحيد

را از  برخى زراريه, )ع(پيروان زرارة بن اعين كوفى از اصحاب خاص امام صادق , زراريه ) 10, )احتجاج طبرسى(
و بعضى آنها را جزء اماميه قطعيه محسوب كرده اند كه نخست به ) 28, مقاالت االسالميين (عماريه دانسته اند 

)ع(ولى بعد به امامت موسى بن جعفر امامت عبداهللا بن جعفر معتقدبودند التبصير فيالدين (باز گشتند و مستبصر شدند  
)45, الفرق االسالمية (نسته اند و برخى هم زراريه را جزء فرق غالة دا) 40,  . 

صفات خداوند حادث هستند: واز قول وى نقل كرده اند كه ميگفت  . 

اين ) 15, تحفة اثنى عشرية (زيرا خداوند در ازل نه علم داشت و نه قدرت و نه سمع داشت و نه بصر و نه حى بود 
و دشمنان اهل بيت ) 174 - 173, تبصرة العوام (  سخنان و اتهامات را نيز به زراره بسته اند و از ساخته هاى نواصب

پيروان , نعمانيه ) 11, قصد ضربه زدن به امامان شيعه را داشته اند) ع(است كه با زير سؤال بردن اصحاب امام صادق 
) ع(و امام موسى كاظم ) ع(محمد بن نعمان احول صيرفى معروف به مؤمن الطاق كه او نيز از اصحاب امام صادق 

نوشته اند كه وى به برخى از عقايد هشام بن حكم و هشام بن سالم اعتقاد داشت از جمله ميگفت افعال بندگان  ,بود
و به او نسبت داده اند كه معتقد , اجسامند و اينكه خداوند در وقت اراده و تقدير ميتواند اشياء را بشناسد و يا بداند

است و به همين جهت برخى از دشمنان اهلبيت وى را شيطان  بود كه خداوند تعالى داراى جسم و اعضاء و جوارح
الفرق االسالميه, 44, الفرق بين الفرق , 41 - 40, التبصير فيالدين (الطاق ناميده اند و پيروانش را شيطانيه گفته اند   
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46( )ع(نعمان راجزء اصحاب امام صادق  كه البته اين نسبتها دروغ است و شيعه,  در , ه يا واقفيه واقف) 12, ميشناسد 
اصطالح رجالى شيعه در مقابل قطعيه است و نام عمومى فرقه هايى است كه در امامت برخى از امامان توقف كردند 

و پس از او به امامى ديگر قائل نشدند و اصطالحا شامل كسانى است كه در مقابل رأ ى اكثريت و قبول آن توقف 
 .ميكنند

گروهى كه در مرگ امام باقر توقف كردند و گفتند او ) الف: شود كه عبارتند ازاين گروه به چند شاخته تقسيم مي
ولى معتقد به رجعت وى ) ع(قائلين به امامت و مرگ موسى بن جعفر , رجعيه ) ب,  )باقريه( امام مهدى منتطر است 

) ع(م كه آيا امام كاظم ترديد و شك داشتند و گفتند ما نميداني) ع(كه در مرگ و حيات امام كاظم , موسويه ) ج, 
زنده است و يا اينكه درگذشته؟ چون اخبارى كه به ما رسيده به هردو مورد داللت دارد زيرا اخبارى دال بر آن است 

در مقابل اخبارى راجع به مرگ پدر و اجدادش و او به ما رسيده است و ما متحيريم از , كه او قائم آل محمد است 
را ثابت كند به ) ع(يكنيم و اگر دالئلى به دست آوريم كه بتواند امامت على بن موسى اين رو در اين مورد توقف م

 .آن معتقد خواهيم شد
) هفت امامى(اينها را سبعيه , اعتقاد پيدا كردند )ع(برخى از آنها هم بعدا از اين عقيده برگشتند و به امامت امام رضا 

83 - 82, فرق الشيعة (هم خوانده اند  تحفة اثنى , 169 - 1/168, الملل والنحل , 29 - 28, السالميين مقاالت ا ,
كه گويند امام زنده است و او مهدى و قائم است ) ع(قائلين به حيات امام كاطم , ممطوره ) د, )18 - 17, عشريه 

روج هفتمين آنها خ(و سابعهم قائمهم سمى صاحب التوراة : آمده است كه فرمود) ع(زيرا درحديث از امام على 
اينها گويند امام ظهورخواهد كرد و زمين را از شرق و غرب مالك خواهد , )كننده و هم نام صاحب تورات است

آنان معتقدند كه امام از زندان خارج , شد و آنها را پر از عدل و داد ميكند پس از آنكه پر از ظلم و جور شده باشد
در گذشته است شد ولى دشمنان وى براى فريب مردم اعالم كردند امام  . 

به شمارميروند تا اينكه آن ) ع(امام نيستند ولى از خلفاى امام موسى ) ع(برخى هم معتقدند كه على بن موسى الرضا
علت نامگذارى آنها به ممطوره, حضرت ظهور كند گفته اند كه بين آنان و قطعيه مناظره اى در گرفت و رئيس  , 

انتم اهون عندنا من الكالب (شما بيقدرتر از سگان باران خورده ايد نزد من قطعيه يونس بن عبدالرحمن به آنها گفت 
مقاالت , 93 - 92, المقاالت والفرق , 82 - 80, فرق الشيعة (و از آن پس به اين لقب معرفى شدند ) الممطورة

,)29, االسالميين  .بن محمد جانشين وى پيروان محمد بن بشير كوفى ازموالى بنى اسد و فرزند او سميع, بشيريه) هـ   

گفت من جانشين موسى هستم ) ع (وى را نيرنگبازى دانسته اند كه پس از توقف در باره ء حضرت موسى بن جعفر
او نمرده است بلكه زنده است و غائب و او قائم آل محمد است و انگشتر خود را به او داده است و علوم خود را به 

 . وى آموخته است
,)2/105, مفيد, امالى , 83فرق الشيعه (ايشان اباحى هستند و منكر احكام شرع , مناظره كردهشام بن سالم با او   
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مرگش قطعى ) ع(اينان اعتقاد دارند كه امام كاظم , پيروان مفضل بن عمر كه آنها را مفضليه هم گويند, قطعيه) 13
امامت قبول دارند و پس از او به امامت  را به) ع(و پس از او امام رضا, است و هيچ شك و ترديدى در آن راه ندارد

, فرق الشيعة (نيز قائل هستند ) عج(محمد بن حسن قائم آل محمد , حسن عسكرى , على بن محمد, محمد بن على 
17, مقاالت االسالميين , 80 - 79 گروهى كه اعتقاد به امامت احمد , احمديه )14 ,)173, تبصرة العوام  ,18 - 

قائل به امامت احمد بن موسى شدند و گفتند كه وى ) ع(اين گروه پس از امام رضا, دا كردندپي) ع(بن موسى كاظم 
اعتقادات آنان مشابه با عقايد قطحيه است, برگزيده است ) ع(به امامت پس از امام رضا) ع(را خود موسى بن جعفر  , 

خردسال بود و به سن بلوغ ) ع( وادبه شهادت رسيد فرزندى وى امام ج) ع(برخى هم نوشته اند كه چون امام رضا 
نرسيده بود و اين گروه گفتند كه وى چون بالغ نيست نميتواند امام باشد و به امامت احمد بن موسى رجوع كردند 

پيرو واقفه ) ع(اين فرقه پس از شهادت امام رضا, مؤلفه ) 15, )93, المقاالت والفرق , 88 - 85, فرق الشيعة (
گروهى از اهل حديث بودند كه عقيده به رجاء داشته اند و به اصطالح از مرجئه بوده , دثه مح) 16, )واقفه(شدند 

رحلت كرد ) ع(اعتقاد پيدا كردند و پس از اينكه امام رضا )ع(اند آنان به امامت امام موسى و على بن موسى الرضا
فرق الشيعة(آنان به اصل خود رجوع كردند  پيروان يونس بن , يونسيه) 17, )94, المقاالت والفرق  ,86 , 

,عبدالرحمان قمى اين گروه را در عقيده به امامت شبيه قطعيه دانسته اند و گفته اند , بود) ع(وى از اصحاب امام رضا 
اينان در تشبيه افراط ميكردند و باز جمعى آنهارا از غالة به شمار آورده اند اما اين نسبتها درست نيست به ويژه كه 

اصول دين را فرا گرفته بود و از بزرگترين شاگردان ) ع(زيرا يونس از امام رضا, تشبيه به آنها داده اند اتهام تجسيم و
             ,)173, تبصرة العوام , 36, الفرق االسالمية , 43, الفرق بينالفرق ,40, التبصير فيالدين (وى بوده است 

جعفريه) 18 او را جعفر كذاب , بود) ع (وى برادر امام حسنعسكرى  )ع (پيروان جعفر بن على بن محمد جواد , 
ع(زيرا وى پس از برادرش امام حسن عسكرى , لقب داده اند ادعاى امامت كرد و منكر اين شد كه امام حسن  ( 

فرزندى داشته باشد) ع( . 

الغيبه ء , 95,  فرق الشيعة( او مردى دنيا طلب بود و در پى به دست آوردن مقام امامت , ق درگذشت  271وى در 
كه ) ع(معتقدين به امامت امام حسن عسكرى , عسكريه ) 19, )152- 1/151 الملل و النحل, 143, طوسى 

آنان پس از امام حسن عسكرى به امام مهدى قائم آل محمد , احتماال در مقابل جعفريه آنها را بدين نام خوانده اند
)55, اعتقادات فرق المسلمين (اعتقاد داشتند ) عج( . 

و امامان خويش راه غلو و افراط ) ص(غالة جمع غالى است و به كسانى اطالق ميشود كه در باره ء پيامبر: غالة ) ب
را پيموده و آنان را از حدود و مقام حقيقى خويش خارج ساخته و به مرحله ء خدائى رسانيده اند و چه بسا امامان را 

گاهى قائل به حلول , اند و در دو طرف افراط و تفريط قرار گرفته اندبه خدا و يا خداوندرا به آنان تشبيه كرده 
شهرستانى معتقد است كه عقائد غاليه از مذاهب حلوليه , جوهر نورانى الهى در ائمه و پيشوايانشان شده اند تناسخيه  ,
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يش نيستند اما به يهود و نصارى نشأ ت گرفته است و غالب آنان در عقيده مشترك هستند و در حقيقت يك فرقه ب, 
 . نامهاى مختلف

 .آنان خود بسته به موقعيت و مكان زندگى نامى بر خويش نهاده و يا آنها را به اين نامها خوانده اند
, در بعضى نقاط, در آذربايجان ذاقوليه , سنباديه , در رى مزدكيه , مثال اين گروه را در اصفهان خرميه و كوذكيه 

راء النهر مبيضه يا سپيد جامگان ناميده اندمحمره سرخجامگان و در ماو . 

و امامان خود ميپرداختند ولى از قرن دوم هجرى به بعد بعضى از فرقه ) ص(اينان در آغاز تنها به غلو درباره ء پيامبر
حل الملل والن(هاى غاليه مطالب غلو آميز خود رابا سياست آميخته و با دولت امويان و عباسيان به مخالفت برخاستند 

)14/63, دائرة المعارف االسالميه , 174 - 1/173,  . 

زيرا , آنان معتقد به تحريف قرآن بوده و اصوال قرآنى را كه در دوره ء عثمان جمع آورى شده بود باور نداشتند
 7با در قرآن بوده كه برداشته اند و حتى سوره اى به نام سورة الوالية ) ع(ميگفتند كه آياتى در باره ء حضرت على 

بوده است كه درقرآن موجود نيست) ع(آيه در باره ء على   . 

از عقائدمشترك همه ء فرقه هاى غالة چهار چيز , حلول و تناسخ است ,اتحاد, اصول عقيده ء غالة مبتنى بر ظهور
بداء و رجعت, تناسخ , تشبيه : است   . 

برخى از آنان معتقدند كه , غلو را پيموده اند بيش از ديگر ائمه راه) ع(غالة در باره ء حضرت على و امام حسين 
غرش شمشير و برق انعكاس , على در سرشت خدائى جاودان است و بعضى معتقدند كه او در ميان ابرها است و رعد

 . درخشش شمشير آن حضرت است
در كربال ميدانند )ع(و سرخى شفق را از خون امام حسين  . 

يا آنها مردمانى ساده دل و عامى بوده اند كه تحت تاثير فضائل اخالقى : نيستنداصوال عامه ء غالة از دو دسته بيرون 
)ع(و دينى و جذابيتهاى فردى ائمه  خدا و مسائل ديگر را فراموش كرده , قرارگرفته اند و در وراى شخصيت ائمه 

 .اند
, به دست آوردن مريد و پيرويا اينكه افراد شياد بوده اند كه براى رسيدن به مقامات دنيوى و نفوذ در مردم و 

شيخ صدوق در , نسبتهاى غلو آميز را به ائمه ميدادند و خود را نيز شريك آنان ميدانستند مانند ابوالخطاب اسدى
اعتقاد ما در باره ء غاليان و تفويضيان آن است كه آنان كافر هستند وحتى بدتر از : اعتقادات خود نوشته است كه
, اعتقادات صدوق (دريه و حرويه و همه ء اهل بدعتها و مليتها هستند و گمراه ترند يهود و نصارى و مجوس و ق

119( . 

جسمانى دانستن خداوند و هم چنين تشبيه معجزات : عالمه حلى در شرح ياقوت غالة را رد كرده و گويد
)20, انوارالملوك (باطل است ) ع(به معجزات موسى و عيسى ) ع(اميرالمؤمنين  . 
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چنانكه از جانب ائمه نيز غلو در باره ء دين و , )77, مائده , 171, نساء(اتى در نهى ازغلو آمده است در قرآن آي
 . احكام و امامان نهى شده است

روايات بسيارى در باره ء غالة آمده است ) ع(و ديگر ائمه و از خود حضرت على ) ع(در اين مورد از امام صادق 
چون از گزافه گوئى خويش دست نكشيده اند آنها را طرد كرده اند و ازايراف كه نخست آنها را نهى كرده اند و 

)به بعد 55, آراء ائمة الشيعة االمامية فيالغالة (خود رانده اند  . 

با اينحال بسيارى از ) 18, الفرق بين الفرق (علماى اهل سنت نيز جميع فرقه هاى غالة را خارج از اسالم دانسته اند 
يفى كه به غالة نسبت داده اند از جانب دشمنان به آنان نسبت داده شده و جدا ثابت نشده است چه آراء و عقايد سخ

 .در باره ء اصنافى كه عنوان كرده اند و چه در مورد عقائد و آراء آنها
ت است مثال افسانه ء عبداهللا بن سبا و سبائيه كه بعضى از مورخان از پيش خود ساخته اند و طبرى كه راوى آن روايا

فقط به نقل آنها پرداخته بدون اينكه به جرح و تعديل و حقيقت آنها پرداخته باشد و ديگران نيز با همين روش از 
عسكرى, عبداهللا بن سباء(طبرى گرفته اند   (. 

ده است پيروان عبداهللا بن سباء يا عبداهللا بن سوداء كه گفته اند نخست يهودى بو: سبائيه ) 1: مهمترين فرقه هاى غالة 
)ع(سپس مسلمان شده و به على  پيوست ولى در باره ء آن حضرت غلو كرد و در باره ء ابوبكر و عمر و عثمان به  

 .طعن و لعن پرداخت او نخستين كسى است كه مذهب غاليه را به وجود آورد

است و اصوال را شهيد كرده اند منكر شد و گفت على نه كشته شده و نه مرده ) ع(و چون شنيدكه حضرت على 
مرگ ندارد و او دوباره رجعت خواهد كرد و زمين را پر از عدل و داد نمايد پس از اينكه پر از ظلم و جور شده 

 .باشد
بهشت و جهنم را باور نداشت, او اعتقاد به تناسخ و دور از اين دنيا داشت و قيامت و بعث و حساب   . 

خدايان و مالئكه و انبياء و پيامبران ميدانستنداو على را خدا ميدانست و پيروانش نيز ائمه را  . 

اما چنانكه گفتيم اصوال اصل داستان عبداهللا بن سبا , برخى نوشته اند كه تمامى فرق غاليه از سبائيه نشأ ت گرفته اند
عةالفرق الشي(خود افسانه اى بيش نيست و آنچه در مورد او گفته اند ساخته ء ذهن دشمنان فرقه هاى غاليه است   ,   

الفرق بينالفرق, 15 مقاالت االسالميين, 45 - 44المقاالت والفرق  , 22 پيروان بيان بن : بيانيه ) 2, )143, 18 
 ,سمعان تميمى كه معتقدند خداوند به صورت انسان ظاهر ميشود و او نيز هالك ميگردد و جز وجه او باقى نميماند

ا اينكه ميگفتند ابوهاشم عبداهللا بن محمد حنيفه او را به امامت منصوب كرده بسيارى از بيانيه او را پيامبر ميدانستند و ي
پيروان مغيرة بن : مغيريه ) 3, )6 - 5, مقاالت االسالميين (بيان به دست خالد بن عبداهللا قسرى كشته شد , است 

اراى اعضاء و جوارح استآنها معتقد بودند كه معبود آنان مردى است از نور كه بر سر تاج دارد و د, سعيد عجلى   . 

پيروان ابو منصور هستند و معتقد بود كه به آسمان عروج كرده و معبود با دست خويش سر وى را : منصوريه ) 4
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 . مسح كرده و او را مأ مور تبليغ در زمين كرده است
محرمات را حالل آنان ضمن انكار قيامت تمام , او معتقد بود كه آل محمد همان آسمان است و شيعه نيز زمين 

وى ميگفت علم نيزچون گياهان و , پيروان عبداهللا بن معاوية بن عبداهللا بن جعفر ذوالجناحين : جناحيه ) 5, ميدانستند
و روح خداوند در آدم و سپس در پيامبران حلول كرده و در , درختان در دل ميرويد و ارواح داراى تناسخ هستند

پيروان ابوالخطاب بن ابى زينب اسدى: خطابيه ) 6, آخر نيز در جسم وى حلول كرده است   . 

هر زمان دو پيامبر يكى ناطق و يكى صامت در ميان مردم هستند: او امامان را پيامبران جديدميدانست و ميگفت  , 

)ع(على , )ص(صامت بود و پس از محمد) ع(پيامبر ناطق و على ) ص (محمد پيامبر ناطق و امام ديگر صامت بود و  
)ع(مين ترتيب او امام جعفر صادق به ه  . را خدا ميدانست 

, عمار, مقداد, كه سلمان فارسى :مخمسه ) 7, )خطابيه(خطابيه پس از مرگ ابوالخطاب به پنج فرقه تقسيم شدند 
غرابيه) 8, ابوذر و عمر بن اميه ضمرى را از جانب خداوند مأ مور اداره ء جهان ميدانستند اعتقاد داشتند كه  : 

كه به شباهت يك ) ص (فرستاد و او در اثر شباهت بسيار زياد على و محمد ) ع(ند جبرئيل را به سوى على خداو
اينان محمد پيامبر : ذميه ) 9, سپرد) ص (به غراب ديگر ميمانست اشتباه كرده و رسالت را به محمد) كالغ(غراب 

)ص( محمد, اسالم را سرزنش ميكردند زيرا اعتقاد داشتند كه على  را به سوى مردم فرستاد تا انسانها را به سوى  
اعتقاد دارند كه : مفوضه يا تفويضيه ) 10, مردم را به سوى خود فرا خواند) ص(دعوت كند اما محمد ) ع(على 

نيز پس از خود ) ص (و او خالق جهان و مدبر اول است و محمد, سپرد) ص(خداوند امور و تدبير عالم را به محمد
)ع(دبير عالم را به على ر جهان و تامو پيروان فردى به نام شريعى: شريعيه ) 11, واگذار كرد و او مدير ثانى است    . 

) ع(حسن و حسين , فاطمه , على , محمد : اينان اعتقاد دارند كه خداوند در پنج نفر ظهور و تجلى كرده است و آن
معاويه و عمر بن , عثمان , عمر,ابوبكر: عبارتند از و همگى آنها از آلهه هستند و براى آنان اضدادى وجود دارد كه

نميريه) 12, شريعى معتقدبود كه خداوند در او حلول كرده است , العاص  پيروان نمير كه از پيروان شريعى بوده  :, 
او خليفه ءشريعى بود و پس از او مردم را به سوى خود دعوت كرد, است  . 

اينان اعتقاد داشتند كه روح ابو هاشم بن حنفيه در وجود , حرب كندى  پيروان عبداهللا بن عمرو بن: حربيه) 13
 . عبداهللا بن حرب حلول كرده است وابوهاشم او را به عنوان امام منصوب نموده است

14( برتر ميداشت) ص(را خدا و از حضرت محمد) ع(پيروان غلباء بن اردع اسدى يا اوسى كه على : غلبائيه   . 

اين فرقه را برخى از فروع سبائيه به : به نصير يا ابن نصير كه آنها را نصاريه و علويه نيز ميگويندمنسوب : نصيريه) 15
 .شمار آورده اند

 .آنان على را جاودان و پايدار در طبيعت الهى ميدانند
نصيريه تعاليم , نصيريه از قرن پنجم از شيعه ء اماميه منشعب شدند و بعدها در شمال غربى سوريه سكونت گرفتند
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 . عبارت است از آميزه اى از عناصر عقائد شيعى و مسيحى و اعتقادات مردم پيش از اسالم
اسم باب, معنى : آنان خدا را ذاتى يگانه ميدانند كه از سه اصل ال يتجزى تركيب يافته به نامهاى  اين تثليث در  , 

و ) ص(محمد  ,)ع(كه وجود على , صادف شدوجود انبياء تجسم و تجلى يافته و آخرين تجسم آن با ظهور اسالم م
نشان ميدهند كه حرف اول نام آن سه ) عمس(سلمان فارسى ظهور و بروز كرد و اين تجسم آخر با حروف كلمه 

 . بزرگوار است
بوده و گويا نام وى محمد بن اسماعيل و به قولى ) خياط(پيروان فردى كه ملقب به درزى : دروزيه ) 16, )نصيريه(

االصل وملقب به نشتكين بوده است و در آغاز از باطنيان اسماعيلى به شمار ميرفته استايرانى   . 

, ق به مصر رفته و با حمزة بن على زوزنى كه وى نيز گويا ايرانى االصل بوده طرح دوستى ريخته است  408اودر 
درزى به كمك او به دربار  زوزنى در دستگاه الحاكم بامراهللا ششمين خليفه ء فاطمى بسيار مقرب بوده است و

سپس با هميارى فردى به نام على بن احمد صبا كه مؤذن بوده مذهبى به نام مذهب توحيد ايجاد , الحاكم راه يافت 
 .كرد

عقل كلى در آدم ابوالبشر : درزى ظاهرا نخستين فردى است كه قائل به الوهيت الحاكم بامراهللا شد و ميگفت كه
و امامان و ) ص(تجسد پيدا نموده و از وى به ساير انبياء انتقال يافته تا به حضرت محمدحلول كرده و به صورت او 
 . خلفاى فاطمى رسيده است

وى ازدواج با محارم و ميخوارگى را روا ميدانست و قائل به تناسخ , او كتابى در اين باب نوشت و بر مردم فراخواند
از مصر شد و به شام رفت و به دست غالمان ترك كشته شددر اثر ابراز اين عقائد مجبور به مهاجرت , بود . 

على الهيان) 17 زيرا , برخى اين گروه را با نصيريه و يا ديگر گروههاى غالة يكى دانسته اند كه درست نيست  : 
 با ديگر فرق غالة و نصيريه مشتركند ولى ديگر عقائيد آنان سخت با هم) ع (فقط در اعتقاد به الوهيت حضرت على 

 .اختالف دارد
 .اينان مهمترين گروههاى غالة هستند كه ديگر فرقه ها و شاخه هاى غالة از آنان منشعب شده اند

فرقه نيز شمرده اند 100برخى گروههاى غالة را تا  . 

بايد دانست كه فرقه هاى غالة و بسيارى از شاخه هاى آن از ديگر فرق شيعى هم منشعب شده اند مثال از فرقه هاى 
كيسانيه و حتى از شيعه ء اثنى عشريه, اسماعيليه , يه زيد  . 

پيروان هشام بن حكم , هشاميه : اين نكته نيز قابل ذكر است كه انتساب بعضى فرقه هاى ساخته ء ذهن دشمنان مانند
زراريه,  پيروان مؤمن الطاق و مفضليه پيروان مفضل نصيرى صاحب توحيد, شيطانيه , پيروان زرارة بن اعين  , 

المفضل به غالة نه تنها درست نيست بلكه از روى دشمنى و عداوت انجام گرفته و اين افراد از شاگردان امام صادق 
سياست بنى عباس و دشمنان شيعه و امامان , بوده اند و خود گروه و فرقه و پيروى نداشته اند) ع(و پيروان ائمه ) ع(
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, المقاالت والفرق , 46 - 28, نوبختى , فرق الشيعة (ة بدنام سازند اقتضا داشته است كه اينان را با انتساب به غال
154 - 143, الفرق بين الفرق , 16 - 5, مقاالت االسالميين  ,64 - 42 , اشعرى , 128 -124, التبصير فيالدين  ,

 - 33, كرمانى  ,الفرق االسالمية , 61 - 57, فخر رازى , اعتقادات فرق المسلمين ,  190 - 1/173, الملل والنحل 
به بعد  9/193, دائرة المعارف االسالمية , 645 - 2/509, مذاهب االسالمين , 180 - 167, تبصرة العوام  ,49

)غالة( . 

برخى نوشته اند كه اينان پيروان , در مورد علت نامگذارى اين فرقه به كيسانيه اختالف نطر است  :كيسانيه ) ج 
ستنده) ع(كيسان مولى امير المؤمنين  . 

و از محمد علوم مختلف از جمله علم تأ ويل ) ع(و كيسان شاگردمحمد بن حنفيه بود اما از امام حسن و امام حسين 
و باطن و علم آفاق و انفس آموخت و سپس به امامت محمد قائل شد و براى محمد مراتب و درجاتى قائل شد كه 

,الملل والنحل(خارج از حد وى بود   1/147( 
زيرا مختار ملقب به كيسان بود از اين رو كيسانيه , اند كه كيسانيه پيروان مختار بن ابى ثقفى هستند بعضى نوشته

 .خوانده شده اند

كيسان نام داشته و مكنى به ابو عمران بوده است و او , مختار) شرطه(شمارى هم نوشته اند كه فرمانده پليس 
ميدانست و مختار را نائب او معرفى ميكرد و ) ع(رت على دراعمال خود بسيار افراط ميكرد و محمد را وصى حض

را از مقام خود بركنار كردند از اهل صفين و جمل همگى كافر شدند) ع(كسانى كه على  . 

)24 – 23, فرقالشيعة ( او معتقد بود كه جبرئيل بر مختار وحى ميĤورد  . 

اعتقاد به امامت محمد بن : هستند كه عبارت ازتمام فرق كيسانيه داراى عقائدى مشترك : عقائد مشترك كيسانيه 
اعتقاد به رجعت و اعتقاد به نوعى , اعتقاد به تناسخ و حلول, با عقيده به مسأ له بداء) ع(حنفيه فرزند على بن ابيطالب 

 . غلو در حق ائمه و پيشوايان خويش
فرقه به آن اشاره خواهد شدغير از اينها هر يك از اين فرق داراى اعتقادى خاص نيز هستند كه ذيل هر  . 

دسته اى مرگ محمد را انكاركردند و گفتند كه : كيسائيه پس از درگذشت محمد بن حنفيه به دو شعبه تقيم شدند
وى نمرده و نميميرد و زنده است اما غائب شده و در كوه رضوى پنهان است تا روزى كه به او امر شود و طهور 

از اين رو هيچكس را پس از وى امام نميدانند, نتطر ميداننداين دسته وى را همان امام م, كند . 

گروه ديگر از كيسانيه مرگ محمد را باور كرده و پسر وى ابوهاشم عبداهللا بن محمد را به امامت برگزيدند و اعتقاد 
 .به حلول روح محمد در ابو هاشم پيدا نمودند

به امامت محمد فرزند خود تصريح كرده و او ) ع(د دارند على فرقه اى كه اعتقا) 1: مهمترين فرق كيسانيه عبارتند از
پرچم جنگ را به محمد سپرد ) ع(را به جانشينى خود انتخاب نموده است اينان معتقدند كه در جنگ جمل على 
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, المقاالت والفرق (نيز در آن جنگ بودند ) ع(در حاليكه برادرانش حسن و حسين ) 18, مقاالت االسالميين (
از اين جهت او را جانشين بالفصل على ميدانند,  )21, اشعرى  . 

در موقع ) ع (زيرا حسين , به امامت رسيد) ع (فرقه ء دوم معتقدند كه محمد پس از برادرانش حسن و حسين ) 2
, التبصير فيالدين , 19, مقاالت االسالميين (خروج از مدينه محمد را به عنوان وصى و جانشين خود انتخاب كرد 

31( . 

نبايد با او مخالفت كند ) ع(است وهيچ كس از اهلبيت على ) ع(فرقه ء سوم معتقدند كه محمد همان امام مهدى ) 3
نيز با اجازه ء او بود كه صلح و يا جنگ كردند وگرنه هالك ميشدند و او زنده است و ) ع(و حتى حسن و حسين 

المقاالت والفرق, 19, مقاالت االسالميين (اند در كوه رضوى پنهان است و سبب غيبت او از خلق را خدا ميد  , 
اينان به نام كربيه پيروان ابو كرب ضرير ميباشند) 26 . 

برخى معتقدند كه چون محمد بن حنيفه تسليم عبدالملك بن مروان شد و با او بيعت كرد و همچنين با ابن زبير ) 4
)20, مقاالت االسالميين (ميبيند از اين رو در كوه رضوى زندانى است و شكنجه , نيز بيعت كرد . 

سپس زبيرى و از , برخى نوشته اند كه مختار نخست از خوارج بود,پيروان مختار بن ابى عبيده ثقفى : مختاريه ) 5
طرفداران ابن زبيرگرديد و پس از آن شيعه شد و سپس كيسانى گرديد و قائل به امامت محمد بن حنفيه شد و مردم 

و خود را از ياران محمد و از داعيان او شمرد و كلماتى مسجع بر زبان ميراند و علومى , ردرا به سوى او دعوت ك
باطل را اظهار ميكرد و چون محمد بن حنفيه از قضيه ء وى مطلع شد از او بيزارى جست اما مردم به دو دليل به او 

قاتلين وى را ) ع(اهى امام حسين يكى آنكه وى منسب به محمد بن حنفيه بود و ديگرى آنكه به خونخو: گرويدند
)148 – 1/147, الملل والنحل (مجازات كرد  . 

انتقام بگيرد و او بود ) ع(مختار را حكومت عراقين داد تا از قاتالن امام حسين , برخى نوشته اند كه محمد بن حنفيه 
)مختار) (26,  فرق الشيعه(كه مختار را كيسان ناميد از اين رو كيسانيه را مختاريه هم مينامند  . 

اينان مرگ محمد بن حنفيه را باور كرده و پس از وى به , پيروان ابو هاشم عبداهللا بن محمد حنفيه , هاشميه ) 6
الملل (امامت فرزند او ابو هاشم اعتقاد پيدا كردند و گفته اند كه محمد همه ء اسرار را به ابوهاشم منتقل ساخته است 

هاشميه( دسته ء ديگر تقسيم شدند  5يا  4روه پس از مرگ ابو هاشم به اين گ) 151 - 1/150, والنحل   (. 
خرميه , برخى نوشته اند كه عده اى از فرق غالة مانند سپيد جامگان خراسان كه پيروان مقنع بودند و فرق خرمدينيه 

فرق الشيعة(از كيسانيه پيدا شدند  )1/154, الملل والنحل  ,35 ,  . 

اعتقاد پيدا ) ع(پس از مرگ محمد بن حنفيه به امامت على بن الحسين زينالعابدين امام سجادشمارى از كيسانيه ) 7
كه از آن جمله ميتوان سيد اسمعيل حميرى ) 31, التبصير فيالدين , 23, مقاالت االسالميين (نموده و مستبصر شدند 

)سيد حميرى( پيوست ) ع(جاداما بعدا مستبصر شده و به امام س ,را نام برد كه نخست كيسانى مذهب بود . 
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زيديه ) د بار ديگر شيعيان اختالف پيدا كردند و به دو فرقه ء ديگر تقسيم ) ع(پس از رحلت امام زينالعابدين  :
را پذيرفتند و دسته اى ديگر از آنان اعتقاد به امامت زيد بن على بن ) ع (دسته اى از شيعيان امامت امام باقر, شدند

)س(ه امامت منحصر در اوالد فاطمه اينان اعتقاد دارند ك, كردندحسين برادرش پيدا   . است 
كه شجاع و سخى باشد و خروج كند و ) س(ولى ميگويند آن كس از اوالد فاطمه , و در غير آنان جايز نيست 

مام حسن خواه از اوالد ا, ادعاى امامت داشته باشد و مردم را به سوى خود دعوت كند امام است و اطاعت او واجب 
)زيديه, زيد) ( ع(باشد و خواه از اوالد امام حسين ) ع( . 

 8فرقه و شمارى هم فرقه هاى اصلى زيديه را  6فرقه هاى اصلى زيديه را برخى سه فرقه دانسته اند و بعضى آنها را 
اعتقادات فرق , 157, 1/155, الملل والنحل , 3/208, مروج الذهب , 132, مقاالت االسالميين (فرقه دانسته اند 

)57, الفرق االسالمية  ,52-53 , المسلمين . 

عقبيه, يعقوبيه , ابرقيه , مرئيه , جاروديه : اين فرقه ها كه بيشترينشان را مسعودى نام برده است عبارتند از ابتريه  , 
جاروديه ) 1: ارتند ازيمانيه كه از آنها فرقه هاى ديگرى منشعب شده اند و مهمترين اين فرقه ها عب, جريريه , )تبريه(
نص و تصريح , به وصف ) ع(در باره ء على ) ص(وى معتقد بود كه پيامبر, پيروان ابوالجارود زياد بن منذر عبدى , 

به عنوان امامى كه پيامبر توصيف كرده بود كوتاهى ) ع(كرده است ولى نام نبرده است و امت در شناخت على 
كردند گرچه اوصاف را شناختند و از اين جهت گمراه شدند و با ابوبكر آنها در شناخت موصوف كوتاهى , كردند

اين عقيده ء ابوالجارود مخالف با نطريه ء زيد بود و زيد را به امامت قبول , و عمر بيعت كردند و لذا كافر شدند
ء اقوياء زيديه نام برده جاروديه را جزء فرقه , را برتر از همه ء مردم پس از پيامبر ميدانستند) ع(آنان على , نداشت 

بغدادى نيز جاروديه وشاخه هاى , فرقه هاى ديگر زيديه مانند سليمانيه و تبريه اين فرقه را تكفير كرده اند, اند
1/157, الملل والنحل , 24 - 23, الفرق بينالفرق , مقاالت االسالميين (منشعب از آن را تكفير كرده است  , 

كه گمان دارند , پيروان سليمان بن جرير رقى از متكلمان زيديه , يا جريريه , يمانيه سل) 2, )29, التبصير فيالدين 
امامت شورائى است و اجماع دو نفر از برگزيدگان مسلمين و از اهل حل و عقد بر امامت مفضول در حاليكه فاضل 

عمر خطا بود اما آنها مستحق  و به همين دليل اعتقاد دارند كه بيعت با ابوبكر و, و افضل وجود دارند درست است 
ولى در باره ء عثمان اعتقاد دارند كه وى به دليل كارهايش و , زيرا باختيار و اجتهاد امت انجام گرفت , فسق نيستند

, مقاالت االسالميين (سليمان به رافضه هم طعن ميزد كه به تقيه و بداء قائلند , هم چنين عائشه و طلحه و زبير كافرند
بتريه يا ابتريه كه گاهى آنها را صالحيه نيز مينامند)3, )186, تبصرة العوام , 160 - 1/159, والنحل الملل , 68 , 

صالحيه , كه آنها را به جهت انتساب به حسن بن صالح , پيروان حسن بن صالح بن حسن و كثير النوى معروف به ابتر
ها در مذهب و قول به امامت با سليمانيه متفقند اما در باره ء اين, بتريه يا ابتريه گويند, و به دليل پيروى از كثير ابتر

) ص(اما على را افضل مردم پس از پيامبر, عثمان از اظهار نطر خوددارى كردند كه آيا وى مؤمن است يا كافر
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 .ميدانستند
و , ه ء امامى هستنداينان در اصول به رأ ى معتزله و در فروع به مذهب ابوحنيفه و در برخى مسائل پيرو شافعى و شيع

مقاالت االسالميين (رجعت اموات را به دنيا انكار كرده اند  )162 – 1/161, الملل والنحل  ,69 , . 

و آنها را از ضعفاء فرق زيديه دانسته , بغدادى نوشته است كه اينان نزد عامه و اهل سنت بهترين اصناف زيديه هستند
)73, الفرق بينالفرق (اند  . 

4( پيروان نعيم بن يمان كه گمان دارند على مستحق امامت بود ولى خالفت ابوبكر و عمر هم بر خطا نبود و , نعيميه  
اينان از عثمان تبرى جسته و او را كافر  ,امت در اين مورد خطا نكردند اما در اينكه ترك افضل نمودند خطاكارند

69, مقاالت االسالميين (ميدانند  )114,تحفة اثنى عشريه  , . 

, المقاالت والفرق (صباحيه از ياران صباح المزنى كه از ابوبكر و عمر تبرى جستند و به رجعت نيز عقيده داشتند  (5
71(.  

پيروان يعقوب بن عدى كوفى كه منكر رجعت هستند و از كسانى كه اعتقاد به رجعت دارند بيزارى , يعقوبيه ) 6
).309, تاريخ مذاهب االسالم , 69, مقاالت االسالميين (جسته اند و ابوبكر و عمر را به امامت قبول دارند   

7( پيروان هارون بن سعيد عجلى هستند و آنها را نيز از ضعفاء زيديه به شمار آورده اند, عجليه   . 

8( ولى مغيره را امام , پيروان مغيرة بن سعيد كه پس از محمد بن عبداهللا بن حسن قائل به امامى ديگر نيستند, مغيريه  
خارج شد و به مغيره رسيد و ديگر ) ع(پس از ابوجعفر محمد بن على ) ع(دانستند و گفتند امامت از آل على مي

بعدها مغيريه به نبوت مغيره  ,امامى نيست تا محمد بن عبداهللا بن حسن كه زنده است خروج كند و او مهدى است 
, 73,76, المقاالت والفرق (اسخ نيز اعتقاد داشت مغيره مدعى زنده كردن مردگان بود و به تن, اعتقاد پيدا كردند

و قس  77 ).60 – 59, 41, فرقالشيعه  :  

9( بودند با نص خفى و ابوبكر و عمر را خطاكار ميدانستند ولى تفسيق ) ع(كه قائل به امامت على , مخترعه  
 .نميكردند

داوند اعراض را در اجسام اختراع ميكند اينكه آنان را مخترعه ناميده اند از آنجهت است كه اعتقاد داشتند كه خ
)92, المنية واالمل ( . 

10( پيروان مطرف بن شهاب كه در برخى از مسائل اصولى با زيديه فرق دارند و زيديه آنها را تكفير كرده , مطرفيه  
)91, المنية واالمل (اند ولى فرقه اى از زيديه شمرده ميشوند  . 

11( كه اعتقاداتشان شبيه به مذهب جاروديه است و اختالفى كه با جاروديه دارند  ,پيروان فضل بن دكين, دكينيه  
تحفة اثنى (اما بقيه ء صحابه را به نيكى ياد كرده اند , اين است كه اينان تنها طلحه و زبير و عايشه را تكفير ميكنند

)14, عشرية  . 
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حاكم وقت شوريدند آنها را خشبيه گفته كه چون با چوب و عصا عليه , پيروان خلف بن عبدالصمد, خشبيه ) 12
پيروان حسين بن , حسينيه ) 13, )15 -14, تحفة اثنى عشرية (اينها امامت را در اوالد فاطمه شورائى ميدانند , اند

على بن حسن بن حسن بن حسن معروف به صاحب الفخ كه در جائى به نام فخ در شش ميلى مكه خروج كرد و به 
دعوت به اهللا كند همو امام مفترض الطاعة ) ص(ه شد و معتقدند كه هركس از آل محمددست عيسى بن موسى كشت

محمد بن , عيسى بن زيد, يحيى بن زيد, زيد بن على, امام حسين ) ع(على , است اما ائمه را نيز به اين ترتيب ميدانند
,عبداهللا مقاتل , 74مقاالت االسالميين  , 58 فرق الشيعة (و پس از او هركسى كه به طاعت اهللا مردم را فرا خواند  

مؤسس ) ع(پيروان ادريس بن عبداهللا بن حسن بن حسن بن على بن ابيطالب , ادريسيه ) 14, )161-150الطالبين  
م ظهور كردند و دولت ادريسيان را بوجود آوردند 791/ ق  175دولت ادارسه در مغرب و شمال آفريقا كه در  . 

م در طبرستان خروج كرد 864/ق  250كه در ) ع(بن على پيروان حسن بن زيد بن حسن  . 

16( الهادى الى الحق , كه فرزندان وى از جمله ) ق 264متوفى (از ياران قاسم بن ابراهيم طباطبا رسى , قاسميه  
 .يحيى بن حسين موفق شدند دولت زيديه را در يمن تأ سيس كنند

از ياران ذكير به صفوان و ابرقيه از ياران عباد بن ابرق كوفى و مرثيه  ذكيريه :غير از اينان فرقه هاى ديگرى نيز مانند
)210, مشارق انواراليقين , 157, بيان االديان , 3/208, مروج الذهب (را ميتوان نام برد  . 

)ع(بزرگترين فرزند امام صادق , اسماعيليه ) هـ شت و به او بسيار عالقه دا) ع(امام صادق , اسماعيل نام داشته است  
به او احترام ميگذاشت گرچه از بعضى روايات كه درباره ء وى آمده استفاده ء ذم وى ميشود ولى علماى شيعه او را 

بزرگ شمرده اند و شيخ طوسى و را جزء رجال امام صادق و اصحاب وى شمرده است و با توجه به عالقه اى كه 
در باره ء امامت او سئوال شد و ) ع (ست و از امام صادق به او داشته او مردى جليل القدر بوده ا) ع(امام صادق 

3/124,معجم رجال الحديث , 146, رجال شيخ (حضرت نفى كرد   - 126.                                                 (
برخى هم  و, عده اى به امامت اسماعيل باقى ماندند و گفتند پس از او امامى نيست ) ع (پس از رحلت امام صادق 

محمد سبط ) ع (گفتند اسماعيل هنگام مرگ پسرش محمد را به عنوان امام معرفى كرده است و يا اينكه امام صادق 
 .خود را به عنوان امام معرفى كرده است و اين گروه ها به نام اسماعيليه معروف شدند

تعليميه, باطنيه : آنها را در بالد مختلف به نامهاى  اساسيه و قرامطه نيز معرفى كرده اند , حشيشيه ,  سبعيه, مالحده  , 
 .كه در جاى خود ذكر خواهند شد

برخى هم اسماعيليه را همان خطابيه دانسته اند زيرا معتقدند كه ابوالخطاب محمد بن ابى زينب اسدى دخالتتامى در 
, 64, فرق الشيعة (رده اند تأ سيس مذهب اسماعيليه داشته است و لذا اسماعيليه خالص را همان خطابيه معرفى ك

67 ,76 . )83 – 80, المقاالت والفرق  . 

 )ع(دسته اى هم طرفداران ميمون فداح و پسرش عبداهللا كه از مردم خوزستان بودند و جزء اصحاب امام صادق 
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شد  بودند ولى بعد در اثر آميزش با ابوالخطاب به مذهب غلو گرائيد و طرفدار اسماعيل و پسرش محمد بن اسماعيل
)78, اعتقادات فرق المسلمين (و او را مؤسس مذهب اسماعيليه و باطنيه معرفى كرده اند  . 

        : گروهى كه به امامت اسماعيل اعتقاد داشتند به دو فرقه ء اصلى تقسيم شدند) ع (پس از وفات امام صادق 
امام بود و غائب شد و او امام هفتم شيعه  كه اعتقاد داشتند به اينكه اسماعيل در زمان پدرش, اسماعليه خاص ) الف

است و پس از وى امامى نيست و اصطالحا واقفه نيز ناميده ميشوند زيرا در امامت اسماعيل توقف كردند و گفتند او 
 .امام غائب و مهدى است و خروج خواهد كرد

)ب خود محمد را به جانشين خود اسماعيليه عام كه مرگ اسماعيل را باوركردند و گفتند كه پيش از مرگ فرزند  
)85 – 83,المقاالت والفرق , همانجا, فرق الشيعه (تعيين كرد و امام هفتم آن طائفه محمد بن اسماعيل است  . 

فرق اسماعيليه را جزء فرق اسالمى و يكى از مذاهب شيعى دانسته اند بهرحال سير تحول و , آمار زيادى از كتب 
كه از , دوره ء ائمه ء مستور) 1: پيش آمده را ميتوان به سه دوره ء اصلى تقسيم كرد تغييراتى كه در مذهب اسماعيليه

 . زمان محمد بن اسماعيل آغاز ميگردد و از اين جهت اطالع دقيقى از زندگى محمد و امامان مسور دردست نيست
ائب شده و نمرده است و او غ: و در باره ء محمد نوشته اند كه اسماعيليه اختالف پيدا كردند برخى گفتند كه 

محمد مرده است و امامت پس از وى به ديگر ائمه ء : معتقدند كه رجعت خواهد كرد ولى دسته اى هم گفتند كه
قائم , محمد ,على, حسين, احمد, محمد بن اسماعيل: مستور ميرسد و اسامى ائمه ء مستور را به اين شرح نوشته اند

)50 – 49, فرهنگ فرق اسالمى , 1/168, الملل والنحل (ه اند كه اينان را ائمه ء مستقر نيز خواند . 

در اين دوره امامان مستور بوسيله ء دعاة و حجتهاى خويش با مردم ارتباط داشتند و آنان دعاة خود را به حوزه هاى 
حدود  مختلف حكومت اسالمى گسيل ميداشتند و آنان مردم را به سوى ائمه ء مستور دعوت ميكردند اين دوره از

 .ق آغاز شد و تا مدت يك قرن و نيم به طول انجاميد143سال 

امام مستودع كه حق واگذارى امامت به فرزندان و ديگران را ندارد و امام , امامان مستور به دو دسته تقسيم شده اند
)3/149, جهانگشاى جوينى (مستقر كه از تمام امتيازات برخوردار است  . 

2( ق در آنجا آغاز ميشود  297در , هور عبيداهللا مهدى در مغرب و تشكيل حكومت عبيديه ءكه از ط, دوره ء دوم  
مصر و شام را بر متصرفات خود افزودند و جوهر سردار ايشان مصر را از , ق فاطميان  356و نيم قرن بعد يعنى در 

پايتخت , ا مسخر كردندق حلب ر 381كف امير صغير اخشيدى بيرون آورد و پس از آن شام جنوبى فتح شد و در 
ق حكومت مقتدرى  567آنان نخست المهديه نزديك تونس بود و سپس به قاهره انتقال يافت فاطميان اسماعيلى تا 

)به بعد 8/24, الكامل (در مصر داشتند و پس از آن منقرض شدند  . 

عراق در ايران نيز رفتند حسن اسماعيليه و فاطميان در اين دوره به بالد دور و نزديك به محل خالفت آنان مانند 
صباح در زمان خالفت مستنصر فاطمى از او اجازه گرفت كه به ايران رفته و دعوت آنان را آشكار سازد مستنصر به 
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ق  518ق بر قلعه ء الموت دست يافت و سالها در آن قسمت به حكومت پرداخت و در  487او اجازه داد و او در 
انش به نام كيا بزرگ به جاى او نشست و خاندان كيا به عنوان باطنيه ء ايران تا درگذشت پس از وى يكى از شاگرد

ق زمان حمله هالكو به قالع الموت حكومت ميكردند كه با حمله مغوالن به آنجا اين سلسله  654برافتادند و در 
)334 – 3/311, جهانگشاى جوينى  . 

باحيان در ايران آغاز ميگردد و تا عصر كنونى ميرسد كه در كه از برافتادن فاطميان در مصر و ص, دوره ء سوم ) 3
و در اين دوره اسماعيليه تا كنون , اين دوره ء اخير اسماعيليه بيش از پيش به شاخه ها و فرق مختلفى تقسيم ميگردد

 .نتوانسته اند دولت مستقلى را تشكيل دهند
ز دائره ء وهم و فكر و عقل برتر است و ما در باره ء آنان معتقدند كه ذات پروردگار ا: عقائد مشترك اسماعيليه 

شنوا يا كر بودن خداوند , بينا و نابينا, متكلم يا ساكت , عالم و جاهل , قادر و عاجز, زنده و مرده , وجود و عدم 
نميتوانيم اظهار  نميتوانيم اظهار نظر كنيم چنانكه در باره ء صفات و تعيين حد آنها در باره ء خداوند نفيا و اثباتا نظرى

صدور عقل كل از كلمه ء امر به طريق ابداع است و صدور موجودات روحانى و جسمانى كه توسط عقل و  ,كنيم 
 . مظهر عقل كل در اين عالم وجود ناقص است , نفس از امر خداوند به طريق ابداع و انبعاث است

, و هر ناطقى را يك وصى است و وصى را امام نامند ناطقان همان پيامبران اولوالعزم هستند و شمار آنان هفت است
ناطق دوم نوح و وصى او سام و ناطق سوم ابراهيم و وصى او , ناطق نخستين حضرت آدم بود كه وصى او شيث بود

ناطق ششم محمد و وصى او , ناطق پنجم عيسى و وصى او شمعون , ناطق چهارم موسى و وصى او يوشع , اسماعيل 
م اسماعيل بن جعفر صادق بود كه قائم استعلى و ناطق هفت  . 

عالم به علم تأ ويل شريعت است و وظيفه , اساس يا وصى , واضع شريعت جديد و ناسخ شريعت قديم است , ناطق 
 .ء او بيان اسرار و باطن شريعت ميباشد

عمول آن تفسير ميكردندولى براى مبتديان اين كلمات را به معنى م, آنان معتقد به بهشت و دوزخ جسمانى نيستند . 

همه ء فرق اسماعيلى به امامت اسماعيل اعتقاد دارند و معتقدند كه هر امامى بنص امام قبل از خود اين مقام را 
و او على بن ) ع(و او حسين ) ع(را و او حسن ) ع(على ) ص(پيامبر, ميپذيرد و امامان نصا بعد نص انتخاب ميشوند

زمين , و او اسماعيل را به نص صريح به امامت برگزيدند) ع(و او جعفر بن محمد )ع(و او محمد بن على ) ع(حسين 
و آنكسى كه امام زمانش را , در هيچ زمانى خالى از حجت و حى قائم نيست خواه در ظاهر باشد يا در باطن و مستور

عثمان و بيشتر صحابه را  آنان ابوبكر و عمر و, نشناسد و يا بيعت امامى در گردنش نباشد در جاهليت مرده است 
26, مقاالت االسالميين (كافر ميدانند  دائرة المعارف , 193 - 192/ 1, الملل والنحل , 152,الفرق بين الفرق  ,

)اسماعيليه, 2, االسالمية  . 

در مذهب اسماعيليه براى دعوت شيوه اى خاص رعايت ميشود و مراتب و درجاتى : شيوه ء دعوت و درجات آن 
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                                                                                   :دارد كه بطور خالصه عبارتند ازداعيان وجود در دعوت 
زرق) 1  . يعنى جستجو و تفرس در حال مدعوين است كه آيا قابليت دعوت دارند يا نه , 

عو كه اگر فيالمثل وى ميل به زهد دارد دعوت بر كه عبارت است از دعوت بر اساس ميل و انس مد, تأ نيس ) 2
 .اساس زهد مدعو پايه گذارى ميشود

3( كه پس از انس مدعو با داعى وظيفه ء داعى ايجاد شك در اركان فكرى مذهب مدعو است, تشكيك و تعليق    . 

4( عه ميكند و داعى پس از مرحله ء تشكيك كه مدعو در حيرت فرو ميرود براى يافتن پاسخ به داعى مراج, ربط 
بايد كه او را بپذيرد و به او قسم دهد كه هرآنچه ميشنود مستور و مخفى نگاهدارد و به او بگويد كه جواب تمام 

 . سؤاالت تو نزد امام است ولى تا به درجه ء الزم نرسيده اى نميتوانى به نزد امام حاضر شوى

5( مايل شد بايد به نزد او هدايت شودآن است كه نفس مدعو به هريك از داعيان مت, تدليس   . 

6( ايجاد مقدمات الزم جهت پذيرش ظاهرى مدعو است تا او را به باطن رهبرى كند, تأ سيس   . 

7( كه اسقاط تمامى اعمال و افعال مذهبى از او است, خلع    . 

8( خروج از اعتقادات دينى و اركان دين است, سلخ    . 

)56 – 53, الفرق االسالميه (مباح ميشود و شريعت براى او تأ ويل ميگردد كه در اين مرحله همه ء لذتها بر او  . 

                                                                                                                :مهمترين فرقه هاى اسماعيليه عبارتند از
در باره ء , ر و باطنى دارد ظاهر به منزله ء پوست و باطن به منزله ء مغز است كه گويند همه چيز ظاه, باطنيه ) 1    

پيدايش اين مذهب و فرقه نوشته اند كه عبداهللا بن ميمون قداح و محمد بن حسين دندان و جماعتى ديگر كه چهار 
ذهب باطنيه را ساختند و آنان باهم فكرى م, بچه نام داشتند همراه با ميمون بن ديصاح قداح در زندان عراق بودند

چون آزاد شدند هريك از آنان را با براى تبليغ فرقه ء خويش به سوئى رهسپار شدند و براى اينكه مذهبشان رونق 
اين , عقائد خود عقائد طرفداران اسماعيل بن جعفر و محمد بن اسماعيل درآميختند و به تبليغ آن پرداختند, پذيرد

 -140, التبصير فيالدين (ر دين اسالم معرفى كرده اند كه منتسب به اسالم هستند گروه را از طريق بدعت گذار د
141( . 

باطنيه(  (. 
2( در باره ء اين فرقه و علت پيدايششان نوشته اند كه , پيروان مردى به نام حمدان بن اشعث قرمط, قرامطه  

مردى به نام حمدان قرمط آشنا شد كه فردى هنگاميكه عبداهللا بن ميمون قداح از بصره به سلميه گريخت در آنجا با 
فرارى بود و حمدان را دعوت به عقيده ء باطنيه ء اسماعيليه كرد و او دعوت را پذيرفت و به سبب هوش و 

اين فرقه در اواخر قرن سوم هجرى از طرف رئيس اين فقه , استعدادى كه داشت داعيانى به اطراف كوفه فرستاد
داشت و پنهان بودشخصى كه صاحب الظهور نام  , دولتى در بحرين كه مركز آن االحساء بود تأ سيس كردند ,
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قرامطه نه تنها در بينالنهرين و خوزستان بلكه در انقالبات بحرين و سوريه و يمن نيز دست داشتند و خطر بزرگى 
ار ميرفتند رهبران براى خالفت عباسى در بغداد و حتى خالفت فاطميان كه عم عقيده ء آنان در مصر بودند به شم

ق ابوطاهر جنابى كه جانشين و  312آنان بيشتر ايرانى االصل بودند حمله ء آنان به حاجيان معروف است و در سال 
بود به بصره تاخت و غنيمتهاى فراوان بدست آورد) گناوه اى (پسر ابو سعيد جنابى  . 

, دائرة المعارف االسالم , 79, المسلمين اعتقادات فرق (اصوال حكومت قرمطيان نوعى جمهورى اشتراكى بود 
4/687 – 692( .                                                ,)قرامطه ) ( 15, تحفة اثنى عشرية (اين فرقه را جنابيه نيز گفته اند 

                       3( او را غالم آزاد شده ء شيخ طوسى , پيروان مبارك غالم آزاد شده ء اسماعيل بن جعفر, مباركيه  
بود و مردى كوفى االصل بوده است) ع(اسماعيل بن عبداهللا بن عباس دانسته كه از اصحاب امام صادق   . 

, مقاالت االسالميين , 310, رجال شيخ طوسى (عقيده ء آنان با باطنيه يكسان است و اختالف زيادى با آنان ندارند 
26- 27(,                                                                                                                                                        
پيروان ميمون قداح و يا پيروان عبداهللا بن ميمون قداح اهوازى كه گويند عمل به ظواهر كتاب و سنت , ميمونيه ) 4

                                                                                   )15, تحفة اثنى عشرية (كنند حرام است و معاد را انكار مي
: امامت به هر پنج پسر امام يعنى ) ع (كه اعتقاد دارند پس از امام صادق , پيروان يحيى بن ابى اشمط, شمطيه ) 5

                                          ,)15, تحفة اثنى عشرية (اق رسيده است عبداهللا افطح و اسح, موسى , محمد, اسماعيل 
آنان شرط حضور در جنگ را , ياران خلف نامى هستند كه از ميمونيه بود و با حمزه ء خارجى جنگيد, خلفيه ) 6     

 .وجود امام و با امام دانند
, استطاعت , د بن قيس بوده است خلف با ميمونيه درقدراو پيشواى خوارج كرمان و مكران بود و نام وى مسعو

67الفرق بين الفرق (مشيت خدا اختالف داشت                                                            ,)1/117,الملل والنحل  ,
حج و مانند , زكات  ,روزه , اينان معتقدند كه آنچه در قرآن و احاديث آمده است از احكامى چون نماز, خلطيه ) 7

آنان قيامت و برخى از پيامبران را انكار ميكنند و بر آنها , اينها حمل ميشوند بر معانى لغوى و معنائى ديگر ندارند
                                                                                                   ,)16, تحفة اثنى عشرية (يدانند لعنت را واجب م

        8( اين چند فرقه جز مباركيه , ياران محمد بن على برقعى كه اعتقاداتشان مشابه با عقائد خلطيه است , برقعيه  
                                                                            ,)16, تحفة اثنى عشرية (بقيه در شمار شاخه هاى قرامطه هستند 

كه در حقيقت نام ديگر اسماعيليه است, تعليميه ) 9                      , آنان را در خراسان به اين نام خوانده اند , 
تعليميه معتقدند كه عقليات را نميتوان حجت قرار داد و ناچار بايد حقايق را از راه تعليم از امام معصوم آموخت و در 

جايز الخطاء باشد كه لغزش نداشته باشد و علومى كه به او ميرسد به ديگران هر عصرى بايد امامى معصوم و غير 
  )                                                                                                                            252خاندان نوبختى(بياموزد 
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ايشان را از آن جهت سبعيه گفته اند كه در باب , از اصول اسماعيليه به شمار ميروند كه, سبعيه ) 10                    
انبيائى كه ناطقين به شرايع : آنها گويند, شمار ائمه به هفت دور قائل هستند و امام هفتم را آخر ادوار هفتگانه ميدانند

و مابين دو رسول هفت كس هستند و  محمد و مهدى, عيسى , موسى , ابراهيم , نوح , آدم : هستند هفت نفرند
و مهدى اقامه ء شريعت ميكند) ص(اسماعيل بن جعفر از جمله ء اين هفت كس است كه بين محمد . 

                               ,)16, تحفة اثنى عشرية , 69 - 67, فرق الشيعة (اين فرقه را اسماعيليه ء خالص نيز ميدانند 
11( ه از اصول اسماعيليه به شمار ميرود و از اين فرقه است كه ملوك و سالطين و خلفا و ائمه كه اين فرق, مهدويه  

ءاسماعيليه برخاسته اند اينان نخست در مغرب و آفريقا و سپس در مصر و شام و حلب و يمن به حكومت و خالفت 
عبداهللا رضى, تقى , محمد, احمد, رسيدند اينان امامان بعد از اسماعيل را محمد , محمد مهدى , ابوالقاسم عبداهللا  , 

مصر بن اسماعيل المعزلدين اهللا كه در مصر به امامت و , اسماعيل بن احمد المنصور بقوة اهللا , احمد قائم بامراهللا 
و سلسله ء آنان تا به عاضدلدين اهللا از فرزندان مستعلى و اوالد , خالفت رسيد سلسله ء فاطميان مصر را بوجود آورد

)17, تحفة اثنى عشرية , 77, المقاالت و الفرق (امه يافت ميدانند نزار اد . 

                                                                ,)4/143, الفصل ابن خرم (اين گروه را نخست عبيداللهيه ميناميدند 
زند المستنصر نخست برادرش نزار سپس پسر پيروان ابوالقاسم احمد مستعلى فر, شاخه اى از مهدويه , مستعلويه ) 12

خود احمد مستعلى را به امامت برگزيد پس از وى مهدويه به دو دسته تقسيم شدند دسته ء اول به امامت مستعلى 
عقائد اين گروه را دعوت قديم , كه گاهى آنها را مستعليه نيز مينامند, اعتقاد پيداكردند و به مستعلويه معروف شدند

)356 – 2/352, مذاهب االسالميين , 17, حفة اثنى عشرية ت(مينامند  مستعلويه پس از شكست فاطميان به تدريج  
            ,)همان منبع (از مصر به دو كشور يمن و هند مهاجرت كردند و در هند در ايالت گجرات اقامت كردند 

نزاريه) 13 تعلى و كشته شدنش به امامت وى باقى شاخه ء ديگرى از مهدويه كه پس از شكست نزار به دست مس , 
ماندند و از مصر و شام به يمن و ايران فرار كردند و در الموت به پيشوائى حسن صباح دولت اسماعيليه ء نزارى را 

برخى از نزاريه معتقد بودند كه نزار كشته نشده بلكه پنهانى به ايران آمد و همو بود كه دولت نزاريه را , تشكيل دادند
17, تحفة اثنى عشرية (ل طالقان تأ سيس كرد در جبا اين فرقه را مسقطيه و ) 369 - 2/353, مذاهب االسالميين  ,

 .سقطيه نيز مينامند

پيروان حسن بن على بن محمد صباح حميرى كه وى را مؤسس دعوت جديد خوانند در , صباحيه يا حمريه )14
 .مقابل دعوت قديم كه مربوط به شاخه ء مستعلويه بود

اسماعيليه ء الموت(اين فرقه را از شاخه ء نزاريه نيز ميدانند  پيروان حميدالدين ناصر , ناصريه ) 15, )حسن صباح  , 
دليل المتحيرين و , وجه دين : خسرو قباديانى از دعات بزرگ اسماعيليه در خراسان و طبرستان كه صاحب كتابهاى 

ة العوامتبصر, 78, اعتقادات فرق المسلمين (سفرنامه است  پيروان ابو سعيد , ابو سعيديه يا جنابيه  (16 ,(184 , 
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حسين گناوه اى و پيروان ابو طاهر فرزند ابو سعيد كه پيروان اين دو گروهى از اعراب بدوى و نبطيان و ايرانيان 
ابو سعيد دولتى در احساء بحرين تشكيل داد و سرانجام در , بودند ن اعتقادات اعتقادات آنان هما, ق كشته شد 301

اعالم االسماعيليه, 105, تلبيس ابليس (قرامطه است و اين گروه شاخه اى از قرامطه به شمار ميروند   , 53), 17) 

پيروان شخصى به نام غياث كه شاعر و اديب بوده و كتابى در اصول اسماعيليه تأ ليف كرده است و آن را , غياثيه 
روزه و احكام ديگرى را بر روش باطنيه تفسير كرده و گويد مقصود شارع , نماز, بيان ناميده و در آن معانى وضوء

, خنفريه ) 18, )9, تحفة اثنى عشرية (معانى باطنى آنهاست و آنچه عوام الناس فهيمده اند خطاى محض است 
و  اينان گويند خنفرى همه ء محرمات را حالل كرده است, پيروان على بن فضل خنفرى داعى اسماعيلى در يمن 

كه در فرقه ء غالة گذشت , دروزيه ) 19, )200 - 199, حورالعين (مساجد را خراب كرد و دعوى نبوت نمود 
كه پس از , بهره شاخه اى از اسماعيليه مستعلويه هستند) 20, )219 - 9/214, غالة و دائرة المعارف االسالميه (

كلمه ء بهره در زبان , اقى ماندند و به بهره معروف شدندمستعلى بتدريج به يمن و هند رفتند و به پيروى از مستعلى ب
 . گجراتى به معنى بازرگان است

بعضى هم معتقدند كه بهره يا بوهرا به اسماعيليانى گفته ميشود كه از سرزمينهاى عربى و مصر و يمن به هندوستان 
پس , عبداهللا يمنى بوده است  نخستين پيشواى آنان شخصى به نام, ق در آنجا سكونت كردند 460كوچيدند و در 

ق به هند آمد و رهبرى آنان را به عهده گرفت كه مقبره ء وى در كامياى هند  532از او محمد على نامى در 
 . زيارتگاه مردم بهره است

اما پس از آنكه مهاراجگان زير سلطه , م آنان در حمايت مهاراجگان هندوى گجرات قرار داشتند 1297ق  694تا 
بهره ها مورد آزار مسلمانان سنى مذهب گجرات قرار گرفتند, هان دهلى در آمدندء پادشا . 

, اقامت كرد) سد هپور(ق پيشواى اين فرقه يوسف بن سليمان از يمن به هند مهاجرت كرد و در  946در سال 
ه پيشوايى م بهره ءگجرات داوود بن قطب را ب 1588/ ق  996پيشواى ديگر آنان داوود بن عجب شاه است و در 

برگزيدند ولى بهره ء يمن با او بيعت نكردند و با شخصى به نام سليمان به امامت بيعت نمودند كه خود را جانشين 
 .داوود بن عجب شاه ميدانست اين فرقه را سليمانيه ناميدند

ير تحت تاثير عقائد كه فرقه ء اخ, بهره ء ناكوشيه : ب , الف بهره ء علييه :اما داووديه به چند شاخه تقسيم شدند
م بر  1411م تا  1407كه در عهد مظفر شاهى از سال , جعفريه : ج , هندوان خوردن گوشت را گناه ميشمردند

 .گجرات حكومت ميكرد اين شاخه به مذهب سنت و جماعت گرائيدند

ه بزرگ شيعه كه بهره به دو گرو, ميالدى ميزيسته است  15اين فرقه منسوب به جعفر شيرازى هستند كه در قرن 
برخى از آنان در بندر گجرات و در برمه به تجارت مشغولند و , تاجرند و سنى كه كشاورز هستند تقسيم ميشوند

دائرة المعارف اسالم, 2/149, مجالس المؤمنين (گروه ثروتمندى را تشكيل ميدهند و سنى مذهبند   , 4/351 - 
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آغا(آقا ) 21 ,)بهره ) ( 110 - 108, فرهنگ فرق اسالمى  ,353 شاخه اى از نزاريه و از پيروان آقاخان , خانيه  (
آقا خانيه( محالتى هستند كه اكنون در ايران و هند و برخى جاهاى ديگر وجود دارند   ). 

كتابهاى : زيرا اوال, اظهار نظر در باره ء عقائد و انديشه هاى كالمى و مذهبى اسماعيليه به چند دليل ممكن نيست 
ائدشان در آنها تشريح شده هيچوقت در دسترس غير از خود آنان نبوده است حتى در اختيار طبقات پائين آنانكه عق

 . نيز قرار نداشته است و كتابهايشان نيز مانند عقائدشان مستور و پنهان بوده است , اسماعيليه
ت كه نويسندگان كتب فرق كه ثانيا بيشتر اطالعاتى كه راجع به آنها در كتب فرق آمده است نوع برداشتهايى اس

معموال از دشمنان متعصب و سرسخت آنان بوده اند عرضه كرده اند و طبيعى است كه اين نظرات براى جرح و 
ثالثا پيوستن گروهها و افراد معلوم الحال و غير , تعديل آراء و عقائد آنان نميتواند مالك چندان درستى باشد

و پيدايش نوعى افكار و عقائد غلوآميز در ميان آنان راه را براى نقد مذهب ,  مسلمانان به آنان در زمانهاى مختلف
, آنان بر روى كسانى گشود كه در پى گرفتن نقطه ء ضعف آنان بودند و به همين دليل هم آنها را متهم به زندقه 

بسيارى از , آنان پذيرفت با اينكه نميتوان بيشتر اين داوريها را در باره ء , مجوسيت و خروج از اسالم كرده اند
اسماعيليه( انتقادها و اتهامها را هم نبايد ناديده گرفت   ). 

, فضائح الباطنيه , ابن تيميه , رسائل , ابن تيميه , منهاجالسنه , هفتاد و دو ملت , به جز آنچه در متن آمده است : منابع 
تاريخ الدعوة االسماعيليه, ابو حامد غزالى  فدائيان , مصطفى غالب , لقرامطه بينالمد والجزرا, مصطفى غالب  , 

ساعى, آقاخان محالتى , الشامى , تاريخ الفرقة الزيدية , برناردلويس  , اسماعيلى تاريخ زيديه درقرن دوم و سوم  , 
سالماالمامة فياال, مغنيه , الشيعة فيالميزان ,حسين على محفوظ, تاريخ الشيعة , مظفر, تاريخ الشيعه , شامى , هجرى   , 

عالمه ء طباطبائى, شيعه در اسالم ,مغنيه , الشيعه والتشيع , عارف تامه   . 

 على رفيعى

 عقايد و كالم 

 

 ,عقايد
,  61, اوايل المقاالت (چنانكه بزرگان شيعه ازجمله شيخ مفيد  -عليهم السالم  -معرفت به خداوند و انبياء : مقدمه 
گفته اند معرفتى اكتسابى است) 89,  88  . 

اگر اين معرفت ضرورى يا ) 1: چند دليل آورده است , سيد مرتضى علم الهدى در اثبات اكتسابى بودن اين معرفت 
هرگز دو تن در آن اختالف نمييافتند, بديهى يا اضطرارى بود . 
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يا جاهل به آن روا نبود, مدح دارنده ء آن معرفت و ذم فاقد آن  (2 . 

دمحتاج نطر و تالمل و تدبر نبو (3 . 

 . نصب و ايراد ادله معنايى نداشت (4
تفسير (معلوم ميشود كه ضرورى نيست , شك رخ ميدهد, و شيخ طوسى بر آن است كه چون در اين گونه معارف 

7/97, تبيان  ). 

بيم زيا ميرود و پرهيز از ضرر در امور دينى و , زيرا در صورت فقدان آن , از سوى ديگر چنين معرفتى واجب است 
سيد مرتضى , الذخيرة (واجب است دنيوى  علم به : همو دليل ديگرى را براى اثبات وجوب معرفت ميĤورد (167 ,

, كامل نميگردد و هر آنچه واجب جز با آن كامل نگردد, جز با حصول اين معرفت , استحقاق ثواب و عقاب 
36, جمل العلم والعمل (واجب است  ). 

بحث از اصول خمسه ء اعتقادى است كه اساس علم كالم شيعه را , ست اهم موضوعات و متعلق معرفتى كه واجب ا
نبوت) 3, عدل ) 2, توحيد) 1: كه عبارتند از, تشكيل ميدهد معاد) 5, امامت  (4 ,  . 

اعتقاد به توحيد اصل اول و ركن ثابت در علم عقايد و كالم شيعه است و ساير اصول اعتقادى بر آن استوار , توحيد
 . است

, خداوند عز و جل در الهيت و ازليت واحد است و هيچ موجودى شبيه او نيست : در تعريف توحيد گويد شيخ مفيد
و شيخ طوسى ) 51, اوائل المقاالت (و او در معبوديت يگانه است و ثانى ندارد , و هيچ چيز همانند او نخواهد بود

رسالة فى (بدانيم و ماسواى او را نفى كنيم  تعريف توحيد اين است كه صانع را واحد و پديدآورنده ء عالم :گويد
103, در الرسائل العشر, االعتقادات  ). 

كه در اينجا فقط به يك برهان مشهور و متين , براهينى براى اثبات وجود خداوند تعالى عرضه داشته اند, اهل توحيد
اكتفا ميكنيم, كه برهان حدوث باشد  . 

) پديد آورنده (و هر حادثى نيازمند به محدث , است ) نو پديد آمده (جهان حادث : صورت اين برهان چنين است 
حدوث , گفتنى است كه حد وسط در اين برهان ) 280, كشف المراد(پس جهان محتاج پديد آورنده است , است 

پس جهان حادث , و هر متغيرى حادث است , جهان متغير است : جهان است و متكلمان آن را چنين اثبات كرده اند
 . است

 .و عقل حاكم است به اينكه پديدآورنده ء عالم بايد قديم باشد وگرنه دور يا تسلسل الزم ميĤيد
هر دو چيزى كه خداوند به آنها متصف شود : شيخ كلينى در تعريف صفات فعل گويد, صفات فعل و صفات ذات 

كه ميگوييم خداوند چيزى را به اين شرح كه در حيطه ء وجود است , صفت فعل است , و هر دو وجودى باشند
يا چيزى را , و چيزى او را به خشنودى و چيزى به خشم ميĤورد, و چيزى را اراده نكرده است , اراده كرده است 
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التوحيد, 1/85, اصول كافى (دوست ميدارد و چيزى را دشمن ميدارد  , 104). 

شود هر صفتى كه ضدش ازخداوند نفى: همو صفات ذات را چنين تعريف ميكند . 

حليم, ملك , غنى , حكيم , عزيز, بصير, سميع , عالم , چنانكه گوييم حى  , و ميدانيم كه ضد علم , كريم , عدل  , 
, و ضد حكمت , ذلت است , ضد عزت , مرگ يا بيجانى است , ضد حيات , عجز است , ضد قدرت , جهل است 

و ضد حلم , خطا 112 - 1/111, اصول كافى (جور و ظلم است , و ضد عدل , عجله و جهل  , ). 

است) بسيط(و معناى آن اين است كه خداوند تعالى واحد احد غير مركب , توحيد ذات ) 1, مراتب توحيد  . 

همچون تركيب جسم , و گاه خارجى است , تركيب گاه عقلى است و آن عبارت است از تركيب از جنس و فصل 
هردو نوع از خداوند به دور است زيرا مركبات نيازمند به اجزاء است و, و تركيب مقادير از اجزاء, از ماده و صورت   

. 
292, كشف المراد(و نه هيچ چيزى از اجزاء عقلى و حسى , و نه فصل , و خداوند نه جنس دارد ). 

و با آن فقط مغايرت , ذات اوست , و معناى آن اين است كه صفات خداوند در حقيقت , توحيد صفات  (2
 .اعتبارى دارد

 .يعنى صفات و ذات در مصداق متحد و در مفهوم متفاوت هستند
به اين شرح كه مفهوم قادر يعنى كسى كه اگر خواهد عمل كند و اگر نخواهد نكند و اين با مفهوم اهللا يعنى ذاتى 

 . ولى قادر در حقيقت همان خداوند است نه اينكه چيزى افزون بر اوست , دارنده ء جميع صفات كمال مغاير است
در حقيقت خداوند است, و معناى آن اين است كه فاعل هر فعلى درعالم وجود, توحيد افعال  (3  . 

در حقيقت خداوند است, و اگر گاه فاعلى هر فعلى در عالم وجود  . 

اراده ء غير درصورتى فعل ميگردد كه خداوند آن را خواسته باشد, و اگر گاه فاعلى جز او عملى انجام داده باشد . 

ولى از حيطه ء حكم و حكومت الهى بيرون نيست, آن فاعل اگر چه سزاوار مدح يا ذم باشدو   . 

خداوند ابا دارد كه كارها (روايت شده است كه ابى اهللا ان يجرى االمور اال باسبابها ) ع (و از حضرت امام صادق 
و معناى آن , توحيد در عبادت  )4, )1/183, اصول كافى ) (جز از مجراى اسباب و علل طبيعى آنها جارى گردد

 .اين است كه عبادت خاص خداوند است و در آن شريكى ندارد
دو بحث جنبى نيز در علم كالم شيعه وجود دارد كه عبارتند از بداء و نفى رؤيت خداوند, در زمينه ء توحيد . 

و از جانب خداوند چيزى ) (47, مرز(و بدأ لهم من اهللا مالم يكونوا يحتسبون : خداوند در قرآن كريم ميفرمايد: بدا
براى آنان آشكار شد, كه گمانش را نميبرند ). 

براى خداوند در هيچ مورد بدايى كه در : روايت شده است كه ) ع (و درصحيحه ء عبداهللا بن سنان از امام صادق 
1/148, اصول كافى (پيش نميĤيد , علمش نبوده باشد ). 
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بلكه اين است كه , پشيمان ميگردد, چيزى كه آن را تقدير و محتوم گردانده  و معناى بدا اين نيست كه خداوند از
ظاهر ميسازد, خداوند در زمانى كه الزم بداند چيزى را كه در علم مكنونش بوده است  . 

 . زيرا خداوند قادر مطلق است و بر همه چيز و هركارى تواناست
, مائده (دستان قدرت او گشاده است , ر خالف قول يهودو ب) 29, سوره ء الرحمن (و او هر روز در شأ نى است 

64). 
رؤيت حضرت بارى به ديدگان ممكن نيست: شيخ مفيد گويد, نفى رؤيت   . 

و , روايت شده است )ع (عقل شهادت ميدهد و قرآن ناطق است و اخبار متواتر از ائمه ء هدى , و به اين حقيقت 
و نيز  -ر عده اى بسيار اندك شمار كه در تأ ويل اخبار به شبهه افتاده اند جمهور اماميه و همه ء متكلمان آنان ـ مگ

همچنين همگى مرجئه و بسيارى از خوارج و زيديه و گروهى , همگى معتزله با اماميه در اين عقيده هماهنگ هستند
اوائل (اميه مخالفند اما مشبهه كه جزو اصحاب صفات هستند در اين عقيده با ام, ازاصحاب حديث با اماميه موافقند

 .(57 , المقاالت

از نظر متكلمان : سيد مرتضى عدل را چنين تعريف ميكند, عدل  [ عدل عبارت است از علوم متعلق به تنزيه ] اماميه 
 . خداوند تعالى از فعل قبيح و از اخالل به واجب

( 2/278, الحدود والحقائق در رسائل الشريف المرتضى  ). 

به , علم حاصل گردد, و چون به اين امر, يه خداوند تعالى از فعل قبيح و اخالل به واجب تنز: و شيخ طوسى گويد
84, شيخ طوسى , االقتصاد(عدل هم علم حاصل گرديده است  ). 

و نيز به واجبى كه بر خويشتن مقرر , مرتكب قبيح نميگردد, خداوند تعالى با تعذيب كسى كه مستحق عذاب نيست 
اخالل نميكند, منع ثواب از مستحق آن  -المثل فى  -با , داشته است  . 

چه او قادر بر هركارى است و همه ء ممكنات براى او يكسان , اگر خداوند مرتكب قبيح نميگردد از عجز او نيست 
قبيح را اراده نميكند, ولى از آنجا كه ترجيح مرجوح بر راجح قبيح است , است  . 

او ) (21, انبياء(ه بخواهد ميتواند كرد ال يسئل عما يفعل و هم يسئلون آرى خداوند قدرت مطلقه اى دارد كه هرچ
ايجاب  -كه عين ذات اوست  -ولى حكمت او , )و مردمان بازخواست ميشوند, در آنچه ميكند بازخواست نميشود
 .ميكند كه فعل قبيح انجام ندهد

و به عدمها يا , را آنها امور عدمى هستندزي, اما در مورد ممتنعات بايدگفت كه قدرت او به آنها تعلق نميگيرد
 .معدومات قدرت تعلق نميگيرد

آنچه در انجام آن استحقاق ذم نهفته باشد: سيد مرتضى در تعريف قبيح ميگويد, حسن و قبح  . 

( ميتوان حسن را چنين تعريف , و در پرتو اين تعريف , )2/279, در رسائل الشريف المرتضى , الحدود والحقائق 
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نچه در انجام آن استحقاق مدح نهفته باشدآ: كرد . 

شرعى هستند يا عقلى ؟ اشاعره برآنند , و در همين زمينه است كه بحث معروفى در گرفته است كه آيا حسن و قبح 
نوعيت يك فعل را معين ميكند كه حسن است يا قبيح, كه شرع   . 

ميكندو معتزله برآنند كه عقل به استقالل خويش اين نوعيت را تعيين  . 

 . حق آن است كه در اين مسأ له قائل به تفصيل شويم

مثل حكم به حسن راستگويى و حكم به قبح , زيرا بعضى افعال هستند كه عقل به حسن يا قبح آنها حكم ميكند
مانند حسن روزه ء ماه رمضان و قبح , و بعضى افعال هستند كه شرع به حسن و قبح آنها حاكم است , دروغگويى 

و خداوند تعالى به ) 347, كشف المراد, 86, عالمه ء حلى ,مبادى الوصول الى علم االصول (ر روز عيد فطر روزه د
تا نوعيت جميع افعال را بشناسد تا حجت بر او , انسان عقل ارزانى داشته است و با شرع به آن يارى رسانده است 

 .تمام گردد
, نفى فايده ء وجود شرع بر ميĤيد, م به حسن يا قبح افعال بايد توجه داشت كه از قول به استقالل عقل در حك
پس , و چون هردو ملزوم باطل است , نفى فايده ء عقل بر ميĤيد, همچنانكه از قول به شرعيت حكم در اين زمينه ها

 . هردو الزم هم باطل است
عدل الهى مقتضى تكليف است, تكليف   . 

ت است از خواستن كسى كه اطاعت از او واجب استعبار: عالمه ء حلى در تعريف تكليف ميگويد امرى را به  , 
به شرط اعالن آن, در موردى كه در آن مشقت هست , نحو تأ سيس و ابتداء  . 

187, بقره , 115, توبه (بعضى از آيات قرآنى صراحت در وجود تكليف دارد  ). 

و از , ف با آن به فعل طاعت نزديكترعبارت است از چيزى كه مكل: عالمه ء حلى در تعريف لطف گويد, لطف 
324,كشف المراد(فعل معصيت دورتر باشد و در آن نه تمكين باشد و نه الجاء  ). 

انجام تكليف از مكلف صحيح باشد, هرآنچه با وجود آن : و سيد مرتضى در تعريف تمكين گويد . 

( رى در باره ء الجاء گويد عبارت است و ابو هالل عسك) 2/266, در رسائل الشريف المرتضى , الحدود والحقائق 
و فرار بر روى تيغ و , از حالتى كه انسان چاره اى از انجام دادن آن نداشته باشد مانند اكل ميته در شدت گرسنگى 

 .خار به هنگام ترس از جانور درنده كه در اين صورت انسان را نسبت به اين افعال ملجايا مضطر شمارند

قصص را دال بر وجوب لطف ميداند سوره 47و شيخ طوسى آيه  . 

از خداوند تعالى خبر , انسانى است كه بدون وساطت انسان ديگر: عالمه ء حلى در تعريف نبى گويد, نبوت  (3
 .ميدهد و پيام ميĤورد

( 58, نهج المسترشدين  ). 
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تكاليف سمعى : علماى كالم بر وجوب بعثت انبياء چنين استدالل كرده اند كه  د الطاف به شمار خو] شرعى  =]
پس بعثت انبياء , و معرفت آنها جز ازطريق نبوت ممكن نيست , و چنانكه شرحش گذشت واجب هستند, ميĤيند

 . واجب است
از  -عليهم السالم  -ممتاز هستند كه گويند انبياء , اماميه دراين اعتقاد از ساير فرق و مذاهب اسالمى , عصمت انبياء

از حين طفوليت تا پايان عمر شان معصوم هستند, يا سهوا عمدا, انجام كباير و صغاير . 

به نحو اختيارى باز ميدارد, قوه ء قدسيه اى كه دارنده اش را از فعل قبيح : و عصمت عبارت است از . 

و اگر , و دليل وجوب عصمت انبياء اين است كه خداوند تعالى پيامبران را به عنوان راهنمايان دينش فرستاده است 
پيروان ايشان از آنان تبعيت نخواهند كرد و درنتيجه غرض از , يا هر عمل و هن آورى از آنها جايز باشد ,كذب 

 .بعثت آنان نقض خواهد گرديد
و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه : امر فرموده است ) ص (و حال آنكه خداوند ما را به پيروى ازپيامبر

 .فانتهوا
( دست بداريد, و آنچه از آن نهى كرد, بپذيريد] يا بخشيد[يامبر به شما فرمود آنچه پ) (7آيه ء , حشر ). 

و تا , آنان را بشناسند, تا مردم به اين وسيله , خداوند تعالى به پيامبران قدرت معجزه آورى بخشيده است , اعجاز
 .مدعيان نبوت به دروغ مردم را نفريبند

كه با آن تحدى , خارق العاده  عملى است: سيد مرتضى در تعريف معجزه گويد [ و , ميگردد] دعوت به آوردن نظير
تا مدعى امرى را در مدعايش تصديق كند, در زمان تكليف آشكار ميگردد . 

در رسائل الشريف , الحدود والحقائق (مقرون به تحدى و مواجه با عدم معارضه , امرى است خارقالعاده : و گفته اند
2/238, المرتضى  ). 

350, كشف المراد(حلى براى معجزه شرايطى شمرده است  وعالمه ء ). 

رسول اهللا است كه خداوند او رابه حق ) ص (شيعه ء اماميه معتقد است كه حضرت محمد, )ص (نبوت پيامبر اسالم 
رسلين و او شريفترين انبياء و م, و بشير و نذير و دعوتگر به سوى انسانها و براى همه ء قرون و اعصار برانگيخته است 

 . است و خداوند او را از هر آاليشى مصون و معصوم داشته است
بلكه حتى سوره , وفصحاى عرب از آوردن نظير آن , و قرآن را كه معجزه ء جاويدان است بر او نازل فرموده است 

ناتوان بوده اند, اى همانند آن  . 

ه بايد در هر زمانى امامى موجود باشد كه خداوند اماميه برآنند ك: شيخ مفيد در تعريف امام چنين گويد, امامت  (4
39, اوائل المقاالت (با او بر بندگان مكلفش احتجاج كند و با وجود او مصلحت در دين به اوج كمال رسد  ). 

رياست عامه دارد, اصالتا در دارالتكليف , انسانى است كه در امور دين و دنيا:و عالمه ء حلى گويد . 
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( 12, االلفين  ). 

چرا كه , علماى كالم استدالل ميكنند كه نصب و تعيين امام بر خداوند تعالى واجب است , ب نصب امام وجو
عقال واجب است , نصب امام لطف است و لطف بر خداوند  . پس نصب و تعيين امام بر او واجب است ,

افضليت) 3, تعيين به نص ) 2, عصمت ) 1: صفات سه گانه ء امام عبارت است از  . 

مامتا )  ). 

براى , پس از مرگ آنان , وجود ثانى براى اشخاص انسانى : فاضل مقداد سيورى در تعريف معاد ميگويد, معاد (5
385, ارشادالطالبين (آنكه حق به ايشان داده يا از ايشان گرفته شود ). 

او در قرآن آيا كسى كه و به فرموده ء , و بر امكان معاد چنين استدالل شده است كه خداوند جهان را آفريده است 
81, يس (چرا و او آفرينشگر داناست , قادر نيست كه همانند آنها را بيافريند, آسمانها و زمين را آفريده است  ). 

 . آنچه گفته شد اهم و اساس معتقدات مذهب شيعه ء اماميه است
نچه قرآن كريم به آن ناطق است از صدق و آ) ما جاء به النبى (آورده است ) ص (شيعه ء اماميه به آنچه پيامبر اسالم 

در هيأ ت اصلى و , از جمله تورات و انجيل و زبور(و صحت و معجزات پيامبران سلف و كتب آسمانى و حيانى 
و جهان غيب از عرش و كرسى و لوح ) جن ( و جن ) شيطان ( و شيطان ) جبرئيل (و فرشتگان ) تحريف نشده ء آنها

و نفخ صور و حشر مردگان و , عذاب قبر و سؤال قبر, برزخى پس از مرگ تا قيام قيامت وقلم و عالم برزخ و حيات 
و وجود نامه ء اعمال ) تجسم اعمال ( و سنجيدن اعمال و نيز تجسم اعمال , حضور همه ء انسانها در موقف حساب 

كه مقام ) ص ( مخصوصا شفاعت حضرت رسول ,كه در اصطالح قرآن مجيد به آن كتاب گفته ميشود و شفاعت 
و بهشت و ) كوثر(اعتقاد دارند و به صراط و حوض ) ع (و شفاعت ساير معصومين , است ) 79, اسراء) (محمود

, بهشت ( دوزخ جسمانى و عينى چنانكه قرآن مجيد اوصاف آن را بيان كرده است و ثواب و عقاب نيز معتقدند 
 .( جهنم

اعتقاد ) مانى بر اثر عمل ناصواب يا گناه او باطل و هيچ و پوچ شودكه ثواب اعمال مسل(شيعه ء اماميه به احباط 
زيرا آن را مستلزم ظلم ميدانند) احباط( ندارند  . 

هركس همسنگ ذره اى عمل خير انجام دهد پاداش آن را ميبيند : حال آنكه حق تعالى در قرآن مجيد فرموده است 
آن را ميبيند  كيفر, و هركس همسنگ ذره اى عمل ناشايست انجام دهد ( 8, 7, زلزله  ). 

جاودانگى و (اما خلود عقاب , ثواب و زندگانى جاويد بهشتيان اعتقاد دارد) جاودانگى (شيعه ء اماميه به خلود 
عذاب صاحب كبيره را منقطع ميداند, قائل است ) مشرك (را فقط در حق كافر  (بيپايانى عذاب جهنم  . 

مانى از گناه را واجب ميشماردهمچنين براى هر مسلمانى توبه و پشي . 

 . ديگر از معتقدات شيعه ء اماميه پذيرفتن تقيه است
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يعنى حفط و پنهان كردن اعتقادات قلبى و ايمانى هر مسلمانى به هنگام مواجهه با خطر جانى يا مالى يا عرضى يا 
تقيه( چه براى خود چه براى جامعه ء اسالمى , ناموسى   ). 

ء اماميه قول به رجعت است ديگر از معتقدات شيعه  . 

قبل از قيام قيامت به دنيا و انتقام گرفتن از دشمنان, يعنى بازگشت ائمه و صالحان   . 

مورد قبول عام متكلمان و شيعيان از عصر قديم تا عصر حاضر نيست و , اين مسئله به اندازه ء ساير اعتقادات شيعى 
رجعت( در آن چون و چرا هست   ). 

) ص (ل وابسته به نبوت خاصه بايد گفت كه شيعه در جنب اعتقاد به عصمت مطلقه ء حضرت رسول در مورد مسائ
و ساير پيامبران ) و نيز ابوطالب عموى گرامى پيامبر اسالم ) (ص (قائل به ايمان پدران حضرت رسول , و ساير انبياء

 . است
بلكه عموى او ,نه پدر, براى او استغفار ميطلبد) ع (چنانكه آزر را كه نامش در قرآن آمده و كافر است و ابراهيم 

 .ميدانند
اعتقاد دارد) معراج ( نسبت داده ميشود و معراج جسمانى ) ص (همچنين به معجزاتى كه به پيامبر . 

ارددر ميان متكلمان و مؤمنان شيعه ء اماميه طرفدارانى د, نيز معجزه داشته اند يا نه ) ع (قول به اينكه آيا ائمه ء اطهار . 

در مورد قرآن مجيد بايد گفت كه آن را بتمامه وحى الهى كه جبرئيل امين از مصدر وحى از پيشگاه عز ربوبى و از 
درمدت بيست و سه سال نازل كرده است ميدانند) ص (حضرت رسول ) قواى دراكه (لوح محفوظ بر قلب  . 

آن را مصون از هرگونه افزود و كاست و تحريف ميشمارند و ) و كالم الهى را از صفات فعل (و آن را كالم لفظى 
تحريف ناپذيرى قرآن, قرآن ( ميدانند   ). 

به اختصار, آنچه گفته شد امهات معتقدات شيعه ء اماميه ءاثنى عشريه است  . 

در متن مقاله آمده است: منابع   . 

د كه يك دوره علم كالم در كتاب گوهر مرا) ق  1072م (مال عبدالرزاق الهيجى , محمود درياب نجفى كالم 
 . شيعى به زبان فارسى است

 .دو تعريف از علم كالم به دست ميدهد
صناعتى باشد كه قدرت بخشد بر محافطت اوضاع شريعت به داليلى كه مؤلف باشد از مقدمات : تعريف قدما (1

با تصحيح و مقدمه ء , ادگوهر مر(خواه منتهى شود به بديهيات و خواه نه , مسلمه ء مشهوره در ميان اهل شرايع 
42, زينالعابدين قربانى  ). 

43, پيشين (علم است به احوال موجودات بر نهج قواعد شرع :تعريف متأ خرين  (2 ). 

علم به قواعد شرعى اعتقادى مكتسب از راه ادله ء يقينى : تعريفهاى ديگرى نيز از علم كالم به عمل آمده است 
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تعريف را نيز منتسب به عبدالرزاق الهيجى كرده استكه اين , 1867, معارف و معاريف (  ). 

يا علم نظر و استدالل دينى , كالم يا علم اصول دين :تعريف روشنترى از كالم در دايرة المعارف فارسى آمده است 
بهات علمى كه با دانستن آن ميتوان عقايد اسالم را از روى دليل به ديگران ثابت كرد و ش, يا علم توحيد و صفات , 

علم كالم عبارت است از علم به احوال مبدأ و معاد بر طبق قانون , بنا به تعريف ديگر ,برضد آن دين را دفع كرد
 . اسالم

( 2/2240, دايرة المعارف فارسى  ). 

به عصر نزول وحى باز ميگردد, ولو آنكه نامگذارى و رونق آن در قرن دوم بوده است , نشأ ت علم كالم اماميه  . 

مجيد و احاديث نبوى و علوى دو منبع اصلى نشأ ت علم كالم است و قرآن  . 

 . ريشه ء اصلى مسائل و مباحث توحيد و صفات الهى و جبر و اختيار در قرآن مجيد است
كه بعدها توسط سيد رضى ) ع (در خطب و رسائل و كلمات قصار اميرالمؤمنين على  ( تحت عنوان ) ق  406م 

رفكاويهايى در مسائل توحيد و صفات الهى و نيز مسأ له امامت و جبر و اختيار كه اساسى ژ, نهجالبالغه مدون گرديد
 .ترين و قديمترين مباحث كالم اسالمى است مشاهده ميشود

ع (همين تأ مالت كالمى امام على  است كه ازطريق حسن بصرى و واصل بن عطا در شكل گيرى كالم معتزله در  (
اقع ميگرددقرون دوم و سوم هجرى مؤثر و . 

بدان كه اصول توحيد و : از متكلمان بزرگ شيعه ء اماميه در اين باره مينويسد) ق  436م (سيد مرتضى علمالهدى 
متضمن ) ع (و سخنان حضرت , و خطبه هاى ايشان اخذ شده است  -صلوات اهللا عليه  -عدل از كالم اميرالمؤمنين 

در مييابد , ر نيست و هر كس كه در مأ ثورات كالم ايشان تأ مل كندمباحثى دراين زمينه است كه افزون بر آن متصو
همانا تفصيل جمالت ايشان و شرح , كه جميع آنچه متكلمان در تصنيف و جمع و تدوين آن به اطناب گراييده اند

به دست داده است) ع (اصولى است كه حضرت   . 

كه فرزندان آن , از طريق ائمه عليهمالسالم , يافت  و در اين زمينه مضامينى كه از بسيارى نميتوان برآن احاطه
روايت شده است, هستند) ع (حضرت   ... 

( نقل ميكند و ) ع (و سپس موارد و شواهد بسيارى از كالم حضرت ) 1/148, فصيح محمد ابوالفضل ابرهيم , امالى 
 .شرح و بسط ميدهد

در اين دوره علم : دوره ء ائمه عليهم السالم ) 1: كرد تاريخ علم كالم شيعه را ميتوان به چند دوره ء مشخص تقسيم
 . كالم و مباحث كالمى نضج ميگيرد و بيشتر آن مبتنى بر احاديث و اخبار است

 . و اوج كمالش در آثار شيخ صدوق رحمه اهللا است
و اصحاب ) ع (ضاو امام ر) ع (حضرت امام جعفر صادق ) ع (پس از حضرت اميرالمؤمنين , )ع (از ميان ائمه ء اطهار
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در پيشبرد و بارورسازى علم كالم تأ ثير شايانى داشتند, ايشان  . 

بين (بازار مناظرات مذهبى و فرقه اى و حتى مباحثات و گفت و گوى بين اديان ) ع (مخصوصا در عصر امام صادق 
بسيار , رو شريعت نيستندو زنادقه يعنى كسانى كه پي, و آزاد انديشان ) اسالم و يهوديت و مسيحيت و زردشتيگرى 

 .گرم بود

و مباحثات كالمى بين فرقه اى در ميان فرق , و مكتب كالمى معتزله با قدرت و صالبت كمنظيرى شكل يافته بود
 . حتى ميان فرقه هاى گوناگون شيعه جريان داشت , اسالمى

ور ساخته بودحيات فرهنگى قرن دوم هجرى را بار, و مخصوصا آغاز ترجمه ء كتب فلسفى يونانى  . 

حميت (و به تبع آن مسأ له ء تحكيم , مهمترين مباحث كالمى اين دوره امامت  حكم مرتكب كبيره كه آيا  ,(
يا چنانكه , يا منافق است يا كافر است , يا فاسق است , مسلمانى كه مرتكب گناه كبيره شود همچنان مؤمن است 

كه حكم مرتكب كبيره را معلق و منوط به , مسأ له ء ارجاء, است معتزله مدعى بودند داراى منزلتى بين المنزلتين 
مسأ له ء قضا و قدر و , حكم اخروى حق تعالى ميدانست و مرجئه با طرح و طرفدارى از اين مسأ له به عرصه آمدند

اهب به تبع آن مسأ له جبر و اختيار كه شايد پيچيده ترين و حساس ترين مبحث كالمى در ميان همه مكاتب و مذ
مسأ له ء صفات الهى , و فالسفه ء قديم و جديد شرق و غرب هم قرنهاست كه به آن پرداخته اند, كالمى است 

, بداء( نسخ و بداء , يا اينكه از شناخت آنها عاجز است  -اينكه بشر ميتواند آنها را بشناسد چنانكه اماميه ميگويند 
عصمت انبياء و حدوث يا قدم قرآن مجيد,)نسخ  . 

محمد بن على بن نعمان بن ابى طريقه ء بجلى , زرارة بن اعين : ضى از متكلمان شيعه در قرن دوم هجرى عبارتند ازبع
ع(هشام بن حكم كه در ميان اصحاب امام ششم ,  و متكلمان قرن دوم هجرى از همه برجسته تر است و در  ( 

عيسى بن روضة ) ع (اب و شاگردان امام سجادآخرين سالهاى قرن دوم در گذشته است و ديگر قيس العاصر از اصح
مفضل صاحب , حسن بن على بن يقطين , على بن حسن بن محمد طائى , ضحاك مكنى به ابو مالك الحضرمى , 

تأ ليف استاد , براى شرح و آثار آنها الشيعة و علم الكالم عبر القرون االربعة (رساله ء توحيد معروف به مؤمن الطاق 
61 - 60, جعفر سبحانى  ). 

و امام ) ع (فضل بن شاذان از اصحاب امام هادى : بعضى از متكلمان بزرگ شيعه در قرن سوم هجرى عبارتند از
, حكم بن هشام بن حكم , كه كتاب ايضاح او را شادروان محدث ارموى تصحيح و طبع كرده است ) ع (عسكرى 

مخزومىاسماعيل , محمد بن عبداهللا بن مملك اصفهانى , داوود اعفر  . 

حسن بن على بن ابى عقيل: بعضى از متكلمان شيعه در قرن چهارم عبارتند از اسماعيل بن على بن ابيسهل بن  , 
برادر شيخ صدوق (حسين بن على بن حسين , نوبخت  , محمد بن بشر حمدونى معروف به ابوالحسن سوسنجردى  ,(

, على بن وصيف , رحمن معروف به ابن قبه ء رازى محمد بن عبدال, محمد بن القاسم  ,يحيى ابو محمد العلوى 
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حسن بن موسى معروف به ابو محمد نوبختى, معروف به ابوالحسن ناشى  صاحب , ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت  , 
و عالمه ء حلى آن را با نام , كتاب الياقوت كه جزو قديمترين و متين ترين آثار كهن كالمى شيعه است 

و به تحقيق محمد نجمى زنجانى به طبع رسيده است(الياقوت شرح كرده است  انوارالملكوت فى شرح  ). 

 . ياقوت در بردارنده ء كالم فلسفى است كه در ميان آثار اين دوره كمنظير و بيسابقه است
چنانكه در برجسته ترين آثار اين عصر يعنى , زيرا چنانكه اشاره شد كالم اين دوره بيشتر مبتنى بر حديث است 

ديده ميشود) ق  381م (وحيد و اعتقادات شيخ صدوق ت . 

و سيد مرتضى علم ) ق 413م (اعتزالى است و نمايندگان بزرگ آن شيخ مفيد , دوره ء دوم عصر كالم عقلى  (2
م (و شيخ طوسى ) ق  436م (الهدى  هستند) ق  460 . 

ى ترديد نيستدر اينكه بين كالم شيعى و معتزلى پيوند يا الاقل هماننديهايى هست جا  . 

مباحث و عقايد كالمى مشترك از جمله در توحيد و عدل و مسأ له صفات ) 1: و داليل اين حكم از اين قرار است 
قائلند به اينكه صفات الهى عين ذات است, الهى كه هر دو بر خالف رقيب و مخالف مشتركشان يعنى اشعريان   . 

اشتراك ) 2, نيز در مسائلى چون لطف و وجوب اصلح بر خداوند,  نيز در مسأ له ء نفى رؤيت الهى در جهان آخرت
ع(درسرآغاز كه كلمات و خطب و رسائل حضرت على  است و پيشتر نظرسيد مرتضى را در اين باره نقل كرديم  ( 

دليل تاريخى ديگرش وجود اشخاصى هستند كه آنان را شيعى معتزلى ) 3, نيز اشتراك در روش عقلى فلسفى , 
ق 385م (ابن نديم , )ق  385م (از جمله صاحب بن عباد  مينامند ق 502م خ (راغب اصفهانى  ,(   ). 

 . پيوندها و نقاط اشتراك بين شيعه و معتزله بيش از اينهاست
مدرسه ء (تأ ثر متكلمان شيعى بزرگى چون شيخ مفيد و شاگرد ارجمندش سيد مرتضى از مكتب و كالم معتزله 

شهود استدر آثار اينان م) بغداد  . 

( در شيعه در حديث , ترجمه ء احمد آرام , براى تفضيل تشيع اماميه و علم كالم معتزلى نوشته ء آلفردمادلونگ 
كنگره ء جهانى هزاره ء , مناسبات فرهنگى معتزله و شيعه از آغاز تا شيخ مفيد در مقاالت فارسى , 31 - 9, ديگران 

ترجمه ء احمد آرام, نوشته ء مكدر موت , شيخ مفيدانديشه هاى كالمى , 70شيخ مفيد شماره ء   ). 

 . البته وجود اختالف و افتراق در كالم معتزلى و شيعى نيز بسيار است كه شايد اهم آن مسأ له ء امامت است
 .چه معتزله از اهل سنت به شمار ميĤيند و به مسأ له امامت و امامت اثنى عشرى ائمه اثنى عشر اعتقادى ندارند

( تفضيل در اين باره الفوارق الفكرية بين الشيعة والمعتزله نوشته ء استاد جعفر سبحانى در رساله ء الشيعة و علم  براى
 - 91, مربوط به كنگره ء هزاره ء شيخ طوسى  32شماره ء , الكالم عبرالقرون االربعة جزو المقاالت و الرساالت 

م معروف الحسينىتأ ليف هاش, الشيعة بين االشاعرة والمعتزلة  ,108  ). 

 . در اينجا بايد از دو اثر كالمى شيخ مفيد كه هركدام از وجهى حائز اهميت است ياد كنيم
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نخست كتاب تصحيح االعتقاد يا شرح عقائد الصدوق است كه در آن شيخ مفيد در نزديك به چهل مسأ له اعتقادى 
 .و كالمى بر استادش شيخ صدوق انتقاد ميكند

يد كالمى حديث آميز او را از منظر و موضع عقلى و اعتزال آميز خود جرح و نقد و اصالح ميكنديعنى آراء و عقا . 

يعنى با وجود , دوم كتاب اوائل المقاالت است كه در آن و جود افتراق و اختالف عقايد شيعه و معتزله را بيان ميكند
ا جانب كالم و عقايد شيعى را گرفته استنهايت, تأ ثرى كه از آراء و انديشه هاى اعتزالى مكتب بغداد دارد  . 

خالى از گرايشها يا تأ ثرات اعتزالى نيست , كه همچون استادش , آثار كالمى سيد مرتضى شاگرد ارجمند شيخ مفيد
بسيار است,   . 

 . از جمله تنزيه االنبياء كه در اثبات عصمت انبياء و توجيه شبهات و نيز متشابهات قرآنى در اين باره است
كتاب , ديگر جمل العلم والعمل كه بخشى از آن فقهى و بخشى كالمى است و شاگرد گرانقدرش شيخ طوسى 

 . تمهيداالصول را در شرح بخش كالمى آن نوشته است
كه شيخ طوسى آن را تحت عنوان تلخيص الشافى تلخيص و تهذيب كرده است, الشافى فياالمامة : ديگر  . 

تحقيق سيد احمد الحسينى( الذخيرة فى علم الكالم: ديگر  ). 

مباحث متعددى در علم كالم وجود دارد) غررالفوائد و دررالقالئد(همچنين در كتاب معروف امالى  . 

رساله هاى كالمى , جلد به طبع رسيده است  4همچنين در رسائل او كه تحت عنوان رسائل الشريف المرتضى در 
 . متعددى هست

نصير طوسى و عالمه ء حلى است تا عصر صفويهدوره ء خواجه , دوره ء سوم  (3 مخصوصا , كه رنگ فلسفى آن  , 
محسوستر است, در آثار خواجه نصير  . 

تلخيص المحصل , رساله ء فارسى آغاز و انجام ) 1: عبارتند از) ق  672م (مهمترين آثار كالمى خواجه نصير 
امام فخر رازى است كه تلخيص و تعديل كتاب محصل) تصحيح استاد عبداهللا نورانى (  . 

 .ديگر و مهمتر از همه كتاب تجريد االعتقاد است كه بر آن شرحهاى بسيارى نوشته اند
م (شرح شمسالدين محمود عبدالرحمن اصفهانى ) 1: مهمترين شروح آن عبارتند از م (شرح قوشچى ) 2, ) ق  846

شرح عالمه ء حلى كه به كشف المراد معروف  )4, شرح عبدالرزاق الهيجى موسوم به شوارق االلهام ) 3, )ق  879
است در عصر جديد آيتاهللا ابوالحسن شعرانى همين كشف المراد را ترجمه و شرح كرده است و نيز آيت اهللا حسن 

 . زاده ء آملى شرح و تعليقات ارزنده اى به كشف المراد نوشته است
فراوان است) ق  726م (آثار كالمى عالمه ء حلى   . 

از متكلمان برجسته ء اين عصر بر آن شرحى به نام ارشاد ,نهج المسترشدين كه فاضل مقداد سيورى : از جمله 
انوارالملكوت فيشرح الياقوت كه پيشتر به آن اشاره شد, كشف المراد كه به آن اشاره شد, الطالبين نوشته است  , 
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قاضى نوراهللا شوشترى كتاببسيار مفصلى و , كه فضل بن روزبهان بر آن رد نوشته است , كشف الحق و نهجالصدق 
منهاج , به نام احقاق الحق نوشته است , در رد فضل بن روزهان و تأ ييد عالمه حلى ) در بيش از بيست مجلد(

و سيد محمد مهدى قزوينى , كتابى در رد آن به نام منهاج السنة ) ق  728م (كه ابن تيميه , الكرامة فى اثبات االمامة 
االلفين الفارق بين , و تأ ييد منهاج الكرامة نوشته است , منهاج السنة , م منهج الشريعة در رد ابن تيميه كتابى به نا

, و هزار دليل در ابطال شبهات مخالفين آورده است ) ع (الصدق والمين كه در آن هزاردليل بر امامت اميرالمؤمنين 
و شايد مشهورترين شرحش شرح مقداد سيورى , ه است شرح بر آن ياد شد 22الباب الحادى عشر كه در الذريعة 

 - 5/404, براى تفصيل در باره ء آثار كالمى عالمه ء حلى اعيان الشيعة ) (تصحيح و طبع دكتر مهدى محقق (باشد 
اثر كالمى از آثار عالمه ياد شده است  28كه در آنجا  405 ديگر از آثار كالمى مهم اين عصر قواعدالمرام فى  (

است) ق  699م (لكالم اثر ميثم بن على بحرانى علم ا  . 

م (دوره ء چهارم عصر صفوى است كه اوج آن در ظهور متكلم و دين پژوه بزرگى چون عالمه مجلسى  (4
جلوه گر است) ق 1111 مكتب و نهضتى فقهى , و از ويژگيهاى آن غلبه ء اخباريگرى است كه هرچند در اصل  , 

 1104م (شيخ حر عاملى , فحواهاى كالمى هم دارد و بزرگانى چون عالمه ء مجلسى  اما لوازم و, و حديثى است 
به , صاحب وافى و صافى و آثار عديده ء ديگر) ق  1091م (صاحب وسائل الشيعه و مال محسن فيض كاشانى ) ق 

 .آنان گرايش دارند
و در طبع  7تا  2مجلدات , )اپ سنگى چ(در طبع قديم  ,از دايرة المعارف شيعى عظيم و عظيمالشأ ن بحاراالنوار

جلدى110حروفى (جديد  و همه بر وفق مشرب اهل , درعقايد و كالم شيعه ء اماميه است  27تا  3مجلدات  ( 
با تبرى آشكار از هرگونه بحث و استدالل فلسفى, حديث و اخباريه   . 

تجريد االعتقاد خواجه [= رح تجريد الكالم شوراق االلهام در ش: در اين دوره چند اثر كالمى ديگر شايان ذكر است 
م (اثر مال عبدالرزاق الهيجى ] نصير طوسى  ديگر سرمايه , به فارسى , ديگر گوهر مراد از همو, به عربى ) ق  1072

 . ء ايمان از همو كه به نوعى تلخيص و تهذيب گوهر مراد است
در علم كالم شيعه صورت نگرفته استدوره ء پنجم از عصر قاجار تا مشروطيت كه تحول تازه اى  (5  . 

مهمترين مميزه ء علم كالم اين دوره آن است كه دو مكتب جديد از شيعه ء اماميه انشعاب يافته است يعنى شيخيه و 
 . بابيه به وهم آنان آثار كالمى بسيارى پديد آورده اند و هم در رد و تخطئه ء آنان آثار فراوانى پديد آمده است

ر كه تحول اساسى عظيمى در عقيده شناسى و كالم و دين پژوهى پديده آمده استدوره حاض (6  . 

و عصر اصالحگرى , به خود ديده ) و انقالب اسالمى , مشروطيت (يعنى دوره اى كه دو انقالب اجتماعى سياسى 
 . اجتماعى و دينى است

ن پديد آورده استمسائل و مشغله هاى فكرى جديدى براى مؤمنان و متكلما, و پيشرفت علم   . 
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براى متكلمان مسلمان و , كه قبول آن حتى در عصرى كه يك قرن از عرضه ء آن ميگذرد, از جمله مسأ له تكامل 
 . شيعه آسان و بدون تبعات نيست

از , مجادله و هماوردى آن با انواع فلسفه ها و انديشه ها و مكتبهاى مادى , از ويژگيهاى كالم شيعه در عصر جديد
گه بزرگانى چون آية اهللا شهيد سيد , و در دهه هاى اخير پوزيتيويسم بوده است , ه ماركسيسم و كمونيسم جمل

و آيت اهللا شهيد مرتضى مطهرى و آية اهللا طالقانى و دكتر على شريعتى و , و عالمه طباطبايى , محمد باقر صدر
دمهندس مهدى بازرگان هريك به نحوى با آنها مقابله فكرى كرده ان . 

آخرين تحول در كالم شيعه در عصر جديد آراء و نظريه هاى بحث انگيز دكتر عبدالكريم سروش است كه طرح 
ميريزد و سخن از تكامل پذيرى معرفت دينى , علم كالم جديدى كه منطبق با فلسفه علم و فلسفه دين جديد باشد
ر كتاب قبض و بسط تئوريك شريعت بيان كرده ميگويد و انديشه هاى خود را به صورت سخنرانى و مقاله و اخيرا د

 . است و نقد و نظرهاى موافق و مخالف بسيارى برانگيخته است
 . جديدترين اثر در كالم و دين پژوهى شيعه اماميه شريعت در آينه معرفت نوشته آيت اهللا عبداهللا جوادى آملى است

در متن مقاله آمده است: منابع   . 

 بهاءالدين خرمشاهى 

و اجتهاد فقه   

 

فقه در لغت به معناى فهم است و در قرآن و حديث نيز به همين معنى به كار رفته و به علم خاص و يا تخصص در 
 .دانش ويژه اختصاص ندارد

 .اما از اواخر سده اول هجرى علم احكام فقه ناميده شد
ند العلم باالحكام الشرعية الفرعية عن با توجه به اين مفهوم جديد است كه فقيهان شيعه فقه را چنين تعريف كرده ا

220معالم االصول (ادلتها التفصيلية   .( فقه ) (
, به تدريج شكل گرفت )ص (يكى از شاخه هاى علمى اسالمى كه پس از پيامبر: چگونگى پيدايش فقه و اجتهاد

 .علم فقه بود و كسانى كه به آن اشتغال و يا عالقه ميورزيدندفقيه ناميده شدند
به علم احكام روى آوردند و كوشيدند كه تكاليف مكلفين را و حالل ها و حرام ها را بيان كنند اينان . 

 . اين علم به ضرورت پديد آمد و رشد وتوسعه يافت
مؤمنان احكام را از او فرا ميگرفتند و به آن عمل ميكردند) ص (در زمان حضور پيامبر . 
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دينى مردم دقيقا روشن نبود مرجع پرسشهاى, )ص (اما پس از درگذشت پيامبر . 

 .كسانى از صحابه با نقل احاديث نبوى كوشيدند به اين پرسشها پاسخ دهند

 .اما زمانى فرا رسيد كه به نظر ميرسيد ديگر احاديث نميتوانند پاسخگوى مسايل كامال نوين باشند
 .ناچار عالمانى به اين فكر افتادند كه به مشكالت نو پاسخى نو بدهند

ديشه راه اجتهاد در فقه را گشوداين ان . 

در سده دوم و سوم هجرى فقيهانى ظهور كردند و هر كدام به شيوه خاص خود و با مبنا قرار دادن ادله اى چون 
سد ذرائع و, استصالح , استحسان , قياس   ... 

 .كوشيدند به مسائل تازه در قلمرو احكام شرعى پاسخى دينى و فقهى دهند

اما با استفاده از همان ادله و در چهار ,حنبل از ظهور مذهب تازه اى در اجتهاد جلوگيرى شدهرچند با مرگ ابن 
عمال اجتهاد راه خود را ادامه داد, مذهب مقبول  . 

سرنوشت ديگرى دارد, مانند ديگر زمينه ها, فقه شيعه  . 

دوره تأ سيس ) 1: ادوار فقه و اجتهاد شيعى را ميتوان در پنج دوره خالصه كرد ( از آنجا كه شيعه در ): عصر امامان 
را به نص ميداند و معتقد است كه اين امامان داراى دو مقام ) ع (امامت ائمه اطهار, انديشه سياسى و كالمى خويش 
عمل و , سخن (= در نظر شيعه عصر امامت نيز عصر حضور است و لذا سنت آنان , استثنايى عصمت و علم ميباشند

اقوال و اعمال شان داراى حجيت شرعى ميباشد, قال استناد است و تمامى افكار, ت نبوى درست مانند سن) تقرير . 

عالمان و فقيهان شيعى عمدتا احكام عملى شرعى را مستقيم , )ق  329 - 11(اين بود كه در دوران طوالنى امامت 
مينمودند روايت ميكردند و شيعيان نيز از آن روايات پيروى) ع (و يا غير مستقيم از ائمه  . 

 .در اين دوران حتى احاديث نبوى نيز از طريق امامان روايت ميشد و يا با تأ ييد آنان صحيح شمرده ميشد
 .قرآن و سنت پيامبر و امامان ادله اساس احكام بودند

بن على رغم اهل سنت كه كتابت حديث را از روزگار خليفه دوم ممنوع كرد و تا روزگار عمر , با توجه به اين كه 
ع (اهتمام مينمود و ائمه اطهار,شيعه به تأ ليف و تدوين , تأ ليفى در اين زمينه پديد نيامد) ق  101م (عبدالعزيز  نيز  (

كتابها ونوشته هاى مختلفى در عرصه فقه و حديث و تدوين احكام شرعى به , از همان آغاز مشوق اين كار بودند
پديد آمد) ع (وسيله شاگردان ائمه  . 

داراى صحيفه اى بوده است كه بخشى از حالل و حرام در آن به خط ) ع (ه است كه اميرالمؤمنين على گفته شد
71, تاريخ الفقه الجعفرى (ايشان بود  ). 

) ع (ابو رافع صحابى امام على , نخستين كسى كه در شيعه اثرى در فقه پديد آورد) 6, رجال (اما به گفته نجاشى 
ام والقضايا را نوشتبود كه كتاب السنن و االحك  . 
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, همانجا(كتابى در فقه تأ ليف كردند , )ع (دو تن از اصحاب امام على , پس از او فرزندش على و نيز ربيعة بن شميع 
6 - 7 ). 

تربيت شدند ) ع (و ديگر ائمه ) ع (و امام صادق ) ع (در سده دوم محدثان و فقيهانى در مكتب امامانى چون امام باقر
ان در فقه و حديث داراى تأ ليفاتى گرديدندو برخى از آن . 

نام آنان و آثار شان در بسيارى از منابع اسالمى مانند الفهرست ابن نديم و منابع متنوع شيعى مانند رجال نجاشى 
تاريخ الفقه الجعفرى واالمام , تأ سيس الشيعة (والفهرست طوسى و ديگر منابع رجالى و تاريخى و فقهى آمده است 

والمذاهب االربعة الصادق  ). 

در شمار نخستين تأ ليفات شيعى كتابهايى است كه تحت عنوان آيات االحكام نوشته شده كه در مورد آيات فقهى 
محمد بن سائب كلبى , و ظاهرا نخستين كسى كه تحت اين عنوان كتاب نوشته است ) آيات االحكام ( قرآن ميباشد 

41 - 1/40, الذريعة (بوده است ) ق  146م ( ). 

متأ خر براى بيان , به معناى كنونى آن , اما در اجتهاد, با اينكه شيعه در طرح و گسترش و تدوين فقه پيشگام است 
ملكة استنباط االحكام الشرعية الفرعية الكلية : تعريف اجتهاد ميتوان اين كالم تا حدودى جامع و مانع را ارائه داد

 .اوالوظائف العمليه من مصادرها
فرعى و يا وظيفه عملى مكلف را از منابع و مصادر آن به دست داد , اى كه به وسيله آن ميتوان احكام شرعى ملكه 

2/474, دايرة المعارف تشيع ( ). 

روشن نيست, در اينكه چنين اجتهادى دقيقا از كى در ميان مسلمانان آغاز شده است   . 

9-1/8, موسوعة الفقه االسالمى (است نيز اجتهاد ميكرده ) ص (گفته شده است كه حضرت پيامبر ). 

نيز محل , ميتوانستند در احكام شرعى اجتهاد كنند و به اجتهاد عمل كنند) ص (اينكه آيا مسلمانان در روزگار پيامبر
 . تأ مل است

) ص (مجتهد شيعى ميگويد باب اجتهاد از زمان رسول خدا ) ق 1374 - 1294(محمد حسين آل كاشف الغطاء 
148, اصل الشيعة و اصولها(د و بلكه امرى بود ضرورى گشوده بو ). 

الملل و (به معاذ بن جبل اجازه داد در صورت لزوم اجتهاد كند و به آن عمل نمايد ) ص (روايتى است كه پيامبر
1/201, النحل  ). 

كه به استناد آن اجتهاد مجاز شمرده شده است قبول كنيم, اگر اين روايت را كم در مواردى  بايد پذيرفت دست , 
حق داشتند اجتهاد كنند) ص (مسلمانان در عصر پيامبر , كه حكم قطعى شرعى وجود نداشته است . 

, اجتهاد در احكام فقهى و شرعى ضرورت قطعى يافت و صحابه , به داليلى كه گفته شد, )ص (پس از رحلت پيامبر
اجتهاد به حل مسايل فردى و اجتماعى اقدام  با) قرآن و سنت (= كوشيدند در صورت فقد نص , به ويژه حاكمان 
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 .كنند و حتى در مواردى در برابر نص اجتهاد كنند

و يك سال حكومت امام ) ع (جز در دوران كوتاه حكومت اميرالمؤمنين على , )ع (هرچند شيعيان و ائمه اطهار
اما در عين , متر به اجتهاد نياز بوددر موضع قدرت و در مقام حل مسايل اجرايى و روزمره نبودند و لذا ك, )ع (حسن 

انجام ) ع (حال در حيطه حل مشكالت روزمره اقليت محكوم شيعى نوعى اجتهاد ضرورى بود كه به وسيله ائمه 
 .ميشد

اجتهاد سنى را در تمام اشكالش مردود و تهى از حجيت شرعى دانستند, طبق آموزش امامان , شيعيان  . 

شديدا رد , كه در آن زمان اهل رأ ى خوانده ميشدند, ديث بودند و اهل اجتهاد راسده دوم شيعيان در كنار اهل ح
جز قياس منصوص العله را بياعتبار ميشمردند, ميكردند و اشكال مختلف قياس  . 

, به دليل حضور امامانى كه هم مفسر احاديث نبوى بودند و هم سنت خودشان حجت بود, البته حديث گرايى شيعى 
از پويايى بيشترى در مقايسه با حديث گرايى سنى برخوردار بود در آن روزگار . 

اما دقيقا روشن نيست كه فقيهان , چندان ضرورتى به اجتهاد فقيهان نبود) ع (با اينكه على القاعده با حضور ائمه 
 .شيعى در عصر امامت تا چه اندازه حق اظهار نظر اجتهادى در باره ء احكام را داشتند

مانند ابان (مان برخى از شاگردانشان را فقيه خوانده اند و حتى بعضى از آنان را به دادن فتوى مر كرده انددر اينكه اما
اما معلوم , ترديد نيست , )ابان بن تغلب ) ( به او فرمود در مسجد مدينه بنشيند و فتوى بدهد) ع (بن تغلب كه امام باقر

ن در محدوده نقل آراى فقهى امام بوده و يا خود نيز به رأ ى نيست كه فقاهت اين شمار از فقيهان و فتواى آنا
 .شخصى عمل ميكرده و يا آن را به مردم نيز ميگفته اند

, مجتهدين و ارباب فتوى بوده اند, هرچند فقها به معنى صحيح كلمه , برخى بر اين عقيده اند كه در عصر حضور
يعنى مرجعيت آنها هنگام عدم دسترسى به , لشعاع بوده اندتحت ا) ع (ولى خواه ناخواه به علت حضور ائمه اطهار

خود فقها نيز مشكالت خود را با ائمه در , ائمه بوده است و مردم حتياالمكان سعى ميكردند به منبع اصلى دست يابند
اصول فقه, آشنايى با علوم اسالمى (ميان ميگذاشتند  در فقه  زمين(اما برخى ديگر اين نظر را قبول ندارند  (60 , 

1/37, اسالمى  ). 

امامان وظيفه خود را , از مجموع اطالعات تاريخى عصر امامت چنين بر ميĤيد كه اوال, طبق مدعاى صاحب نظر دوم 
ثانيا ترديد نميتوان كرد , بيان و آموزش اصول ميدانستند و وظيفه اجتهادى تفريع را به عهده ء ديگران ميگذاشته اند

ا پيوسته دعوت به استدالل و تعقل ميكردند و حتى متكلمان عقل گرا را در برابر حديث كه امامان پيروان خود ر
ثالثا وجود حضور شمارى از متكلمان بزرگ و معتبر شيعه كه در تمامى اصول , گرايان ضد عقل تقويت ميكردند

نشان ميدهد كه , ندبا رهبر و رئيس علمى خود اختالف نظر پيدا ميكرد, جز اصل پذيرفتن امامت ائمه , فكرى 
 . اجتهاد علمى و فقهى در اصول و فروع مجاز بوده است
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در آن دوران گروهى از صحابه براى امامان تنها نوعى مرجعيت علمى قائل بوده و آنان را دانشمندانى پاك و 
3/220,الفوائد الرجاليه (ميدانستند و منكر صفاتى از قبيل عصمت در آنان بودند ) ابرار(پرهيزكار  ). 

همانجا(به همين دليل بسيارى از صحابه گاه از ائمه در مسائل علمى و فقهى درخواست سند و مأ خذ مينمودند  ). 

: برخى ديگر نيز وجود نوعى اجتهاد را در عصر ائمه مورد تأ كيد قرار داده و براى اثبات آن چنين استدالل كرده اند
غالبا امامان شيعى يا زندانى و , ثانيا, اند تا مستقيم نظرات او را بشنوندمردم شيعه عموما به امام دسترسى نداشته , اوال

ثالثا خود امامان به , يا سخت تحت نظر بوده اند و در چنين احوال ناگزير فقيهان به شكلى اجتهاد ميكرده اند
ر واقع نوعى اجتهاد و شاگردانشان نقادى حديث را آموخته بودند و آنها نيز بر همان اساس به رد و اثبات حديث و د

علم (استنباط ميپرداختند و به همين دليل است كه در عصر ائمه نيز در باره علم اصول كتابهايى تأ ليف شده است 
 .(34 - 31, تاريخا و تطورا, االصول 

گارش و يا ن) اخبار عالجيه ( كه جهت رفع تعارض و تناخى ميان روايات از امامان نقل شد , وجود اخبار عالجيه 
, رجال نجاشى ) (ع (از راويان حديث امام هفتم و هشتم , كتاب علل الحديث به وسيله يونس بن عبدالرحمان 

 . مؤيد اين نظر است (447
سنت و اقوال امامان وتا حدودى عقل گرايى , با توجه به نكات ياد شده ميتوان نوعى اجتهاد شيعى بر اساس قرآن 

مشاهده كرد درعصر امامت ديد و آثار آن را . 

, عقيدتى , اما نميتوان انكار كرد كه عقايد غالب شيعيان و محدثان شيعى در طول سه قرن اطاعت پيروى فكرى 
 .سياسى و علمى از امامان بوده و عموما اجتهاد در برابر نص امام را جايز نميشمردند

چرا كه كالم در حوزه , حكام شرعى نيست تأ ييد امامان از عقلگرايان متكلم لزوما به معناى عقلگرايى درحيطه ا
ولى احكام شرعى يكسره از مقوله ديگر است و , اصول اعتقادى است و بديهى است كه اصول دين تقليدى نيست 

 .به وسيله شارع احكام جعل ميشود
 -مامان حديث پيامبر و ا, ظاهرا اجتهاد عقلى در حالى مجاز بود كه اوال در چهارچوب كتاب , در حيطه احكام 
و اصول تعيين شده بوده و ثانيا در جايى كه نصى وجود نداشت -عليهم السالم   . 

محدث بودند, پيش از آنكه مجتهد باشند, به اين دليل است كه فقيهان روزگارامامان  . 

مستقل  ظاهرا به اين جهت است كه از فقيهان شيعى تا سده چهارم به عنوان مجتهد ياد نشده و همچنين از آراى فقهى
 . آنان در منابع فقهى نشانى در دست نيست

كه فرمود عوام بايد از فقيهان واجد ) ع (اينكه گفته شده مقبوله عمر بن حنظله و يا حديث معروف امام صادق 
ميتواند اجتهاد در مورد فقد نص را مجاز شمارد نه بيش از آن, شرايط تقليد كنند نوعى اجتهاد را تجويز ميكند  . 

شهور و اماالحوادث الواقعه فارجعوا الى رواة احاديثنا نيز مؤيد اين احتمال استحديث م  . 
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ابو خالد , سعيد بن جبير محمد بن جبير يحيى بن ام طويل , سعيد بن مسيب : فقيهان نامدار عصر امامت از اين قرارند
علقمة بن قيس , قاسم بن ابيبكر, كابلى  حرث االعور بن عبداهللا,  همدانى حرث بن عبداهللا, حبيب بن ثابت اسدى  ,  

ابان بن تغلب, ابواالسود دوئلى , )اعمش (سليمان بن مهران اسدى كوفى  , , بكير, زراره (فقيهان برجسته آل اعين  , 
 ... حمران و

محمد بن مسلم, بريد عجلى , اسماعيل بن ابى خالدمحمد بن مهاجر, على بن حمزه كوفى بطائنى  ( جميل بن  , 
ابان بن عثمان, مزة بن طياردراج ح  . 

نيز اجتهاد و فقاهت سرنوشت جداگانه , كه دو شاخه انشعابى شيعى بودند, در عصر امامان فرقه زيديه و اسماعيليه 
 .اى پيدا كرد

آراى فقهى او را اساس فقاهت خود قرار داده و با گذشت زمان فقه , زيديان كه به امامت زيد بن على معتقد شدند
تدوين كردند و با ظهور فقيهان نامدار آن را بسط و گسترش دادندزيدى را  . 

به وسيله برخى از شاگردان او گردآورى شد و با عنوان , كه خود از محدثان و فقيهان بنام بود, آراى فقهى زيد
كه اكنون نيز در اختيار آنهاست, در اختيارپيروانش قرار گرفت , مجموعه فقهى   . 

به فقه حنفى نزديك است فقه زيدى بيش از همه  . 

 . اجتهاد در فقه و احكام شرعى در مذهب زيدى از همان آغاز مقبول افتاد و تا كنون نيز منع نشده است
ديگر عدم اعتقاد به , شايد عمده ترين دليل مقبوليت اجتهاد در زيديه سه چيز بود يكى عدم اعتقاد به عصمت امامان 

و پذيرفتن نقش عقل در فهم اصول و فروع دينمهدويت و سوم گرايش شديد معتزلى   . 

كم و بيش در فقه زيدى نيز مقبول است, تقريبا تمامى ادله اى كه در مذاهب مختلف اسالمى پذيرفته شد  . 

استصالح در شمار ادله اجتهادند, استحسان , قياس , اجماع , عقل , سنت , كتاب  . 

ابوبكر و (امامت مفضول , براى خالفت ) ع (قاد به افضليت على على رغم اعت, از آنجا كه زيديان از همان آغاز
بلكه سنت صحابه را هم حجت ميشمردند و , سنت را هم در سنت علوى محدود نكردند, را بى اشكال ميديدند) عمر

 .نيز تقليد ازمذاهب ديگر را در شرايطى مجاز ميدانند
ع اجتهادى شان مضبوط استالبته در جزئيات ادله آراى ويژه اى دارند كه در مناب  . 

 .تقليد را بر مجتهد حرام ولى تقليد عامى از مجتهد را جايز ميدانند
 . تجزى در فقه زيدى رواست
 . عدالت از شرايط اجتهاد است

آگاهى از , آشنايى با سنت , شناخت آيات االحكام قرآن , از نظر علمى مجتهد بايد از معارفى چون ادبيات عربى 
و تابعين و عالمان و علم اصول فقه بهره مند باشد اجماع صحابه . 
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به روايت محمد ابوزهره الزم است كه مجتهد افزون بر شرايط يادشده به مقاصد احكام شرع آگاه باشد و از فهم 
نيتى پاك و اعتقادى صحيح برخوردار باشد, حسن تقدير, درست  . 

عيون (مانى از اهل بيت نسبت به ديگران حق تقدم دارند ليكن اعلميت اولى است و اما ,هرچند اعلميت شرط نيست 
موسوعة الفقه االسالمى, االمام زيد, االزهار  ). 

به ويژه , به دليل وجود جنبشهاى سياسى و اجتماعى در جاى جاى جهان اسالم , اجتهاد زيدى تا سده هشتم هجرى 
آمدندتوسعه فراوان يافت و فقيهان زيدى مهمى به عرصه , ايران و يمن  . 

ايران و يمن ظهور كردند, مدينه , و نامدارترين آنها در ميان حكومتگران و يا شورشگران زيدى در عراق  . 

غالبا مجتهد و فقيه بوده اند, كه سلسله درازى را تشكيل ميدهد, امامان حكومتگر زيدى يمن  . 

تاريخ اليمن الثقافى(در واقع آنان با اجتهاد فقهى خويش به حل و فصل امور اهتمام ميكردند   ). 

جامع : آثار فقهى و اصول بسيارى به وسيله عالمان و امامان زيدى نوشته شده است كه به برخى از آنها اشاره ميشود
تأ ليف احمد بن , الفقه , )ق  298 - 245(تأ ليف الهادى الى الحق يحيى بن حسين , االحكام فى الحالل والحرام 

, تأ ليف ابو عبداهللا محمد بن على حسنى , الجامع الكافى فى فقه الزيدية , )ق  325 - 275) (ناصر اطروش (يحيى 
تأ ليف ابوالحسن على بن , شرح جامع االحكام , تأ ليف محمد بن مطهر حسنى , المنهاج الجلى فى فقه زيد بن على 

ق 614 - 551(تأ ليف عبداهللا بن حمزه , الفتاوى المنصورية , بالل آملى  تأ ليف , اصول االحكام , دخل الم ,( 
عيون االزهار فى فقه االئمة , معيار العقول فى علم االصول , البحر الزخار, )ق  566 - 532(احمد بن سليمان 

فى[الروض الحافل , )ق  840 - 775(تأ ليف احمد بن يحيى المرتضى , االطهار تأ ليف ابراهيم بن , شرح الكافل  [ 
التقرير, ذريعة ال, المدخل , محمد مؤيدى  تأ , شرح االزهار, )ق  662 - 582(تأ ليف حسين بن بدرالدين محمد  ,

)ليف دهماء  تأ ليف احمد بن صالح شرفى , شرح االزهار, دختر يحيى المترضى ) ق  837م  , )ق  1055 - 975)
ق 1029م (تأ ليف احمد بن محمد بن لقمان , شرح الكافل  تأ ليف حسن بن , )شرحى به االزهار(ضوء النهار  ,( 

ق 1048 - 1014(احمد جالل  الدرر البهية , )ق  749(تأ ليف المؤيد باهللا يحيى بن حمزه حسنى , االنتصار ,(  , 

دايرة المعارف بزرگ اسالمى  ,352 - 334) 3(1, سزگين (تأ ليف شوكانى و الوافى فى فقه الهادى , السيل الجرار
 ,2/59 - 64 ). 

30/تا  21صفات , ديه بنگريد به مقدمه ءمسند االمام زيددر مورد مؤلفان فقهى زي . 

 . نيز مؤلفات الزيديه
 . اما اسماعيليان از فقه و اجتهاد روشنى برخوردار نيستند و لذا آثار فقهى مهمى از آنان برجاى نمانده است

ه پديد آورده استباشد كه تأ ليفاتى در زمينه ء فق) ق  363م (شايد مهمترين فقيه اسماعيلى قاضى نعمان   . 

دعائم االسالم فيالحالل , االقتصادر, مختصراالثار فيما روى عن االئمة االطهار: آثارى كه از او ياد شده عبارتند از
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 . والحرام والقضايا واالحكام عن اهلبيت رسول اهللا كه بارها چاپ شده و ينبوع
)نيز جعفر بن منصور اليمن  خى ديگر از فقيهان اسماعيلى آثارى در احكام فقهى يعقوب بن گليس و بر, ) ق  380م 

376 - 368, همانجا, سزگين (برجاى نهاده اند  ). 

نيز در موضوع احكام شرعى است كه مؤلف آن)ق  481 - 394(كتاب وجه دين ناصر خسرو  طبق روش  , 
كوشيده است تمامى احكام شرعى را به گونه اى باطنى تأ ويل و تفسير كند, اسماعيلى  . 

 - 377, همانجا, سزگين (فرقه نصيريه و قرمطيان نيز فقه مخصوص به خود دارند و در منابع از آنها ياد شده است 
383). 

ع(با اينكه در دوران ائمه , )ابن ادريس  -ابن ابى عقيل (دوره تدوين  (2 اجتهاد عقلى شخصى در ميان فقيهان  ( 
و با تالش مستمر ) ع (حوزه احكام شرعى با رهبرى و هدايت ائمه اما فقه و فقاهت در , شيعى مقبول و رايح نبود

سنت , عالمان و فقيهان تأ سيس شد و مقدمات ظهور و جواز اجتهاد مشروع بر بنياد كتاب  اجماع و تدوين , عقل  ,
 .علم عقلى اصول فراهم آمد

الجوامع تدوين و در بالد اسالمى يا ] االصول االربعمائة [= در آن دوره تعاليم كلى امامان ضمن چهارصد اصل 
 .منتشر شد كه مالك عمل شيعيان بود

و سركوب معتزله و شيعه و ديگر عقل گرايان ) ق  247م (پس از آغاز خالفت متوكل , از اواسط سده سوم هجرى 
مراجعه به حديث افزون شد,  . 

 . روند سنتگرايى در شيعه نيز اثر گذاشت
از تماس مؤثر با پيروانشان محروم بودند و اين عدم ارتباط جلوى رشد علمى ) ع (م و يازده) ع (به ويژه امام نهم 
 . شيعى را گرفت

نيز اين روند كم و بيش ادامه پيداكرد) عج (در دوران نسبتا طوالنى غيبت صغراى امام دوازدهم  . 

ن كتاب مهم كافى كلينى در همين دوران به گردآورى حديث شيعى و تهذيب انبوه احاديث و درنهايت تدوي
 . پرداخت

همان راه را ادامه ) ق  381م (ابن بابويه , يعنى درست در سال پايان غيبت صغرى , ق  329پس از مرگ او در سال 
 . داد و كتاب من ال يحضره الفقيه و ديگر كتب حديثى را نگاشت

نفع شيعه در فرمانروايى آل فرات و آل اما اعالم غيبت نامعلوم امام از يك سو و باز شدن فضاى فرهنگى و سياسى به 
پيدايش اجتهاد فقهى و تدوين علم اصول فقه را ممكن و ضرورى ساخت, بويه شيعى در بغداد از سوى ديگر  . 

ابو محمد حسن بن على معروف به ابن عقيل , نخستين فقيه شيعى كه در آغاز دوره تدوين فقه به اجتهاد پرداخت 
 . نعمانى است
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لينى است و عصر غيبت صغرى را درك كرده استاو هم طبقه ك  . 

او نخستين فقيه شيعى بود كه فقه را تهذيب كرد و نظرى اجتهادى را به كار بست و بحث اصول و فروع را جدا 
220, 2/211, فوائد الرجاليه ( ساخت  ). 

مهمترين مراجع فقهى كتاب معروف او المستمسك بحبل آاللرسول است كه در سده چهارم و پنجم از بنامترين و 
 . شيعى بوده و بخشى از آراى فقهى آن در منابع فقهى بعدى مانند السرائر نقل شده است

ابن ابى عقيل( وى داراى آراء فقهى ويژه اى بوده است كه در كتاب مختلف الشيعه عالمه حلى آمده است   ). 

ه از همتاى خود اهميت علمى بيشترى داردك, است ) ق  381م (ابن جنيد اسكافى , هم زمان با ابن ابى عقيل  . 

 .آن دو را به دليل نقش آغازگرى شان قديمين ناميده اند
او نيز متكلم بوده و نگرش كالمى وى در باره امامت عامل رويكرد اجتهاد مبتنى بر رأ ى و قياس به شيوه اهل سنت 

 . بوده است
ة المسائل السرويهاجوي(در كتاب ) ق  413 -وى به 336(به گفته شيخ مفيد  ابن جنيد اقوال فقهى امامان را  (222 , 

نه بر اساس نقل بلكه بر اساس رأ ى ميپنداشته و بدين جهت اختالف در روايات را نيز ناشى از اختالف امامان در رأ 
 . ى دانسته است

ق  260م (پس از يونس بن عبدالرحمان و فضل بن شاذان  ت كه قياس و استحسان را او احتماال تنها فقيه شيعى اس ,(
 . به عنوان مبناى اجتهاد فقهى پذيرفته است

 . به همين دليل سخت مورد انتقاد فقيهان و محدثان معاصر خود قرار گرفت
با او سخت مخالفت ميكرد و در نوشته هاى متعدد مانند اجوية المسائل السروية , كه شاگرد او بود, حتى مفيد

سالة الجنيدى الى اهل مصر و به ويژه در كتاب النقض على ابن الجنيد فى اجتهاد الرأ ى نقض ر, المسائل الصاغانية ,
آراى فقهى استاد را مورد انتقاد تند و گزنده قرار داد) 308,  3/301, فوائد الرجالية ( . 

, نجاشى , رجال (البته او مخالفان خود را بى پاسخ نگذاشته و در طى نوشته هايى كوشيده است منتقدان را قانع سازد 
387). 

وى مسائل فقهى را به صورت موضوعى با تقسيمبندى مناسب تدوين كرد و پس از طرح مبانى و داليل آنها و نيز 
نظر شيعى را آورده و در نهايت بهترين رأ ى را برگزيده ) اعم از شيعه و سنى (پس از طرح آراى فقيهان اسالمى 

 . است
303 - 302, تأ سيس الشيعه (نبوده كوشيد داليل آنها را ذكر كند  در آنجاها كه داليل فتوا روشن ). 

ابن جنيد فقه استداللى و در عين حال مقايسه اى را با نگرشى باز و تهى از نقل گرايى , در واقع , بدين ترتيب 
 .افراطى آن روزگار بنياد نهاد
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شيعى و سنى فتوا داداو در اجتهاد تا بدانجا پيش رفت كه گاه خالف رأ ى تمام فقيهان  . 

 .او بر خالف فقيهان شيعى و سنى خبر واحد را حجت ميدانست و به آن عمل ميكرد
با شكست مواجه شد و به زودى فراموش گشت و , به دليل مخالفت شديدفقيهان معاصر او, روش اجتهادى قياسى او

 .تا سده ششم كمتر كسى جرأ ت آن را يافت كه از نظريات او استفاده كند
كه درحجيت خبر واحد و قياس مستنبط و به طور كلى در مسلك فقهى قرابت زيادى با ابن , البته جز سيد رضى 

ـ  2/258, دايرة المعارف بزرگ اسالمى (فقيهان و مجتهدان بعدى اعتناى چندانى به ابن جنيد نداشتند , جنيد دارد
261). 

آراى ابن جنيد در كتاب السرائر ياد كرد و پس از آن كم و  اما در سده ششم هجرى ابن ادريس براى نخستين بار از
 .بيش به نظريات فقهى او توجه شد

ابن جنيد با اهميت بيشترى مورد توجه قرار , كه انديشه اجتهادى تجديد حيات كرد, به ويژه در چند سده اخير
 .گرفت و كسانى بسيار كوشيدند تا به نوعى از قياس گرايى وى دفاع كنند

و معجم ) 2/67(تنقيح المقال , )6/145(روضات الجنات , )3/221(الفوائد الرجالية : وان نمونه نگاه كنيد به به عن
14/326(رجال الحديث  ). 

 . ابن جنيد آثار فقهى چندى داشته است كه اكنون هيچيك از آنها در دست نيست
از , كه اين تلخيص اولى است , مدى دو كتاب تهذيب الشيعة الحكام الشريعة والمختصر االحمدى للفقه المح

387, نجاشى , رجال (مهمترين كتب فقهى اوست  ). 

اما در ادامه دوران تأ سيس, هر چند روش ابن جنيد مورد انكار قرار گرفت  نوعى اجتهاد فقهى مورد قبول واقع  , 
 . شد كه در گذشته چندان سابقه نداشت

م (امان تأ سيس شده بود و حتى گفته شده است كه هشام بن حكم در واقع بانقادى حديث علم اصول از دوران ام
ع(صحابى متكلم امام ششم و هفتم , )ق  197 , تأ سيس الشيعه (كتابى در محبث الفاظ و مباحث آن نوشت  ,( 

و دست كم در اواخر اين دوره آثارى در اين زمينه تأ ليف گشت, )310  . 

227(جتهاد الرأ ى ابوسهل اسماعيل بن على نوبختى كه ميتوان به كتاب ابطال القياس و نقض ا كه امام ) ق  311 - 
و به كتاب خبرالواحد والعمل به والخصوص والعموم حسن بن موسى نوبختى اشاره , را ديده ) ع (حسن عسگرى 

32 - 31, نجاشى , رجال (كرد   - 63 - 64). 

كه علمى است عقلى و استداللى, در علم اصول , بنا بر اين  نوعى عقلگرايى مطرح بوده است و قياس ابن جنيد نيز  , 
 . مراجعه اى به عقل بوده است

به نظر ميرسد از شيخ مفيد به بعد عقل به آرامى در شمار ادله اجتهادى قرار گرفته است, اما در عين حال   . 
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 .شيخ مفيد براى اول بار در التذكرة باالصول عقل را مورد بحث و بررسى قرار ميدهد

از عقل به عنوان راهى براى رسيدن به سه منبع اجتهادى ياد شده , نتهى او در كنار كتاب و سنت نبوى و اقوال ائمه م
كه بدين ترتيب عقل طريقيت پيدا ميكند نه حجيت, ياد ميكند  . 

تفقت عليه االماميه االعالم فيما ا, المقنعه : شيخ مفيد آثارى مهم در اصول فقه پديد آورد كه برخى از آنها عبارتند از
احكام النساء والعويص فيالفقه , خالصة االيجاز فيالمتعة , رسالة فى ذبائح اهل الكتاب , اصول الفقه , فياالحكام 

311)/3( 1, سزگين (  .(شيخ مفيد (313 - 

است كه با نبوغ و تالش و دانش وسيع و عميق خود ) 460 - 3851(شاگردش شيخ طوسى , پس از شيخ مفيد
فقه شيعه را مدون و منقح كرد و نقش او , هاد شيعى را پايه گذارى كرد و با خلق آثارى در عرصه فقه و اصول اجت

 .چندان مهم شمرده شد كه او را شيخ الطائفه لقب دادند

 . طوسى در كتاب اصول خود عدة االصول از عقل و كاربرد آن سخن گفت و به تبيين و توضيح آن پرداخت

كه به اضافه كافى و من ال يحضره , كتاب مهم تهذيب و استبصار را در تنقيح حديث نگاشت  وى از يك سو دو
با پديد آوردن آثار اصولى و فقهى معتبر و استوار , و از سوى ديگر, الفقه در شمار كتب اربعه شيعى قرار گرفتند

ادى خاص شيعى را بنياد نهادوالجمل والعقود روش اجته, النهاية , الخالف , المبسوط, مانند عدة االصول  . 

هرچند كه هيچيك , شيخ طوسى بر تمام معاصران خود از نظر فكرى و علمى اثر نهاد و شاگردان بسيارى تربيت كرد
 .همتاى او نشدند

است كه آثارى چون شرح النهاية والمرشد الى سبيل التعبد را ) ق  515م ب (يكى از آنان فرزندش ابو على حسن 
 .پديد آورد

شيخ طوسى( يگر نظام الدين سليمان بن حسن است كه كتاب اصباح الشيعة بمصباح الشريعة را نوشت د  ). 

است) ق  436 - 355(بزرگترين فقيه شيعى شريف مرتضى علم الهدى , پس از شيخ طوسى در سده پنجم   . 

ميدهد به حجيت خبر واحد  كه وى در آنجا نشان, معتبرترين كتاب او در اصول الذريعة الى اصول الشريعة است 
 .اعتقاد ندارد

 .از آثار ديگر او در اين باره ميتوان از االنتصار و المسائل الناصريات نام برد
 .او نيز شاگردان بسيار تربيت كرد كه نقش مهمى در بارورى فقه و اجتهاد شيعى به عهده گرفتند

المهذب و , است كه آثارى چون الجواهر) ق  481 - 404(از جمله آنان ابن براج سعدالدين ابوالقاسم طرابلسى 
ابن براج( شرح الجمل العام والعمل پديد آورده است   ). 

است و ) 448(از شاگردان سيد مرتضى و از فقيهان نامدار سده پنجم حمزة بن عبدالعزيز مشهور به سالر ديلمى 
 . كتاب فقهى المراسم العلوية واالحكام البلويه از اوست
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لحسن محمد بن محمد بصروى مؤلف كتاب المفيد فيالتكليف از دست پروردگان سيد مرتضى استنيز ابوا  . 

كركى -ابن ادريس (دوره شكوفايى  (3  ). 

شايد عمده ترين دليل آن زوال آل  , پس از شيخ طوسى اجتهاد تا حدود زيادى دچار ركود شد و از نظر اجتماعى
بغداد بوده است كه امكان رشد و تعميق فقه و ديگر معارف شيعى راباز  بويه و استيالى سلجوقيان ترك بر عراق و

 .ستاند

در اين دوره فترت كسى را ياراى مخالفت با آراى شيخ طوسى نبود و اين به نوبه خود نوآورى و تكامل فقهى را 
 .دشوار ميكرد

به عرصه آمد و با , خ طوسى بودكه نواده دخترى شي, )ق  598 - 543(اما در نيمه دوم سده ششم ابن ادريس حلى 
 .نقادى و نوآورى و گستاخى فكر به دوره ركود پايان داد

فقه و اصول شيعى را به اوج , در واقع مكتب حله پايه گذارى شد و عالمان نامدار حله , با ظهور ابن ادريس 
 .شكوفايى رساندند

 . ابن ادريس با روشنى بيشتر از كاربرد عقل در اجتهاد سخن گفت
در شمار ادله دانست , او عقل را در جايى كه نصى از قرآن و يا سنت و يا حكمى اجماعى وجود نداشته باشد

3, السرائر( ). 

6, المعتبر(پس از او محقق حلى باز هم عقل را تقويت كرد و به تبيين كاربردى آن پرداخت  ). 

ترى در اجتهاد پيدا كردبا تالش فقيهان عصر شكوفايى علم اصول فقه توسعه يافت و نقش بارز . 

كه از سده پنجم مقبول افتاده بود, عقل و اجماع , سنت , در اين دوره كتاب  به , به عنوان ادله چهارگانه تثبيت شد ,
 . گونه اى كه تا كنون نيز تغييرى در آن داده نشده است

چون حجيت امارات و اصول هرچند كه در اصول از مباحث ديگرى , ادله چهارگانه محور اساسى علم اصول است 
كفاية (گفت و گواست و لذا آخوند خراسانى در , كه خارج از كتاب و سنت و عقل و اجماع ميباشند, عمليه 

ان موضوع علم االصول هو الكلى المنطبق على موضوعات مسائله المتشته ال خصوص االدله : ميگويد) 8, االصول 
اصول فقه( بما هو ادلة   ). 

در باره علم اصول اين است كه اين علم شديدا از منطق اثر پذيرفته است و بسيارى از مباحث منطق  نكته قابل ذكر
در آن راه يافته است و از اينجا ميتوان دريافت كه چگونه منطق صورى ارسطويى و به طور كلى جهان بينى يونانى 

 . در فقه اسالمى و از جمله شيعى اثر نهاده است
منطق و, كالم , علمى است التقاطى كه از دانشهاى مختلف مانند نحواصوال علم اصول فقه   ... 

)تركيب شده و الجرم نميتوانست از ديدگاهاى مربوط به آن علوم بى نصيب بماند  , مقاله تأ ثير منطق در علم اصول 
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و  7شماره , مجله حوزه , ابوالقاسم گرجى  8). 

م (مكارم ابن زهره هرچند در روزگار ابن ادريس فقيهانى چون ابوال م (و عمادالدين ابن حمزه طوسى ) ق  585
نيز بوده اند كه اولى داراى كتاب الغنية است و دومى مؤلف كتاب الوسيلة الى نيل الفضيلة اما بيگمان پس ) ق  566

مهمترين مجتهد و فقيه شيعى است كه نقشى تعيين كننده در شكوفايى ) ق 676م (محقق حلى , از ابن ادريس 
 .فاهت ايفا كرد

جايگاه رفيع او را در , منظور ايشان است و اين , در صورتى كه مطلق ذكر شود, در اصطالح فقيهان عنوان محقق 
 .فقه شيعى نشان ميدهد

معروفترين كتاب فقهى او شرايع االسالم است كه پس از او اين كتاب عمده ترين مأ خذ و الگوى تحقيق و تدوين و 
قيهان بعدى قرار گرفتتبويب آثار فقهى ف  . 

ايقاعات و احكام قراد داد, عقود, وى براى اول بار فقه را در چهار باب عبادات  . 

محقق حلى, ( مختصرالنافع و نكت النهاية , المعتبر, معارج االصول : آثار ديگر او در فقه و اصول از اين قرارند  ). 

 - 648(عالمه حلى , وفايى فقاهت و اجتهاد شيعى داشته كه سهم به سزايى در شك, از فقيهان نامدار مكتب حله 
است) ق  726  . 

از طريق تأ ليف و تدوين آثار بسيارى ) 1: وى از سه طريق توانست به گسترش و بالندگى فقاهت شيعى يارى رساند
تهذيب االصول: در فقه و اصول مانند تذكرة , تعلمين تبصرة الم, مختلف الشيعة , نهاية االصول , مبادى االصول  , 

ارشاد االذهان, تحرير االحكام , قواعد االحكام , منتهى المطلب , الفقهاء از ) 3, نهاية االحكام و تلخيص المرام  , 
 .طريق نفوذ سياسى و اقتدار اجتماعى كه در آن مقطع تاريخى به دست آمده بود

و اين اعتبار ويژه علمى او را حكايت  مراد عالمه حلى است, در اصطالح فقيهان شيعى چون گفته شود عالمه 
 .ميكند

بخش معامالت فقه را بسط بيسابقه , كه بيشتر از فقه اهل سنت گرفته شده , او بر اساس استفاده از قواعد مشهور فن 
به دليل آسنايى كامل با رياضيات در مباحث مربوط به فقه از قواعد رياضى بهره فراوان برد و , داد و ديگر اينكه 

ستين فقيه شيعى بود كه رياضيات را در فقه آوردنخ . 

مدد , همچنين با كارهاى رجال خود و تدوين و گروه بندى روايات از نظر وضع و ثاقت و درستى بنيادى فقه شيعى 
 .بسيار نمود

ه و همچنين با تهذيب اصول فقه كمك بسيارى به تنقيح مبانى و قواعد فقهى كرد و راه را براى استقالل كامل فق
زمين در فقه اسالمى (اصول شيعى هموار ساخت   .( عالمه حلى ) (64 - 1/63 ,

فخرالمحققين( نيز از فقيهان است ) ق  771 - 682(فرزند او فخرالمحققين   ). 
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مشهور به شهيد ) ق  786 - 734(پس از عالمه برجسته ترين فقيه و مجتهد سومين دوره فقه شيعى محمد بن مكى 
 . اول است

نبوغ علمى و سرانجام شهادت او از عوامل تعيين , تحقيق , تأ ليف , تدريس , هاى اجتماعى و سياسى مهم تالش
 .كننده او در توسعه فقاهت شيعى بود

نفلية, الفقيه , جامعالبين : آثار مهم اصولى و فقهى او عبارتند از غاية , الدروس الشرعية , البيان , الفوائد, القواعد , 
عة الدمشقية والذكرىاللم, المراد  . 

تا كنون از كتب درسى حوزه هاى علمى شيعى و از منابع مهم فقه , كتاب لمعه او همراه با شرح شهيد ثانى برآن 
اللمعة الدمشقية, شهيد اول  )شيعى به شمار است   ). 

ه اند اما در اساس كار تا حدود يك قرن و نيم پيرو مكتب او بوده و گرچه تازه آوريهايى داشت, دانشمندان پس از او
 .بيشتر بر شرح و بيان و آراء و افكار او همت ميگماشته اند و از چهارچوب ترسيمى او پا فراتر ننهاده اند

نگارنده النهاية فى تفسير ) ق  820م (ابن المتوج احمد بن عبداهللا بحرانى  :مشهورترين اين دانشمندان عبارتند از
) ق  841م (ابن فهد حلى , نگارنده كنز العرفان والتنقيح الرائع ) ق  826م (ى فاضل مقداد حل, الخمسمائة آية 

محمد بن قطان حلى نگارنده معالم الدين فى فقه آل ياسين, المنتصر والموجز الحاوى , نگارنده المهذب والبارع   , 

ابراهيم بن سليمان , كلمات كشف االلتباس و جواهر ال, نگارنده غاية المرام ) ق  877م ب (مفلح بن حسين صيمرى 
روض , )كه شرحى است بر لمعه شهيد اول (معروف به شهيد ثانى نگارنده الروضة البهية ) ق  966م ب (قطيفى 

66 - 1/65, همانجا(الجنان و مسالك االفهام  ). 

شهيد ثانى( ست در اين ميان شهيد ثانى از جايگاه رفيعتر و نقش برجسته ترى در روند تحولى فقه شيعى برخوردار ا  
). 

است) ق  940م (بيترديد بنامترين مجتهد شيعى در پايان دوره سوم محقق كركى   . 

 .فقه او از دو نظر با فقه دوره هاى پيش فرق دارد
 . يكى آن كه او با قدرت علمى خويش مبانى فقه را مستحكم ساخت

 . مشخصه عمده فقه او استدالالت قوى در هر مبحث است
بذل توجه خاص به پاره اى مسائل است كه با تغيير سيستم حكومتى و به قدرت رسيدن شيعه , ه كركى فرق ديگر فق

 .در ايران به وجود آورده بود
خراج و مقاسمه و نظائر آن كه پيش از اين تغيير به خاطر عدم , نماز جمعه , مسائلى از قبيل حدود اختيارات فقيه 

جاى مهمى در فقه نداشت, ابتالء 67, همانجا(نون مورد توجه بسيار قرار ميگرفت اك ,  ). 

تعليق , كركى داراى آثارمتعددى در فقه و اصول است كه از آن ميان ميتوان به جامع المقاصد فى شرح القواعد
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محقق, كركى ( االرشاد و فوائد الشرايع اشاره كرد   ). 

ان ديگر نيز بوده اند كه در روزگار خود نقش كس, فقيهان نامدار دوران شكوفايى منحصر به افراد ياد شده نيست 
 .مهمى در توسعه فقاهت شيعى داشته و درخور ذكرند

 .فقيهان آل طاووس از اين شمارند
م (به ويژه رضيالدين على  و غياث الدين عبدالكريم بن احمد , كه به مصباح المجتهدين شهرت دارد, )ق  664

آل طاووس( ند از برجستگى بيشتر برخوردار) ق  693 - 648(  ). 

, نگارنده كتاب المنتخب فى مسائل الخالف ) ق  548م (نيز ميتوان به ابو على فضل بن امين االسالم طبرسى 
 698م ب (عمادالدين حسن على طبرى , نويسنده كتاب الكشف الرموز) ق  672م ب (زينالدين حسن يوسفى آبى 

) ق  754م (عبداهللا بن عبدالمطلب حسينى اعرجى , نهج الفرمان  ,المنهج , الفصيح , نگارنده كتابهاى العمدة ) ق 
 .نگارنده كنزالفوائد اشاره كرد

 . قطعا عوامل متعددى در شكوفايى و رشد فقاهت و اجتهاد شيعى در آن چهار سده نقش داشت
صبها و به ويژه شيعه فروپاشى خالفت بغداد و قدرت يافتن ايلخانان مغول بود كه تع, از نظر اجتماعى مهمترين عامل 

 . ستيزى ديرين از ميان رفت و گسترش مذهب شيعى و توسعه علوم و معارف آن را ممكن ساخت

كه از همان , )ق  672 - 597(به ويژه شخصيت علمى و سياسى عالم برجسته اى چون خواجه نصيرالدين طوسى 
علنى شيعى را در عرصه هاى مختلف هموار كردراه فعاليتهاى , آغاز در دستگاه فرمانروايان مغولى به قدرت رسيد . 

 .پس از او بيشترين نقش را عالمه حلى در اين زمينه بازى كرد
كه از سده چهارم در شيعه پديد  , انديشه ء رويكرد به سلطان عادل و حتى همكارى مشروط با فرمانروايان ظالم

ينه ساز مناسبى براى همكارى فقيهان شيعى با زم, نيز كينه عميق و تاريخى نسبت به خالفت عباسى , آمده بود
 .ايلخانان مغول بود

وحيد بهبهانى -كركى (دوره ركود  (4  ). 

هرچند نبوغ و اقتدار سياسى و علمى كركى موجب شد كه فقه شيعى در اوايل كار صفويه به حيات خود ادامه دهد 
 .و فقيهان برجسته اى نيز به عرصه آيند

ان غالب مجتهدان پيرو روش فقهى او بودنداما تا پايان دوره صفوي . 

ق 984م (حسين بن عبدالصمد عاملى : نامدارترين اين فقيهان عبارتند از عبدالعالى بن , نگارنده العقد الطهماسبى  ( 
اثنى , حباللمتين , نگارنده مشرق الشمسين ) ق  1030م (شيخ بهايى , نگارنده شرح ارشاد) ق  993م (على كركى 
 1064م (سلطان العلماء مرعشى , نگارنده شارع النجاة ) ق  1040م (ميرداماد استرآبادى , جامع عباسى  عشريات و

نگارنده حاشيه بر الروضة البهية ) ق  جمااللدين , نگارنده مشارق الشموس ) ق  1098م (محقق حسين خوانسارى  ,
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م (و فاضل هندى نگارنده حاشيه اى بر الروضة البهية ) ق  1125م (محمد خوانسارى  نگارنده كشف ) ق  1137
 . اللثام والمناهج السويه

صاحب زبدة البيان را تا حدودى مستثنى دانست) ق  993م (فقط ميتوان مقدس اردبيلى , در اين ميان   . 

ه به او هرچند در اساس فقه تحولى پديد نياورد اما مشخصه كار او اتكاء بر فكر و اجتهاد تحليلى و تدقيقى بدون توج
 .آراء و انظار پيشينيان بود

محمد بن على موسوى : برخى از فقيهان اواسط دوره صفوى پيرو روش فقهى او بودند كه ميتوان به اينان اشاره كرد
نگارنده ) ق  1011م (حسن بن زين الدين عاملى , نگارنده مدارك االحكام و هداية الطالبين ) ق  1009م (عاملى 

م (محقق سبزوارى , نگارنده جامع الفوائد) ق  1021م (عبداهللا بن حسين شوشترى , لجمان معالم الدين و منتقيا
معتصم , نگارنده الوافى ) ق  1090م (فيض كاشانى , نگارنده كتاب كفاية االحكام و ذخيرة العباد) ق  1090

ى بودنشمانند فيض عليرغم اخبار, نيز) ق  1110م (الشيعه و مفاتيح الشرايع و عالمه مجلسى  روش اجتهادى  , 
69 - 1/68, زمين در فقه اسالمى (مقدس را ميپسنديد  ). 

با اين همه پس از كركى اجتهاد شيعى روند ركود را طى كرد و در ادامه همين روند جريان اخبارى گرى شيعى 
 .پديد آمد و در اوايل سده دوازدهم هجرى جريان اصولگرايى اجتهادى را تحتالشعاع خود قرار داد

در سده سوم نيز غلبه يافتند اما در سده چهارم و پنجم با تالش گسترده متكلمان و , نهضت اخباريه يا حديث گرايان 
اصوليين وادار به عقب نشينى شدند و در دوران شكوفايى چنان در اقليت قرار گرفتند كه عمال حضورشان احساس 

 .نميشد
به عرصه آمد و به جد با مكتب اصولى به ) ق  1036م (رآبادى در دهه هاى نخستين سده يازدهم محمد امين است

 . ستيزه برخاست

 . كتاب الفوائد المدنية او نقش تعيين كننده اى در پيروزى اخباريگرى و شكست مجتهدان داشت

علم اصول و روش تعقلى و اجتهادى را در فقه , كه در واقع ادامه همان جنبش اهل حديث سده سوم بود,اين نهضت 
 .انكار ميكرد و معتقد بود كه فقط بايد از ظواهر حديث پيروى كرد و حتى قرآن را بدون حديث نميتوان فهم كرد

اخباريه( استرآبادى در كتاب خود حجيت عقل و اجماع را در ادله اجتهاد شديدا رد كرد   ). 

ان بسيارى را پيرو خود ساخت و حركت اخباريان ابتدا در عراق و نجف آغاز شد و سپس به ايران نفوذ كرد و فقيه
 .از ايران به بحرين سرايت كرد

اما به زودى جنبش در آنجا نيز راه يافت و عالمانى چون , با اينكه حوزه اصفهان در اختيار مجتهدان اصولى بود
 .مجلسى اول و دوم به آن گرايش يافتند

به افراط كشيده شد, ل اوليه على رغم اعتدا, مانند ديگر جنبشهاى فكرى و اجتماعى , اين حركت  . 
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م (يوسف بن احمد بحرانى , فقيهان جنبش نيمه اول اخبارى مانند فيض كاشانى  مؤلف كتاب ) ق  1186 - 1107
ق  1104 - 1033(الحدائق الناظره و شيخ حر عاملى  كه كتاب وسايل الشيعه او مهمترين مأ خذ مجتهدان متأ خر  ,(

پس از آن كسانى پيدا شدند كه در گرايش خود تعصب ميورزيدند و حتى مخالفان  اما, روش اعتدالى داشتند, است 
 .فكرى خود را تكفير ميكردند

اشاره كرد كه گويا به وسيله ) ق  1216م (در اين ميان ميتوان به اخبارى معروف آل عصفور حسين بن احمد 
72/ 2, دايرة المعارف بزرگ اسالمى (مخالفانش كشته شد  ). 

م (رجسته ديگرى كه در آن اوان به جنبش اخبارى گرى پيوستند عبارت بودند از خليل بن غازى قزوينى فقيهان ب
ق  1122م (سيد نعمتاهللا جزايرى , )ق  1088 و عبداهللا بن ) ق  1121م (سليمان بن عبداهللا بحرانى ماحوزى  ,(

ق 1135م (صالح سماهيجى بحرانى   ). 

اجتهاد و فقاهت تعقلى و تحليلى شيعى از پويايى و تكامل , اخبارى گرى در دوره تقريبا دويست ساله چيرگى 
 .بازماند

بازار حديث و گرايش به اهل حديث گرم شد, علم اصول فقه تقريبا متروك شد و در مقابل  . 

 .در اين دوره مبسوط ترين منابع حديثى شيعى مانند بحاراالنوار مجلسى و وسايل الشيعه حر عاملى تدوين شد
از قدرت يافتن صفويان و درگير شدن فقيهان شيعى با مسايل اجتماعى و سياسى مهم و به ويژه با فرصتى كه اين  پس

ظاهرا ميبايست فقه و اجتهاد توسعه مييافت و , فقيهان در پناه حمايت بى چون و چراى صفوى بدست آورده بودند
اما چنين نشد, علم اصول تعميق ميشد . 

كه پيش از اين از , آن شمار فقيهان دوره اول صفوى , فقيهى ژرفنگر و همتاى او پيدا نشد ,در واقع پس از كركى 
غالبا به علوم ديگر مانند فلسفه و كالم و ادبيات بيشتر اشتغال و شهرت داشتند تا به فقه, آنان ياد شد  . 

متى شدن فقه و درنتيجه حكو, به نظر ميرسد كه علل مختلفى از جمله دگرگونى اجتماعى ومذهبى دوران صفوى 
, شقاق و اختالف در ميان فقيهان و رواج تكفير و تفسيق زمينه ساز ركود اجتهاد شده باشد , سطحى شدن فقاهت

 .ركودى كه سر انجام پيروزى اخبارى گرى را بدنبال آورد
ار عكسالعمل جنبش اخبارى افراطى دچ, سرانجام , )انقالب اسالمب  -وحيد بهبهانى (دوره تجديد حيات  (5

 . مناسب خود شد و جنبش احياى اجتهاد در اصول فقه آغاز گشت
است) ق  1208م (آغازگر اين دوره وحيد بهبهانى   . 

از همان جايى ستيزه اش را با اخبارى گرى شروع كرد كه اخباريان شروع كرده , كه در كربال ميزيست , وحيد
 .بودند

اصول فقه در آن به درستى اعمال شده و اين خود مشخصه اصلى آن  فقه وحيد نخستين فقه شيعه است كه قواعد
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 . است
وحيد در تأ سيس اين روش فقهى و احياى علم اصول كوشش فراوان نمود و رنج بسيار برد و مكتب علمى او كه 

قايسه با هيچ مكتب پيشين قابل م, نمونه يك حقوق منطقى پيشرفته با سيستم حقوقى قوى و هماهنگ و استوار است 
شاگردان وحيد با شدت روزافزون و با بهره گيرى از تمامى ) وحيد بهبهانى ) ( 1/71, زمين در فقه اسالمى (نيست 

اقتصادى و سياسى به مبارزه با اخباريان برخاستند و سرانجام پيروز شدند, اجتماعى , علمى , ابزار فكرى  . 

له سادات طباطبايى آل بحرالعلوم كه عالمان و فقيهان سر سلس, )ق  1212 - 1155(سيد محمد مهدى بحرالعلوم 
نخستين شاگرد و , )602 - 598/ 1, دايرة المعارف بزرگ اسالمى (اصولى مهم و صاحب نام از آن برخاسته اند 

 . پرورش يافته مكتب وحيد است كه با تدريس و تأ ليف به مبارزه با اخباريان پرداخت
بر اقتدارش افزود و توفيق بيشترى را نصيبش كرد, حوزه نجف پيدا كرد به ويژه رياست تامه اى كه او در . 

حاشيه بر معالم االصول : برخى از آثار اصولى و فقهى و رجالى او بدينقرارند الفوائد فى مهمات , الدرة البهية  ,
المصابيح فى شرح المفاتيح والفوائد الرجاليه, الفوائد فياالصول , شرح الوافية , االصول   . 

مجتهد با نفوذ و مقتدر شيعى و رئيس , )ق  1227 - 1156(پس از او شيخ جعفر نجفى معروف به كاشف الغطاء 
به مبارزه با اخباريان ادامه داد, حوزه نجف  . 

1178(نمود برجسته اين جدال برخورد شديد او با شيخ محمد بن عبدالنبى نيشابورى  معروف به ) ق  1232 - 
م (ميرزا محمد احساس خطر كرد و به ايران آمد و به فتحعلى شاه قاجار , ود كه بر اثر آن ب) اخبارى ( اخبارى 
پناه برد) ق  1250 . 

شيخ جعفر نخست كتابى زير عنوان كشف الغطاء عن معايب ميرزا محمد عدوالعلماء در رد آن نوشت و آن را براى 
طبقات (آمد و كارى كرد كه شاه شيخ را از خود راند  و آنگاه خود به ايران) 18/25, الذريعة (شاه ايران فرستاد 

250, اعالم الشيعه  ). 

كتاب ديگرى به نام الحق المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة جهال , وى پس از آن ضمن سفر به اصفهان 
7/37, الذريعة (االخباريين در نقد اخباريان نوشت  ). 

, همان (على من الحد و تزندق در رد كتاب ياد شده تأ ليف كرد  ميرزا محمد نيز كتابى با عنوان الصحية بالحق
7/38 ). 

كتاب كشف الغطاء عن خفيات , كه از چيرگى مؤلف آن خبر ميدهد, بيگمان مهمترين كتاب كاشف الغطاء
كه از آن پس تا كنون پيوسته مورد مراجعه و استناد فقيهان است, مبهمات الشريعة الغراء است   . 

نگارنده كتاب النور ) ق  1253 - 1197(على , نگارنده كتاب منية الراغب ) ق  1242 - 1180(ى فرزندانش موس
, نگارنده كتاب انوار الفقاهة و ديگر عالمان آل كاشف الغطاء) ق  1261 - 1201(حسن , الساطع فى الفقه النافع 
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تن ميرسد  16كه تعداد شان به  ( نيز از مجتهدان نامدار سده ) 107 -102/ 2, دايرة المعارف بزرگ اسالمى 
 .سيزدهم ميباشند

, است كه آثارى چون جامع الشتات ) ق  1231(ابوالقاسم گيالنى معروف به ميرزاى قمى , از نامداران علم اصول 
 . مناهج االحكام و قوانين االصول برجاى نهاده است , غنائم االحكام

از فقيهان اصول گراى برجسته ديگر سده سيزدهم ) ق  1266م (شيخ محمد حسن نجفى معروف به صاحب جواهر 
 . است كه در پيروزى قاطع مكتب اصولى و زوال اخبارى گرى سهم به سزايى داشت

او با تربيت مجتهدان برجسته و رياست حوزه نجف و به ويژه تأ ليف كتاب عظيم جواهرالكالم فى شرح شرائع 
ه بخشيداالسالم فقاهت تازه احيا شده را حياتى دوبار . 

معروف به شيخ اعظم به عرصه آمد) ق  1281 - 1214(شيخ مرتضى انصارى , در ادامه اين روند . 

نقطه عطفى مهم در اجتهاد شيعى معاصر است, آثار و تحولى كه او در علم اصول و اجتهاد پديد آورد, افكار  . 

زمين در فقه (عى را به كلى دگرگون ساخت نقش او تا بدانجاست كه برخى گفته اند مكتب او نو بود و چهره فقه شي
1/72, اسالمى  ). 

 .فقه و اجتهاد تا كنون در چهارچوب مكتب اصولى انصارى ادامه حيات ميدهد
 . تأ ليفات فقهى و اصولى او از معتبرترين آثار فقيهان در اين زمينه است

مان تا كنون از متون درسى حوزه هاى و مكاسب او از آن ز) معروف به رسايل (در اين ميان كتاب فرائداالصول 
 . علميه شيعه است
حدود صد شرح و حاشيه بر كتاب مكاسب به وسيله فقيهان و عالمان اخير نوشته شده است , طبق يك فهرست 

46شماره , مجله حوزه ( ). 

هادى و بيشتر سهم را در رشد مكتب اجت) ق  1329 - 1255(آخوند مال محمد كاظم خراسانى , پس از انصارى 
 .حقوقى انصارى دارد

 .او در حوزه درسش در نجف مجتهدان بزرگى را تربيت كرد
كتاب مهم كفاية االصول او از اهميت ويژه برخوردار است و در طول يك سده در عاليترين درس اصول در سطح 

ه شده استحوزه هاى علمى شيعى تدريس ميشود و شرح و حاشيه هاى زيادى به وسيله شاگردانش بر آن نوشت  . 

هرچند كه فقيه برجسته معاصر او , فقيهى در اصول همتاى وى ظهور نكرده است , پس از مرحوم آخوند خراسانى 
در فقه احتماال از او برتو بود و كتاب مشهور عروة الوثقى او از اهميت ويژه ) ق  1337 - 1247(سيد كاظم يزدى 

حكايت از اهميت و , ن معاصر بر آن شرح يا حاشيه نوشته انداى برخوردار است و اينكه غالب مراجع و مجتهدي
 .اعتبار آن ميكند
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تربيت شده و دست كم , اما در عين حال تمامى فقيهان اصولى سده چهاردهم مستقيم و برخى نيز از طريق شاگردان 
 .اثر پذيرفته از مكتب آخوند ميباشند

و شيخ محمد حسين غروى نائينى ) ق  1361 - 1287)برجسته ترين شاگردان آخوند آقا ضياءالدين عراقى 
بودند كه در تقويت و توسعه علم اصول و تنقيح آراى آخوند و پرورش مجتهدان اصولگرا ) ق 1355 - 1277(

 .سهم مهمى ايفا كردند

 ,كه سهمى در تقويت علم اصول فقه و گسترش اجتهاد داشتند , مجتهدان نامدار شيعى در سده سيزدهم و چهاردهم
سيد على بن محمد , مؤلف كتاب مفتاح الكرامة ) ق  1226م (جواد بن محمد حسين عاملى  :از اين قرارند

شيخ اسداهللا , )ق  1245م (مال محمد شريف العلما , نگارنده رياض المسائل ) ق  1231م (طباطبائى كرباليى 
نگارنده المناهل ) ق  1242م (ى مجاهد سيد محمد طباطبائ, نگارنده مقابس االنوار) ق  1234م (شوشترى كاظمى 

محمد باقر موسوى معروف به حجة االسالم شفتى , نگارنده مستند الشيعة ) ق  1245م (مال احمد نراقى , والمفاتيح 
نگارنده مطالع االنوار, )ق  1260م ( ميرزا حسن شيرازى , مؤلف االلتقاطات ) ق  1312م (ميرزا حبيب اهللا رشتى  ,

م ( ) ق  1355م (شيخ عبدالكريم حائرى يزدى , مؤلف مصباح الفقيه ) ق  1322م (آقا رضا همدانى ) ق  1312
1284(سيد ابوالحسن اصفهانى : نگارنده الصلوة  محمد اصفهانى معروف به , مؤلف وسيلة النجاة ) ق  1365 - 

ق 1361م (كمپانى  باطبايى بروجردى سيد حسين ط, مؤلف كتاب نيمه تمام االصول على النهج الحديث  (  (1292 

مؤلف مستمسك العروة الوثقى و نهج الفقاهة) ق  1391م (سيد محسن طباطبايى حكيم  ,(1380 -  . 

 . البته فقيهان و آثار فقهى شيعى بسيار بيش از اين شمار است كه در اين مقاله آمده است
ا در كتاب مقدمه اى بر فقه شيعه آورده رساله عمليه مراجع تقليد ر 106اثر فقهى و  1071آقاى مدرسى طباطبايى 

 . است
علم االصول (مراجع تقليد معاصر نيز غالبا آثارى در فقه و اصول نگاشته اند  با كوششهاى اين ) تاريخا و تطورا ,

, سنت , اصول فقه گسترش بسيار پيدا كرده و به نطر ميرسد اجتهاد شيعى بر پايه چهار دليل كتاب , فقيهان اصولى 
, اجماع و ديگر مباحث اصول كامال استوار شده و انديشه اخبارى ديگر امكانى براى رشد و نفوذ ندارد عقل و

 .هرچند كه بقاياى آن در جنوب ايران و احتماال جاهاى ديگر وجود دارد
( 10 - 2/9, در مورد فرقهايى كه بين تفكر اخبارى و اصولى وجود دارد دايرة المعارف تشيع  ). 

از آنجا كه كالم و انديشه سياسى شيعى با ديگر مذاهب كالمى اسالمى متفاوت , هاد و فقه شيعى اختصاصات اجت
الجرم اجتهاد و علم اصول و فقاهت شيعى با مذاهب فقهى اسالم چون چهار مذهب كنونى اهل سنت و دو , است 

دو حتى اخباريان تفاوت اساسى دار, زيديان و اسماعيليان , فرقه بازمانده شيعى  . 

اساسى ترين تفاوت از اين انديشه ناشى ميشود كه شيعه هيچگاه زمين را خالى از امام معصوم نميبيند و لذا فقيهان 
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از جمله مهمترين آن روايات , شيعى نيز در عصر غيبت وكالتا و از سر نياز ضرورت به اجتهاد در چهارچوب ادله 
ع(ائمه   .ميپردازند ( 

يدى خود مستقال حق اجتهاد ندارندحال آنكه فقيهان سنى و يا ز . 

ص(هرچند تصدى مقام اجتهاد و افتا نوعى استمرار رهبرى علمى و دينى پيامبر اما هرگز ادعاى نيابت و يا و ,است  ( 
نيست) ص (كالت از جانب پيامبر  . 

شرعى افزوده شده در اجتهاد سنى و يا زيدى پيوسته بر حسب نياز دليلى بر ادله و حكم , اين است كه درگذر زمان 
 .احتماال تا كنون بر شمار ادله بسيار اضافه شده بود ,و اگر اصول اجتهاد در چهار مذهب محدود نميشد

پس از , و ثانيا, فقط كتاب و سنت نبوى و اقوال امامان در شمار ادله اساسى بود) ع (اما در شيعه اوال در عصر ائمه 
اجماع و عقل بر آن افزوده گشت و بديهى است كه اين دو نيز , هادآغاز عصر غيبت كبرى و گشوده شدن باب اجت

 .چندان از حجيت مستقل برخوردار نيستند

اجماع( يعنى بازگشت به حجيت و سنت , چرا كه اجماع زمانى حجيت دارد كه كاشف از قول معصوم باشد و اين   
). 

استوارى برخوردار نيست در مورد عقل نيز آراء متفاوتى وجود دارد و در نهايت از جايگاه  . 

( جز درموارد محدودى مانند اصول عمليه طريقيت دارد نه حجيت , آنچنانكه از غالب آراء فقيهان بر ميĤيد عقل 
 .( عقل

و عدم استقالل ) عصمت (با توجه به اعتقاد و استمرار نبوت در سلسله امامت و اعتقاد راسخ به عصمت امامان 
هى امامى با ديگر مذاهب متفاوت استبسيارى از آراء فق, مجتهد  . 

جمله حى على الفالح در اذان , عول , متعه : در اينجا به عنوان نمونه به چند مورد از موارد اختالف آراء اشاره ميشود
وقوع سه طالق با , باز يا بسته بودن دو دست هنگام نماز و برخى مسايل مربوط به نماز, كيفيت وضو و مسح , و اقامه 

غسل و تيمم , كيفيت و ماهيت جهاد, برخى از مناسك حج , خمس و كيفيت مصرف آن , لفظ در يك جلسه يك 
برخى مسايل مربوط به , برخى مسايل در رابطه با نجاسات , برخى از احكام مربوط به زنان به هنگام عادت ماهانه , 

 . ارث و مردگان
( موسوعة الفقه االسالمى, مجلد سوم , ب االربعه االمام الصادق والمذاه, الفقه على مذاهب الخمسه   ). 

 . البته بايد افزود كه تمامى اختالفهاى فرعى و غير كليدى برآمده از ديدگاه اصولى و كالمى نيست
عمدتا ناشى از , به ويژه سنى و شيعى , اختالف فتاواى فقيهان وابسته به فرقه هاى كالمى , داليل اختالف فتاوا

عوامل ديگرى نيز در اين كار نقش مهمى دارند , اما در عين حال , ادى و سياسى و كالمى است ديدگاههاى اعتق
اختالف ) 3, تعارض و اختالف روايات ) 2, اختالف در مداليل و مفاهيم الفاظ) 1: كه برخى از آنها از اين قرارند
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استظهارات مختلف از يك روايت ) 4, نظر در وثاقت راويان  ) 6, حجيت يك رشته قواعد اختالف در (5 ,
)اختالف در تطبيق كليات بر مصاديق  شماره نهم, سال پنجم , كيهان فرهنگى   ). 

در تمامى مذاهب فقهى براى مجتهد و فقيه شرايطى قايل شده اند, شرايط مجتهد . 

 . در تشيع نيز وجود شرايطى براى احراز صالحيت اجتهاد و فتوا منظور شده است اين
مهارت در دانشهايى چون علم رجال و درايه , آشنايى كامل و علمى با كتاب و سنت : ال از اين قرارندشرايط به اجم

عدالت و تقوا و در يك جمله ميتوان گفت علم , تا حدودى رياضيات و نجوم , منطق , تفسير قرآن , ادبيات عرب , 
 . وعدالت

رمات و حفظ ظواهرعدالت در فقيه نيز عبارت است از عمل به واجبات و ترك مح . 

اعلميت و عدم گرايش به دنيا نيز در شمار شرايط ميباشد , شجاعت در فتوا, رجوليت , بلوغ , افزون بر آنها ايمان 
4,5, عروة الوثقى ( ). 

نظر قطعى وجود ندارد, در اينكه فقيه داراى چه اختياراتى است , حدود اختيارات فقيه مجتهد . 

اى شيعه و سپس توسعه فقه و اجتهاد تا كنوناز آغاز شكلگيرى طبقه ء علم همواره نظرا و عمال محدوده اختيارات  , 
انديشه سياسى شيعى( و ميدان عمل متفاوت بوده و در يك روند تحولى سير كرده است   ). 

عالمان فقه عمدتا همان راويان حديث فقهى بودند, )ع (در عصر ائمه  . 

حدثان بودند كه وظيفه اى جز تعليم احكام فقهى از طريق نقل روايات حتى در سده سوم و چهارم نيز فقيهان م
 .مربوط نداشتند

به اين نوع راويان مراجعه ميكردند و , مردم نيز بنا به توصيه امام كه در حوادث واقعه به روات احاديث مراجعه كنند
 .احكام شرعى را از آنان ميشنيدند و عمل ميكردند

حوزه وظايف و اقتدار مجتهدان نيز گسترش يافت, هاد در احكام در شيعه مقبول افتاداما پس از آنكه مسئله اجت  . 

عوائدااليام ) (عج (به استناد رواياتى چون العلماء ورثة االنبياء يا مقبوله عمر بن حنظله و برخى از توقيعات امام غايب 
انديشه نيابت عام فقيهان پديد آمد) مال احمد نراقى ,  . 

حوزه وظايف مجتهدين نيز توسعه پيدا كرد, ين داعيه به تناسب ا . 

 .از پيامدهاى مستقيم نيابت و اجتهاد تقليدبود
يعنى مردم غير مجتهد به دليل عدم توانايى در اجتهاد از يك سو و لزوم انطباق اعمال روز مره مؤمنان با حكم شرعى 

م را تا حدودى جبران ميكردند و به نام امام معصوم ميبايست از مجتهدان كه در واقع خالء غيبت اما, از سوى ديگر
تقليد كنند, حكم صادر مينمودند . 

تقليد( در واقع اين گونه بود كه تقليد جاى تعليم را گرفت  ). 
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االصول العامة للفقه (البته مسئله تقليد به گونه اى ديگر در مذاهب اجتهادى اهل سنت نيز متداول بوده و هست 
646 - 639, المقارن  ). 

به دنبال جاافتادن نيابت فقيهان و لزوم تقليد از مجتهد واجد شرايط و مهمتر از آن احساس نياز شديد به رهبرى 
رابطه شيعيان با مجتهدان مستقيمتر و نيرومندتر شد , سياسى و اجتماعى در گروه شيعى محكوم زمانه و در حال تقيه 

و سياسى و اقتصادى فقيهان افزود و اين نوع رابطه به نوبت خود بر قدرت اجتماعى . 

در شمار تكاليف فقيه و گرد آمدن خمس ) حسبة ( قرار گرفتن امور حسبى , به ويژه كه انحصار قضاوت در فقيهان 
اقتدار همه جانبه طبقه فقها را افزون ساخت و سرانجام آن را , و سهم امام و ديگر وجوهات شرعيه نزد مجتهدان 

 .تثبيت كرد
يه همان نوع رابطه مردم با فقيهان با استناد همان مبانى و اصول نيرومند شدپس از صفو . 

, حمايت شرعى فقيهان از سالطن صفوى و پشتيبانى سياسى و اجتماعى و اقتصادى بيدريغ و متقابل پادشاهان از آنان 
 .عمال حوزه نيابت را در حد يك فرمانرواى دنيايى مطلق العنان گسترش داد

قدرت نمايى مطلق و دنياگرايى مفرط غالب مجتهدان پيرو محقق كركى در نيمه اول دوره صفوى سبب  احتماال اين
 .شد كه جنبش اخبارى گرى پديد آيد و به ستيزه با مجتهدان برخيزد

در واقع جز معارضه اخباريان با قدرت دنيايى و سياسى , اگر از سطح درگذريم و به ماهيت داعيه اخبارى برسيم 
و شرط مجتهدان انگيزه ديگرى در كار نبوده استبيقيد   . 

جهتگيرى اجتماعى و عملى اين حركت و به ويژه چگونگى بازتاب , نحوه استدالل آنها, اصول اساسى اخبارى 
 .اصوليين در برابر آنها و مستندات شان به خوبى اين مدعا را ثابت ميكند

كردند و اعالم كردند كه مؤمنان جملگى و تا هميشه از امام معصوم تقليد را نيز سخت انكار , اخباريان با نفى اجتهاد
 .تقليد ميكنند

 .معناى اين سخن جز خلع قدرت سياسى و اجتماعى از مجتهدان نبود
تئورى , اين است كه وحيد بهبهانى با استناد به وجوب اجتهاد و نيابت تامه مجتهدان در عصر غيبت از طرف معصوم 

پايه گذارى ميكند و اعالم ميكند كه امر به معروف و نهى از منكر بر فقيه واجب است واليت مطلقه فقيه را  . 

پس از او اصولى برجسته شيخ انصارى نظريه وجوب تقليد ازاعلم را مطرح كرد و بدين ترتيب راه تمركز قدرت 
 . سياسى و اجتماعى در دست فقيه را فراهم ساخت

االصول العامة للفقه (سنى پيش از آن نيز مطرح بوده و كسانى طرفدار آن بوده اند البته نظريه اعلميت در ميان شيعه و 
670 - 659, المقارن  ). 

بى دليل نيست كه پس از مرحوم وحيد سلسله فقيهان قدرتمند و بانفوذ يكى پس از ديگرى در عراق و ايران ظهور 
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شاه شيعى ايران را به صورت ابزار قدرت , وره قاجارميكنند و گاه فراتر از سلطان عمل ميكنند و دست كم تا پايان د
 .دينى و سياسى خود مينگرند

و آنگاه رجال سياسى و دولتمردان دوره قاجار غالبا ميكوشيدند تا قدرت ) ق  1160 - 1100(هرچند كه نادرشاه 
نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت(نمايى مطلق فقيهان را ضعيف و محدود كنند   ). 

نظريه , پس از يك دوره نسبتا فترت , )ش  1368 -ق  1320(ند تحولى اين انديشه بود كه امام خمينى در رو
واليت فقيه را در سطح نهايى خود مطرح كرد و آن را به صورت يك تئورى سياسى دينى براى انقالب و سپس 

واليت فقيه( س كرد شيعى در آورد و بر بنياد آن جمهورى اسالمى را تأ سي -حكومت و دولت اسالمى   ). 

جنبشهاى ديگرى با ماهيت ضديت با قدرت اجتماعى عالمان پديد آمد كه , البته پس از سركوب اخبارى گرى 
 .يكى پس از ديگرى به سرنوشت اخباريگرى دچار شده و به وسيله ء علما سركوب شدند

از اين شمارند, )باب ( بابيگرى و بهائيگرى , )شيخيه ( شيخيگرى , )صوفيه ( جنبش صوفى گرى  . 

نقش (بيترديد آن همه كشتارهاى عظيم در سده سيزدهم نميتواند فقط به دليل اختالف فكرى و حتى مذهبى باشد 
جلد دوم, در جستجوى تصوف ايران , روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت   ). 

ه حداكثر سير كرده استميتوان چنين گفت كه حوزه وظايف و اقتدار فقيه از آغاز تا كنون از حداقل ب  . 

 . افزون بر اصطالح مجتهد و فقيه اصطالح ديگرى نيز دردوران متأ خر متداول شده و آن مرجع است
مرجعيت( مرجع مجتهدى است كه كسانى از او تقليد كنند   ). 

رساله عمليه( معموال مراجع تقليد رساله عمليه مينويسند تا مقلدان طبق آن عمل كنند   ). 

آية اهللا( ين مراجع را آية اهللا العظمى مينامند اخيرا ا  ). 

( روحانى نيز عنوان ديگرى است كه به طبقه علما اطالق ميشود و مجتهدان و حتى مراجع تقليد را هم دربر ميگيرد 
 .( روحانيت

 . فقه و اجتهاد در نوگرايى دينى شيعى
ثرپذيرى از شرايط اجتماعى و تاريخى صورت گرفتآنچه گفته شد سير تحول درونى فقاهت شيعى بود كه البته با ا  

. 
اما در خارج از حوزه عالمان و حوزه هاى علمى شيعى نيز آراء و نظرياتى وجود داشته كه درخور توجه اند و 

 .بيگمان در سير تحول كنونى اجتهاد و به ويژه تئورى واليت فقيه بياثر نبوده اند
ز شد و آنگاه امواج آن به عالمان و روشنفكران شيعى سرايت كردحركت نوگرايى دينى از متفكران سنى آغا . 

 . يكى از اصول مورد تأ كيد تمامى نوگرايان اسالمى احياى اجتهاد بوده و هست
احياى اجتهاد در عالم تشيع زودتر و آسانتر مقبوليت يافت و حتى طرفداران جدى از ميان فقيهان برجسته شيعى در 
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 .ايران و عراق پيدا كرد
, احتماال دليل اين امر دو چيز بود يكى اينكه باب اجتهاد در شيعه رسما مفتوح بود و ديگر اينكه جنبش احياى اجتهاد

پيش از طرح ضرورت آن در جهان سنى آغاز شده بود: هرچند با ماهيت ديگرى  . 

ولى به درون انديشه مجتهدان كه از خارج از حوزه جدال ديرين اخبارى و اص, اما روح و انگيزه اجتهادگرايى نوين 
كامال با آن فرق داشت, شيعى راه يافت   . 

توجه چندانى  ,علم رغم پيروزى بر رقيب و على رغم قدرتمندى فوق العاده در دوره قاجار , مجتهدان اصولى شيعى
 .به مشكالت فكرى و اجتماعى جديى كه در جامعه به دليل نفوذ تجدد فرنگى چهره نموده بود نداشتند

محمد عبده ) ق  1314 - 1254(اما نظريه احياى اجتهاد كه به وسيله پيشگامانى چون سيد جمال الدين اسد آبادى 
ق 1357 - 1289(و پيروان شان مانند دكتر محمد اقبال الهورى ) ق  1323 - 1266( عمدتا به دليل , طرح شد ( 

 .مواجهه با غرب و به انگيزه گره گشايى از مشكالت نوين بود
فقيهان شيعى نظرا و عمال درگير مسايل جديد شده و كوشيدند با بهره , از روزگار نهضت مشروطه خواهى ايران 

 .گيرى از برخى از قواعد اصول فقه به حل سئواالت نوين بپردازند

المىمشروطيت و استقرار آن را با اصول اس, مثال شيخ محمد حسين نائينى كوشيد با استناد به وجوب مقدمه واجب   

تنبيه االمة و تنزيه الملة( شيعى سازگار و بلكه واجب گرداند  -  ). 

به دليل شكست مشروطيت و انزواى فقيهان در دوران سلطنت رضاشاه , كه ميتوانست سازنده باشد, اما همين تالش 
ادامه نيافت, )ش  1323م (  . 

عالمانى به احياى اجتهاد اهتمام , واجتماعى  ولى پس از سقوط رضا شاه و آغاز دوران تازه اى از مبارزات سياسى
 .ورزيدند

اما همان ضرورتى كه پيش از , با اينكه در اين دوران مجتهدان و مراجع تقليد تالشى چشمگير و مؤثر عرضه نكردند
ن مسلمان اين بار نيز تنى چند از روشنفكرا, اين برخى از عالمان را وادار كرد با ديدى اجتهادى تازه به مسايل بنگرند

 .و عالمان دينى آگاه به زمان را وادار كرد دست به اقدامى بزنند
بحرانى در مرجعيت شيعى پديد آمد و حوادث , ش كه مرجع كل آية اهللا بروجردى درگذشت  1340در سال 

 .شتاب آلود سياسى بعدى نيز بر اين بحران افزود

ن بحثى در باره مرجعيت و روحانيت انتشار دادند كه در در آن سال متفكرانى روحانى و دانشگاهى كتابى تحت عنوا
وظايف مرجع و مشكالت نوين كه پاسخ ميطلبند مطرح شده بود, تقليد ,آن مسايل تازه اى پيرامون اجتهاد . 

 .نگاهى به عناوين اين كتاب تا حدودى بديع بودن محتواى آن را در آن مقطع تاريخى نشان ميدهد
ب سازمان روحانيت مورد نقد و بررسى قرار گرفت و انتظارات مردم از مراجع از زبان يك براى اول بار در اين كتا
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 .روشنفكر غير روحانى بيان شد
طرح ضرورت جايگزينى شوراى فقاهت به جاى نظريه مقبول اعلميت است, نظريه مهم و قابل ذكر در اين كتاب   . 

ى در حال وقوع بودبا تحوالت سياسى عميقى كه در جامعه ايران, پس از آن  اين روند ادامه يافت در دهه پنجاه  ,
كه از موضع يك روشنفكر دينى سخن ميگفت, )ش  1356 - 1312(دكتر على شريعتى   . 

 .راه حلهايى براى احياى اجتهاد پيشنهاد نمود
ندعلم و زمان را در شمار مبانى و ادله اجتهاد بگذار, مثال وى پيشنهاد كرد به جاى عقل و اجماع  . 

است) ش  1358(يكى از فقيهان ديگرى كه در اين عرصه تالش كرد شهيد محمد باقر صدر   . 

) همراه با تحول اجتهاد(به تحول آن يارى رساند , وى در آثار مختلف خود كوشيد بانقادى فقاهت و اجتهاد رايج 
د باقرمحم,صدر( كتاب المعالم الجديده او كوششى است در جهت بازسازى علم اصول فقه  ). 

1298(شهيد مرتضى مطهرى  از عالمان ديگرى است كه در نقد و تحليل فقه و اجتهاد و در نهايت ) ش  1358 - 
نظريات تازه اى در اين زمينه عرضه كرد, تحول و تكامل آن اهتمام بسيار كرد و در چهارچوب تفكر سنتى  . 

به اجتهاد پرداخت او خود نيز در برخى موضوعات فقهى به مثابه يك مجتهد اصولى  . 

مبانى اقتصاد اسالمى و بررسى فقهى مسئله بيمه از آثار اجتهادى , نظام حقوق زن دراسالم , كتاب مسئله حجاب 
شرايط مهم و بيسابقه ديگرى را براى اجتهاد و مجتهد بر ميشمارد , افزون بر شرايط سنتى اجتهاد, مطهرى , اوست 

, ايط اجتهاد ممكن نيست مانند اينكه مجتهد بايد نظريات اسالم را در باب جهان كه به زعم ايشان بدون احراز آن شر
اقتصاد, تاريخ , جامعه , انسان  فلسفه اخالق بداند و حتى صف دوست و دشمن را در عمل تشخيص دهد , سياست  ,

( 71, نهضتهاى اسالمى در صد ساله اخير ). 

وقوع انقالب و تشكيل دولت اسالمى بر , اسالمى از يك سو اكنون ميراث فكرى منتقدان اسالمى پيش از انقالب
, و برخى از آراء سياسى , پايه رهبرى فقيهان و درگير شدن شديد مجتهدان با مسايل و مشكالت عينى از سوى ديگر

موجبات تحول جدى و مهمى را در اجتهاد شيعى فراهم ساخته است, و فقهى امام خمينى از جهت سوم   . 

آثار و عواقب , در صورت تحقق , كه ضرورت آن به طور فزاينده اى آشكارتر ميشود, شدن فقه  مسئله تخصصى
 .اجتماعى و سياسى و دينى مهمى ميتواند بر جاى نهد

در متن مقاله آمده است: منابع   . 

 يوسفى اشكورى 
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 حديث

 

نسبت به ) ع (ه از ناحيه معصوم حديث در اصطالح محدثان و متكلمان عبارت است از قول يا فعل و يا تقريرى ك
زيرا سنت هم در , كه در اين مفهوم حديث و سنت تقريبا مترادف هستند, حكم يا موضوعى شرعى صادر ميگردد

در مقابل بدعت كه مخالف با , اصطالح محدثان و متكلمان عبارت از رويه ايست كه مستند به اصول شريعت باشد
رابن اثي, النهايه (اصول شريعت است  1/57, مامقانى , مقباس الهداية , 2, شيخ بهائى , الوجيزة , ماده بدع  , ). 

حديث و سنت در حقيقت بيان و تفسير قرآن و كالم اهللا است و متمم قوانين و ضوابط و : حجيت حديث و سنت 
, ها وجود داردحقايق موجود در قرآن به شمار ميروند و داليل بسيارى از قرآن و سنت و اجماع و عقل در حجيت آن

 .در اينجا فقط به آيات و رواياتى اشاره ميكنيم كه داللت بر حجيت حديث و سنت دارند
مسلمانان به صراحت به ايمان و تسليم و , نحل  64اعراف و  158, نساء 136و  59, آل عمران 31در آيات 

ت الهى به عهده آن حضرت استدعوت شده اند و اينكه بيان و تفسيرآيا) ص (اطاعت و پيروى مطلق از پيامبر  . 

اعمال و تقريرات پيامبر اسالم سنديت و حجيت نداشته باشد, و پر واضح است كه اگر سخنان  نبايد خداوند او را  ,
 .ماموربيان و تفسير قرآن نمايد و اطاعت از وى را واجب سازد

وايات بسيارى وجود دارد كه به چند نيز آيات و ر) ع (در باره حجيت سخنان و افعال و تقريرات ديگر معصومين 
 . مورد اشاره ميكنيم

به تصريح بيشتر مفسران بر حجيت سخن و فعل و تقرير 43و آيه ذكر در سوره نحل  33آيه تطهير در سوره احزاب 
د و خداوند به صراحت آنها را اهل ذكر خوانده كه ميتوانند قرآن را تفسير و تبيين كنن, داللت دارند) ع (اهل بيت 

( 1/385, الميزان  ). 

الصواعق (هستند ) ص (حديث ثقلين كه در بيشتر كتب فريقين آمده و به گفته ابن حجر منظور اهل بيت پيامبر
داللت دارد) ع (بر حجيت اجماع اهل بيت و امامان ) 89, المحرقه  . 

استمهمترين وسيله ضبط افكار و دانشها و نقل معارف و اخبار كتابت : كتابت در اسالم   . 

در اسالم اين وسيله از عوامل مهم حفظ حديث شمرده شده است و در قرآن به اين طريق عملى نقل فرهنگ و 
بار ماده كتب و مشتقات آن تكرار شده است 319معارف در آيات بسيارى اشاره شده است چنانكه   . 

بقره مسلمانان تشويق و مأ مور به كتابت شده اند 282از جمله در آيه  . 

خداوند به قلم و مركب و نوشتار سوگند ياد كرده كه اهميت آن را در اسالم نشان ميدهد و , سوره قلم  1ر آيه و د
علق كتابت را نعمت بزرگى شمرده است 4در آيه   . 
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ص (از جمله روايتى كه در آن پيامبر, در روايات نيز موارد بسيارى وجود دارد كه مسلمانان مأ موربه نوشتن شده اند
74,  69, خطيب بغدادى , تقييد العلم (عبداهللا بن عمرو دستور ميدهد كه علم را مقيد به كتابت سازد  به)  ). 

ياد دادن كتابت و خواندن به جوانان انصار و , موضوع كتابت تا آنجا اهميت داشته كه فديه اسيران در اسالم 
22/ 2, ابن سعد, طبقات (مسلمانان ذكر شده است  ). 

بدون شك تدوين حديث در بسط معرفت و گسترش علوم اسالمى نقش بزرگى داشته : ر اسالم تدوين حديث د
40 - 39, منهج النقد فى علوم الحديث (است  ) . 

امر كرد كه آن چه را امالء ) ع (آغاز گرديد و آن حضرت به حضرت على ) ص (كتابت حديث از زمان خود پيامبر
182, صدوق , حيرة االمامة والتبصرة من ال )ميكنم بنويس   ). 

: تأ كيد و اصرار پيامبر اسالم بر نوشتن چنان بوده است كه حتى درلحظات آخر عمر نيز از آن غافل نبود و فرمود 
و اين در ) 4/7, صحيح بخارى (دوات و قلمى بياوريد تا براى شما كتابى بنويسم كه بعد از من گمراه نشويد 

ده استحقيقت اذنى عام براى كتابت حديث بو  . 

رواج داشته است) ص (از نمونه هايى كه ذكر شد به روشنى بر ميĤيد كه تدوين حديث در همان زمان حيات پيامبر  . 

) ص (چنانكه از برخى روايات استفاد ميشود زمزمه منع كتابت احاديث نيز در زمان خود پيامبر: منع تدوين حديث 
چنانكه قريش عبداهللا بن عمرو را از , تابت حديث منع ميكردندپديدار گرديد و بعضى از صحابه ديگران را از ك

منع ميكردند) ص (نوشتن سخنان پيامبر  . 

ص(بارزترين نمونه منع سخنان پيامبر هنگام رحلت آن حضرت از جانب عمر بن الخطاب انجام گرفته كه از  ( 
1/105, مستدرك حاكم , 2/162, مسند احمد بن حنبل (جلوگيرى كرد ) ص (آوردن قلم و دوات براى پيامبر  ). 

 500وى حدود , پس از رحلت آن حضرت نخستين كسى كه از كتابت حديث و نقل آن نهى كرد ابوبكر بود
1/174, كنزالعمال (حديث را كه از رسول اهللا شنيده بود در آتش افكند و به ديگران هم دستور داد چنين كنند  ). 

با همه اصرارى , تابت حديث ادامه يافت و حتى در زمان عمر بن الخطاب تدوين و ك, امام على رغم اين ممنوعيت 
ابو درداءو ابو مسعود انصارى را كه راويان حديث , كه وى بر احراق كتب حديث داشت وكسانى چون ابن مسعود

از ) ص (راويان و محدثان و صحابه بزرگوار پيامبر ) 1/7, تذكرة الحفاظ(بودند به دليل نقل حديث زندانى كرد 
زيرا منع تدوين حديث از جانب ابوبكر و عمر و برخى از صحابه را , پاى ننشستند و به نقل و كتابت حديث پرداختند

 .اجتهاد در مقابل نص صريح پيامبر به شمار ميĤوردند
ضعيف و مردود ميدانستند, و رواياتى را كه مورد استناد ابوبكر و عمر بود مبنى بر ممنوعيت كتابت حديث  . 

زرا اين روايات از اسرائيليات كعب االحبار يهودى و تميم دارمى و ابو هريره است و گويا عمر از آنچه در كتاب 
)تلمود راجع به عدم كتابت بوده خبر داشته  و تحت تاثير آن قرار داشته است) 52, تقييد العلم   . 
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ديگر صحابه و علماى بزرگ اسالم رد شده آنان داليل بسيارى براى منع تدوين حديث ذكر كرده اند كه از طرف 
 . است

و شايد بتوان ادعا كرد كه بزرگترين دليلى كه ابوبكر و عمر و ديگران را وادار نمود كه نقل وكتابت احاديث پيامبر 
ع(و ديگر معصومين ) ع (را ممنوع سازند اين بوده است كه از انتشار روايات و اخبارى كه راجع به فضائل على   ) 

ه است جلوگيرى نمايند و اتفاقا اصرار خلفا و حكام بر عدم روايت و نقل شفاهى احاديث نيز اين ادعا را ثابت و بود
 .تأ ييد ميكند

زيرا آنان كسانى را كه اين گونه روايات راحتى شفاها هم اگر نقل ميكردند مورد سختترين عقوبتهاو شكنجه ها قرار 
نه تنها ) ص (ث كذب درمدح و ستايش خلفا وحكام جور از زبان پيامبر در حاليكه جعل و نقل احادي, ميدادند

مقدمه, محفوظ , تدوين السنة الشريفه (ممنوع نبود بلكه روز به روز رشد و گسترش هم مييافت   ). 

ممنوعيت تدوين حديث و كتابت آن داراى نتايج بسيار شومى براى جامعه اسالمى بوده كه : آثار منع تدوين حديث 
گسترش , شنيده و ثبت شده بود) ص (فقدان بسيارى از احاديث صحيح كه مستقيما از پيامبر: ستوار عبارتند ازفهر

كه از انتشار فضايل على و اهل ) 46 - 11/44, شرح نهجالبالغه ابن ابيالحديد(احاديث جعلى بويژه در عهد معاوية 
, ابن قتيبه , االختالف فى الفظ(رو بن العاص ساخته شدجلوگيرى شد و فضائل جعلى در باره ء معاويه و عم) ع (بيت 

تحريف دين و ظهورفرهنگ معارض با اسالم و قرآن, انتشار اسرائيليات  ,(68 اختالف آراء مسلمانان در امر  , 
ازحقوق الهى ) ص (عزل و دور داشتن آل رسول , پيدايش مذهب رأ ى و انتشار قياس , فتوى و ديگر امورمسلمين 

11/44, شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد, 354, وقعة صفين (از ميان بردن فضائل و احاديث در باره آنان آنها و  ). 

آغاز ) ص (پيش از اين اشاره كرديم كه كتابت و تدوين حديث درحيات رسول اهللا : تدوين حديث در تشيع 
 .گرديد

ا آنچه را كه ميگويد و امالء ميكند بنويسدت, را مأ مور كرد) ع (خود حضرت على ) ص (و گفتيم كه پيامبر  . 

السنة (و در مصادراهل سنت به عنوان صحيفة على ذكر شده , صحيفة النبى را نوشت ) ع (از امالءات او بود كه على 
317, قبل التدوين محمد عجاج خطيب  ياد نموده اند و امام ) ع (و منابع شيعى از آن به عنوان كتاب على  (345 - 

)حسن  274, ارشاد مفيد(در باره آن فرموده كه اين كتاب به امالء پيامبر و به خط على نزد ما محفوظ است ) ع  ). 

را ثبت مينمود) ص (در تدوين حديث پيشقدم بود و او بود كه آثار و احاديث رسول اهللا ) ع (بنا بر اين على  . 

چنانكه , تدوين حديث و ديگر علوم همت گماشتندشيعيان و پيروان و ياران آن حضرت نيز از او پيروى كردند و به 
بسيارى از مؤمنان و محققان و علماى اسالمى را عقيده براين است كه شيعه را در تدوين بيشتر علوم اسالمى حق 

و صاحبان علم از شيعيان او كسى را يارا و شهامت آن نبود كه ) ع (زيرا در قرن اول هجرى غير از على  , تقدم است
ايستادگى كند و به , ل ممنوعيت دستگاه خالفت كه هرگونه نقل و ضبط احاديث را ممنوع كرده بودنددر مقاب
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)تدوين حديث بپردازد  41, المراجعات  ). 

, تأ سيس الشيعه (احاديث و اخبار پرداختند , و به اين ترتيب شيعيان نخستين كسانى هستند كه به جمع و ثبت آثار
280). 

) ص (مرحله اول تدوين حديث در تشيع از زمان پيامبر ) الف : در شيعه به اين شرح است  و اما سير تدوين حديث
 .آغاز گرديد

بود كه به تدوين و كتابت احاديث و تفسير و تأ ) ع (در اين مرحله نخستين كسى كه به اين كار دست زد امام على 
 . ويل قرآن پرداخت
نازل نميشد مگر اينكه بر من قرائت و امالء ميكرد و من به خط ) ص (هيچ آيه اى بر پيامبر : او خود فرموده است 

ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه آن آيات را به من ميĤموخت , خود آن را مينوشتم و هم چنين علم تأ ويل و تفسير
( 383, 1/228, احتجاج طبرسى , 2/41, ابن شهر آشوب , مناقب  ). 

كه نخستين كتاب , تفسير القرآن :و فقه تدوين كرد كه از آنجمله است  حديث, آن حضرت آثار بسيارى در تفسير
ع (تدوين شده در اسالم است و گويا همان صحيفة على  است كه در علوم قرآنى نوشته شده و ) ع (است على  (

السنن كتاب , )411, المراجعات , همانجا, احتجاج , همانجا, مناقب (نوع تقسيم كرده است  60علوم قرآن را به 
صالة, والقضايا و االحكام مشتمل بر ابواب مختلف فقه مانند طهارت  , ديات , حدود, قضاء, زكات , حج , صوم  , 

 .معامالت و جزاينها
, الذريعة (بيشتر رواة و محدثان و فقها از اين كتاب نام برده اند و گاهى آن را به اسم ابواب آن هم معرفى كرده اند 

كه برخى معتقدند اين كتاب همان صحيفة على , ذرع  70صحيفه اى بزرگ به طول , عه الجام, )161 - 2/159
بصائر الدرجات (است   .خطب و رسائل و حكمتها كه بعدها به عنوان نهج البالغه تدوين گرديد ,(146 - 145 ,

و ترغيب به اين كار آن حضرت نه تنها خود به كتابت و تدوين احاديث ميپرداخت بلكه شديدا ديگران را نيز تشويق 
و حتى چگونگى نوشتن و زيبانويسى را نيز براى شاگردان و كاتبانش تبيين مينمود  (90- 89, تقييد العلم (مينمود 

530, 315حكمت , قسم الحكم , صبحى صالح , نهج البالغه ( ). 

و عبيداهللا و على نيز از و فرزندان ا) ص (ابو رافع مولى رسول اهللا : شاگردان و اصحاب و خواص آن حضرت مانند
ابو رافع كتاب السنن و االحكام والقضايا را كه از امام على , )280,تأ سيس الشيعه (پيشقدمان تدوين حديث بوده اند 

( و عبيداهللا كتابى در باره ء كسانى كه در جنگ ) 64 - 1/61, نجاشى , رجال (استماع كرده بود كتابت كرد ) ع 
ع(ركاب على جمل و صفين و نهروان در  و برخى او را نخستين رجال نويس شيعه , بودند به رشته تحرير در آورد ( 

ابن عساكر و ابن اثير و ابن حجر عسقالنى بوده است , به شمار آورده اند و كتاب وى مورد استفاده شيخ طوسى 
كه او ) ع (خواص ياران على و از ) ص (سلمان فارسى از اصحاب پيامبر, )232, تأ سيس الشيعه : 2, معالم العلماء(
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صدوق,التوحيد(دانسته اند كه در اسالم كتاب تصنيف كرده است ) ع (را دومين نفرپس از على   , 182, 286, 

ع (ابوذر غفارى از صحابه و از ياران على ) 2, معالم العلماء ,316 سومين نفر دراسالم است كه به عقيده بسيارى  ,(
پرداخته است و از اركان اربعه شيعه ) ص (شرح امور و حوادث بعد از رسول اهللا  كتاب تدوين كرده و خطبه اى در

كه در صحيفه اى ) ع (مفسر ومحدث بزرگ و از مخلصان على , عبداهللا بن عباس , )45, طوسى , الفهرست (است 
طبقات ابن (شت را تدوين نمود و در هنگام مرگ باندازه بار شترى كتاب از خويش باقى گذا) ع (قضاوتهاى على 

136, تقييد العلم  ,5/216 ,سعد ). 

 .ابن نديم و نجاشى به آثار ابن عباس در حديث و تفسير و جز اينها مفصال اشاره كرده اند
وى هيچ وقت از اين كار دست ,ابن عباس را از نقل و تدوين حديث منع كرده بود, با اينكه معاوية بن ابى سفيان 

ميثم , سليم بن قيس عامرى هاللى , اصبغ بن نباته , جابر بن عبداهللا انصارى , )165 ,كتاب سليم بن قيس (نكشيد 
, حجر بن عدى كندى وشمارى ديگر از ياران , حارث بن عبداهللا اعور همدانى , زيد بن وهب جهنى كوفى  ,تمار

اختندكتابهايى تصنيف كردند و به تدوين علوم و احاديث پرد) ع (شاگردان و خواص اصحاب على  . 

امام حسن و امام حسين و امام سجاد عليهم السالم به دليل درگيريهايى كه با دستگاه خالفت معاويه و يزيد و خلفاى 
ع(اموى داشتند فرصتى به دست نياوردند تا مانند امام على  به نقل احاديث و تربيت شاگردان و تدوين حديث  ( 

هره ورى از موقعيتهاى اجتماعى را نميداد و مردم را از اطراف آنها زيرا دستگاه خالفت به آنها امكان ب, بپردازند
با اينحال آنان از ترغيب مردم به كتابت حديث و نقل , پراكنده ميساخت و اين سه امام را به شدت منزوى ساخت 

)آن دست نكشيدند وامام حسين  احاديث  در خطبه اى كه در مكه براى مسلمانان ايراد كرد آنها را به كتابت) ع 
168, كتاب سليم بن قيس , 5/22, كنزالعمال (تشويق و تكليف نمود  ). 

جامعه اسالمى را گرفتار ترس و يأ س ميديد و كسى را نمييافت كه , با اينكه پس از واقعه كربال) ع (امام سجاد 
و مضامين ارزنده  تربيت كند و دانش خويش را به او بسپارد ولى از پاى ننشست و با دعا و نيايش مطالب عميق

 . وگرانقدرى را به جامعه اسالمى و بويژه شيعيان منتقل ساخت
مناسك حج و الجامع فيالفقه را به وجود , رسالة الحقوق ,صحيفه سجاديه , آن حضرت با دعاها نيايشهاى خويش 

 .آورد
تأ سيس , 116, نجاشى , جال ر(و زيد شهيد و ابو حمزه ثمالى روايت شده اند ) ع (اين آثار توسط امام محمد باقر

2/255, )ع (حياة االمام زينالعابدين , 19 - 15/18,الذريعة , 30, الشيعه  ). 

و زيد شهيد و شمارى از خواص اصحاب آن حضرت مانند ثابت بن ) ع (برخى از فرزندان آن حضرت مانند امام باقر
خفاف و مالك بن عطيه احمسى كتابهايى در  سعد, سعد اسكافى , سعيدبن جبير, دينارمعروف به ابوحمزه ثمالى 

 157,نجاشى , رجال , 241,  71, طوسى , الفهرست , 36, ابن نديم , الفهرست (تفسير و حديث تدوين كرده اند 
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 ,422 ). 

به اوج شكوفايى ) ع (شروع و در زمان امام صادق ) ع (تدوين حديث در تشيع از عصر امام باقر: مرحله دوم  ( ب
د و در زمان امامان بعدى به تدريج از آهنگ آن كاسته ميشودخويش ميرس . 

مصادف گرديد با جدال بنى اميه و بنى عباس بر سر مسأ له خالفت و حكومت) ع (زمان امام باقر و امام صادق   . 

و همين امر موجب گرديد كه اين دو امام توانستند ازاين موقعيت استفاده كنند وجلسات بحث ودرس و مناظره 
شكيل دهند و شاگردان بسيارى در علوم و فنون مختلف تربيت نمايند و به نشر معارف قرآن و نقل احاديث و اشاعه ت

 .فرهنگ اسالمى بپردازند
, رساله هايى در احاديث پرداخت , تفسيرالقرآن : ضمن اينكه خودبه كتابت وتدوين كتابهايى چون ) ع (امام باقر 

سالم بن ابى عمرة , سعد اسكافى , زرارة بن اعين , يكريم خالد بن اب: شاگردان وى مانند , نصربن , مسعدة بن صدقه 
عمر بن ابى المقدام و جز اينان تقريرات آن حضرت رامينوشتند و رسائل مختلفى در علوم مختلف , مزاحم 
4/251, ة الذريع, به بعد 151, نجاشى , رجال , 36,طوسى , الفهرست (كالم تصنيف ميكرند , حديث ,تفسير , 

302,309). 
كه ميتوان آن را عصر بارورى فكر شيعى و رشد اسالمى محمدى اصيل و شكوفايى ) ع (اما دوران امام صادق 

فرصتى عظيم به دست شيعه افتاد تا به صورتى منظم و دقيق و حساب شده , فرهنگ و تمدن اسالمى به شمار آورد
 .ب ه تدوين علوم پايه اسالمى بپردازند

امام صادق به مثابه دانشگاهى بزرگ بود كه علما و دانشمندان و تشنه گان علوم و طالبان حديث و تفسير و منزل 
حكمت و كالم را به سوى خود جذب ميكرد و از گروهها و طبقات مختلف در محفل درس آن حضرت شركت 

 .مينمودند
در جهان اسالم به عهده گرفتند نيز در  برخى از شخصيتهايى كه بعدها خود هركدام رهبرى فرقه اى و مذهبى را

ابن جريج , يحيى بن سعيد انصارى : جلسات و حلقه هاى درس آن حضرت حاضر ميشدند مانند , مالك بن انس  ,
هريك از اين افراد كتابها و رسائل بسيارى تأ ليف , ابو حنيفه و ايوب سجستانى و جز اينان , ابن عيينه , سفيان ثورى 

 .و تصنيف كردند
ميگردد ) ع (ابن ابى الحديدمعتقد است كه علوم ومعارف مذاهب اربعه اهل سنت و بزرگانشان منتهى به امام صادق 

1/18, شرح نهج البالغه ( ). 

و بالندگى علوم و فنون مختلف بود, نشاط فرهنگى , هنگامه ظهور حركتهاى علمى ) ع (عصر امام صادق  . 

ن علم در جلسات درس آن حضرت شركت ميكردندنفر از طالبان و جويندگا 4000تعداد  . 

فرهنگى و دينى بود و او را معلم اول در اين دوره , رهبر فكرى اين حركت علمى ) ع (از اين رو امام صادق 
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3/85, دليل القضاء الشرعى (ميخوانند  ). 

االهليلجه : آن حضرت آثار بسيارى در علوم و فنون مختلف اسالمى تدوين و تصنيف كرده است از جمله 
التوحيد فى بيان صنع اهللا والتوحيد االلهى, فيالتوحيد , الجعفريات , رسالة فيالغنائم , رسالة االمام الى اصحابه  , 

 500مناسك الحج و رسائلى كه براى جابر بن حيان امالء كرد و شمار آن به , الحج ) ص (وصية النبى , نثرالدرر
 .رساله ميرسد

بعدا اشاره خواهيم داشت) ع (صادق  در مورد شاگردان امام  . 

رسالة , مسند: نيز تا هنگامى كه آزاد بود به اين حركت علمى و نشر معارف ادامه داد وكتابهايى مانند) ع (امام كاظم 
,فيالفعل خطاب به هشام بن حكم  اما ديرى نپاييد كه خالفت بنى عباس پا گرفت و , تدوين نمود,رسالة فيالتوحيد

به اذيت و آزار آن , را براى قدرت و حكومت خود مضر تشخيص دادند) ع (فت و چون امام كاظم استحكام يا
 .حضرت پرداختند و باالخره او را زندانى نمودند

رونقى به خود گرفت و آن حضرت توانست آثارى مانند ) ع (بار ديگر حركت تدوين حديث در زمان امام رضا 
به روايت فضل بن ) ع (امالى االمام الرضا , مجالس الرضا مع اهل االديان , هبية الرسالة الذ, )ع (مسنداالمام الرضا

به روايت ابوالحسن على بن على خزاعى برادر دعبل خزاعى شاعر اهلبيت و اال ) ع (امالى االمام الرضا  , شاذان
 .هليلجه پديد آورد

ع(اما دوران امام جواد  د علوم شيعى و تدوين حديث شدت يافت بار ديگردوران ركو) عج (تا حضرت حجت  ( 
چنانكه اين امامان دائم زير نظر دستگاه خالفت بودند و آنى راحت نبودند كه بتوانند اصحاب و ياران و شيعيان 

 .خويش را مالقات كنند و احاديث را براى آنان بيان نمايند و يا اينكه به نشر علوم بپردازند

كالم و ديگر معارف اسالمى پديد آوردند اما بسيار , حديث ,ثارى درتفسيرگرچه در همين دوره هاى تاريك نيز آ
 .اندك بود

تنها از طريق نواب اربعه بود كه با شيعيان خويش ارتباط برقرار ميكردو رسائل و ) عج (در غيبت صغرى امام مهدى 
46 - 39, مقدمه / 1, بحارالمعجم المفرس اللفاظ احاديث (توقيعات آن حضرت از ناحيه آنان به شيعيان ميرسيد ). 

اصل در اصطالح محدثين شيعه عبارت است از مجموعه احاديث كه مؤلف آنها را مستقيما از : اصول اربعمأ ة 
معصوم يا از كسى كه از معصوم استماع كرده شنيده است و در نوشتن آن از هيچ كتابى استفاده و مطلبى اخذ نشده 

 . است
از مجموعه اى كه هم از معصوم شنيده شده وهم ازكتابهاى ديگرى اخذ شده استدر حاليكه كتاب عبارت است   . 

وحيد بهبهانى , الفوائد الرجاليه , 1/9, قهپايى , مجمع الرجال (و با استداللها واستنباطهاى شرعى و عقلى همراه است 
 ,34 ). 
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درستى روشن و معين نشده است و حتى  در كتب رجالى تاريخ تأ ليف كتابهايى كه با عنوان اصل معرفى شده اند به
 . وفات مصنفان و مؤلفان آنها نيز مشخص نيست

نوشته نشده اند) ع (و پس از امام حسن عسكرى )ع (گرچه اجماال ميدانيم كه اين اصول پيش ازاميرالمؤمنين  . 

, الذريعة (سته اند تا امام عسكرى دان) ع (زمان پيدايش اين اصول را از زمان حضرت على , از اين جهت برخى 
2/130 ). 

معالم (اصل نوشته اند  400اماميه ) ع (ابن شهرآشوب نوشته است كه از عهد اميرالمؤمنين تا ابو محمد عسكرى 
13, العلماء ). 

نوشته ) ع (وامام كاظم ) ع (و امام صادق ) ع (برخى از علماء شيعه معتقدند كه اين اصول در زمان امام محمد باقر 
2/131, الذريعة (شده اند  ). 

اصل را چهار صد نفر از شاگردان امام  400شهيد اول و محقق حلى و برخى از بزرگان شيعه اعتقاد دارند كه اين 
5, المعتبر, 6, الذكرى (از جوابهاى آن حضرت به مسائلشان تصنيف كرده اند )ع (صادق  ). 

نوشته اند و همينها پايه و اساس ) ع (شاگردان ائمه  بنا بر اين روشن است كه اين چهارصد اصل را اصحاب و ياران و
تفسيرى و كالمى شيعه را تشكيل ميدهند, فقهى , كتب حديثى  . 

اصل بوده به اصول اربعمائه معروف شده اند در الفهرست شيخ  400چون اين نوشته ها را اصل ناميده و تعداد شان 
گ تهرانى و معجم المفهرس اللفاظاحاديث البحار جلد اول معالم العلماء الذريعة آقا بزر, رجال نجاشى ,طوسى 

52, مقدمه   . فهرستواره اى از اين اصول ارائه شده است 61 - 
اصل ارائه شده است 400فهرستى از برخى از) 153 - 1/104(, هم چنين در كشف االستار صفايى خوانسارى 

( 243 - 2/242, اصول اربعمائه , دايرة المعارف تشيع  ). 

ل اربعمائه نزد علماء و فقها و محدثان شيعه از چنان اعتبارى برخوردار بوده اند كه وجود حديثى در هريك از اصو
 . اين اصلها نشانه اعتبارو صحت آن حديث محسوب ميشده است

البته اين موضوع به آن مفهوم نيست كه اگر حديثى در اين اصول نيامده باشد صحيح و معتبر نيست زيرا بسيارى 
تأ ليف كرده اند و شمار اين گونه كتب به ) ع (زاحاديث در ديگر كتب حديثى آمده اند كه اصحاب ائمه ا

6600 1/140,اعيان الشيعه (كتاب و رساله بالغ ميگردد  ). 

مرحله سوم) ج  و شيعيان چون از نعمت وجود ظاهرى ,تدوين حديث در تشيع از شروع غيبت كبرى آغاز ميگردد : 
اقدام به جمع آورى مجموعه هاى احاديث و سخنان امامان خود مينمايند و , محروم ميگردندامام عصر خويش 

كتابها و آثار امامان و شاگردان و اصحاب آنها را از گوشه و كنار گردآورى و فراهم مينمايند و بر اساس آنها به تأ 
ورتى منظم و اساسى تدوين ميكنندليف و تصنيف كتب تازه ميپردازند و علوم و معارف اسالمى و شيعى را به ص . 
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مهمترين اين آثار و كتب چهار كتاب بودندكه به عنوان كتب اربعه شيعه ناميده و معرفى شده اند كه به ترتيب 
ملقب به ثقة االسالم, تأ ليف ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق كلينى رازى , ـ الكافى 1: عبارتند از  . 

ق در بغداد درگذشت 329و در فترت غيبت صغرى زاده شد و در ) ع (سن عسكرى كلينى در اواخر حيات امام ح  
. 

 . او داراى چندين اثر است كه مهمترين آنها كتاب الكافى است
 .اين كتاب نه تنها در مذهب تشيع بينظير است بلكه درعالم اسالم نيز معادل و مشابهى ندارد

اين كتاب اولين موسوعه حديثى است كه جامع اصول و فروع و داراى محاسن بسيارى است و به عقيده بسيارى 
تنظيم و ترتيب يافته است) ع (است و بر اساس مذهب اهلبيت   . 

روايت  9485روايت قوى و  302روايت موثق و  1118, روايت حسن 144, روايت صحيح 5072در اين كتاب 
عدد است و با رقمى كه اكثريت ذكر كرده  16121ضعيف وجود دارد كه به اين ترتيب شمار مجموع روايات آن 

تفاوت دارد) حديث  16199(اند  . 

 .اين كتاب را فقهاء شيعه مهمترين و مضبوطترين و جامعترين كتاب از كتب اربعه دانسته اند
 . ( الكافى)

2 شيخ صدوق تأ ليف ابو جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه قمى معروف به , ـ من ال يحضره الفقيه 
 . و يا صدوق

ق درگذشت 381شيعه تولد يافت و در ) عج (ق قم با دعاء امام دوازدهم  306وى در حدود   . 

 . كتاب من ال يحضره الفقيه دومين كتاب از كتب اربعه است و ازمهمترين آثار شيخ صدوق

اما ,ى كلينى نيز ترجيح داده اندبرخى اين كتاب را موثق و متقن ترين كتب اربعه دانسته اند و آن را حتى بر كاف
 . عقيده مشهورآن است كه اين كتاب پس از الكافى مهمترين كتب اربعه است

حديث را شامل است و داراى  5998حديث مرسل است كه مجموعا  2055و , حديث مسند 3943در اين كتاب 
باب است 666  . 

م مدينة العلمدر ميان علماء گذشته شهرت داشته كه صدوق كتابى ديگر به نا داشته است كه از كتاب من ال  , 
كتب اربعه و مدينة العلم رابه عنوان اصول خمسه , بزرگتر بوده است و از اين رو علماء متقدم , يحضره الفقيه 

)ميناميده اند  20/252, الذريعة , 112, معالم العلماء ). 

در االنوار رافراهم ميكرده با تمام كوششى كه به كار اما اين كتاب در قرون بعد از ميان رفته و عالمه مجلسى كه مصا
را نيافته است, برده كتاب مدينة العلم   . 

 .( كتاب من ال يحضره الفقيه )
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3 ملقب به شيخ ) ق  460 - 385(تأ ليف ابو جعفرمحمد بن الحسن بن على بن حسن طوسى , ـ تهذيب االحكام 
 . الطائفه و شيخ

ب اربعه و يكى از تأ ليفات مهم وارزشمند شيخ طوسى استكتاب تهذيب سومين كتاب از كت  . 

كتاب است كه ازطهارت آغاز و به ديات ختم ميگردد و در  23تهذيب جميع ابواب فقه را در بر دارد و مشتمل بر
تهذيب االحكام(حديث است  13988باب و در چاپ جديد داراى  393آن   ). 

و شامل همان اجزاء تهذيب به , رمين كتاب از كتب اربعه است دومين كتاب شيخ طوسى و چها,ـ االستبصار 4
حديث وجود دارد 5511باب و  915صورتى كاملتر است در اين كتاب  . 

بلكه ازامهات كتب درجميع علوم به , كتب اربعه نه تنها از امهات متون روايى و مصادر حديثى شيعه هستند
علمى جستجو كنيم به نام كتب اربعه نيز بر ميخوريم چنانكه اگر در باره مصادر اصلى هر, شمارميروند  . 

نظم و ترتيب ممتاز كتب اربعه و شمول عام آنها درجميع ابواب فقه ومنزلت رفيع علمى و شخصيت واالى مصنفان 
محققان را به مراجعه اعتمادبر اين كتب سوق داده است, فقيهان ,اين كتب از جمله داليلى است كه عالمان   . 

اما به نظر اكثريت علماء , ب اربعه از نظر اشتمال به احاديث كمتر ازاصول اربعمائه احاديث را در بر دارندگرچه كت
وصول االخيار الى (اين چهار كتاب مهمترين روايات و احاديثى كه در اصول اربعمائه آمده است را در بر دارند 

85,اصول االخبار ). 

بوده و هستند امتيازات) ع (مصادر استنباط فقه امام صادق  كتب اربعه در طول بيش از هزارسال از هم محاسن و  , 
 . اسلوب كار مؤلفان اين كتب در جاى خود مشروحا ذكر شده است

گفتنى است كه گاهى كتب اربعه را به عنوان كتب محمدون ثالثه نيز مينامند زيرا مؤلفان اين كتب محمد نام داشته 
االستبصار) ( 73 - 72, مقدمه / 1اديث البحار المعجم المفهرس اللفاظ اح(اند  ). 

توثيق و صحت , تنظيم , ترتيب ,اتقان , ق تا امروز ديگر كتابى به جامعيت  460پس از وفات شيخ طوسى در ) د 
 . كتب اربعه نوشته نشده است

 .مدت چندين قرن يك حالت ركود و سكون و فترتى در تدوين حديث پيش آمد
ـ به 1: ركود و توقف چند قرنه بسيار است كه اختصارا به چندعامل و دليل مهم آن اشاره ميگرددداليل و اسباب اين 

كتب اربعه در حقيقت قدم نهايى را در تدوين احاديث برداشته اند و از آن پس نيازى , نظر بسيارى از محدثان و علما
هوده استبه مجموعه هاى جديدى كه تكرار همان احاديث كتب اربعه است عبث و بي  . 

ـ ظهور شيخ طوسى در عرصه ء جهان تشيع كه سالها يكه تاز ميدان علم و فقاهت بود و تبحر وى در علوم و فنون 2
, كتابها و رساله هاى گوناگون در مباحث و زمينه هاى مختلف علوم , تاليف آثار,مختلف بويژه در حديث و فقه 

چنان شخصيتى از شيخ به وجود آورد كه او را مقبوليتى , ب اربعه انتخاب دو كتا وى به عنوان دو ركن اساسى از كت
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و او را شيخ الطائفه لقب دادند, عام و مطلق در جهان تشيع و نزد علماء و فقها و محدثان شيعى بخشيد . 

 نظرات شيخ درتمامى رشته هاى علوم اسالمى و فنون مختلف به منزله نظرات قطعى پذيرفته شد و ديگر عالمان شيعه
 .را ياراى مقابله و معارضه با افكار و عقايد و نظرات و آراء شيخ نماند

و اگر نظريه اى و كتابى و مجموعه اى هم تاليف ميگرديد بيشتر , از اين رو نظرات شيخ قرنها مورد قبول عموم بود
 .تقليداز شيخ طوسى بود

پيروان شيخ و عالمان شيعى به شدت  از طرف,هرگونه نوآورى و اظهار عقيده اى بر خالف نظرات شيخ طوسى 
 .مردود ميگرديد

به شدت با اين وضعيت مبارزه ميكند و بسيار ,شايد به همين دليل است كه ابن ادريس حلى در مقدمه كتاب سرائر
و خود او به عنوان اولين كسى كه ميخواهد با تقليد , تاسف ميخورد كه كار علما جز تقليد چيزى ديگرى نيست 

فكار شيخ مبارزه كند قدم به ميدان ميگذارد و دربسيارى از مسائل نظرات شيخ را مورد جرح و تعديل قرار مطلق از ا
 .ميدهد و در حقيقت ابن ادريس راه تحقيق علمى و اظهار نظر و نو آورى را به آيندگان باز ميكند

تحقيق جديد در افكار و نظرات اما در اين حال تا قرنها پس از وى نيز اين وضع ادامه مييابد و كسى به فكر 
 .گذشتگان بپا نميخيزد

3 كه از حمايت كنندگان شيعه و علماى شيعى در جهان اسالم , ـ افول اقتدار آل بويه در دستگاه خالفت عباسيان 
و روى كار آمدن وزراء و امراء اهل سنت از نفوذ علماى شيعه كاست و آنها را به شدت منزوى ساخت و , بودند

اجتماعى و دينى به دست اهل سنت افتاد و شيعيان و علماى , اصب و مقامات دربار عباسيان اعم از سياسى تمامى من
و اين عاملى بسيارمهم در ركود علمى وفكرى شيعه پديد آورد و مانع از ادامه تدوين , شيعه مورد تعقيب قرارگرفتند

 .علوم بويژه علم حديث گرديد
ايران را به , در جهان اسالم و تمركز آنان در سرزمين ايران و ترويج از مذهب تشيع ظهور مقتدارنه دولت صفويه ) هـ

فقها و دانشمندان شيعى از اطراف و اكناف جهان اسالم به اين مركزيت شيعى , عنوان پايگاه تشيع درآورد و عالمان 
عى پديد آمد و عالمان و فقيهان كوچ كردند و در نتيجه زمينه بسيار مناسبى براى رشد و شكوفايى علم و فرهنگ شي

و محدثان صاحب نامى ظهور كردند و اين امر مقدمه اى براى تاليف و تصنيف مجموعه هايى بزرگ در رشته هاى 
 .مختلف علوم بويژه حديث گرديد

از ابتداى قرن دهم هجرى يك حركت علمى در جهت ) يك : اين مجموعه ها را ميتوان به دو قسمت تقسيم كرد
حاشيه وتعليقه بر كتب اربعه پديد آمد و عالمان بسيارى بر كتب اربعه شرح وتفسير نوشتند به طورى كه  , شرح

تعليقه ها و حواشى و شروحى كه , و ش , ح , مجموعه هاى بسيارى فراهم گرديد و آقا بزرگ تهرانى در حرف ت 
 . بر اين كتب نوشته شده مشروحا ذكر كرده است
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آورى جميع احاديث شيعه آغاز گرديد و مجموعه هاى بزرگى مشتمل بر احاديث كتب حركت ديگرى در گرد) دو
1 : اربعه و ديگر متون حديثى شيعه تاليف و تدوين شد كه مهمترين آنها به اين شرح است تاليف محمد بن ,ـ الوافى 

1007(مرتضى ابن محمود ملقب به فيض كاشانى   - 1091). 

ست كه پس از كتب اربعه نوشته شدهاين كتاب يكى از سه كتاب مهمى ا  . 

فيض براى تدوين مجموعه خود تمامى روايات كتب اربعه را يك جا گردآورد و از روايات ديگر متون حديثى 
 .براى شرح و تعليق كتب اربعه استفاده كرد

و مشتمل اين كتاب جامع اصول وفروع وسنن و احكام است , هزار حديث است  50باب و حدود  273الوافى شالم 
جزء و يك خاتمه است 14مقدمه و  3بر   . 

الوافى( ق پايان يافته است  1068كه در   ). 

2 ـ  1033(تاليف محمد بن الحسن معروف به شيخ حرعاملى , ـ تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة 
يش از هفتاد كتاب از كتب اين كتاب نيز حاوى جميع احاديث كتب اربعه و جامع روايات و احاديث ب) ق  1104

ترتيب احاديث احكام در اين كتاب بر اساس متون فقهى است كه از طهارت آغاز و به ديات ختم  , اماميه است
تفصيل وسائل الشيعة( ق به اتمام رسيده است  1088اين كتاب در , ميگردد  ). 

3 در اين كتاب كه ) ق  1110 - 1037(تاليف محمد باقر مجلسى معروف به عالمه مجلسى , ـ بحاراالنوار
بزرگترين جوامع حديثى است كوشش شده تمامى احاديث و رواياتى كه در غير كتب اربعه آمده جمع آورى 

 .گردد

با توجه به وسعت و دامنه شمول اين مجموعه حديثى و فوائد و توضيحات بسيارى كه عالمه مجلسى خود براى رفع 
ه عظمت و گستره كار عالمه مجلسى مشخص مى گرددمعضالت و مشكالت احاديث بر آن افزود . 

كتاب و مرجع را فراهم و از آنهااستفاده كرده است 629مصنف براى تاليف بحار بيش از   . 

 .در اين منابع بسيارى از كتب عامه نيز وجود دارند
مورد استفاده كمال مؤلف در اختيارنسخه هاى مورداستفاده كمال دقت ا به كاربرده است و از بهترين نسخه هاى 

 . دقت را به كار برده است و ازبهترين نسخه ها استفاده كرده است
تلفيق بين , ذكر سند كامل روايات , تبويب تفصيلى  ,احتياط و دقت در نقل آيات و روايات مرتبطبه هر باب 

 . روايات متعارض و استقصاء اكثر روايات در هر موضوع و باب از امتيازات اين كتاب است
 . عالمه طباطبايى بحار را بهترين دايرة المعارف شيعى دانسته است

توضيح و بيانى ازخود , جلدديگر چاپ قديم شرح  10جلد اول است و در  15توضيحات و بيانات عالمه بيشتر در 
 .عالمه ديده نميشود
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 50يعة عبارت است از بيت است كه هر بيت به نوشته صاحب الذر 832000/كتاب بحار به گفته برخى مشتمل بر
ميليون حرف است 41حرف بنا بر اين كتاب شامل بيش از  . 

غير از اين سه كتاب كه اتفاقا مؤلفين آنها نيز مانند مؤلفان كتب اربعه محمدنام داشته وبه محمدون ) بحاراالنوار )
د آمدند كه برخى از آنها ثالثه متاخر شهرت داشته اند متون و مجاميع ديگرى نيز در همين دو سه قرن اخير پدي

مولى عبداهللا بن نوراهللا بحرانى شاگرد و معاصر عالمه مجلسى, عوالم : عبارتند از  . 

است كه به گفته آقا بزرگ ) ع (معارف و احوال از آيات و اخبار و اقوال معصومين , اين كتاب نيزجامع علوم 
الشفا فى حديث آل , ديگرى , )357ـ  356/ 15, الذريعة(تهرانى كتابى جامعتر و بزرگتر از بحار بوده است 

ازابو جعفرعبداهللا بن , ديگرى جامع االحكام , )ق  1158م (از محمد رضا بن عبداللطيف تبريزى ) ص (المصطفى 
محمد رضا شبر حسينى نجفى كاظمينى معروف به سيد عبداهللا شبرديگرى مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل 

كه به گفته بسيارى جامعتر از كتاب وسائل الشيعة شيخ حر عاملى است, تاليف عالمه نورى   . 

ق از تاليف آن فراغت يافته است و باالخره جامع  1319و از مهمترين كتب حديثى در قرن اخير است كه در 
تاليف حاج آقا حسين طباطبايى بروجردى معروف به آيت اهللا بروجردى  , احاديث الشيعة فى احكام الشريعة

ـ  1292( طرحى جامع در اين كتاب ارائه , كه در تكميل نواقص كتاب وسائل الشيعة شيخ حر عاملى ) ق  1380
جامع احاديث الشيعة( داده است   ). 

ج , وسائل الشيعة (مجلداتى از اين كتاب چاپ شده و بقيه نيز در دست تحقيق و انتشار است  1/ تاسيس , مقدمه 
المعجم المفهرس اللفاظ (و مجلدات ديگر  353- 4/352, الذريعة , اراالنوارمقدمه بح,  291ـ  289, الشيعة 

مقدمه/ 1احاديث بحاراالنوار   , 119). 

در متن مقاله آمده است: منابع   . 

على رفيعى  -محمد على مهدوى راد ـ احمد عابدى   

 علم رجال 

 

سند روايات قرار دارند اطالق ميشود و  رجال در اصطالح علم الحديث به راويان احاديث و كسانى كه در سلسله
جرح و تعديل آنان است را معرفة الرجال و يا علم الرجال مينامند, اوصاف , دانشى كه عهده دار بيان حاالت  . 

عوامل و اسبابى كه موجب پيدايش علم رجال در اسالم و بويژه در تشيع گرديده است : پيدايش علم رجال در تشيع 
ص (منع تدوين حديث كه بالفاله پس از رحلت پيامبر اسالم ) الف : رتند ازبه طور عمده عبا,  آغاز گرديد و تا  (



81 

 

پايان خالفت خليفه سوم به شدت ادامه يافت و موجب خسارات فراوانى گرديد و از اين رهگذر روايات بسيارى كه 
ار يافت و جامعه اسالمى را گرفتار صحيح و معتبر بودند از ميان رفت و به جاى آنها احاديث جعلى و دروغين انتش

 .تشتت آراء نمود و مذاهب گوناگونى ظهور كردند
جعل احاديث و نشر اكاذيب چنان گسترده و ماهرانه انجام گرفت كه بازشناسى احاديث صحيح از سقيم و شناخت 

 .راويان راستين از دروغين بسيار مشكل و گاه محال بود
است كه مفسران قرآن و بيان كنندگان احكام ) ع (صر به بيان امامان و معصومين امتثال احكام شرعى عمدتا منح) ب 

 .شريعتند

در ميان آن همه روايات جعلى و دروغين احتياج به تفحص و تحقيق و دانشى ويژه ) ع (بازشناسى بيانات معصومين 
 .دارد كه براى انسان علم و اطمينان پديد آورد

در شناخت رجال حديث تاكيد بسيار كرده اند هستند كه) ع (اين خود معصومين  . 

9, كشى , رجال (اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا : فرموده است كه ) ع (از جمله امام صادق  ). 

رجوع به رواة احاديث واجب شده است زيرا آنان حجت معصوم بر شيعيان , و در روايت مشهور حوادث الواقعه 
163, طوسى , الغيبة , 189, ين اكمال الد(هستند  ). 

تا آنجا كه , بنا بر اين تحقيق و تفحص در احوال و اوصاف راويان براى شيعيان الزم و بلكه از واجبات اوليه است 
هل الدين اال معرفة الرجال : گفته شده  ( 6, مقدمه / امل االمل  ). 

)از اين قرار در امتثال احكام الهى عمل به ظن  يست و داليل بسيارى بر حرمت آن اقامه شده است از جايز ن) گمان 
آدمى را به , كه پيروى از گمان ) 36, يونس (و ما يتبع اكثرهم اال ظنا ان الظن ال يغنى من الحق شيئا  : جمله آيه

 .حقيقت نميرساند

را و دروغ بستن بر نوعى افت, از همين سوره انجام هر عملى بدون اينكه اذن خداوند در آن احراز شود 59و در آيه 
پيروى از مجهوالت و از آنچه بر آن دانشى نيست ممنوع شده است, اسراء, 36خداوند تلقى شده و در آيه   . 

رسيده است) ع (روايات بسيارى در ممنوعيت عمل به ظن از جانب امامان   . 

يز متكفل بيان جميع احكام قرآن ن , از طرف ديگر عقل را جز در موارد خاص در استنباط احكام شرعى راهى نيست
هم نادر الوجود است بنا بر اين بازشناسى روايات صحيح و رجال حديث ) ع (نشده و اجماع كاشف از قول معصوم 

)بسيار ضرورى است بويژه كه استنباط احكام شرعى غالبا از طريق روايات ماثوره از اهل بيت  حاصل ميگردد) ع  . 

معجم رجال (ات حكم شرعى متوقف بر دانش رجال و شناخت راويان است و استدالل به آن روايات براى اثب
21ـ  1/19, الحديث  ). 

به تدوين علم رجال پرداختند) 6, حجرات (ان جائكم فاسق بنبا فتبينوا : بر اين اساس شيعيان و با استناد به آيه  . 
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تا حدودى متوقف بر علم رجال است  ميداند و اجتهاد) ع (بويژه كه شيعه اجتهاد را محور اساسى فقه اهل بيت 
4ـ  3, مقدمه / 1, قاموس الرجال ( ). 

: در منابع رجالى تعاريف گوناگونى در باره اين علم ارائه شده كه جامعترين آنها عبارت است از: تعريف علم رجال 
مدح و , عف از حيث وثاقت و ض, دانشى است كه در آن احوال و اوصاف راويان حديث و رجال سند, علم رجال 

 .قدح و جرح و تديل بررسى ميشود
به عبارت ديگر علم رجال متكفل بيان حال راويان سند است در حاليكه در علم الدرايه و علم الحديث مجموعه يك 

1/22, المعجم الموحد, 33, مظفر, الفوائد الرجاليه , 38ـ  1/35, طرائف المقال (سند و متن خبر بررسى ميگردد  ). 

زيرا چنانكه گفته شد محور اساسى اين دانش رجال حديث , تيب موضوع علم رجال نيز مشخص ميگرددبه اين تر
 .هستند

در مذهب تشيع تدوين علم رجال داراى مراحل مختلف و تطورات گوناگونى به : مراحل تدوين علم رجال در تشيع 
عبيداهللا بن ابى رافع مولى , تاريخى نخستين مصنف در علم رجال براساس شواهد و قراين ) الف : اين شرح است 

ص(رسول اهللا  است) ع (و كاتب امام على  (   . 

در ) ع (ق به تدوين اسامى كسانى پرداخت كه از صحابه رسول اهللا بودند و و در ركاب على  40وى پيش از سال 
 .جنگهاى صفين و نهروان و جمل شمشير زدند

فى الجمل والصفين و النهروان من الصحابه است شيخ طوسى از ) ع (ن تسمية من شهد مع اميرالمؤمني: نام كتاب وى 
137, الفهرست (اين كتاب نام برده است  ). 

و آقا بزرگ تهرانى ذيل شرح حال عبداهللا بن جبله كنانى عنوان كرده است كه برخى از متاخرين مانند سيد حسن 
را اولين مصنف علم رجال در اسالم معرفى ) ق  219م (عبداهللا بن جبله كنانى ) 233, در تاسيس الشيعة (صدر 

اولين مصنف علم رجال در اسالم است ) ق  260م (كرده است و سپس حرف سيوطى را كه گفته است شعبه 
 . مردود شمرده است

 اما اين ادعا مقرون به حقيقت نيست زيرا عبيداهللا بن ابى رافع نخستين فردى است كه در اين رشته تصنيف كرده و در
مصفى المقال (حقيقت واضع علم رجال است  , مقدمه محقق , 1, نجاشى , رجال , 10/80, الذريعة , 250ـ  249 ,

6). 
دانسته و او را توثيق كرده و از طبقه سوم رواة حديث به شمار ) ع (ابن حجر در تقريب خود عبيداهللا را كاتب على 

نيز از او نام برده است) 7/10(تهذيب آورده كه پس از سده اول درگذشته است و در تهذيب ال  . 

 . در اوايل قرن سوم هجرى عبداهللا بن جبله كنانى كتابى در علم رجال نوشت
356, طوسى , رجال (واقفى مذهب بود , عبداهللا  ). 
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 ابو عبداهللا محمد بن خالد: برخى از مشاهير علماى شيعه كه اصولى در رشته علم رجال تدوين كرده اند عبارتند از
يكى از مشاهير علماى حديث و ائمه اخبار كوفى ) ع (برقى قمى از اصحاب امام كاظم و امام رضا و امام جواد 

ق زنده بوده است 183االصل كه به قم مهاجرت كرد و در آنجا سكونت گزيد و به قمى معروف شد او تا   . 

ابن , الفهرست (وايت كرده اند آمده است ر) ع (كتابى در علم رجال نوشت كه در آن ذكر كسانى كه از امام على 
ابو على حسن بن محبوب ) ق  224م (ابن فضال حسن بن على فطحى مذهب , )259, تاسيس الشيعة , 276, نديم 

المشيخه و معرفة رواة االخبار : صاحب كتابهاى ) ق  224م (زراد  ( احمد بن على بن , )276, ابن نديم , الفهرست 
از ائمه رجال و تاريخ شيعه كه جرح و تعديلها و اقوال وى مورد استناد علماى شيعه بوده ) ق  280م (محمد عقيقى 

24, طوسى , الفهرست (است و كتاب وى تاريخ الرجال نام داشته   298زنده در (ابوالحسن على بن احمد عقيقى  ,(
همين شخص است  كتاب وى در رجال بسيار معروف است و شهرت عقيقى در هنگام اطالق منصرف به) ق 

طوسى, الفهرست ( صاحب طبقات ) ق  301يا  299م (سعد بن عبداهللا اشعرى , )233, خالصة االقوال  ,97 , 
صاحب ) ق  310م (ابوالقاسم حميد بن زياد بن حماد دهقان , كه از مصادر كتاب رجال نجاشى است , الشيعة 

صاحب المعرفة ) ق  381م (صدوق يا شيخ صدوق  محمد بن على بن حسين بن بابويه ملقب به, كتاب الفهرست 
)برجال البرقى  1/21, المعجم الموحد ). 

اما مهمترين اصول و كتبى كه رشته علم رجال تا اوايل قرن پنجم هجرى نوشته شده و مورد اعتماد علماى شيعه قرار 
برقى  تاليف ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد, رجال برقى : داشته اند به اين شرح است  ( كه در ) ق  280يا  274م 

21, طوسى , الفهرست , 277, ابن نديم , الفهرست (فهرست شيخ از آن به عنوان طبقات الرجال ياد شده است  ). 

)عالمه حلى به اين كتاب اعتماد بسيار داشته و در خالصة االقوال از آن استفاده كرده است  , معجم رجال الحديث 
كه ) ق  333م (تاليف ابوالعباس احمد بن محمد بن سعيد همدانى معروف به ابن عقده , ابن عقده , رجال , )1/101

را ذكر كرده و از هريك از آنان يك حديث و روايت ) ع (در كتاب خود چهار هزار نفر از شاگردان امام صادق 
رجال(شيخ طوسى از اين كتاب زياد بهره برده , آورده است  , رجال , موجود نيست  اين كتاب اكنون) 2, طوسى  , 

كه از او به عنوان شيخ طائفه هم ) ق  411م (تاليف ابوالحسين احمد بن حسين بن عبيداهللا غضائرى , ابن غضائرى 
 . نام برده شده است

 . وى استاد شيخ طوسى است
 . اقوال وى در جرح و تعديل رواة مورد استناد علماى شيعه بوده است

ابن داوود پيش از آنان جمااللدين سيد ابن طاووس از او در كتابهاى , مه حلى عال, و كسانى چون شيخ طوسى 
 .خويش نقل بسيار كرده اند

ابن غضائرى گويا چند كتاب در علم رجال داشته كه برخى از آنها از ميان رفته و تنها كتابى از او كه تا زمان سيد 



84 

 

س آن را در كتاب حل االشكال فى معرفة الرجال خويش ابن طاووس باقى مانده كتاب الضعفاء او بوده كه ابن طاوو
معرفة الرجال يا معرفة الناقلين عن االئمة , )36, مظفر, الفوائد الرجاليه , 269, تاسيس الشيعة (درج كرده است 

 تاليف ابو عمر و محمد كشى معاصر شيخ كلينى و ابن قولويه كه گويا در اواخر نيمه دوم قرن چهارم, )ع (الصادقى 
 . هجرى در گذشته است

اختيار : اصل كتاب وى اكنون در دست نيست و آنچه از آن باقى مانده همان تهذيب و انتخاب شيخ طوسى به نام 
62 - 61, رجال طوسى (معرفة الرجال است كه در باره ء آن سخن خواهيم گفت  ). 

همترين مراحل تدوين علم رجالى در مذهب نيمه اول قرن پنجم هجرى را ميتوان از م: اصول اربعه رجالى شيعه ) ب 
زيرا در اين دوره مصادر اصلى و مراجع مهم علم رجال كه پايه و اساس ديگر كتب اين فن قرار , تشيع به شمار آورد

 .گرفتند تدوين شدند و به عنوان اصول اربعه و اركان چهارگانه علم رجال شناخته شدند

و اصول اوليه رجالى تدوين و استوار شدند اما پرواضج است كه به دليل اين اصول چهارگانه گرچه مبتنى بر كتب 
تنظيم و سبك و موضوع و هدف با يكديگر تفاوت دارند چنانكه كتب تدوين شده در فقه مانند , ترتيب , سياق 

خالف, نهايه  ريك اصول اربعه رجال نيز ه, مبسوط شيخ طوسى هريك در فنى خاص از فنون فقه نوشته شده اند , 
, ـ الفهرست 1: ذيل هريك از آنها اشاره خواهد شد, به فنى و رشته اى از اين علم پرداخته اند چنانكه به اين مطلب 

ق 460م (تاليف شيخ الطائفه ابو جعفر محمد بن حسن طوسى   ). 

1/23, المعجم الموحد(ق تاليف كرده است  408اين كتاب را شيخ طوسى در  ). 

بابى خاص به صورت الفبايى ترتيب داده و با اينكه خود در , اسامى مشترك و يا مختلف در اين كتاب شيخ براى 
مقدمه كتاب وعده داده كه تنها به ذكر مصنفات و اصول كه موضوع اصلى اين فهرست است و امامى بودن و مدح 

ن اصول از مذاهب فاسده ديگر و جرح آنها اكتفا نكند و در موارد الزم به مطالب ديگر نيز بپردازد و راويان و صاحبا
1/28, قاموس الرجال (را روشن نمايد اما حين عمل در اين موارد سكوت كرده است  ). 

ترجمه از كسانى كه داراى تصانيف و يا رواياتى بوده اند همراه با قائمه هايى از تصانيف  900در اين كتاب حدود 
همانجا, المعجم الموحد(آنان ارائه شده است  ). 

صلى در تنظيم اين فهرست شرح ترجمه مؤلفان و مصنفان شيعه و ذكر آثار آنها است و اگر توفيق يا جرح و هدف ا
8, مقدمه , اختيار معرفة الرجال (تعديلى در باره راويان و مصنفان آمده نتيجه تبعى به شمار ميرود  ). 

اب اصول ديگر فرق را نيز آورده است گرچه شيخ در فهرست به اين هدف زياد ملتزم نشده و اسامى مصنفين و ارب
1/103, معجم رجال الحديث ( ). 

او خود در كتاب الفهرست ذيل ترجمه اى كه از خود ارائه , تاليف شيخ الطائفه طوسى , ـ اختيار معرفة الرجال  2
الفهرست(ناميده است ) ع (داده است ضمن آثار خود اين كتاب را اختيار معرفة الناقلين عن االئمة الصادقين   , 
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194). 
همين نام را عنوان كرده است, 102, ابن شهر آشوب نيز در معالم العلماء  . 

اين كتاب را شيخ از كتاب معرفة الناقلين ابو عمرو كشى انتخاب و برگزيده است و آن را تهذيب و مرتب ساخته و 
 .در حقيقت ميتوان آن را از مؤلفات خود شيخ طوسى به شمار آورد

ى نوشته اند كه رجال كشى در اصل شامل رجال عامه و خاصه بوده و شيخ فقط رجال خاصه را از آن اينكه برخ
3,4,26, مقدمه , قاموس الرجال (اختيار كرده است صحت آن معلوم نيست  ). 

در اين كتاب ذكر روايات و اخبار مربوط به راويان رجال است و نام اشخاص به حسب طبقات باب بندى نشده و 
رتيب الفبايى نيز در آن رعايت نشده استحتى ت  . 

اما با يك سير اجمالى در آن روشن ميشود كه معرفى طبقات و تقدم و تاخر تاريخى زندگى رجال تا حدودى مورد 
 . نظر بوده است

 است كه به بيان) ع (اين كتاب از معتبرترين و قديميترين اسناد تاريخ تشيع در عصر اول و در دوران حيات ائمه 
رقابتها و ادعاهاى بى جاى برخى از , فرقه ها و دسته بنديهاى داخلى , تشكيالت شيعه , روابط شيعيان با امامان خود

مقدمه اختيار (تندروان و بدعت گذاران و جرح و تعديل راويان پرداخته است , شناخت طبقات غالة , مدعيان تشيع 
9ـ  7, معرفة الجال  ). 

كتاب شيخ طوسى و سومين كتاب از اصول اربعه رجالى شيعهسومين , طوسى , ـ رجال  3  . 

و اصحاب ائمه ) ص (در اين كتاب شيخ طوسى به ضبط و احصاء صحابه رسول اهللا  ( پرداخته و در بسيارى موارد ) ع 
8, مقدمه اختيار معرفة الرجال (جز ذكر نام توضيح ديگرى ارائه نشده و ذكر آثار آنان مطلقا ملحوظ نبوده است  ). 

در اين كتاب صحابه هريك از معصومين در بابى جداگانه و به صورت الفبايى تدوين شده است و سپس افراد من لم 
 . يروعنهم جداگانه و به ترتيب الفبايى آمده است

نام رجالى است و غرض از تاليف آن شمارش اسماء و جمع آنها و تمييز طبقات  8900اين كتاب متضمن بيش از 
اگر توثيق و جرح و تعديلى در خالل ترجمه اى انجام گرفته از باب استطراد و دفع شبهه است آنها است و  . 

رجال (تاليف اين كتاب پس از كتاب الفهرست است چنانكه شيخ بارها در اين كتاب به الفهرست ارجاع داده است 
خود طوسى ندارد و اين منافاتى با ذكر كتاب رجال او در الفهرست ذيل ترجمه ء) به بعد 441,  . 

شيخ در اين كتاب تمامى كسانى كه از معصومين روايت كرده اند آورده است و به ايمان و اعتقاد آنها كارى نداشته 
تاليف ابوالعباس احمد بن , ـ رجال نجاشى 4)  1/103, معجم رجال الحديث , 29/ 1, قاموس الرجال (است 

معاصر شيخ طوسى) ق  450م (حسين نجاشى   . 

آن را فهرست مصنفات شيعه ناميده است و به همين ) 2/5, نجاشى , رجال (اشى خود در اول جزء دوم كتابش نج
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استناد عالمه شوشترى نوشته است كه عالمه حلى و ابن داوود كه آن را رجال ناميده اند غلط است چون رجال مبتنى 
1/24, قاموس الرجال (بر طبقات است نه ذكر اصول و مصنفات  ). 

از اين رو , هرست نجاشى اختصاصا به رجال شيعه پرداخته مگر مواردى كه به عامى بودن فردى تصريح كرده باشدف
هركسى را كه در كتاب نجاشى باشد حكم به امامى بودن وى ميتوان كرد مگر تصريح بخالف آن كرده باشد 

نجاشى, رجال , 26ـ  1/25, قاموس الرجال ( 57, مقدمه  /1 ,  ). 

1/29, المعجم الموحد(نفر ذكر شده اند  1269فهرست در اين  ). 

شيخ طوسى سه كتاب از كتب اصول اربعه رجالى را خود نوشته است و در رجال و فهرست نجاشى نيز سهيم است 
5ـ  4, مقدمه , اختيار معرفة الرجال (زيرا نجاشى از كتابهاى شيخ بسيار استفاده كرده است  ). 

علماى شيعه كتب بسيارى در علم رجال تدوين و تاليف كرده اند كه يا به عنوان ذيل  پس از اين چهار كتاب) ج 
فهرست شيخ و نجاشى و يا شرح رجال شيخ به شمار ميروند و تعداد آنها زياد است كه به برخى از آنها اشاره ميكنيم 

ابو عبداهللا محمد بن شهر , علماءمعالم ال, )ق  585م (تاليف على بن عبداهللا بابويه قمى , فهرست منتجب الدين : 
كه شامل اصول اربعه ) ق  673م (تاليف تقيالدين حسن ابن داوود حلى , رجال ابن داوود, )ق  588م (آشوب 

 . رجالى و رجال ابن غضائرى و برخى از كتب رجالى ديگر مانند رجال برقى و معالم العلماء بوده است
, تأ سيس الشيعة (م استخراج كرده و آن را تحرير الطاووسى ناميده است اين كتاب را حسن بن زينالدين صاحب معال

شامل دو , )ق  726م (تأ ليف عالمه حلى , خالصة االقوال و يا رجال , )12ـ  4, مقدمه تحرير الطاووسى , 281
ء را آورده نفر از ضعفا 500نفر و در بخش دوم بيش از  1300بخش كه در بخش اول راويان مورد اعتماد به تعداد 

 . است
قاموس , 1/37, بهجة االمال (عالمه حلى دو كتاب ديگر در رجال دارد به نامهاى ايضاح االشتباه و كشف المقال 

1/37, الرجال  تأ ليف شيخ حر عاملى , امل االمل و تذكرة المتبحرين , )1/30, المعجم الموحد , ( كه ) ق  1104م 
, مقدمه ء امالالمل (ترجمه را آورده است  1000دوم نزديك به  ترجمه و در قسم 200در قسم اول بيش از 

ق 1015در سال , تاليف سيد مصطفى تفرشى , نقدالرجال , )ق  1110م (تاليف عالمه مجلسى , الوجيزه , )1/55  

مجمع الرجال) ق  1028م (تاليف محمد بن على استرآبادى , منهج المقال  , ق  1016م (مولى عنايت اهللا قهپائى  , 
م (منتهى المقال ابو على محمد بن اسماعيل بن عبدالجبار , جامعالرواة محمد بن على معروف به محقق اردبيلى , )

محمد تقى شوشترى, قاموس الرجال , )ق  1351م (عبداهللا مامقانى , تنقيح المقال , )ق  1216يا  1215  . 

علم رجال ارائه كرده اند و آن به اين شرح است كه برخى از متأ خرين روشهاى جديد و مبتكرانه اى در تدوين ) د
براى شناخت راويان حديث تنها به اقوال رجاليون اكتفا نميشود بلكه به اسناد روايات مكررى كه مشتمل بر اسم 

مضبوط بودن , فقه , راوى و رجال سند است مراجعه ميگردد و با اين روش امكان آشنايى نسبت به ميزان علم راوى 
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ثاقت و ديگر امورى كه در شناخت راوى دخيل است بيشتر حاصل ميگردد و, وى  . 

نخستين كسى كه به اين روش توجه كرده است محقق اردبيلى صاحب جامع الرواة است بعد از او صاحب طرائف 
و بعد آيتاهللا بروجردى است, المقال   . 

رتيب اسانيد كتب اربعه حديثى و رجالى و يكى ت: مرحوم بروجردى دو كار عمده و سترگ در اين رشته انجام داد
ديگرى كتب حديثى بود كه با استيفاء كامل اسانيد و ترتيب الفبايى آنها امكان قياس آنها را ميسر ساخت و با اين 

 .روش تمامى شيوخ و شاگردان راوى حديث و طبقه وى و برخى مسائل ديگر مشخص ميشود
 12تا زمان شيخ طوسى است كه آنها را به ) ص (رواة از عصر پيامبر  ديگرى تأ ليف كتاب طبقات الرجال و سلسله

 . طبقه تقسيم كرده است

و كسانى را كه از صحابه اخذ حديث كرده اند در طبقه دوم قرار داده , را در طبقه اول ) ص (او صحابه رسول اهللا 
 . است

آيت اهللا , پس از آيت اهللا بروجردى , نامندعمل طبقه دوم منتزع از طبقه اول است كه اصطالحا تجريد اسانيد مي
 .روشى جديد و طرحى نو ارائه كرد ,ابوالقاسم خويى با تاليف معجم رجال الحديث 

در اين روش جديد مرحوم خوبى ذيل ترجمه هر شخصى جميع رواة وى و كسانى كه از آنها روايت كرده اند و در 
ند را آورده استكتب اربعه و ديگر كتب به ويژه رجال كشى بوده ا  . 

در متن مقاله آمده است: منابع   . 

 على رفيعى 

 تفسير 

 

: فسره : چنانكه ميگويد, تفسير در لغت به معناى آشكار كردن و پرده برداشتن از روى چيزى مشكل و پوشيده است 
كشف المراد, كشف المغطى , و فشر اللفظ والمشكل , أ بانه و كشف معناه  . 

أ ويل و برگردانيدن يكى از احتمالها به منظورى است كه با ظاهر مطابقت داشته باشد و شرح نكات تفسير به معناى ت
و تبيين امورى كه آيات بدان سببها , و تعريف چيزى كه لفظ بر آن داللت ميكند, مجمل داستانها در كتاب كريم 

معجم متن اللغة(نازل گرديده اند   ). 

و تفسر در باره چيزى گفته ميشود كه , الفسر اظهار كردن معناى معقول است : سدراغب اصفهانى ذيل ماده فسر مينوي
و گفت , تفسير و تأ ويل رؤيا: بدين جهت ميگويند, به الفاظ مفرد و غريب و همچنين به تأ ويل اختصاص دارد
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مفردات(و احسن تفسيرا ]: پروردگار[  ). 

ثل اال جئناك بالحق و احسن تفسيرا وال ياتونك بم: در قرآن لفظ تفسير يكبار آمده است  ( هيچ مثلى ): 33, الفرقان 
 . در وصف برايت نميĤورند مگر اينكه ما صفتى به حق و با تفسيرى از آن بهتر و به حق زيباتر براى تو ميĤوريم

امبر اكرم از همه روايات منقول از پي, فراوان به كار رفته است ) ع (و ائمه اطهار ) ص (لفظ تفسير در سخن پيامبر
فليتبوأ , حديث من فسر القرآن برأ يه , با اختالف در عبارات و كم و زياد در الفاظ, در ميان شيعه و سنى , مشهورتر

ميباشد) مرآة االنوار و بسيارى از منابع ديگر(مقعده من النار  . 

ت قرآن را براى بوده است كه مشكالت و مجمال) ص (شخص پيامبر, نخستين مفسر قرآن به فرمان پروردگار
44, النحل (و أ نزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم و لعلهم يتفكرون : اصحاب تبيين ميكرده است  ). 

اصحاب او مفسر قرآن بوده اند, پس از پيامبر اكرم  . 

براى , د ميكردندو آنچه را خود از آيات قرآن استنباط و اجتها, اصحاب پيامبر آنچه را از پيامبر اكرم شنيده بودند
 .ديگران تفسير و تاويل ميكردند

, ابن عباس , عبداهللا بن مسعود, خلفاى راشدين هرچهار نفر: ده نفر از صحابه بيشتر از ديگران به تفسير مشهور بودند
) ع (لب ابو موسى اشعرى و عبداهللا بن زبير كه در آن ميان از همه بيشتر از على بن ابيطا, زيد بن ثابت , ابى بن كعب 

در زمينه تفسير از ) ق  32م (و روايات نقل شده از ابن مسعود , و از ديگر خلفا بسيار كم , تفسير روايت شده است 
هم بيشتر است) ع (روايات منقول از حضرت على   . 

ترجمان القرآن و شيخ , مشهور است به حبراالمة , ق در طائف وفات يافت  68عبداهللا بن عباس كه در سال 
اللهم فقهه : گويند پيامبر اكرم برايش دعا كرد و گفت , روايات بيشمارى از او در تفسير نقل شده است , مفسيرين ال

 . فيالدين و علمه التاويل
مناهل العرفان, الزرقانى , التفسير, المراغى , االتقان , السيوطى   ). 

ن صدرحس, تاسيس الشيعة (دانشمندان شيعه بر تشيع او تصريح كرده اند  ). 

نوجوانى ده يا دوزاده ساله بيشتر نبوده است) ص (او هنگام رحلت رسول خدا اگرچه از اصحاب به , بنا بر اين  , 
فرا گرفته است و ) ع (ليكن بيشتر روايات تفسيرى و تأ ويل و تفسيرهاى قرآنى را از على بن ابى طالب , شمار ميرود
 .نقل ميكند

ابو : از جمله ء گردآورندگان , يله ء چند نفر در كتاب مستقلى گردآورى شده اندبعدها اين احاديث در تفسير بوس
تنوير المقياس من : صاحب قاموس است در كتابى به نام ) ق  817م (طاهر محمد بن يعقوب فيروز آبادى شافعى 

ابن عباس به وى همچنين مجموعه ديگرى از روايات تفسيرى او تحت عنوان تفسير , تفسير ابن عباس در چهار جلد
 .منسوب است كه عيسى بن ميمون و ورقاء آن روايات را از ابو نجيح و او از مجاهد نقل كرده اند
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مجموعه سومى نيز از روايات ابن عباس در تفسير بوسيله ابو احمد عبدالعزيز جلودى گردآورى شده كه به نام تفسير 
1, دائرة المعارف تشيع (جلودى معروفست  ). 

سيد القراء از صحابه رسول خدا و از طبقه نخست مفسران است) ق  21يا  20م (عب أ بى بن ك  . 

اعتراض كردند و حاضر به ) ع (وى از انصار و از جمله كسانى است كه به خالفت ابوبكر و مقدم داشتن او بر على 
 .بيعت با او نشدند

ورى كردندأ بى يكى از چهار نفرى است كه قرآن را در روزگار رسول خدا گردآ . 

 . ابو جعفر رازى از قول ربيع بن انس از ابى العاليه تفسير بزرگى از روايات او جمع كرده است
نيز از اصحاب رسول خدا و از ياران اميرالمؤمنين على بن ابى طالب ) ق  74م (ابن مسعود و جابر بن عبداهللا انصارى 

و از مفسران به نام طبقه اول به شمار ميروند) ع ( . 

كته قابل ذكر اينكه از زمان رسول خدا تا اواخر سده سوم هجرى بجز آيات قرآن آنچه به نگارش در ميĤمده ن
 . احاديث رسول اكرم بوده است

حافظان حديث نيز بسيار بيشتر از نويسندگان آن بوده اند, البته همان گونه كه حافظان قرآن اكثريت داشته اند . 

يعنى اگر از استثناهاى نادر در , مه نخست ـ سده سوم هجرى را عصر تدوين مينامنداصوال نيمه دوم ـ و به ندرت ني
بدون تقسيمبندى موضوعى و جدا كردن آنها از يكديگر , تا آن زمان , احاديث رسول خدا, اين زمينه صرفنظر كنيم 

 . نقل ميشده است
بطور مستند , اينكه روايات در همه موضوعات , نكته اى كه تا اين زمان در باره نقل احاديث و روايات گفتنى است 

نقل ميشده اند, )قوى يا ضعيف (و با ذكر سلسله راويان  . 

بيشتر دوران تدوين است و تقسيمبندى احاديث و روايات به , اواخر سده سوم و اوايل سده چهارم هجرى 
رسل نقل ميشوداسانيد نيز غالبا حذف ميگردد و بيشتر روايات به صورت م, موضوعات گوناگون  . 

, تفاسير اين دوره از حالت ساده و ابتدايى تفسير كه بيشتر ذكر شأ ن نزول و ناسخ و منسوخ و اخبار و قصص است 
 .بيرون آمده از فوايد بسيارى سرشار ميگردد

حيح و روايات غير مستند ص, در تفاسير وارد ميگردد, به همين علت مطالب ديگرى غير از محتواى روايات تفسيرى 
بدون اينكه توجه به , نويسندگان تفسير هرچه به ذهنشان آمد مورد اعتماد قرار ميدهند, و سقيم با هم آميخته ميشود

1, مقدمه  10, تفسير المراغى (سلسله اسانيد و افراد مطمئن و پيشوايان نخستين داشته باشند  ). 

از نظر , شدن روايات ضعيف و موضوعه و دخيل از جمله عوامل اين سهل انگارى و كم توجهى به اسانيد و وارد 
تحول از اصول گرايى دوران مأ مون و گرايش به اعتزال به دوره اخبارگرايى و ظاهر نگرى , عموم جهان اسالم 
 . عصر متوكل است
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رنگ ظاهرى و اخبارى گرى داشتند, آثارى كه در اين دوره تا نيمه هاى سده چهارم هجرى پديد آمدند . 

ميباشند) ع (عامل مهم حضور ائمه اطهار , شيعه و از نظر  . 

مانند , زيرا گفتار امام را, به خود حق اجتهاد نميدادند, و در دسترس بودن آنان ) ع (با حضور امامان , علماى شيعه 
نص ميدانستند, قرآن و سنت پيامبر . 

عج(لذا از نيمه قرن چهارم و پس از غيبت كبراى امام زمان  ارتباط مستقيم با آن حضرت بوسيله نايب  و اعالم قطع ( 
متحول و به تدريج , در همه زمينه ها, مخصوص به تدريج باب اجتهاد به روى علماى شيعه باز شد و نقل حديث نيز

 . درايت بر روايت افزوده شد و سير تكاملى خود را در پيش گرفت
نيز همان روش را در تفسير پيشه كردندتابعين , بعد از اصحاب رسول خدا كه طبقه اول از مفسرين هستند . 

, از ميان تابعين كه طبقه دوم مفسران به شمار ميروند, اينان روايات تفسيرى اصحاب را جمع آورى و نقل ميكردند
كه به گفته قتاده از همه تابعين به تفسير ) ق  94م (سعيد بن جبير : به عنوان مفسران شيعه نام برد, ميتوان از افراد زير

ابو عبداهللا يمانى طاووس بن , از شاگردان ابن عباس در تفسير) ق  100م ب (ابو صالح ميزان بصرى , ناتر بوددا
ع (كيسان از اصحاب امام زينالعابدين  كه او نيز تفسير را از ابن عباس فرا گرفت و به گفته ابن تيميه از همه مردم به  (

 .تفسير داناتر بود
كه ) ع (از اصحاب امام باقر ) ق  114يا  111م (عطية بن سعيد العوفى , ت يافت ق در مكه وفا 106وى در سال 

ق  129م (يحيى بن يعمر , تفسيرى در پنج جلد به نام تفسير عطيه عوفى از او مانده است  شاگرد ابواالسود دوئلى  (
سيوطى از , بود) ع (ادق و امام ص) ع (از اصحاب خاص امام باقر ) ق  146م (محمد بن السائب الكلبى , در نحو

كلبى احاديث صالحه اى بخصوص از ابو صالح دارد و به تفسير معروف است و : قول ابن عدى در الكامل ميگويد
جابر بن يزيد جعفى , كسى تفسيرى از او مفصلتر و كاملتر ندارد ( اسماعيل بن , از اصحاب امام باقر) ق  127م 

و امام باقر ) ع (از اصحاب امام زين العابدين ) ق  127م (به سدى كبير عبدالرحمان كوفى ابو محمد قرشى معروف 
ع(و امام صادق   ). 

بلكه مجموعه احاديثى است كه در , تفاسيرى كه از تابعين در دست است نيز از تاليفات آنان در تفسير قرآن نيست 
ر آمده استموضوع تفسير از آنان نقل گرديده و در سده هاى بعد به صورت كتابى مدون د  . 

م (ابو حمزه ثمالى : ميتوان تفاسير طبقه سوم مفسران شيعه مانند  فضل بن , )ق  141م (ابان بن تغلب , )ق  150
و امام ) ق  150م (ابوالحسن مقاتل بن سليمان رازى , على بن ابراهيم قمى , عبدالعزيز جلودى , شاذان نيشابورى 
دانست را نيز تفسير به مأ ثور) ع (حسن عسكرى   . 

 . از ميان تفاسير مفسران نامبرده نكاتى در باره تفاسير مقاتل و قمى و امام حسن عسكرى گفتنى است
داراى رويه ) كه هرگز به دست ما نرسيده و چاپ هم نشده است (محتمل است كه قديمى ترين آثار : بالشر ميگويد
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 .اى سنتى محض باشد
د بايد تعاليم مكتب ابن عباس را منعكس ساخته باشدمثال اثر مقاتل تا آنجا كه به نظر ميĤي . 

 .مطالب اساسى تفسيرى كه از او در دست است همه در مسير سنتى ميباشد
( مقاتل بن سليمان زيدى شيعى است: و در پاورقى ميگويد, )242, ترجمه راميار, در آستانه قرآن   . 

رى بودبه قول ابن النديم از زيديان محدث و قا: و مترجم ميگويد ... 

تمايالت زيادى به اسرائيليات داشته است: و گلدزيهر در مذاهب التفسير ميگويد  . 

مفسران از آغاز ربع اول قرن دوم است كه كار خود را بر پايه مصالحى مختلط و با يك , بنا بر اين : بالشر مينويسد
 .سنديت مشكوك شروع ميكنند

با فعاليت قاريان و محدثانى كه مشغول جمع آورى مواد الزم , داشته باشيم همانطور هم كه بايد انتظار , اينى فعاليت 
و تاريخ صدر اسالم هستند مخلوط ميگردد] فقه [= براى تدوين قوانين شرعى  . 

و پس از او تعداد ديگرى از قبيل وكيع كوفى و ابن ابى شيبه بدان ادامه , در اين زمان است كه مقاتل به كار ميپردازد
 .ميدهند

جدائى پذير نيست, در اين زمان فعاليت مفسران از كار محدثان محض   . 

اطالعات , محتواى فصل مفصلى است كه در آن ) ق  256م (برخى از مجموعه هاى محدثين مانند صحيح بخارى 
در آستانه قرآن(تفسيرى در باره قرآن آمده است   , 255). 

باعث شد , ره تفسير به رأ ى و گناه شمردن چنين تفسيرى در با) ص (اصوال گسترش حديث منقول از رسول خدا 
كوشيدند , بجز باطنيان , و به آتش دوزخ معذب نگردند, كه غالب مفسران براى اينكه مرتكب چنين خطايى نشوند

زند كه به نقل احاديثى بپردا, و در واقع به جاى تدبر, به جاى اعمال نظر و استنباط از آيات و بيان مفهوم و مفاد قرآن 
تا آن جا كه برخى از اخباريون شيعه و ظاهريون سنى اظهار , از پيامبر اكرم يا اصحاب در تفسير آيه اى رسيده بود

ميداشتند كه اگر حديثى در تفسير آيه اى از قرآن نرسيده آن آيه را نبايد تفسير كرد و الزم است مسكوت گذاشته 
نا هستندخدا و رسولش به تفسير اين آيه دا: شود گفت  . 

, به هر منبع و سرچشمه اى مراجعه كنند, اين شيوه باعث شد كه اين گروه براى جستن حديثى در تفسير آيات قرآن 
و در نتيجه روايات اسرائيلى و ساخته و پرداخته , تدبر و درايت را الزم نميدانستند, لذا در صحت و سقم حديث 

حاديث تفسير ميگرديدسازندگان و سوداگران حديث به فراوانى وارد ا . 

يعنى كسانى كه , در قرن چهارم و پنجم هجرى بدين دسته از محدثان و اخباريون شيعه لقب حشويه داده بودند
و يكى از آثار , مغزهاى خود را انباشته از حديث كرده در باره آن هيچ نميانديشند و اصالت را به حديث ميدهند

رآن بودحشوى گرى اعتقاد پيدا كردن به تحريف ق . 
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يعنى مؤلف تمام احاديثى را كه جنبه تفسيرى , تفسير مطلوب عبارت ميشود از جمع آورى و تاليف : بالشر ميگويد
آنها را كلمه به كلمه و با ذكر , دارند گرد ميĤورد و بدون اينكه تالشى كند كه ميان آنها سازگارى برقرار سازد

يدهدسلسله سند و مورد به مورد در كنار هم قرار م . 

, همان (بدين ترتيب تفسيرها و توضيحات كامال متناقضى بر روى هم انباشته ميشود و كسى را هم تحريك نميكند 
256). 

و معموال آن را متن قرار ميدهند و , و اما تفسير على بن ابراهيم قمى كه از مراجع مهم مفسران شيعه به شمار ميرود
)تفسير منسوب به امام حسن عسكرى  بدان جهت است كه خود او شخصى است , در حاشيه اش مينگارند را) ع 

مورد وثوق و اطمينان محدثان شيعه و از مشايخ ثقة االسالم كلينى و تفسيرى جامع از روايات تفسيرى به شيوه مأ ثور 
 . از اهلبيت گرد آورده است

است و كمى پس از ايشان هم ميزيسته) ع (وى معاصر امام عسكرى   . 

و گاه به ) ع (و سپس به ابى عبداهللا امام جعفر بن الصادق ) ع (يات او به ابيجعفر امام محمد بن على الباقر غالب روا
مانند جابر بن عبداهللا انصارى و , از ديگران , پس از اين سه امام , ميرسد) ع (ابوالحسن امام على بن موسى الرضا 

: ميگويد, ضمن مطلب كه قصد تكرار همان سلسله سند را ندارد نقل ميكند و در, با سلسله سند, ديگر بزرگان شيعه 
 . قال على بن ابراهيم

به نظر ميرسد رواياتى است كه شخصى معاصر با او , )ع (تفسير امام حسن عسكرى  ( ) شايد همين على بن ابراهيم ؟
قال االمام عليه السالم: زيرا غالبا ميگويد, روايات را نقل كرده است   . 

گاه از قول اميرالمؤمنين و ساير امامان حديث ميگويد و آيه را تفسير ميكندامام نيز  . 

در دنباله سخنش , بالشر پس از اينكه تفسير مقاتل را تفسيرى سنتى و برگرفته از مكتب تفسيرى ابن عباس ميداند
هاى قمى و كاشانى تفسيرى تهيه شده كه دو نمونه آن در تفسير, مع ذالك تحت نفوذ فرق افراطى شيعه : ميگويد

ديده ميشود] تفسير صافى , فيض كاشانى [ . 

و اوالد او باشد) ع (براى شيعيان مطلب بر سر اين است كه در قرآن قسمتهايى را بيابند كه حاكى از اولويت على  . 

 علت آن اينست كه چنين اشاراتى از قرآن حذف شده, اينان ميگويند اگر در قرآن چنين اشاراتى كمياب است 
 ... است

( آنگاه نمونه هايى از آنچه گفته است از تفسير على بن ابراهيم قمى ميĤورد) 242, در آستانه قرآن  . 

بلكه , ولى جنبه عمومى و انحصارى ندارد, اگرچه آنچه را بالشر ادعا كرده در برخى از تفاسير شيعى يافت ميشود
ائمه, در شأ ن نزول برخى از آيات  و دشمنان رسول خدا و اهل , را مصداق بارز ستايشها, ن بخصوص اميرالمؤمني , 

 .بيت را مصداق برجسته سرزنشها يا لعنها ميدانند
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 . به هر حال در اين دو تفسير چنين تأ ويلها يا تطبيقها فراوان است
ى قرن تفسير به مأ ثور ديگرى كه از اين دوره به دست ما رسيده تفسير عياشى از محمد بن مسعود عياشى از علما

 . سوم و هم طبقه با كلينى است

اين تفسير بهترين كتابى است كه از قديم در اين : مينويسد) صفحه ج و د(عالمه طباطبائى در مقدمه اين تفسير 
و موثقترين تفسير به مأ ثورى است كه از قدماى مشايخمان به ارث رسيده است, موضوع تأ ليف شده   . 

تاب تا كنون با ديده قبول بدان نگريسته اند و هيچ انتقاد يا عيبجويى اندكى هم علماى تفسير از هنگام تأ ليف ك
 .نسبت بدان نداشته اند

مؤلف آن شيخ جليل ابونصر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش تميمى كوفى سمرقندى از دانشمندان مشهور شيعه 
هجرى ميزيسته استو از پايه هاى حديث و تفسير به روايت است كه در اواخر قرن سوم ,   . 

و همه علماى رجال در , همه دانشمندان پس از وى به جاللت قدر و علو منزلت و گسترش فضلش اتفاق نظر دارند
 .ثقه و عين بودن و صدوق در نقل حديث از بزرگان روايت بودنش يكپارچه اند

اعيان شيعه گرديدوى نخست به مذهب اهل سنت بود و سپس به تشيع گرائيد و از پايه هاى دانش و  . 

وى موفق شد در رشته هاى گوناگون دانش و فنون بيش از دويست اثر تأ ليف كند كه از همه آنها مهمتر و مشهورتر 
 .همين تفسير او معروف به تفسير عياشى در دو جلد بوده كه دانشمندان تفسير شيعه از او روايت ميكنند

ينكه همه رواياتش مستند بوده يكى از نسخه برداران اسناد را نخست ا: اين كتاب از دو جهت دچار كمبود شده 
و دوم اينكه جلد دومش گم شده همه , حذف و متون را ذكر كرده نسخه موجود به صورت مختصر در آمده است 

 مانند بحرانى در تفسير البرهان و حويزى در نورالثقلين و كاشانى در تفسير صافى و , مفسران تفسير روايتى محدثان
 .مجلسى در بحار تنها از جزء اول آن نقل كرده اند

در بردارد, اكنون تفسير عياشى تا آخر سوره كهف را كه اوائل جزء شانزدهم قرآن است  روايات آن با يك يا دو  ,
و همه تفسير به مأ ثور است, ميرسد) ع (سه واسط غالبا به ابو عبداهللا و گاه به ابو جعفر الباقر   . 

تفسير مورد پسند همه فرق اسالمى اعم از شيعه و سنى, ه تا اواخر قرن چهارم ميتوان گفت ك تفسير به مأ ثور است  , 
تفسير ابن جرير طبرى است كه در , نمونه برجسته آن در ميان مفسران شيعه تفسير عياشى و در ميان اهل سنت , 

دانشمندان همان روزگار و روزگاران بعد را به  اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهارم پديد آمد و ستايشهاى فراوانى از
بطورى كه كمى بعد از پديد آمدن, خود جلب كرده است  در روزگار نوح بن منصور سامانى به زبان فارسى  , 

و احتماال ابوالفتوح رازى شيعى در قرن ششم بدين تفسير و روش آن نظر داشته است كه تفسير بيست , ترجمه ميشود
با همان سبك تفسير به مأ ثور مينويسد و هنوز هم مورد توجه دانشمندن شيعه قرار , زبان فارسى جلدى خود را به 

 .دارد
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دچار دگرگونيهاى بزرگى ميشود كه , از نظر فرهنگى , جهان اسالم , ليكن در نيمه نخست سده ء چهارم هجرى 
تحت تأ ثير قرار ميدهد, ادبيات رااز حديث گرفته تا فقه و اصول و تفسير و تاريخ و , همه معارف اسالمى  . 

امواج گوناگون عقل بشرى با ميراث فرهنگها و تمدنهاى يونانى و ايرانى و هندى : شيخ المراغى در اين باره ميگويد
در شهرهاى اسالمى و سراسر سرزمين اسالمى با يكديگر برخورد كردند و طوفانهاى جدال يهود و نصارى از اهل 

و هر يك از اين عوامل انگيزه اى براى دانشمندان گرديد تا دائرة , مان وزيدن گرفت كتاب بر سر مردم مسل
 .المعارفهايى در تفسير تأ ليف كنند كه در البه الى آنها دانشها و معارف بيسابقه اى جاى دهند

مقيد به حركت  و گاه, انديشه اسالمى در اين مسير گاه آزاد و رها در ميدان معرفت و فرهنگ به تكاپو ميپرداخت 
و در روزگار , و بار ديگر زمام خود را به دست نص خاصى ميسپرد, يكبار به دنبال عقل به راه ميافتاد ,درميĤمد

 ...ناتوانى و وارفتگى و ركورد فكرى به قتليد گرايش پيدا ميكرد
كرده بودندتوجه و عنايت خود را به وسيله ها وقف , به جاى هدف , در اين ميان بسيارى از مفسران  ... 

( 10, مقدمة التفسير ). 

و در نيمه نخست سده چهارم با  ,چنين مقدمات و زمينه هايى از اواخر سده سوم و اوائل سده چهار فراهم گرديد
و امراى شيعى آل بويه بر بغداد و شرق , استقرار حكومت شيعى آل حمدان در موصل و شمال عراق و سپس شام 

م سده چهارم استقرار حكومت شيعى فاطميان بر مصر و غرب جهان اسالمو در نيمه دو, جهان اسالم  زمينه  , 
و دانش و همه فنون فرهنگى به كمال دست يافت, فرهنگى به گستردگى و ژرفا رسيد  . 

اصول فقه تدوين گرديد و , و از حالت روايت به درايت قدم گذاشت , حديث نيز راه ترقى و تحول در پيش گرفت 
به شيوه تفسير به رأ ى محمود تبديل شد, از شيوه به مأ ثور, ير نيزسرانجام تفس . 

تفسير بر پايه هوى و تمايل شخص مفسر است و , توضيح اينكه تفسير به رأ ى مذموم كه پيوسته مطرود مفسران بوده 
و تفكر در آيات و تفسير به رأ ى محمود همان تدبر  ,به منظور تحميل نظر شخصى و عقيده فرقه اى بر قرآن ميباشد

 .قرآن و استخراج نظرى نو و تازه و هماهنگ با معرفت در حال تحول بشرى در زمانى مخصوص به شمار ميرود
ابراهيم بن محمد ثقفى , ابو عبداهللا كاتب نعمانى , ابوالعباس اسفراينى , ابن دول قمى , فرات كوفى : در اين دوره 

و مسلم محمد بن بحر اصفهانى كبير صاحب تفسير جامع التأ ويل لمحكم اب, نويسنده كتاب معروف الغارات , كوفى 
تا اينكه در اواخر قرن چهارم و اوايل قرن , تفسيرهايى نوشته اند كه كم و بيش زمينه تحول را فراهم ميكنند, التنزيل 

و , ى به وجود ميĤيدتفسيرهايى به شيوه نو و استنباط, يعنى در دوران زرين فرهنگ و دانش اسالمى , پنجم هجرى 
تفسير تبيان شيخ طوسى شيوه تفسيرى را به كمال ميرساند, در اواسط اين قرن  . 

يكى تفسير : پيش از پرداختن به تفسير تبيان به دو تفسير ديگر در اين زمينه از دو دانشمند بزرگ شيعى اشاره ميشود
و شاعر و اديب و دانشمند سخنور استفصيح قريش ) ق  406(ابوالحسن محمد بن الحسين  , سيد شريف رضى  . 
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از جمله كتابهايش, وى در همه علوم قرآن كتاب نوشت  , المجازات القرآنية , حقائق التنزيل و دقائق التأ ويل  : 
 . المتشابه فى القرآن و تلخيص البيان فى مجازات القرآن

 ... تفسير او يعنى حقائق التنزيل
بوده استاز تفسير تبيان شيخ طوسى بزرگتر   . 

و به اندازه تفسير طوسى يا بزرگتر از آن , از بهترين تفسيرها, تفسير قرآن او را ديده ام : ابوالحسن العمرى ميگويد
 . است

حقائق التأ ويل فى متشابه التنزيل ميباشد: از اين تفسير اكنون تنها جلد پنجم آن در دست است كه عنوان تفسير . 

و از آغاز سوره نساء تا آيه چهل , ز سوره آل عمران تا پايان آن را در سى و يك مورددر اين جلد آيات متشابه آغا
 . و هشتم را در شش مورد تأ ويل و تفسير كرده است

نشانگر دانش و بينش گسترده و ژرف سيد رضى از  ,همين سى و هفت مورد به جاى مانده از اين تفسير بزرگ 
مى استتفسير قرآن و ادبيات و ديگر علوم اسال  . 

شاگرد و جانشين شيخ مفيد و استاد شيخ طوسى و , ديگرى تفسر ابوالقاسم على بن الحسين سيد مرتضى علمالهدى 
 . متكلم بزرگ شيعه در روزگار خويش است

سوره فاتحة الكتاب و بقره را تفسير كرده در علوم القرآن كتاب بسيار نوشته است: صاحب اعيان الشيعه ميگويد  . 

مالى وى تفسير بسيارى از آيات را در بر دارد و در علوم قرآن نيز كتاب المحكم والمتشابه و كتاب الصرفة كتاب اال
 . فى اعجاز القرآن يا به گفته نجاشى الموضوع من جهة اعجاز القران را نگاشته است

طبيعة تفسير او نيز رنگ تأ ويل دارد, چون وى دانشمندى اصولى و اهل كالم است  . 

تفسير مهمى كه بوسيله علماى شيعه در دوران شكوفائى فرهنگ , اين دو تفسير از دو دانشمند بزرگ اصولى  پس از
و تمدن اسالمى به نگارش در ميĤيد كتاب التبيان فيتفسير القرآن در ده جلد نوشته شيخ الطائفه ابو جعفر محمد بن 

م(الحسن طوسى   . 

است) ق  46  . 

ميباشد مقدمه تفسير در علوم القرآن و براى نخستين بار تفسيرى به شكل علمى و جامع و شامل همه علوم قرآنى در  ,
 . جهان تشيع تأ ليف شده است

 شيخ طوسى پرورده دوران درخشان و بينظيرى در تاريخ اسالم است و آثار او در همه زمينه ها به كمال رسيده است
. 

تفسير تبيان از هنگام پديد آمدن مورد توجه مفسران , ال است مقدمه اين كتاب خود گوياى همه نكات ياد شده در با
با تفسير مهم و با ارزش ديگرى رو به رو , چنانكه كمتر از يك سده بعد از تأ ليف آن , و ديگران قرار داشته است 
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 . ميشويم كه مشهور است
امين الدين ابو على فصل بن حسن طبرسى , مؤلف آن  ( از تبيان تأ ليف كرده نكات تازه و آن را به تقليد ) ق  548م 

 . باارزشى بر آن افزوده است
 536تا  529تفسير كبير مجمعالبيان فى علوم القرآن است كه طبرسى بين سالهاى , اين تفسير مهم , به هر حال 

نگاشته است) مقدمه مصحح جوامع الجامع صفحه سيزده (هجرى   . 

نظم و ترتيبى است : و امتيازى كه مجمع بر تبيان دارد, كرده است  صفت كبير را طبرسى خود بر اين تفسير اطالق
كه در كتاب مجمع البيان در تفسير آيات و تبويب و تفكيك مطالب بكار رفته به هيچ روى مقدمى نداشته است 

پنج, همان (  ). 

و خرده گرفته اند كه طبرسى در نقل اقوال مخالفان تعصبى نشان نميداده است بطورى كه برخى از علماى شيعه بر ا
شش, همان (اكثر منقوالت در مجمع البيان از مفسرين عامه است و از تفسير اهل بيت جز اندكى نقل نكرده است   ). 

ولى آنچه بيش از هر چيز در اين تأ ليف , اين تفسير حاوى مطالب گوناگون علوم قرآن و معارف اسالمى است 
ق و تصريف و ديگر فنون ادبيه است شريف مطمح نظر بوده نحو و لغت و اشتقا و از لحاظ نظم و ترتيب مطالب  ,

و اخيرا مرحوم , بطورى كه از همان روزگار مورد تحسين و تجليل قرار گرفته است , سرآمد ديگر تفاسير است 
اسير شيخ محمود شلتوت استاد فقيد جامع االزهر در مقدمه خود بر چاپ مصر مجمع البيان آن را در ميان ديگر تف

صاحب مجمع البيان توانسته است : منحصر به فرد و قصد مؤلف را از تأ ليف آن خدمت به قرآن دانسته ميگويد
اخالص خود را نسبت به انديشه علمى بر عاطفه مذهبى چيره سازد زيرا اگرچه وى اهتمام ورزيده تا ديدگاه شيعه را 

ب بيان كند و اثر عاطفه مذهبى در اين ديدگاهها احيانا در باره احكام و نظريه هاى مورد اختالف با ديگر مذاه
ليكن ما او را در همراهى با اين عواطف به حالت زياده روى و يا حمله به مخالفانش, مشاهده ميشود  ... نميبينيم , 

( پانزده, همان   ). 

نخست : رده است وى سه تفسير تأ ليف ك, چنانكه از سخنان طبرسى در مقدمه تفسير جوامع الجامع بر ميĤيد
و سوم تفسير الكافى الشافى يا , و دوم تفسير جوامع الجامع يا الوسيط, مجمعالبيان فى علوم القرآن يا تفسير كبير

الوجيز تفسير اخير را خود ميگويد كه پس از فراغت از تأ ليف مجمع البيان به تفسير الكشاف لحقائق التنزيل جاراهللا 
يع و الفاظ شگفت انگيز و بينظير آن را خالصه كردم و الكافى الشافى ناميدمزمخشرى دست يافتم و معانى بد  . 

كه طبرسى تأ ليف ميكند جوامع الجامع است كه به خواهش فرزندش و با ) از نظر ترتب زمانى (و سومين تفسير 
به رشته تحرير ميكشد, الهام گرفتن از كشاف زمخشرى در حدى متوسط ميان مجمع و الكافى  . 

, سى گرچه گاهى در تفسير جوامع الجامع از تفسير مجمع البيان و يا شايد از ديگر دانشمندان سخنانى نقل ميكندطبر
مقدمه مصحح(ولى ميتوان گفت كه بيشتر بلكه نزديك به همه مطالب آن از كشاف اقتباس شده است   / 19). 
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حسين بن على بن محمد , ويم از ابوالفتح رازى در همين روزگار يعنى در قرن ششم ما با تفسير ديگرى رو به رو ميش
خزاعى رازى نيشابورى تحت عنوان روض الجنان و روح الجنان به فارسى در بيست جلد كه از نظر روش تفسير به مأ 

ثور است و بيشتر روايات خود را از راويان اهل سنت گرفته است و به همين علت قسمت اعظم اسرائيليات را در 
ليكن اهميت آن نخست به فارسى بودن آنست و سپس از آن جهت كه از نظر ادب و , د كرده است تفسير خود وار

 . بيان و صرف و نحو و لغت و شواهد شعرى به عربى كمنظير و از جهت فقاهت نيز بيمانند است
آنان مهمتر عالوه بر ابوالفتوح رازى در قرن ششم و هفتم هجرى مفسران ديگرى نيز وجود داشته اند كه از همه 

شاگرد شيخ طبرسى مؤلف خالصة ) ق  573م (قطب الدين سعيد بن هبة اهللا راوندى فقيه  :ميتوان از افراد زير نام برد
 588م (رشيدالدين محمد بن على بن شهر آشوب سروى مازندرانى , التفاسير در ده جلد و تفسير القرآن در دو جلد

كه تفسيرش به نام مختصر التبيان فى ) 597م (هللا محمد بن محمد حلى ابو عبدا, صاحب تفسير بيان التنزيل ) ق 
 .تفسير القرآن يا تفسير ابن الكيال يا تفسير ابن الكال ميباشد
از ديگر مفسران مشهورتر است) ق  673م (و در قرن هفتم نامهاى حافظ نيشابورى و سيد بن طاووس   . 

ق و به آتش كشانيدن كتابخانه هاى  447وقيان بر بغداد در سال دوران طالئى فرهنگ و تمدن اسالمى با حمله سلج
ليكن آثار علمى و عقلى آن تا حدود صد سال بر مركز , از نظر تاريخ به پايان ميرسد, شيعيان و مراكز علمى آنان 
 .جهان اسالم دامن ميگسترد

و ايوبيان بر مصر و از ميان , اليك بر شام از اواخر قرن پنجم با تسلط تركان ماوراءالنهر بر ايران و عراق و تسلط مم
بيتفاوتى سياسى و يأ س اجتماعى بر , سطحى نگرى علمى , رفتن حكومت فاطميان و شدت گرفتن جنگهاى صليبى 

تنها در زمينه ادبيات و اشعار , بطورى كه در هيچ زمينه فرهنگى آثار برجسته اى نمييابيم , مسلمانان چيره ميشود
ار برجسته اى از عطار و مولوى و سعدى و برخى از شروح و تعليقات ميباشيمعرفانى شاهد آث  . 

سرانجام قوم تاتار و مغول از صحراى شرق چون طوفانى بى امان بر جهان اسالم تاختن ميگيرد و در مدتى كمتر از 
 .نيم قرن همه آثار تمدن را از ميان بر ميدارد

و به گفته دكتر , تصوف و عرفان رواج پيدا ميكند, بخصوص در ايران در جهان اسالم و , در قرنهاى ششم و هفتم 
هنگامى كه مغول به ايران حمله كرد كمتر شهر و ديارى در ايران از دسته هاى صوفيان خالى بود و  :ذبيح اهللا صفا

يات در تاريخ ادب(حساب و شمارى نداشت , شماره خانقاهها و باشيد نگاههاى سالكان و اهل مجاهدت و رياضت 
3/165, ايران  ). 

از قرآن بيشترين استفاده  ,و چون تصوف و عرفان حركتى عقلى آميخته با دين و ارشاد به طرف كماالت نفسانى بود
كتاب اهللا عز و جل على اربعه اشياء على العبارة واالشارة و اللطائف  : را ميكردند و آيات را با اشاره به تفسير كه

, تفسير موضوعى قرآن مجيد(واللطائف لالولياء والحقائق لالنبياء , واالشارة للخواص , عوام فالعبارة لل, والحقائق 
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89/20,103, به نقل از بحاراالنوار 1/17, استاد جوادى آملى  ). 

 .قرن هشتم هجرى را بايد قرن حلى ها ناميد
شيعيان از كليه مجاهدت خود در در حقيقت بايد قرن هفتم و هشتم را در دوره استحصال : ذبيح اهللا صفا ميگويد

 .قرنهاى پيشين دانست و آن را مقدمه اى براى دوره صفوى شمرد
بزرگترين علماى فقه و علوم مذهبى ديگر شيعه در اين دوره از حله در عراق برخاسته اند و بايد آن شهر كوچك را 

بيات در ايرانتاريخ اد(به واقع مركز اساسى نشر علوم شيعه در عهد بعد از مغول دانست   , 3/225). 

ق 664م (سپس در علوم مختلف اسالمى از سيد بن طاووس حلى  عالمه ) ق  676م (محقق حلى يا محقق اول  ,( 
يحيى بن سعيد حلى , شاگرد خواجه نصيرالدين طوسى ) ق  726م (حلى شيخ جمااللدين حسن بن المطهر الحلى 

و خواهر زاده اش سيد ) ق  771م (حمد بن جمال الدين پسر عالمه فخرالمحققين م, )ق  690يا  689م (
نام ميبرد) ق  754م (عميدالدين  . 

اينان هيچ يك قرآن را تفسير نكرده اند ليكن تأ ثير بسيارى بر همه دانشمندان شيعه و از جمله مفسران باقى گذاشته 
 .اند

به چشم ) ق  766م (دين بن مطهر حلى تنها مفسر حلى در اين دوره عالمه حلى ثانى حسن بن سيدالدين جماالل
تفسير دوم خالصه كشاف , ميخورد كه تفسيرهاى التيسير الوجيز و نهج االيمان فى تفسير القرآن را تأ ليف كرده 

 . زمخشرى و تبيان شيخ طوسى است
تمدن  جريان ديگرى كه جهان اسالم را از اوايل قرن چهارم هجرى به بعد به خود مشغول داشت و بر فرهنگ و

اينان در عين آنكه يك فرقه مذهبى و از , فاطميان و اسماعيليه يا باطنيان هستند, اسالمى تأ ثير فراوان گذاشته است 
جز حدود دو , و به علت اوضاع سياسى كه در همه جا, به علت طرز تفكر و اعتقادشان از يك طرف , شيعه بودند

ويل آيات و اخبار ميپرداختند به باطنيگرى و تأ, عليه آنان بود, قرن در مصر . 

به تفسير قرآن به شكل كامل و مرتب و منظم, اينان شايد بدان جهت كه اهل تأ ويل بودند چون ديگر فرق اسالمى  , 
ليكن در سراسر آثارشان براى اثبات عقايد خويش به , جز آثار اندكى كه ذيال بدانها اشاره خواهد شد, نپرداخته اند

دست زده اندتأ ويل آيات قرآن  . 

عالمه محمد حسين الذهبى در كتاب التفسير والمفسرون آثار اخوان الصفا را از جمله تفاسير اسماعيليه ميداند و 
 . همچنين محلى براى به حساب آوردن تفسيرهاى باطنى بعضى از فرق مخالف از قبيل قرامطه نيست :بالشر ميگويد

در آستانه (يشوند و فقط به جزئياتى از وحى نازل شده اهميت ميدهند اين تفسيرها طبيعة به حالت پراكنده يافت م
241, قرآن  ). 

و بجز تأ ويل آيات , با بررسى فهرست كتابهاى اسماعيليان از شيخ اسماعيل آجينى مجدوع گفته فوق تأ ييد ميشود
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ويل سورة النساء تصنيف جعفر بن رسالة تأ : پراكنده در اثبات عقايد خود تنها برخى تأ ويلهاى مستقل دارند از جمله 
ثم شرح قصة : و از همين مؤلف كتابى را در فرائض و حدود الدين معرفى كرده است و ميگويد, منصور اليمن 
 ... يوسف

سورة الكهف على تمامها, بعد تأ ويل سورة يوسف  ... 

ا جعفر بن منصور اليمنو منها كتاب تأ ويل امثال القرآن سيدن: و در فصل ديگرى از اين فهرست مينويسد  . 

آقاى علينقى منزوى فصلى الحاقى در باره فهرست كتب اسماعيليه كه در اين فهرست نيامده نوشته است كه در اين 
كشف االسرار المخزونة فى تأ ويل القرآن و از فهرست ايوانف نيز از : فصل الحاقى نيز كتابى معرفى ميكند به عنوان 

ارف فى تفسير القرآن نام ميبردكتابى به عنوان حدود المع . 

بر و كلمان در تاريخ االدب العربى در ضمن آثار ابو حاتم عبدالرحمان ابن همدان الرازى الورسسنانى كتابى به 
كتاب االصالح فى التأ ويل برشمرده است: عنوان   . 

و زيديه و ديگر فرق اسالمى معتقد به  و اينها همه نشان مى دهد كه اسماعيليه قائل به تأ ويل هستند و مانند فرق اماميه
به معناى معروف آن, تفسير  .نيستند , 

ابوالمحاسن حسين بن : مفسران اماميه در قرن هفتم و هشتم اعم از صاحبان تفاسير اشارى يا روائى و غيره عبارتند از
كمال الدين ابوالغنائم ,  حسن جرجانى تفسير دارد به نام جالء االذهان يا تفسير گازر به فارسى به شيوه روائى

عبدالرزاق جمال الدين كاشانى تفسيرى دارد به نام تأ ويالت كاشانى در بيان اسرار و تأ ويالت عرفانى قرآن كه تأ 
سيد حيدر آملى نيز تفسير آملى را به شيوه عرفانى و صوفيانه نوشته , ق به پايان رسيده است  729ليف آن در سال 

 . است
مولى : دهم نيز مفسيران شيعه بسيارند كه از آن جمله ميتوان به چند مفسر مشهور اشاره كرد مانند در قرنهاى نهم و

جواهر التفسير و تفسير حسينى يا المواهب العليه به فارسى : صاحب تفسيرهاى ) ق  906م (حسين كاشفى سبزوارى 
ح اهللا كاشانى صاحب تفسير زواره اى به استاد مولى فت, شاگرد محقق كركى , فخرالدين على بن حسن زواره اى , 

است و متضمن اخبار ) ع (فارسى به عنوان ترجمة الخواص كه گويا ترجمه تفسير منسوب به امام حسن عسكرى 
صاحب تفسيرهاى ) ق  988م (و مال فتح اهللا كاشى بن مال شكراهللا , صادره از ائمه در تفسير آيات قرآن ميباشد

و خالصة المنهج به فارسى در يك جلد و زبدة التفاسير به , المخالفين به فارسى در پنج جلدمنهج الصادقين فى الزام 
 . عربى

م (در قرن يازدهم مفسر برجسته شيعه صدرالمتأ لهين  است كه تفسيرهاى متعددى از سوره هاى قرآن ) ق  1050
و مولى , ه روش عرفانى و فلسفى ميباشندولى از همه آنها مفصلتر مفاتيح الغيب و اسرار االيات است و همه ب, دارد

صاحب تفاسير صافى و مختصر آن اصفى و مصفى كه او نيز ) ق  1091م (محسن فيض كاشانى محمد بن مرتضى 
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 . قرآن را به شيوه عرفانى تفسير كرده است
مت گماشته اند در قرنهاى بعد نيز مفسران فراوانى در جهان تشيع داريم كه به تفسير قرآن به شيوه اى مختلف ه

ليكن هيچكدام تحولى در شيوه تفسير به وجود نياورده اند تا در دوران معاصر كه بعد از اين در باره آن نكاتى 
از جهت شهرت , اما به علت اهميت تفاسير سه قرن گذشته , يادآورى ميشود : به نام برخى از آنها اشاره ميگردد ,

 1109يا  1107م (لهادى و ضياء النادى در دو جلد از سيد هاشم بحرانى البرهان فى تفسيرالقرآن در چهار جلد و ا
 1230(تفسير شبر از سيد محمد رضا شبر , )ق  1112م (تفسير نورالثقلين از شيخ عبد على حويزى شيرازى  ,(ق 

تفسير آالء , )ق  1243م (سيد عبداهللا شبر , و تفاسير جوهرالثمين و صفوة التفاسير والوجيز از فرزند آن مرحوم , )ق 
ق 1352م (الرحمان فى تفسيرالقرآن از شيخ محمد جواد بالغى نجفى   ). 

از قرن هفتم تا , با همه تفاسير بيشمارى كه بوسيله دانشمندان مسلمان از همه فرقه ها: دوران بازگشت به قرآن 
ن به وجود نيامده و آنان را از هيچ تحولى مثبت و تكاملى اجتماعى در زندگى مسلمانا, سيزدهم هجرى نوشته شده 

حالت ايستايى و پژمردگى و ناتوانى بيرون نياورده و بعضا عامل ركود و جمود و عقب ماندگى بيشتر هم شده تا 
با مشاهده عقب ماندگى شديد مسلمانان و با آگاه بودن به منابع فرهنگى نيرومند , اينكه سيد جمااللدين اسد آبادى 

قيام كرده و آنان را به بيدار شدن از خواب گران چند سده گذشته , بخش در ميان مسلمانان  و برانگيزنده و تكامل
و قرآن را از گوشه مساجد و مكتبخانه ها و مجالس عزادارى و قبرستانها به , بوسيله بازگشت به قرآن فرا خواند

ند و آنان را به مهاجرت و جهاد با و آياتش را به زبان روشن و رسا براى مستضعفان برخوا, صحنه زندگى باز آورد
 .استعمار و استبداد و استثمار و انواع استضعاف دعوت كرد
 .و از آن روز تا كنون تحولى در تفسير قرآن به وجود آمد

يكى از آن جريانها نو كردن الفاظ كهنه و منظم , البته چند جريان ديگر هم موازى با اين جريان بازگشت پديدار شد
همان روشهاى نامنظم قديمى بود كه اين گونه تفاسير اگرچه امكان دارد از نظر علمى و مدرسى  و مرتب كردن

ليكن از جهت تأ ثير گذاشتن بر زندگى اجتماعى و سياسى و اعتقادى , تحولى در علم تفسير ايجاد كرده باشد
نوسازى يا به , جريان ديگر, ان است اين دسته از تفاسير قابل استفاده براى متخصص, مسلمانان هيچ اثرى نداشته است 

اصطالح مدرنيزه كردن تفسير قرآن است كه جز بدنام كردن تفسير و دور ساختن تحصيلكردگان از دين و قرآن 
 . نتيجه اى نداشته است

بان تفسير نوطل, اگر بروزش ممكن باشد, براى انتقاد اروپائى از اين هم گمراه كننده تر: بالشر در اين باره مينويسد
 . مدرنيستهاى قرن نوزدهم است

اينها يا مانند آلوسى خود را به نو ساختن تفاسير قديمى محدود ميسازند و يا با قبول مفهوم قرآنى به عنوان جامع تمام 
چه در , اين مطلب را اصل قرار ميهند كه كتاب اهللا محتوى بيان تمام اكتشافات تازه چه در نجوم , علوم بشرى 
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و سپس ميگويد كه نه افراد سنتى اين نوع تفسير را ) 249, در آستانه قرآن (يا علوم طبيعى است  شيمى, فيزيك 
 . قبول دارند و نه خاور شناسان اروپايى

تفسيرهايى از قرآن به عمل آورده اند كه اگرچه , البته در دوران اخير كسانى تحت عنوان اصالح در جهان اسالم 
ليكن تالشهايى است در جهت , ب خود را مفسر به معناى سنتى آن نميدانسته اندو اصوال اغل, همگى ناقص است 

و وارد كردن قرآن به زندگى فرهنگى و اجتماعى و سياسى مسلمانان در عصر , تعليم قرآن به شيوه اى پويا و زنده 
دن آموزشهاى مترقى و به منظور نشان دا, علم و تكنولوژى و ايدئولوژيهاى گوناگون و مكتبهاى فريبا و رنگارنگ 

و برداشتن عقده خودباختگى و خود كم بينى و از خود بيگانه شدن از ذهن جوانان مسلمان , هماهنگ قرآن با علم 
شهيد سيد , آية اهللا سيد محمود طالقانى , حاج يوسف شعار, كه ميتوان از ميان اين كوشندگان به شريعت سنگلجى 

طهرى اشاره كردشهيد استاد مرتضى م, محمد باقر صدر . 

 فلسفه 

 

, فلسفه و فرهنگ تمدنهاى پيشين بخصوص تمدن يونان  , با پيدايش تمدن اسالمى و آشنايى مسلمانان با علوم
نهضتى كه از آغاز تا امروز سرزمين اصلى آن ايران بوده است, نهضت جهانى فلسفه اسالمى بوجود آمد  . 

فلسفه اسالمى استاين تاريخ در حقيقت سير تكاملى جريان اصلى   . 

فلسفه اسالمى اصوال همان فلسفه اى , و به استثناى نهضت فلسفى در مصر در دوره فاطمى و مكتب بزرگ اندلس 
 . است كه در سرزمين و فرهنگ ايران رشد كرده است

مى هند و در طول قرون مكاتب بسيارى را به قلمرو وسيع خود افزوده و شعاع نفوذ خود را از يك سو به تمدن اسال
 . از سوى ديگر به شامات و سرزمين هاى آناطولى گسترده است

بازگشت به مبدأ كه ) ب , حركت صعودى از مبدأ ) الف : تفكر فلسفى در اسالم مبتنى بر دو مسير مضاعف است 
 .معاد نام دارد

 .اين فلسفه در محيطى شكل گرفت كه وحى و نبوت موضوعهاى اساسى آن به شمار ميرفتند
در عصر ابن سينا شكل گرفت) ص (ام اساسى اين انديشه چند قرن پس از رسالت پيامبر اسالم نظ  . 

 .فلسفه اسالمى در ايران كه مهد مذهب تشيع است تحت عنوان حكمت تلقى ميشود
حكمت نزد شيعه ميعادگاه عقل و ايمان است و نقطه اى است كه در آن روش استدالل و اعتقاد دينى به هم 

دميپيوند . 
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حاصل پژوهش عقلى محض در مقام , اين حكمت با مفهوم اصطالحى فلسفه متفاوت است در واقع حكمت 
استدالل نيست بلكه ابتكار و زيربناى فعاليت عقلى و تحليلى نيرومندى است كه با درك و دريافت عميق و شهودى 
راى وجدان و شعور آدمى قابل وصول به عبارتى درك و دريافت چيزى در وراى واقعيت كه ب , واقعيت همراه است

 . و دستيابى است
امرى خارجى نيست و در مطابقت با شريعت بى آنكه , غايت ذاتى اين حكمت در مقايسه با حيات معنوى انسان 

 .مردم را از دين برى كند آنان را به كسب دين حريصتر ميكند
فات و افعال و اسماء او استمعرفت به خداوند و ص, حكمت به مفهوم اخص , نزد حكماى شيعه   . 

 .اين حكمت مبدأ خلق و ايجاد و راه بين آغاز و انجام جهان تلقى ميشود
شناخت نفس در واقع علم به مبدأ و معاد محسوب ميشود و آن دانش و سعادت بزرگى است كه , در اين حكمت 

 . فقدانش منشاء خسران سرمدى خواهد داشت
اليه تا به امروز در عالم تشيع بر جاى مانده است و كامال متفاوت با مفهوم امروزين اين نوع معرفت با نام حكمت متع

 . فلسفه است
 .اين سنت فلسفى در ايران شيعى پس از عصر ابن سينا تا عصر صفويه و تا زمان معاصر ادامه دارد

متكلمان و محدثان , حكيمان , انسان كاملى است كه واجد كماالت عارفان , حكيم متأ له , در حكمت متعاليه شيعه 
نشان كمال حكمت متعاليه در حكيم , است  جمع بين غيب و شهود و استيفاى هريك از آنها و عدم احتجاب به  ,

 .هيچيك از آنها ميباشد
و برهان وى نه فقط براى استدالل محض بلكه براى ايجاد , حكيم متأ له معانى معنوى را با كشف و نه گمان مييابد

در طالبان علم و به منظور انس با حكمت استاستعداد   . 

سبب نيل به معارف عقلى است , رياضت مشروع و خويشتن شناسى مانند تفكر ناب , در شيعه و حكمت متعاليه آن 
بنا بر اين با غفلت از  ,زيرا كسى كه به حركت جوهرى قابل نيست هرگز نميتواند به تحول درونى خود پى ببرد

راهى براى آگاهى از اسرار ماوراء طبيعت بدست آورد زيرا كسى كه خود را نشناخته از شناخت  تجرد روح نميتوان
 . حقيقت خارج از خود نيز بى نصيب است

 .جامعيت حكمت الهى شيعه در اين است كه هم اهل شهود و هم اهل بحث را به علم يقينى نايل ميكند

, عرفان , د نيامده زيرا فعليت تفكر در آن بر اساس برهان انديشه تفكيك دين از فلسفه به وجو, در اين حكمت 
 . قرآن و حكمت نبوى است

 .چنين تفكرى عامل رشد انديشه هاى فلسفى شيعه ميباشد

در اين حكمت شريعت منزه تر از آن است كه با فلسفه نسازد و فلسفه كوچكتر از آن است كه با شريعت مقابله 
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 .كند

حيث سنخيت و خصوصيت شايسته است كه اسالمى ملحوظ شود فقط پس از ابن رشد  بنا بر اين فلسفه اى كه از
 .ادامه پيدا كرد

اين نوع از فلسفه اسالمى تنها در دوره هاى بعد از هجوم مغول ربط و توسعه يافت تا اين كه در دوره صفويه به اوج 
 .خالقيت رسيد

ر مذهب تشيع ظهور كرد و به عنوان حكمت شناخته شد و فلسفه اسالمى به اين تعبير از حيث تاريخى در ايران و د
 . بعدها به عنوان ضمير و وجدان شيعه و نمودارى از احساس و اداراكش از جهان رواج يافت

باز ميگردد) ع (مبدأ تاريخ فلسفه در شيعه به عصر اعالم نصوص و احاديث ائمه اطهار  . 

ام حكومت صفويه در ايران و در محيط شيعى به نهضتى با اين احاديث نشان ميدهد كه چرا فلسفه اسالمى هنگ
 .شكوه مبدل گرديد

را به خوبى ) ع (روش تأ مل فلسفى از ثمره احاديث امامان , با ظهور اين تعاليم نوشته هاى پراهميت حكيمان شيعه 
 .نشان ميدهد

فلسفه در اين مذهب پس از , از سوى ديگر اين معارف در مذهب اهل سنت مورد غفلت واقع شد و ناشناخته ماند
 .ابن رشد از بين رفت و در مدارس علميه تنها به تدريس درس منطق اكتفا شد

ميراث فلسفى در مذهب اهل سنت با حكمت مشرقى سهروردى و با عرفان ابن عربى به دوره اى از پايان خود ميرسد 
ندكه آنها تنها با متكلمان و فيلسوفان يونانى مشرب رويا رويى داشت . 

عرفانى است در اثر آميزش با انديشه هاى اسماعيليه  -البته در شيعه جريان انديشه ابن عربى كه نوعى از تفكر فلسفى 
 .قديم و حكمت اشراقى سهروردى تأ ثير داشته كه سيد حيدر آملى و ابن ابى جمهور نمونه هاى آن هستند

يرالدين طوسى حكيم و متكلم شيعى احياء شددر قرن هفتم هجرى فلسفه مشائى بار ديگر توسط خواجه نص . 

كوششهاى خواجه نصير محيط مناسبى را براى نوعى از , او پس از ابن سينا بزرگترين دانشمند ايرانى محسوب ميشود
به وجود آورد اوج اين تفكر در مكاتب فلسفى پس از قرن دهم نمايان است) حكمت ( = فلسفه   . 

ز حيات عقلى در اسالم بوده و از اين عصر تا عصر ظهور ميرداماد اطالع كمى در پس از قرن هفتم جهان شيعه مرك
 . دست است

اين سنت فلسفى با رسمى شدن آيين شيعه در ايران و برقرارى آرامش سياسى و اجتماعى كه محيط مساعدى را 
 .براى ترويج علوم عقلى به وجود آورد ادامه پيدا كرد

, مكتب اصفهان : كت شيعه به چند مكتب فلسفى تقسيم ميشود كه عبارتند ازشاخصه هاى اصلى اين دوره از ح
 . مكتب شيراز مكتب خراسان و مكتب تهران
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با تجديد پادشاهى ايران و سلطنت شاه عباس صفوى تالسيس شد, مكتب اصفهان  . 

ندرسكىميرابوالقاسم ف, ميرداماد, شيخ بهاءالدين عاملى : چهره هاى اصلى اين نكتب عبارتند از  . 

سيد احمد : ميرداماد كه از چهره هاى ممتاز اين مكتب است شاگردان زيادى را به درس خود جذب كرد مانند
قطبالدين اشكورى, مال خليل قزوينى , علوى   . 

او بيش از هركس در احياى فلسفه ء بوعلى و حكمت اشراق و در زمينه ء تشيع و فراهم نمودن محيط مناسبى براى 
شه هاى مال صدرا تالش كردظهور اندي . 

ميرداماد در طرح آن چه كه خود فلسفه يمانى يا حكمت انبياء از آن ياد كرده در مقابل فلسفه يونانى كه اتكاء آن 
 .عمدتا بر عقل است تالش بسيار كرد و براى اولين بار بحث اصالت وجود يا ماهيت را مطرح كرد

م ثالث را داراستميرداماد پس از ارسطو و فارابى عنوان معل  . 

او در برخى از آثارش فلسفه و دين را با يكديگر تطبيق داده و فلسفه ابن سينا را به روش اشراقى و با توجه به تعاليم 
 . شيعه رواج داده است

 . ميرداماد در شعر به اشراق تخلص داشته و انتخاب اين عنوان حاكى از نفوذ معنوى سهروردى در وى است
افكار ميرداماد را از ساير حكماى عصر او متمايز ميكند, دو جنبه اساسى  . 

نخست چگونگى نظم مباحث در آثارش و ديگر شيوه تفكرش در موضوع حدوث دهرى كه نقطه عطف و محور 
 . همه انديشه هاى فلسفى او است

, طق اسالمى و سپس به طبيعيات كتاب قبسات با كتابهاى سنتى اسالمى در باره حكمت و فلسفه كه معموال به من
 . رياضيات و الهيات ميپردازند از جهات بسيارى متفاوت است

مسيحى و اسالمى , دومين امتياز حكمت ميرداماد مربوط به تصور او از زمان است موضوعى كه در عالم يونان 
سرمد از انواع قديم هستند براى  دهر و سرمد كه دهر و, مطرح بوده و ميرداماد با تفكيك واقعيت به سه مقوله زمان 

 . اين مسئله راه حلى يافته است
 .اين تفكيك ميرداماد منطقى و نظرى صرف نيست بلكه جنبه هستى شناسى دارد

دوره هاى بعدى از تاريخ مكتب اصفهان براى فيلسوفان آن عصر دوره آسانى نبوده اين حقيقت به , پس از ميرداماد
در زمان شاه سلطان حسين پايان بخشيد كه آن فاجعه اشغال اصفهان پس از محاصره  دوره اى از صفويه اصفهان و

همراه با وحشيگريهاى بيسابقه از سوى افغانها بود كه در صفحه اى از نوشته هاى مال اسماعيل خواجويى گوشه اى از 
 . آن توصيف شده است

مه داشتق ادا 1149چيرگى افغانها نه سال دوام و سلسله صفويان تا سال   . 

)فيلسوفانى كه معاصر با اين فاجعه بودند عبارتند از مال محمد صادق اردستانى  كه به سبب خشم ) ق  1134م 
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 .سلطان حسين نسبت به وى ناماليمات بسيارى را تحمل كرد

يروى از و به پ, از او اثر مهمى به نام حكمت صادقيه باقى مانده است كه در آن از نفس و قواى آن بحث كرده است 
 . مال صدرا و در مخالفت با ابن سينا به اثبات تجرد خيال پرداخته است

مسايل فلسفى مهمى وجود دارد, او معتقد است كه در تحليل پيوند نفس كلى و اجسام  . 

 . به نظر او اساس اين پيوند در تجلى و ظهور است
 .نفوس ناطقه فردى بارقه اى از تجلى نفس كلى به شمار ميرود

ت صادقيه توسط مال حمزه گيالنى تحرير شده و شاگرد ديگرى بنام محمد على بن رضا شرح مفصلى بر آن حكم
 . نوشته است

 . معاصر ديگر مكتب اصفهان عنايت اهللا گيالنى است كه به تدريس كتابهاى ابن سينا اشتغال داشته است
م (و نيز ميتوان از ميرزا محمد تقى الماسى كه پانزده اثر از وى باقى مانده ) ق  1135م (همچنين فاضل هندى 

م (نواده محمد تقى مجلسى ) ق  1159 ياد كرد) ق  1070 . 

باقى مانده است) ع (از الماسى اثرى در باره غيبت كبرى امام دوازدهم   . 

يكى از حكماى اشراقى اين مكتب است كه پس از مال اسماعيل ) ق  1173م (قطبالدين محمد تبريزى شيرازى 
ميتوان از او نام برد كه حدود صدو پنجاه رساله در باره مسائل فلسفى و علوم ) ق  1173ق يا  1171م (اجويى خو

 . مختلف و مباحث اساسى تشيع از او باقى است
شهرت او بيشتر به واسطه رساله زمان موهوم است كه آن را در رد جمال الدين خوانسارى نوشته و در آن از نظريه 

ع كرده استمال صدرا دفا  . 

و شاگردان او قرار دارند) ق  1198م (گروه دوم از اين مكتب آقا محمد بيدآبادى  . 

بيدآبادى شاگرد ميرزا محمد تقى الماسى و اسماعيل خواجويى بوده و در اصفهان به تدريس كتابهاى مال صدرا 
 . اشتغال داشته است

توسط پزشكى اصفهانى شرح شده استق  1209بيدآبادى رساله اى در كيميا نوشته كه در سال   . 

كه رساله اى در مباحث شيعى به ويژه اصول كافى ) ق  1203م (ابوالقاسم خاتون آبادى : شاگردان او عبارتند از
اخالق و علوم فقهى صاحبنظر بوده, كه در فلسفه ) ق 1209م (نوشته است و نيز مهدى نراقى   . 

درسى رواج داردرساله جامع السعادات او به عنوان كتاب  . 

ق در  1225ميرزا احمد اردكانى شيرازى شارح كتاب المشاعر مالصدرا نيز معاصر اين دوره بوده وى در سال 
 . شيراز به تدريس اشتغال داشته است

است) ق  1246م (گروه سوم از حكماى مكتب اصفهان آخوند مال على بن جمشيد نورى   . 
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ستاو از معروفترين شاگردان بيدآبادى ا  . 

 . پس از اتمام تحصيالت در مازندران و قزوين به اصفهان رفت
تقريرات مهمى از او در باره آثار مالصدرا در دست است و نيز تفسير مفصلى به سوره توحيد نوشته و جوابيه اى از 

 . او به يك مبلغ مسيحى موجود است
اى بسيارى بر آثار مال صدرا نوشته و نيز كه شرحه) ق  1277م (شاگردانش عبارتند از مال اسماعيل اصفهانى 

 .شرحى بر تجريداالعتقاد خواجه نصيرالدين طوسى دارد

چهار جريان فلسفى در جهان اسالم ادامه يافتند تا در يك نقطه به يكديگر رسيدند و جريان واحدى را , مكتب شيراز
 . به وجود آوردند كه در رأ س آن مكتب فلسفى مال صدراى شيرازى است

و يكى از برجسته ترين چهره هاى حيات فكرى تشيع استا  . 

در دوره اى كه علوم عقلى رو به انحطاط بود وى با هماهنگ ساختن ميراث فلسفه يونان و حكماى مشايى و اشراقى 
ياء تعبير تازه اى از آن به دست داده و نيز با با تعاليم اسالم در جنبه هاى ظاهرى و باطنى اش حكمت متعاليه را اح

 .كرد

مال صدرا تهذيب نفس را شرط الزم و مكمل مطالعه ء حكمت قرارداد و فلسفه را به فضايل روحانى و عمل به 
آراسته گرداند و سرانجام در تلفيق و تطبيق ميان حكمت , شعاير كه در دوران انحطاط تمدن باستان از ميان رفته بود

يق يافتفرزانگان يونان باستان و اسالم شيعى و قرآن توف  . 

با مال صدرا سير تاريخى نه قرن حكمت اسالمى به مرحله كمال مطلوب خود رسيد و حقايق فلسفه استداللى و ذوقى 
 . و وحى آسمانى در يك نظر وسيع و كلى در باره جهان امتزاج يافت

 . در اين فلسفه بسيارى از مسايل مورد اختالف مكاتب فلسفى مشاء و اشراق حل شده است
فلسفه مال صدرا التقاطى نيست بلكه يك نظام خاص از فلسفه اسالمى است, م برخى نظرات منتقدين عليرغ  . 

 . مال صدرا اصالت وجود را جانشين فلسفه سنتى ماهيت كرد و وجود را اصيل و مقدم بر ماهيت دانست
 .از اين رو انقالبى حقيقى در فلسفه اسالمى ايجاد كرد

دهد كه چگونه حكمت شيعى توانست در اسالم جهشى تكاملى يابداين فلسفه به خوبى نشان مي . 

عمق اين تأ ثير , تمامى انديشه هاى مالصدرا تا به امروز بر فلسفه ايرانى و به طور كلى بر وجدان شيعى تأ ثير گذاشته 
 . در هر كجا كه مكتب حكمت سنتى حفظ شده باشد پيداست

صبغه اى بديع دارداصالت روش مال صدرا در طرح مسايل فلسفى  . 

و تبيين ) كشف (تزكيه نفس با حصول اشراق , )شرعى (دين رسمى : بيشترين كوشش او در يگانه ساختن سه ركن 
است) فلسفه (عقلى   . 



107 

 

پيروان او با آن كه بر جنبه هاى مختلف حكمت متعاليه تكيه داشتند اما وحدتى را كه او استقرار بخشيده بود حفظ 
 .كردند

, با تحقيق پيرامون هستى و انتقال بحث از اصالت ماهيت به اصالت وجود و سير به اصل تشكيك مال صدرا 
 . نوآوريهاى فراوانى داشته است

او ابتداء به طرح اصل مسائل و تبيين درست مطالب گذشتگان و بعد آشنايى با مبانى حكماى يونان و اسالم و نيز 
فروع جديد از همان مبانى نمود و در آخر داورى منصفانه اى بين آراء حفظ آنها از تحريف پرداخت و بعد استنباط 
 .گذشتگان و عدم اكتفا به برهان صرف نمود

تشكيك وجود, او مسائلى از قبيل وحدت  اتحاد عاقل و معقول و بسيارى ديگر , حركت جوهرى , اصالت وجود ,
اين مباحث را در طرح فلسفى خود به كمال  از مسائل فلسفى را بر همين مبنا مطرح كرد و ضمن اين كه تمامى

 .رساند پايه هاى اساسى حكمت متعاليه را نيز محكم كرد
بخشى از كوششهاى مال صدرا بيش از هر چيز در امتزاج و هماهنگى ميان دين مخصوصا تعاليم شيعه و فلسفه 

آغاز شده بود به ثمر رساندخالصه شد و سرانجام موفق شد نهضتى را كه از كندى براى پيرايش اين هماهنگى  . 

اين سير نشان ميدهد كه چگونه روش استداللى و ذوقى و اشراقى و آن چه كه از وحى به انسان رسيده باالخره به 
 .يك حقيقت متعالى منجر ميشود

فلسفه و دين يك مجموعه هماهنگ هستند, عرفان , در انديشه مالصدرا . 

آثارش نشان دهد او كوشيد كه اين هماهنگى را در زندگى و . 

در فلسفه او برهان عقلى با فلسفه و قرآن و حديث پيوندى نزديك دارد و به همين دليل آثار مال صدرا را تركيبى از 
احاديث نبوى و آيات قرآنى دانسته اند, شهود عرفانى , مباحث منطقى  . 

تفكر , ت ميرساند و با شهود عقالنى كيفيت عرفانى معنى باطنى وحى را به اثبا, او با تأ ويل رمزى متون مقدس 
 .بحثى و عقلى را تابع حقايق كلى شناخت عرفانى ميكند

مال صدرا با همين روش به تركيب دين و علم در پرتو معرفت عرفانى ميپردازد هدفى كه تمام فالسفه اسالمى به 
 .دنبال آن بودند

اهنگ كند كه مشكالت اساسى كه حكماى مشابه در از اين رو توانست آراء خود را با تعاليم اسالمى به نحوى هم
 .مقابل تعاليم قرآن با آن مواجه بودند و غزالى به همين دليل به آنها ايراد گرفته بود حل شود

آنچه كه به ويژه اهميت خاص دارد اين است كه مال صدرا علم هيئت را از نجوم بطلميوسى و از طبيعيات ارسطويى 
 . مستقل ساخت

حكمت متعاليه مال صدرا مجموع علوم عقلى و شهودى نيست بلكه يك حقيقت بسيط است كه در عين  بنا بر اين
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واجد همه كماالت علوم ديگر است, بساطت   . 

امتياز اساسى حكمت متعاليه از ساير مكاتب مشاء و اشراق و مكتب عرفانى ابن عربى اين است كه هركدام از آن 
برهان و قرآن اكتفا ميكردند در حالى كه جمع اين سه ارزش نزد مال صدرا به , علوم به يك جهت از جهات عرفان 

 .عنوان عنصر اصلى مكتب متعاليه شيراز تلقى ميشود
البته او بى تأ ثير از اين مكتبها نبوده و در برخى از مسائل فلسفى از حيث روش شبيه به مكتب اشراق يعنى برهان 

 .مبتنى بر كشف و شهود عمل ميكند
در طرح برخى از مسايل ديگر مبادى فلسفى خود را از اين دو مكتب ميگيرد فيالمثل نظريه ماده و صورت را از  حتى

 . مكتب مشاء و تشكيك و تشديد وجود و ارباب انواع و اعيان ثابته را از مكتب اشراق گرفته است
هر و وحدت وجود را به صورت مبادى جو, بعالوه برخى از آثار صوفيه به ويژه ابن عربى مانند نظريه خلق مدام 

 . فلسفى در آورده و براى نخستين بار به فلسفه افزوده است
اين آراء قبل از مال صدرا به صورت مبانى فلسفى در مكتب هاى فلسفى پيش از وى به كار نرفته بود و صورت 

 .منطقى نيافته بود
ست كه به نام حكمت متعاليه شهرت دارداز اين رو مال صدرا پايه گذار صورت جديدى از حكمت شيعى ا . 

 . مهمترين كتاب مال صدرا الحكمة المتعالية فى االسفار العقلية االربعة است
 .او در تمام نوشتارهاى خود از يك اصل كلى كه عدم تمايز بين سيره فلسفى و تفسيرى وى است پيروى ميكند

اتيح الغيب و تفسير قرآن رعايت كرده است و اصول او آن چه را كه در اسفار آورده در شرح اصول كافى و مف
فراهم آورده همه معرفتهاى حقيقى را به عنوان يك تجلى با يك ظهور ) ع (عقايدى را كه در حاشيه نصوص ائمه 

 .معرفى ميكند
ان به عنوان ظهور انس) عج (انسان شناسى مال صدرا با معاد شناسى شيعى كه به صورت انتظار ظهور امام دوادهم 

 .كامل بيان ميشود مطابقت كامل دارد

اين انسان شناسى با نظريه اى مربوط به تكوين جهان و نفس پيوند دارد كه عبارت از هبوط نفس در مراتب نازل و 
صعود تدريجى آن تا صورت انسانى به عنوان نقطه ظهور آن در آستانه ملكوت و تداوم انسان شناسى در طبيعيات و 

معاد است ما بعد الطبيعه و  . 

 . در اين صورت مفهوم ماده نه مفهوم اصالت مادى خواهد بود و نه مفهوم اصالت روحى
در قرن دوازدهم با ظهور فرقه ء شيخيه و مخالفت شيخ احمد احسايى با افكار مالصدرا و مال , مكتب خراسان 

بار ديگر تعاليم اين مكتب رواج  حكمت متعاليه مدتى از رونق افتاد ولى در دوره قاجاريه, محسن فيض كاشانى 
يافت و حكمايى مانند مال اسماعيل خواجويى و آقا محمد بيدآبادى و ديگران به تأ ليف و تدريس آثار مال صدرا 
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 .پرداختند تا آن كه با ظهور حاج مال هادى سبزوارى حكيم قرن سيزدهم هجرى مكتب مال صدرا احياء شد
ق در سبزوار متولد شد پدر او يكى از بزرگان سبزوار بود 1212حاج مال هادى سبزوارى در سال  . 

ق به قصد ادامه مطالعات فلسفى به اصفهان رفت 1232تا سن بيست سالگى در مشهد به تحصيل ادامه داد و در سال   
. 

آخوند مال على نورى, مال اسماعيل اصفهانى : استادان او عبارتند از  . 

گشت و مدت پنج سال به تدريس پرداخت و سپس به قصد حج به مكه رفت و او پس از سيزده سال به خراسان باز
 . پس از سه سال غيبت به ايران باز گشت

 .مدتى در كرمان اقامت گزيد و در همان شهر تدريس و ازدواج كرد
 .سرانجام به سبزوار آمد و براى هميشه در آنجا ماند و از آن زمان به بعد آنجا مركز تعليمات فلسفى شد

ابن عربى و ابن سينا , سهروردى , صالت روش سبزوارى در سامان بخشيدن به انديشه هايى بود كه از آثار مال صدراا
 .آموخته بود

 .او در حكمت نظرى و و حكمت عملى استادى فرزانه و حكيمى نمونه بود
اتب آن شدسبزوارى در طرح دوباره آراء مال صدرا كوشش كرد و قايل به اصالت وجود و وحدت ذو مر . 

 .آثار سبزوارى شامل سى عنوان ميشود
و يكى از آثار او كه بيشترين خواننده را دارد منظومه است كه در اصل قطعه شعرى در منطق و فلسفه است و خودش 

شرحى بر آن نوشته و شاگردان و شاگردان آنها به شرح سبزوارى شرحهاى گوناگونى نوشته اند مانند آخوند 
ميرزا مهدى آشتيانى و ديگران, مد تقى آملى شيخ مح, هيدجى   . 

 . اين مجموعه امروزه به درسنامه اى براى دانشجويان تبديل شده است
از ديگر شاگردان اين مكتب مال عبدالكريم قوچانى است كه در مشهد به تدريس فلسفه اشتغال داشته و حاشيه اى بر 

ى كه يكى از رساله هاى سبزوارى در پاسخ به سؤالهاى او استشرح منظومه از او باقى است نيز شيخ على فاضل تبت  
. 

 . ميرزا عباس حكيم دارابى شيرازى در سبزوار به تدريس فلسفه اشتغال داشته است
 . همچنين مال محمد كاظم خراسانى نيز از حكماى اين دوره بوده است

ه انتقادهاى شيخ احمد احسايى از مال محسن متأ خر بر اين دوره آقا ميرزا محمد يزدى است كه با تحرير جوابى ب
 . فيض دفاع كرده است

همچنين ميرزا سيد ابو طالب زنجانى كه رساله اى در باره مجتهدان با عنوان اجتهاد و تقليد ـ مسئله اى كه باعث 
است انشعاب اصوليها و اخباريها شد ـ از او باقى مانده است به مسائل فلسفى توجه داشته و از زمره حكما  . 
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 .مال اسماعيل عارف بجنوردى زمانى در درس سبزوارى شركت كرد كه خود از مدرسان فلسفه بود
 .ميرزا حسين سبزوارى در تهران به تدريس مشغول بود و همانجا در زمره استادان مكتب تهران در آمد

بزوار شاگرد سبزوارى بود و آقا ميرزا محمد صدوقى كه در سبزوار به تحصيل فلسفه پرداخت و مال غالمحسين در س
 .بعدها شيخ االسالم مشهد شد

 .اين دو استاد شاگردانى پرورش دادند كه چهره ويژه اى به آن واقعيتى دادند كه مكتب مشهد نام دارد
كه ) ق  1355م (و آقا بزرگ حكيم , از سويى حاجى فاضل خراسانى كه سالهاى طوالنى در مشهد تدريس ميكرد

س فلسفه مشغول بود و كالمال در روش فلسفى خود از مكتب مال صدرا تبعيت كرد و سرانجام در مشهد به تدري
انتقادهاى اهل ظاهر او را به ترك تدريس فلسفه مجبور كرد و با مرگ او خاليى عظيم در آموزش فلسفه در 

 .خراسان بوجود آمد

با تأ سيس مدرسه خان مروى, مكتب تهران  س به آنجا فرا خوانده شد و او ترجيح داد مال على نورى براى تدري , 
را به آن مدرسه بفرستد) ق  1257(كه يكى از بهترين شاگردان خود به نام مال عبداهللا زنوزى  . 

 . فراخوانى مال عبداهللا زنوزى به تهران نشانه انتقال مركز علوم اسالمى از اصفهان به تهران است
زنوزى است كه در كربال و سپس در قم و اصفهان تدريس كرده است و مال عبداهللا , نخستين فيلسوف مكتب تهران 

 .در اصفهان به شاگردى مال على نورى در آمد
 . او دو فرزند به نامهاى حسين زنوزى و آقا على زنوزى داشت

در فلسفه همسان پدرش بود) ق  1307م (آقا على مشهور به مدرس  . 

اقى است كه مهمترين آنها بدايع الحكم است كه در جواب اجمالى چند اثر فلسفى به روش مكتب صدرايى از او ب
 . هفت پرسش عماد الدوله بديع الملك ميرزا نوشته است

است) ق  1306م (حكيم ديگر اين مكتب آقا محمد رضا قمشه اى   . 

فر او حكيمى الهى و از طرفداران پرشور مال صدرا بوده است در اصفهان شاگرد مال على نورى و محمد جع
 .لنگرودى بوده و در تهران اقامت گزيد و در مدرسه صدر به تدريس اسفار و فصوص ابن عربى مشغول شد

همچنين ميرزا ابوالحسن جلوه نيز از مدرسان مكتب تهران است كه چهل سال در مدرسه دارالشفاى تهران به به 
ر اسفار مال صدرا و شفاى ابن سينا و تدريس فلسفه مشغول بوده از او رساله اى در حركت جوهرى و تعليقاتى ب

 . هداية ابهرى باقى مانده است
اغاز ) ش  1281 - 1361(با حضور عالمه سيد محمد حسين طباطبايى , دوره نوين فلسفه اسالمى , مكتب قم 
 .ميشود

كه مبين  نظام فلسفى او مبتنى بر حمت متعاليه مالصدرا است و مشتمل بر ابداعات عقلى و نوآوريهاى فكرى است
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 . قوت اسلوب وى در تعليم حكمت متعاليه است
 .فلسفه اسالمى با حضور او توانست مجالى براى تطبيق آراء خود با ديگر انديشه هاى فلسفى به دست آورد

فلسفه پيشينيان را درخور نقد و تحليل و نيز شرح و تفسير ميدانست و با اين كه منشاء تعليم فلسفى , عالمه طباطبايى 
د را از انديشه هاى فلسفى مالصدرا آموخته بود اما نقد آراء وى را موجب تحكيم و تحليل بيشتر مبانى مكتب او خو

 . ميدانست
اين دو انگيزه از , اهميت ويژه مكتب عالمه طباطبايى بيشتر به جايگاه تاريخى و سبك تعليم فلسفى او خالصه ميشود

مت متعاليه را بار ديگر مطرح كنداين حيث مهم است كه توانست مبانى اصلى حك . 

اين شاخصه وجه تمايز دوره او با دوره هاى حكماى , دومين اهميت عالمه در عصرى است كه در آن زندگى ميكرد
 . پيش از وى است

در واقع اين تصوير از روزگار او پيرامون تأ مل فلسفى در باره زندگى بشر و غايت هستى و همچنين وجود 
ت از حقيقت و استيالى روز افزون تكنولوژى بر زندگى آدمى و اين كه دين شالوده اى از تفسيرهاى متفاو

وسواسهاى روانى است شكل ميگيرد و براى او كه عالم دين است تحليل و نقد چنين افكارى ايجاد حساسيت ميكرد 
مادى پرداخت و سرانجام با تأ ليف كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم به مقابله با اين انديشه هاى  . 

سنت فهم و تأ ليف فلسفى و اختصاص اين دو به الهيات كه پيش از وى متداول بوده عالوه بر اين كه از رونق و 
 .تداوم آن در زمان او نكاست بلكه فيلسوف متأ له نيز خود را موظف به احياء آن ميدانست 

ستلزم انتزاع علمى انديشه هاى او در آن بخش تحليل آراء عالمه طباطبايى در هريك از علوم و معارف اسالمى م
 . است

 . شاخصه اصلى تفكر او در همه عرصه ها اعتماد به عقل است

او را در مفهوم اصالت عقل محصور نميكند, هرچند كه اين امتياز . 

ود از از نظر او عقل آدمى مطلقا مبناى صحت تمامى آموخته ها نيست از اين رو گه گاه براى صحت آراء فلسفى خ
 .تطبيق آنها با وحى مدد ميگيرد

تعاليم اسالمى خود , فلسفه در نزد وى تنها راجع به الهيات نيست لذا با كوشش در تفسير قرآن و نقد علمى احاديث 
 .را القاء كرد

 .او در تمام عمر به فلسفه پرداخت و در عين حال همت خود را در اين راه براى دفاع از دين بكار برد
ر مقايسه با فيلسوفان پيشين مانند ابن رشد متفاوت است زيرا دفاع ابن رشد از اسالم براى توجيه فلسفه بودكار او د . 

در سراسر انديشه هاى طباطبايى قرابت محسوسى بين تفكر فلسفى و انديشه دينى كه تصديق هردو در نهاد وحى 
صدرا باز ميگردد وجود دارد و صبغه امتزاج آن به سنت فلسفى مال, حاصل خواهد شد . 
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فهم مبانى فلسفى و عرفانى او كه آميخته با سلوك روحانى است بنياد مراقبت از نفس كه مشتمل بر تهذيب و تزكيه 
 .است را توصيه ميكند

 . مهمترين اثر او كه نسبتا مبسوط است تفسير الميزان نام دارد كه در بيست مجلد نوشته شده
اين مفهوم را كه فلسفه ملتزم عقاليى وحى است را به اثبات , دين در الميزان  اعتالى او در تفسير وحى و مبانى

 .ميرساند
و كتاب الميزان اگرچه فلسفى نيست و تنها بخشى از آن اختصاص به كنكاشهاى فلسفى دارد اما در اين موضع او 

فيلسوف مفسر, مفسر فيلسوف است و در تعليم فلسفه  . 

ى باقى استسروده هايى از عالمه طباطباي  . 

مبتنى بر شعر حكمت است كه اين سبك بيان وجه تمايز اسلوب , اقليم شعر وى صرف نظر از مفردات و تركيبات 
 . او با آثار منظوم ديگر حكيمان است

 . اصل مهروزى در شعر او مساوق با رحمت الهى است
أ مل در انديشه هاى او است كه همه آنها ذوق و ظرافت و نكته سنجى عالمه طباطبايى در طبع شعر از مبانى قابل ت

 . مبتنى بر تجربه هاى عرفانى وى است
مهمترين كتاب فلسفى او بداية الحكمه و نهاية الحكمه است كه به طور مجزا به عنوان درسنامه هاى فلسفى تدريس 

 .ميشود
 .كه جمعا درسهاى فشرده اى از اسفار محسوب ميشود

است كه پاورقى هاى او بر كتاب اصول ) ش  1358ـ  1298(اد مرتضى مطهرى است, مهمترين شاگرد اين مكتب 
 . فلسفه و روش رئاليسم مبين پيروى كامل وى از روش فلسفى عالمه طباطبايى است

تهران مؤسسه , ايزتسو, مهدى آشتيانى به كوشش مهدى محقق , تعليقه بر شرح منظومه حكمت سبزوارى : منابع 
حكمت , 6ـ  5, سيد جالاللدين آشتيانى , منتخباتى از آثار حكماى الهى ايران , 15ـ  7, اسالمى مك گيل 

شرح , 121, ايرج افشار, مجموعه مقاالت , ابو نصر فارابى ,  5ـ 3, ترجمه سيد جالاللدين مجتبوى , سبزوارى 
شش سيد جالاللدين آشتيانى بكو, عبداهللا زنوزى , لمعات الهيه , به بعد 1/37, استاد جوادى آملى , حكمت متعاليه 

8ـ  4,7, مال هادى سبزوارى , اسرار الحكم , 4ـ 1,  شيخ سعيد ترجمه , مطالعات تطبيقى در فلسفه اسالمى  ,
ـ  1/3, صدرالدين محمد شيرازى , الحكمة المتعاليه فى االسفار العقلية االربعه , به بعد 130, مصطفى محقق داماد

, به بعد20, صليبا جميل , تاريخ فلسفة العرب , به بعد 48, مقدمه , ين محمد شيرازى صدرالد, الشواهد الربوبيه , 9
, نصيرالدين طوسى , تلخيص المحصل , مقدمه / 1, سيد محمد حسين طباطبائى , اصول فلسفه و روش رئاليسم 

, ال محسن فيض كاشانى م, اصول المعارف , به بعد 21, ترجمه محمد جواد مغنيه , فالسفه شيعه , 20ـ  19, مقدمه 
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تاريخ فلسفه اسالمى, 10ـ7 فلسفه ايرانى و فلسفه تطبيقى, به بعد 2/14, به بعد 1/2, هانرى كربن  ,  , هانرى كربن  , 
به بعد  10, مال محمد جعفر الهيجى , شروح رسالة المشاعه , 7ـ3, گيالنى نورى , رسائل فلسفى , به بعد 20

محمد ميان شريف, تاريخ فلسفه در اسالم , 182ـ  1/181, مطهرى  مرتضى , آشنايى با علوم اسالمى ـ  2/444 , 
به بعد 39, سيد حسين نصر, معارف اسالمى , به بعد 4محمد باقر ميرداماد , القبسات , 450 . 

 حسن سيد عرب 

 عرفان 

 

و ) ع (ق تعاليم ائمه اطهار تمايل به باطن و باطن گرايى و آشنايى با اسرار و معارف باطنى از طري, عرفان و تصوف 
همان خصوصياتى است كه حكمت شيعى را به عرفان و تصوف به معناى عام كلمه پيوند ميدهد, اعتقاد به واليت  . 

 . توضيح آنكه از يك طرف تشيع بالذات و بخودى خود راه آشنايى به اسرار است
دارد آماده بود ) ع (ى كه نسبت به امامان معصوم محيط شيعه محيط تعليم اسرار و معارف بوده و شيعه با عقيده خاص

)كه اين تعاليم را از آنان اخذ كند  1/256كربن , تاريخ فلسفه اسالمى  ). 

به امامان منتقل شده است) ص (و علم باطن از سوى پيامبر , از طرف ديگر شريعت ظاهرى دارد و باطنى   . 

رار اصول عقايد را ميĤموزد القاء ميكندهدايت ارشادى امام را كه اس, همچنين مفهوم واليت  . 

 . اين مفهوم از جهتى شامل مفهوم معرفت است و از جهت ديگر واجد معنى محبت
 . مجموته تفكرات و اعتقادات تشيع از اين ديدگاه همان عرفان الهى و اسالمى است

خاص روحانيتى كه مستلزم آن و واليت به عنوان تشكيل دهنده نوع , بنا براين باطن به عنوان محتواى معرفت 
ـ  1/44, تاريخ فسلسفه اسالمى (معرفت است با يكديگر قرين شده و عرفان اسالمى را در تشيع نمايان ساخته است 

34). 
و نوشته هاى برخى از بزرگان شيعه گاهى با تصوف و صوفيه مخالفت شده است بى علت ) ع (اينكه در سخنان ائمه 

م واليت كه در قلب تشيع جاى دارد توجه كنيم و تحريفاتى را كه در تصوف اهل سنت بر زيرا اگر به مفهو, نيست 
ع(اين مفهوم تحميل شده است در نظر بگيريم آنگاه عتاب و توبيخى را كه از طرف ائمه  و شيعيان در مورد  ( 

 .صوفيان ـ دست كم در مورد فرقه هاى معينى از صوفيان ـ صورت گرفته است خواهيم فهيمد

 . در اينجا مسأ له مهم پديده واليت بدون امامت است كه براى نخستين بار در آثار حكيم ترمذى به آن بر ميخوريم
امامت كه اساس كار است حذف شده است آيا باز هم بايد علت را جستجو , وقتى ميبينيم در تصوف اهل سنت 
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نسبت به اين دسته از ) ع (وبيخ و مالمت ائمه و ذهن خود را متوجه مطالب ديگر سازيم ؟ اما بهر حال ت, كنيم 
زيرا از يك سو دسته اى از , عرفان شيعى را از ميان نبرده است ) يعنى معتقدان به واليت بدون امامت (صوفيان 

بزرگان شيعه ـ مانند سيد حيدر آملى و ابن ابى جمهور و مال صدرا ـ كه چهره هاى درخشانى در حكمت شيعى بوده 
تعابير و اصطالحات فنى عرفا را بكار برده اند, ابستگى به تصوف و فرق صوفيه اند بدون و . 

مى رسد و فرقه هاى گوناگون آنها تا به ) ع (از سوى ديگر شجره نسب اغلب سلسله هاى صوفيه به يكى از ائمه 
 . امروز در ميان شيعيان باقى است

در بيان سلسله انتساب صوفيه علتى دارد كه نبايد آن را  امتناع بزرگان شيعه از وابستگى به تصوف و شكوت تاريخى
 . از نظر دور داشت

تشكيل مجامع خاص صوفيه به نام خانقاه و كردار مترسمان صوفى وش و نقش شيخ باشد كه , شايد علت اين امتناع 
بخصوص امام غايب, به جانشينى امام   . گرايش داشت , 

شيعه را موظف ميكرد تا بر حسب دستور ائمه اطهار , و سلجوقيان همچنين ظهور حكومت متعصب محمود غزنوى 
با نهايت دقت تقيه كنند و عرفان شيعى را كه بر اساس اعتقاد به واليت و امامت ائمه معصوم بود پنهان دارند) ع ( . 

مه حلى به چهره در قرن هفتم با ظهور خواجه نصير طوسى و شاگردان شايسته او مانند كمال الدين ميثم بحرانى و عال
هاى ديگرى از انديشمندان شيعه بر ميخوريم و شاهد كوشش هاى آنان در تقريب ميان فلسفه و كالم و عرفان 

 . هستيم
 .مثيم بحرانى در زمره آن دسته از انديشمندان شيعى است كه به كالم و عرفان و فلسفه توجه كرده اند

را از حكيمان حقيقى محسوب ميكند كه وارث انبياءاند و به در اهميت بحرانى همين بس كه سيد حيدر آملى او 
 .علوم ظاهرى اكتفا نميكنند

 . شرح بحرانى بر نهج البالغه نمايانگر آميختگى تصوف و تشيع و حكمت است

را در قالبى فلسفى و عرفانى بريزد) ع (كار اصلى او اين بود كه سخنان حضرت على  . 

بهمين جهت به منظور بيرون كشيدن معانى , ه اند تشيع و تصوف را يگانه كنندبحرانى پيشرو كسانى است كه كوشيد
داده است و بدين ترتيب سرمشق سيد ) ع (عرفانى ـ فلسفى از نهج البالغه صبغه اى عارفانه به سخنان اميرالمؤمنين 

 . حيدر آملى و ديگر سالكان اين طريق گرديده است

ام ببريم كه حكيمى اشراقى شيعى است و سيد حيدر آملى در كتاب جامع در اينجا بايد از افضاللدين كاشانى ن
االسرار به صراحت او را در شمار كسانى ذكر ميكند كه پس از پرداختن به فلسفه و علوم رسمى ظاهرى به صراط 

, تصوف تشيع و , 2/120, تاريخ فلسفه اسالمى (اهل حق رو نهاده اند و افضل الدين يكى از بزرگترين آنان بود 
95ـ  97 ,كامل مصطفى  ). 
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مهمترين امرى كه شكل و محتواى انديشه عرفانى شيعى را از قرن هفتم به بعد تعين ميبخشد ادغام انديشه ابن عربى 
 . در الهيات شيعى است

صدرالدين محمد تركه ) 1: جريان ادغام عرفان ابن عربى در الهيات شيعى بوسيله متفكران زير انجام گرفته است 
نوه او صاينالدين على تركه كه شرحى بر كتاب فوق به نام ) 2, اصفهانى كه اثر مهم او كتاب قواعدالتوحيد است 

 . تمهيد القواعد فيالوجود المطلق نوشته است
اين كتاب براى پى بردن به حكمت شيعى حائز اهميت بوده و هنوز هم يكى از امهات كتب درسى در عرفان نظرى 

جب برسى كه در ميان آثار او كتاب مشارق االنوار از همه مهمتر است و به عنوان ديباچه اى بر حافظ ر) 3, است 
مهمترين و تعيين كننده ترين نقش از آن سيد حيدر آملى است, در اين جريان ) 4, حكمت شيعى تلقى ميشود  . 

ات كند و عقيده دارد كه آملى در نوشته هاى خود مخصوصا جامع االسرار ميكوشد وحدت تصوف و تشيع را اثب
 . شيعى و صوفى دو اسمند براى يك معنى

در كتاب جامع االسرار مؤلف كوشيده است تا تصوف را با تشيع پيوند دهد و يكسانى مشرب تصوف و مذهب 
شيعى امامى را با يكديگر ثابت كند چنانكه خود ميگويد اين كتاب مبتنى است بر سخنان محققان از اهل اهللا كه 

جامع (ه ناميده ميشوند و موافق است با مذهب شيعه اماميه و مطابق است با اصول و قواعد هريك از اين دو صوفي
و نيز از آغاز جوانى بلكه از دوران كودكى تا كنون كه ايام پيرى است در تحصيل معارف حقه اجداد , )3, االسرار

حسب ظاهر كه شريعت خاصه اماميه از فرق اسالمى  هم بر, كه همانا امامان معصومند كوشا بوده ام , طاهرين خود
است و هم بر حسب باطن كه حقيقت ويژه طايفه صوفيه از ارباب توحيد است و همواره در صدد پيوند ميان آنها و 
مطابقت يكى با ديگرى بوده ام و در اين كار جز اينكه مذهب آباء و اجداد طاهرين خود را از حيث ظاهر و باطن 

نيت ديگرى نداشته ام مساعدت كنم  . 

اكثر صوفيه از روى نادانى تصور ميكنند كه ائمه معصومين از فضيلت عرفان عارى بوده اند و شيعه نيز مى پندارند كه 
9و  5, جامع االسرار(فضايل ائمه منحصر بوده است به همين علومى كه در ميان آنها متداول است  ( 

انديشه هاى عرفانى ابن عربى استاساس كار حيدر آملى پيوند ميان تشيع و   . 

تاريخ فلسفه اسالمى(نظريه توحيد او بر وحدت وجود ابن عربى استوار است  و سخنان وى در باره اسماء  (2/140 , 
, با ابن ابى جمهور احسائى و كتاب مهم او المجلى ) 5, و صفات الهى و مظاهر آنها ادامه تعليمات عارفان است 

اق سهروردى و عرفان ابن عربى و سنت شيعى كامل ميشودپيوند ميان حكمت اشر . 

آميخته با مباحث فلسفى و عرفانى و قواعد سير و سلوك متصوفه و خالصه اى از , مجلى كتابى است در كالم شيعى 
 . تهذيب اخالق

بويژه (عرفان و ) مخصوصا افكار شيخ اشراق (ابن ابى جمهور در اين كتاب كوشيده است تا ميان علم كالم و فلسفه 
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تشيع را با تصوف سازگار سازد, تطبيق دهد و با تأ ويل آيات و روايات ) عقايد ابن عربى و شارحان او . 

به همين جهت است كه برخى از محققان او را از ادامه دهندگان كار سيد حيدر آملى در توجه به حكمت الهى 
در به وجود آمدن و شكوفائى مكتب فلسفى اصفهان  و از عوامل مؤثر, شيعى و آميختن آن با عرفان ابن عربى 

دانسته اند) ميرداماد و مال صدرا و شاگردان آنها( . 

( 1/209تاريخ فلسفه اسالمى  ). 

ع (در قرن هشتم و نهم حكمت اشراق سهروردى با عرفان ابن عربى و تعليمات ائمه اطهار  بوسيله سيد حيدر آملى  (
 . و ابن ابى جمهور در هم آميخت

موعه اين تأ مالت در مكتب اصفهان در آثار ميرداماد و مال صدرا و قاضى سعيد قمى و فيض كاشانى و بسيارى مج
 .ديگر از متفكران اين دوره شكفته گرديد

در اين مكتب مشرب جديد ابن سينا كه به رنگ سهروردى در آمده و در كوره ذوق مشتعل او پرداخت شده بود 
, شكفتگى فلسفه در اسالم (و تأ ثير آن نزد حكماى شيعه تا امروز باقى مانده است سرنوشت بينظيرى حاصل كرده 

چهره هاى درخشان مكتب اصفهان كه نمايانگر ) شماره يك , سال ششم , مجله دانشكده ادبيات تهران , مقاله كربن 
رترين شخصيت مكتب اصفهان ـ مير محمد باقر داماد كه از پايه گذاران و مؤث1: حقيقى حكمت شيعى اند عبارتند از

 .بشمار ميرود
ميرداماد بيش از هركس در احياء فلسفه بوعلى و حكمت اشراقى در زمينه تشيع و آماده ساختن آن براى اثر جاودانى 

452ص , مكتب اصفهان  , 2ج, تاريخ فلسفه در اسالم ( مال صدرا نقش داشته است  ). 

رداماد بودـ سيد احمد علوى كه از شاگردان معروف مي 2 . 

به شرح آخرين فصول الهيات شفا ميپردازد كه در , اين دانشمند در شرحى كه بر كتاب شفاى ابن سينا نوشته است 
 .آن ابن سينا انديشه امام بمثابه انسان كامل و سلطان معنوى جهان را بيان ميكند

مشخص كننده حكمت نبوى شيعى است, اين انديشه   . 

كامل در مقدمه حكمة االشراق سهروردى دارد و پيوندى با مفهوم حكيم . 

سيد احمد نشان ميدهد كه چگونه تصور آرمانى حكيم در شخص امام تحقق پيدا كرده و چگونه شخص امام نسخه 
62, فلسفه ايرانى و فلسفه تطبيقى (اى است كه تمامى عوالم وجود بر آن نقش بسته است  ). 

3 سته ترين چهره هاى حيات معنوى و از مظاهر اصلى تفكر اسالمى در عالم ـ صدرالمتأ لهين شيرازى كه يكى از برج
 . تشيع است

و از سوى ديگر , صدرا از يك سو با صورت منطقى دادن به كشف و شهود عارفان مخصوصا ابن عربى و پيروان او
ع(با بيرون كشيدن مضامين فلسفى از اقوال ائمه  مكتب تازه اى از بخصوص آنچه در نهج البالغه مستتر است  ( 
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و از اين طريق براى نخست بار آنچه را كه ميتوان دقيقا حكمت اسالمى ) حكمت متعاليه  = ) حكمت بنياد نهاد
 .شيعى ناميد پايه گذارى كرد

شهود عرفانى و احاديث نبوى و آيات قرآنى است, آثار مال صدرا تركيبى از قضاياى منطقى   . 

تفكر بحثى و عقلى را , معنى باطنى وحى را به اثبات ميرساند و با شهود عقالنى  ,او با تأ ويل رمزى متون مذهبى 
مال صدرا با اين شيوه بود كه به تركيب فلسفه و دين در پرتو معرفت  ,تابح حقايق كلى شناخت عرفانى ميكند

زالى و سهروردى و هدفى كه فارابى و ابن سينا بدنبالش بودند و غ, عرفانى و نظرگاه كلى اسالمى توفيق يافت 
تمامى آن سلسله از حكمائى كه از عهد سلجوقى تا دوره صفوى در پى هم آمدند در تحققش كوشيدند بى شك 

 .تمام حيات معنوى و عقلى شيعه در سه قرن اخير به گرد نام صدر المتأ لهين ميگردد
و عقل و كشف و شهود است ـ مهمترين شاگردان اين حكيم ـ كه آثارشان نمايانگر هماهنگى كامل ميان وحى 

محسن فيض كاشانى كه بارزترين چهره حكيم شيعى مكتب صدرالمتأ لهين است) 1: عبارتند از  . 

 . افكار فيض نشان دهنده آخرين درجه همبستگى حكمت و تشيع است
تحرير  كوشش فيض مصروف هماهنگ ساختن ديدگاه هاى باطنى و ظاهرى بود و اثر او به نام محجة البيضاء ـ كه

 . شيعى كتاب احياء العلوم غزالى است ـ نشان دهنده حيات روحانى و معنوى و عرفانى اوست

 . فيض بر اين نكته تأ كيد ميورزد كه حكمت حقيقى اساسا از روح مقدسص انبيا سرجمشه گرفته است
و تزكيه باطن پيش گيرد تا به هرآنكه طالب انس با اين حكمت است بايد دست به دامان انبياء و اولياء بزند و تأ مل 

46, مقاله مكتب اصفهان , 2ج , تاريخ فلسفه در اسالم (مقصود نائل آيد  ). 

 .قاضى سعيد قمى كه از برجسته ترين نمايندگان عرفان شيعى امامى بشمار مى رود (2
 . اثر عظيم او در حكمت شيعه شرحى است كه بر كتاب التوحيد شيخ صدوق نوشته است

با شرح صدرالمتالهين بر اصول كافى كلينى مقايسه شدنى استاين كتاب   . 

نام ميبريم كه هرچند , شارح مشاعر و عرشيه مال صدرا و زيارت جامعه , در پايان اين مقال از شيخ احمد احسائى 
به , مخالف مكتب صدر المتأ لهين بوده است اما نبايد سهم او را در تداوم و گسترش حكمت و عرفان شيعى 

فراموش كرد, ورتى كه در نوشته هاى ابى جمهور احسائى مطرح شده است ص . 

ج , ترجمه اسداهللا مبشرى , هانرى كربن , تاريخ فلسفه اسالمى , 1930بيروت , عبداهللا نعمه , فالسفة الشيعه  : منابع
تاريخ فلسفه اسالمى, 1361تهران , 1 فلسفه ايرانى و , 1369تهران , 2ج , هانرى كربن ترجمه جوا طباطبايى  , 

تشيع و تصوف, 1369تهران , ترجمه جواد طباطبائى , هانرى كربن , فلسفه طبيقى  ترجمه , كامل مصطفى الشيبى  , 
مجموعه , شيعه , 1362تهران , زرين كوب , دنباله جستجو در تصوف ايران , 1359تهران , عليرضا ذكاوتى 

با مقدمه , سيد حيدر آملى , جامع االسرار, چاپ قم هجرت , مذاكرات محمد حسين طباطبائى با هانرى كرين 
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 . هانرى كربن
 صمد موحد 

 ادب 

 

 . ادب و ادبيات و قلمرو شعر و شاعرى در ميان شيعيان از آغاز مرتبتى بلند داشته است
لندگى در با, در شعر و ادب و فصاحت و بالغت كم نظير او در سخنورى ) ع (شايد مهارت و توانمندى امام على 
ستيزه ها و جدالهاى سياسى و شورشگريهاى انقالبى شيعيان در , اما بى گمان , شعر و ادب شيعى مؤثر بوده است 

 . عصر اموى و عباسى در گسترش و توسعه ادب شيعه مخصوصا در حوزه شعر و شاعرى نقش مهمى ايفا كرده است
روح حماسى , و شمارى از خاندان پيامبر) ع (م حسين بويژه پس از حادثه عاشورا در كربال و شهادت مظلومانه اما

 .شيعه در قالب نثر و نظم پرشور تجلى پيدا كرد

 . از آغاز تا كنون هيچ حادثه اى چون حادثه كربال محور و مضمون ادب شيعه نبوده است
 . صدها كتاب و هزاران شعر در باره كربال به زبان عربى و فارسى پديد آمده است

غدير نيز جايگاه بلندى در ادب شيعه دارد و غديريه هاى فراوانى در قرون اوليه اسالمى سروده شده است البته مسئله  
. 

 . كه عالمه امينى بخش زيادى از اين غديريه ها را در مجلدات مختلف كتاب الغدير گرد آورده است

اسى پاسخ گويى به افتراهاى به طور كلى ميتوان گفت مضامين مهم ادب شيعى در ادب عرب در عصر اموى و عب
و دفاع از حقوق ايشان و تفصيل حوادثى ) ع (مخالفان و شرح مظالم حكام جور و ذكر مصائب و مراثى اهل بيت 

و كشتار انقالبيون بنى هاشم چون محمد بن عبداهللا محض و زيد بن ) ع (چون فاجعه طف و حبس و شهادت ائمه 
و اثبات افضليت و خالفت او و ذكر ) ع (معجزات و مناقب امام على  على بن حسين و يحيى بن زيد و نيز شرح

ع (احاديثى در فضايل ائمه اطهار  و برشمردن مطاعن غاصبان در حق ايشان و تخطئه آراء و فتاوى بعض فقهاى اهل  (
 .سنت است و در همه آنها روح انقالب و دعوت به قيام مسلحانه و حالت تعرض و حماسه به چشم ميخورد

)در حقيقت ادب شيعه در لفظ و معنى پيرو كالم على  بوده و بر محور خونخواهى وانتقام از ) ع (و ائمه اطهار ) ع 
دايرة المعارف (ستمكاران و انتظار بهبود و فرج و اطمينان از آينده بهتر يعنى پيروزى تشيع بر تسنن پيش رفته است 

2/36, تشيع  ). 

سيد حميرى و كميت بن زيد , دعبل خزاعى , فرزدق , چون حسان بن ثابت  در ادب عرب شاعران بلند آوازه اى
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سيد مرتضى برخاستند و جملگى در گسترش فرهنگ انقالبى شيعه نقش مؤثرى بازى كردند , سيد رضى  ,اسدى 
وشته در ن, )در مورد ادب شيعه به زبان عربى و شاعران و اديبان شيعى مقاله ادب شيعه در دايرة المعارف تشيع (

 .حاضر اختصاصا به اديبان و شاعران شيعه مذهب ايرانى كه به زبان فارسى اثرى پديد آورده اند پرداخته ميشود

از آغاز گسترش زبان فارسى با اينكه مذهب رايج و غالب در ايران تسنن بوده معهذا كمتر ديوان يا كتابى موجود 
عه توجه نشان نداده باشداست كه در آن نويسنده يا شاعر به پيشوايان مذهب شي . 

در اشعار خود استفاده كرده و ) ع (از جمله بيشتر سرايندگان فارسى زبان از آغاز تا كنون از سخنان حضرت امير 
 .جمله هاى كوتاه سخنان آن حضرت را در آثار خود ترجمه كرده و به كار گرفته اند

ئى مروزى شيعه مذهب بوده اندو كسا) ق  329(رودكى , از سرايندگان نخستين فارسى زبان  . 

رودكى نخستين شاعر برجسته زبان فارسى مذهب اسماعيليه داشت, براساس روايات مختلف   . 

او كه نام استاد شاعران و مقدم شعراى عجم را به خود گرفته بود پس از گرويدن نصر بن احمد سامانى به مذهب 
به آن مذهب در آمد, اسماعيلى  . 

د او چنين اعتقادى استنباط نميگردداما از اشعار موجو . 

از رودكى شنيدم استاد شاعران كاندر جهان به : ولى معروفى بلخى از شاعران دوره در ضمن اشعارى چنين گفته 
تاريخ ادبيات در ايران (كس مگر و جز به فاطمى  326ـ  1/371 , ). 

 . كسايى مروزى مهمترين و نخستين شاعر شيعه مذهب فارسى زبان است

ق زاده شد 341سايى در سال ك . 

ق زاده شد و در همه جا از  394ق در قيد حيات بوده اما اگر قول ناصر خسرو را كه خود در سال  391او مسلما تا 
كسايى تا سال ها بعد زنده بوده است, پيرى كسايى و زنده بودن او سخن رانده صحيح بدانيم   . 

و به سرودن مواعظ و اشعار مذهبى پرداخت, ر اواخر عمر پشيمان شدكسايى در آغاز شاعرى مديحه سرا بوده اما د  
. 

كسايى به طور قطع پيرو مذهب شيعه دوازده امامى بوده و اين امر غير از تصريح صاحب كتاب النقض از اشعار خود 
 .او هم بر ميĤيد

وده استاحتماال در آن زمان تعداد شيعيان دوازده امامى در خراسان رو به افزايش نهاده ب  . 

كسايى با بيان مناقب خاندان پيامبر و سرودن مراثى براى شهداى اين خاندان كه همواره مورد ستم و ازار بنى اميه و 
 . بنى عباس بودند همدردى مردم ايران را با آن خاندان باز گفته است

ر دست نيست اما از همين هرچند ديوان كامل او اكنون د, قصيده مسمط او كهن ترين سوكنامه ماجراى كربالست 
اعتقاد كامل او به مذهب شيعه نمودار ميگردد, مقدار بازمانده  . 
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 . ديوان اشعار او تا قرن ششم وجود داشته و عبدالجليل رازى در كتاب النقض به آن اشاره كرده است
, رياحى (است  سديد الدين عوفى هم تصريح كرده كه ديوان كسايى همه در زهد و وعظ و مناقب اهل بيت نبوت

به بعد 26 .( 
سبك كسايى از نظر انديشه و بيان همان است كه در شعر شاعران شيعى بعد از او چون قوامى رازى و حسن متكلم 

كاشى و حمزه كوچك نمودار شد از اين رو وى را ميتوان پيش كسوت همه شعراى شيعه مذهب زبان فارسى 
 . دانست

ن برجسته آل بويه چون معزالدوله و عضدالدوله رواج كامل يافتتشيع در ايران بعد از ظهور پادشاها  . 

ق بر تخت نشست در ترويج اين مذهب بسيار كوشا بود 338معزالدوله كه در سال  . 

او فرمان داد كه هرساله از روز اول ماه محرم كارهاى ديوانى و جارى و كسب مردم تا روز عاشورا تعطيل گردد و 
غول شوندمردم همه به عزادارى مش . 

فردوسى شاعر بزرگ ملى ايران است, از شاعران برجسته عهد غزنوى   . 

شايد علت اصلى اختالف او با سلطان محمود غزنوى اين بود كه وى سنى متعصبى بود چنانكه فردوسى در هجونامه 
در جاى ديگر  مرا غمز كردند كان پر سخن به مهر نبى و على شد كهن و: محمود به اين نكات اشاره كرده است 

اگر چشم دارى به ديگر سراى به نزد وصى و نبى گير جاى گرت زين بدآيد گناه من است چنين است و : گفته 
پيمبر بدو اندرون با على همه اهل بيت نبى و : اشاره دارد) ع (آئين و راه من است در جاى ديگر به نام حضرت امير
ت را مورد استفاده قرار داده و البته صريحا در اينگونه موارد وصى فردوسى هم چنين فرازهايى از سخنان آن حضر

ع(بهره ادبيات از سخنان على (نام امام را نياورده است  206, دكتر سيد جعفر شهيدى  ,(  ). 

فردوسى را رافضى خوانده است, نظامى عروضى نويسنده چهار مقاله   . 

عه داشته اما دقيقا معلوم نيست كه او پيرو كدام يك از از مجموع شواهد برميĤيد كه فردوسى به طور قطع مذهب شي
زيدى و يا اثنى عشرى بوده است, مذاهب سه گانه اسماعيلى   . 

اسماعيليه از همان زمان در خراسان نفوذ بسيار داشتند و چون براى تبليغ و دعوت مردم ناگزير مقاصد خود را به زبان 
عصر از اهميت بسيار دارندمردم ناحيه نشر مى دادند در ادب فارسى آن  . 

توجه شديد آنان به تأ ليف كتب و رساالت متعدد به زبان فارسى و سرودن اشعار با اين زبان موجب پديد آمدن آثار 
 . ارزشمندى گرديده است

كشف المحجوب اثر ابو يعقوب اسحاق بن احمد سگزى , يكى از نوشته هاى اسماعيلى كه در قرن چهارم پديد آمد
 . است

ؤلف در اواخر قرن چهارم ميزيسته و كتاب او از مهمترين آثار اسماعيليه در حكمت استم  . 
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مذهب اسماعيلى داشت و , همچنين خواجه ابوالهثم احمد بن حسن جرجانى از شعرا و فضالى اواخر قرن چهارم 
 . ناصر خسرو در جامع الحكمتين به اين نكته تصريح كرده است

بيت دارد و در آن سؤاالتى مطرح كرده بى آنكه جواب آنها را بدهد  88بان فارسى در ابوالهيثم قصيده اى به ز
1/521, تاريخ ادبيات در ايران ( ). 

 .غضايرى رازى از شاعران بزرگ ديگر اين دوره و از مداحان آخرين امراى ديلمى هم برمذهب تشيع بود
خاص سلطان از مسافرت به غزنين هراسناك بود او هرچند سلطان محمود غزنوى را مدح ميكرد اما به سبب تعصب . 

 .ناصر خسرو نخستين سخنور برجسته اسماعيلى در همين زمان ظهور كرد
ق زاده شد و پس از بازگشت از سفر حجاز و مصر و گرايش به اسماعيليه دعوت آغاز كرد و  394او در سال 

 .فعاليت خود را از اوائل عهد سلجوقى رسما شروع نمود
و نويسنده و حكيم و متكلم بزرگ و ملقب به حجت خراسان بود و بر اثر تبليغات او فرقه خاصى در درون  او شاعر

 .اسماعيليه به نام ناصريه به وجود آمد كه تا چندى پس از او به حيات خود ادامه ميداد
 . اطالعات وسيع ناصر خسرو موجب ايجاد آثار متعددى به زبان فارسى شد كه اغلب در دست است

بيت دارد و احتماال تنها قسمتى از آثار منظوم اوست11047ديوان اشعار وى در حدود   . 

بيان كرده اند در ديوان خود ) ع (وى مهمترين دالئلى را كه شيعيان براى اثبات خالفت و اولويت حضرت على 
 . آورده است

امامان شيعه به بزرگى و جاللت ياد ميكند او تنها مذهب شيعه را بر حق ميداند و همه را به آن فرا ميخواند واز . 

حسين و حسن را شناسم حقيقت به عالم گل و يا سمين محمد و در ابيات زير تأ ثر خود را از فاجعه : در جائى گويد
دفتر پيش آر و بخوان حال آنك شهره از او شد به جهان كربالش تشنه شد و كشته و نگرفت : كربال نشان داده 

مهدى محقق , بيست گفتار در مباحث علمى و فلسفى و كالمى (و شرف مصطفاش  دست حرمت و فضل , 282). 

مؤلفان متعدد ديگر در تمام آن عصر در قالع و دژهاى اسماعيليه سرگرم تأ ليف كتاب به , هم زمان با ناصر خسرو
ده و از ميان رفتندزبان فارسى بودند كه البته بيشتر آنها پس از فتح اين قلعه ها به دست مخالفان افتا . 

اين قصيده را شاعر به مناسبت قتل اتابك قزل ارسالن , از شاعر اسماعيلى ديگر به نام حسن قصيده اى بر جاى مانده 
ق به دست اسماعيليه سروده است 587پادشاه آذربايجان در شعبان   . 

 .از اين شاعر نام و نشانى در كتب تراجم و احوال به دست نيامد
او را نخستين بار والديمير ايوانف دانشمند اسماعيلى شناس روسى ضمن رساله اى به چاپ رساند و از  قصيده بلند

 .آن پس محمود فرخ شاعر ايرانى آن را همراه با مقدمه اى در مجله يغما طبع كرد
( 115ـ  113, يغما ). 
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است از شاعران پس از ناصر خسرو كه منسوب به تشيع شده اند مشهورتر از همه انورى  . 

اما اين معنى از ديوان اشعار , را قاضى نوراهللا شوشترى در مجالس المؤمنين شيعى مذهب خوانده ) ق  547م (انورى 
او استنباط نميشود و بعيد است كه شاعرى شيعه مذهب بتواند در دربار سلجوقيان كه سنى متعصب بوده اند زيسته 

عدل و نصفت عمر ياد كرده است  به ويژه كه او در اشعار خود چند بار از, باشد ( 2/668, تاريخ ادبيات در ايران  ). 

البته سنايى , از سنايى به عنوان بزرگترين شاعر شيعى نام برده , عبدالجليل قزوينى رازى مصنف كتاب نقص 
گرددسروده و از مضامين اشعار او عشق و عالقه به خاندان پيامبر استنباط مي) ع (قصايدى در ستايش حضرت رضا  . 

دين را حرمى است در خراسان دشوار ترا به محشر : اين است ) ع (مطلع يكى از قصايد او در مدح حضرت رضا
آسان پس از سنايى شاعر سده بعد يعنى خاقانى شروانى هم با اينكه شافعى مذهب بوده در قصيده اى آرزو و اشتياق 

ع(خود را به زيارت مرقد على بن موسى الرضا  , ضياءالدين سجادى , زيارت هاى شاعرانه (ده است آشكار كر ( 
42). 

 . مشهورترين سراينده شيعه مذهب از آغاز تا قرن ششم هجرى قوامى رازى است
بدرالدين قوامى رازى از شاعران نيمه اول سده ششم و از مداحان شرف الدين محمد بن على مرتضى رئيس رى 

ه استق حيات داشت 556بوده و مسلم است كه تا سال   . 

اين شرف الدين محمد و پدرانش نقابت و رياست علويان را در قم و رى بر عهده داشته و از جمله ممدوحان قوامى 
 .بوده اند

قوامى نخستين شاعر فارسى زبان است كه در اشعارش صريحا به تشيع خود اعتراف كرده و به حقانيت مذهب تشيع 
صريح نموده استو به عدل خدا و امامت ائمه دوازده گانه ت  . 

 . نقض اثر عبدالجليل قزوينى نخستين مأ خذى است كه از او ياد كرده
ق تأ ليف شده و معلوم است كه قوامى در آن تاريخ در قيد حيات نبوده است 560اين كتاب در حدود سال   . 

 . ديوان او به همت شادروان جالل الدين محدث ارموى به طبع رسيده
و نيز اشعارى در پند و اندرز است) ع (و ائمه اطهار ) ع (قصايدى در مدح حضرت امير اين مجموعه مشتمل بر   . 

 .شاعر عموما اين اشعار را با مدح نقباى رى به پايان ميبرد

دعوت به خداپرستى و اثبات عدل خداوند و پرهيز از , اشعار قوامى غالبا حاوى مطالب بلند و مضامين حكيمانه است 
عتبارى آن و ترغيب به آخرت از محتويات اشعار اوستدنيا و شرح بى ا  . 

قوامى از اينكه بر مذهب شيعه است بارها مباهات نموده و از اين رو اشعارش در ميان گروه شيعيان آن روزگار رواج 
 .فراوان يافته بود

 . از مضامين برخى ديگر از ابيات قوامى استنباط مى گردد كه از گروه مناقب خوانا بوده است
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 .مناقب خوانى شغلى بود كه شيعه براى كسب توانايى بيشتر براى نشر مذهب خود پيدا كرد
 .مناقب خوانان احتماال از دوره آل بويه در عراق پديد آمدند

را در كوى و برزن و بازار ميخواندند) ع (يا ساير ائمه ) ع (آنان قصيده هاى شيعيان در مدح على  . 

بعضى از اصول مذهب يا شرح كارهاى پلهوانى حضرت امير از جمله موضوعات مورد ,  افزون بر ذكر مناقب امامان
 . عالقه آنان بوده است

( به بعد 2/192, تاريخ ادبيات ايران  ). 

 64, كتاب النقض (در مقابل گروه فضائل خوانان پيدا شدند كه وظيفه آنان شرح فضائل ابوبكر و عمر در معابر بود 
65ـ  ). 

نوعى بسيار مؤثر از دعوت به مذهب و تبليغ آن در آن وقت بوده است و گاهى در افراد عادى تأ مناقب خوانى 
 . ثيرات حيرت انگيز بر جا مينهاده است

پس از اين دوره سرودن شعر در مناقب و مراثى اهل بيت رواج يافت و به ويژه در قرن هفتم بين شاعران شايع 
 .گرديد

هب در ين مقوله طبع آزمائى كردندحتى برخى از سرايندگان سنى مذ . 

اى قوم درين عزا : سيف الدين محمد فرغانى شاعر حنفى مذهب مرثيه زيبائى با مطلع در باره فاجعه كربال سرود
سروده ) ع (بگرييد بر كشته كربال بگرييد اين قصيده يكى از نخستين اشعار فارسى است كه در رثاى حسين بن على 

, ات آن بر ميĤيد كه در آن وقت هم وعاظ بر منابر سخن رانده و ديگران گريه ميكردندشده از مضمون برخى ابي
در گريه سخن نكو نيايد من مى گويم: چنانكه گويد شما بگرييد تعدادى ديگر از شعراى اين دوره چون امامى  , 

د و اشعارى در سعيد هروى و حسن كاشى قصاي, خواجوى كرمانى , سلمان ساوجى , فخرالدين عراقى , هروى 
تاريخ ادبيات در ايران(مناقب با مراثى خاندان پيامبر سرودند   , 3/336). 

سراينده برجسته ديگر ابوالمفاخر منجيك فاخر رازى است كه شاعر كامل فاضلى بوده و اشعارى در مدح امام رضا 
ن اشك زليخا بريخت يوسف بال مرصع بسوخت مرغ ملمع بد: يكى از قصايد او به اين مطلع است , سروده ) ع (

گل پيرهن قاضى نوراهللا شوشترى بخشى از اين قصيده را در مجالس المؤمنين آورده و گروهى برآن شرح نوشته 
 .اند

( 48, دكتر سجادى , زيارت هاى شاعرانه  ). 

 .در زمينه ادبيات منثور شيعه مهمترين اثرى كه در قرن ششم پديد آمد كتاب موسوم به نقض بود
لى آن بعض مثالب النواصب فى نقض بعض فضائح الروافض و مؤلف آن عبدالجليل قزوينى رازى از علما و نام اص

ق نوشته است 560دانشمندان شيعه اين سده و كتاب خود را در حدود سال   . 
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نان و تفاسير اين عهد است كه مشهورترين آن تفسير ابوالفتوح رازى مشهور به روض الج, آثار ديگر منثور اين سده 
روح الجنان است مؤلف آن جمااللدين ابوالفتوح حسين بن على رازى از مفسران و عالمان سده ششم و تفسير وى 

يگى از مشهورترين تفاسير قرآن در باره قرآن نوشته و احاديثى را كه در باره ثواب قرائت قرآن روايت شده ياد 
 . نموده است

ق نگارش آن به اتمام رسيده و  577محمود نيشابورى است كه در سال  اثر ديگر البصائر فيالتفسير اثر محمد بن
 . بخشى از آن موجود است

مذهب شيعه در سده هفتم و هشتم هجرى به سرعت راه ترقى پيمود و به تدريج زمينه گسترش آن در سراسر ايران 
 .فراهم ميĤمد

ن اشعار در مرثيه امامان و شهيدان رواج تظاهرات عادى پيروان اين مذهب در ايام سوگوارى و ساختن و خواند
 . كامل يافت

 . از شاعران مشهور اين عصر برجسته تر از همه ركنالدين دعويدار قمى است
 .او شيعى مذهب و به دو زبان فارسى و عربى شعر ميسرود

ام در همان شهر ركنالدين دوران كودكى و جوانى را در زادگاهش قم به سر برد و پس از آن به تبريز رفت و سرانج
 . درگذشت

 . او با كمال الدين اسماعيل اصفهانى روابط حسنه اى داشت
تاريخ ادبيات در (ديوان وى مشتمل بر قصايد گوناگون است و برخى از آنها را در مدح سادات قم سروده است 

3/346, ايران  ). 

به سعيد هروى استسراينده ديگر سده هفتم خواجه سعيدالدين هروى متخلص به سعيد و مشهور   . 

 .او شيعى مذهب و قصيده سرائى متبحر بود
قصايدى سروده اما اكنون اصل ديوان او برجاى ) ع (وى در مدايح و مناقب ائمه اطهار , به گفته تقيالدين كاشى 

 . نمانده است
از جمله , آمده در سده هشتم چند شاعر گمنام شيعى مذهب ديگر پيدا شدند كه بخش كمى از اشعار آنها به دست 

 . نصرت علوى رازى كه يك قصيده و رباعى از اشعار او در جنگ خطى باقى مانده است
سروده است) ع (وى ظاهرا از علويان بوده و اشعار بسيارى در مدح ائمه   . 

 . از برخى ابيات او استنباط ميشود از جمله مناقب خوانان بوده است
( 178ـ  173, افشار ). 

) ع (حمزه كوچك ورامينى و شهاب سمنانى اشعارى از آنها در مدح حضرت امير , ديگر اين عهد از شاعران گمنام
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تاريخ ادبيات در ايران (باقى است ) ع (و ائمه  , 178). 

 .از آثار منثور اين عهد بايد كتاب مشهور تبصرة العوام فى معرفة مقاالت االنام را نام برد
در ذكر ملل و نحل است كه توسط يكى از علماى شيعه در اوائل سده هفتم  اين كتاب از جمله آثار برجسته فارسى

 . تأ ليف شده و عده اى مؤلف آن را سيد مرتضى علم الهدى دانسته اند كه در نيمه اول اين قرن ميزيسته
 . اما اين روايت مسلم نيست

تاريخ ادبيات در ايران (ين گروه شده است از باب نوزدهم تبصرة العوام به بعد وقف مقاالت در باره شيعه و دفاع از ا
 ,2/1033 ). 

اثر ديگر احسن الكبار فى معرفة االئمة االطهار از محمد بن ابى زيد بن عرب شاه بن ابيزيد حسينى علوى ورامينى 
نثر آن هم از نظر مذهبى و هم از , باب در سرگذشت پيشوايان شيعه ساخته  78ق در  739است كه آن را در سال 

706, دانش پژوه , چهار كتاب ارزنده شيعى (ادبى ارزشمند است  نظر ). 

در اين دوره شعر فارسى از جهت كميت و تا حدى از نظر , قرن نهم دوره شكفتگى شعر مذهبى فارسى است 
 .كيفيت ترقى كرد

 .سرايندگان متعددى در اين عصر پيدا شدند

عران بودندشاهزادگان تيمورى هم خود مروج شعر و هنر و مشوق شا . 

در اين دوره براى ترويج تشيع موقعيت خوبى بود و شيعيان هم از فرصت استفاده نموده و براى ترويج عقايد خود در 
 .سراسر ايران پراكنده شدند و ديگر مانند سابق در مراكز و شهرهاى خاصى باقى نماندند

ار اختصاص يافتهو ائمه اطه) ص (بخشى از آثار اين دوره به شرح مناقب حضرت رسول   . 

 .اينگونه قصائد عادتا همراه با غلو در ذكر اوصاف و مناقب و كرامات پيشروان تشيع همراه بود
نخست بايد از جامى نام برد كه هرچند بر مذهب تسنن بود ولى در ضمن يكى از مثنويات خود ـ سلسلة الذهب ـ 

ع(قصيده ء ميميه فرزدق در مدح حضرت سجاد  ارسى روانى ترجمه كرده استرا به شعر ف (   . 

برخى از گويندگان اين عصر در ين راه چنان پيش رفتند كه از مجموع اشعار آنان در مناقب و مراثى ديوانى مستقل 
 .پديد آمد

نام برد) ق  875ـ  782(درين زمينه به ويژه بايد از ابن حسام خوسفى  . 

شرعيه و اطالع از اخبار و آثار و سير بزرگان دين ماهر بود ابن حسام از عالمان شيعه مذهب و در فنون ادب و علوم . 

 . قصائد وى در منقبت بزرگان دين پر است از اشاره به آيات و اخبار و استفاده از مضامين قرآن كريم
 . اثر مهم او مثنوى خاوران نامه به بحر متقارب است

و جنگهاى آن حضرت ) ع (وى در وصف حضرت على خاوران نامه را شاعر به وزن شاهنامه فردوسى و هم به تقليد 
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 . در سرزمين خاوران سروده است
بيشتر موضوعات اين مثنوى واقعيت تاريخى ندارد و قهرمانان آن نيز مجهول و مجعولند حتى اسامى طورى انتخاب 

تازى انتخاب  شده كه به هيچ زبان و مليتى شباهت ندارد اما ناظم مدعى است كه موضوع منظومه را از يك كتاب
 . كرده است

ق به پايان رساند 830ابن حسام سرودن خاوران نامه را در سال  . 

 . وى غير از اين منظومه ديوان قصايد و غزلياتى دارد و همچنين اشعارى در مراثى امامان شيعه سروده است
و لعن بر دشمنان و  )ع (موضوع قصايد او مدايح خاندان پيامبر و به ويژه حضرت امير و حضرت امام حسين 

 . بدخواهان آنهاست
او از شعراى عصر سلطان محمد خدابنده و , لطفاهللا نيشابورى : چند شاعر شيعه مذهب ديگر اين دوره به اين شرحند

سلطان ابو سعيد بود و امراى آل كرت و سربدارى را نيز درك كرد و در مدح برخى از آنها چون تاجالدين على 
آخرين امير سربدارى اشعارى ) ق  788ـ  766(يحيى كرابى و خواجه نجمالدين على مؤيد نظام الدين  , چشمى

 .سرود

به ويژه على بن ) ع (و مناقب ائمه اطهار ) ص (نعت حضرت رسول , لطف اهللا قصايد متعددى در حمد خداوند
دارد) ع (موسى الرضا  . 

رده استاو حتى از امير تيمور هم به عنوان ملجاء آل بوالحسن نام ب  . 

نياكان وى از امراى سربدارى و خودش خواهرزاده خواجه على مؤيد سبزوارى بوده است, امير شاهى سبزوارى   . 

 .امير شاهى مردى هنرمند در شعر و نقاشى و موسيقى استاد بود
ودق ب 9شمسالدين محمد بن عبداهللا كاتبى نيشابورى از شاعران بزرگ شيعه در سده ء : كاتبى نيشابورى  . 

اشعارى در زمينه هاى مختلف ديگر هم سروده است, او افزون بر قصائد شيوائى كه در مصيبت شهيدان كربال دارد  . 

از شاعران و پيشروان بزرگ اهل تصوف و در زمان خود پيروان زيادى در هند و و ايران داشت: شاه نعمت اهللا ولى   
. 

ه مذاق شيعه تبحر داشت و آثار زيادى درين مقوله از خود شاه نعمت اهللا در شرح اصول و مبانى تصوف خاصه ب
 . باقى گذاشت

 . شماره رساالت او در مسائل عرفانى و مطالب نزديك به آن بسيار زياد و اشعارش هم فراوان است

هزار بيت دارد 13قسمت بزرگى از رساالت او طبع شده و ديوانش انتشار يافته وى در حدود  . 

4/228, تاريخ ادبيات در ايران (ا زبان بسيار ساده بيان شده است اشعار و مقاالت او ب ). 

از پيروان خاندان شيخ صفى الدين اردبيلى و خانواده او از سادات حسينى تبريز بوده اند: قاسم االنوار . 
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 . تخلص وى در شعر قاسم و قاسمى است
ق در گذشته است 837وى ظاهرا در سال   . 

مال حسين كاشفى است, شاخص ترين چهره , ن دوره در ادبيات منثور مذهبى اي  . 

كمال الدين حسين كاشفى سبزوارى مشهور به مال حسين كاشفى از دانشمندان قرن نهم و آغاز قرن دهم هجرى 
 . است

 . او در شمار نويسندگان پركار مشهور زبان فارسى است كه آثار متعددى از خود برجاى نهاده است
ق در بيهق زاده شد و روزگار جوانى را در آن شهر به وعظ گذراند 9مه اول قرن مال حسين در اواسط ني . 

 .چون آواز خوبى داشت و اطالعاتش هم زياد بود اندرزهايش مورد قبول همه بود

 .اما گروهى در اينكه او واقعا بر مذهب شيعه بوده ترديد كرده اند
يم االيام شيعه بوده و آن شهر هم از مراكز شيعه نشين ايران ولى انتساب وى به سبزوار كه مردم آن به تمامى از قد

 .بوده اعتقاد او را به تشيع نشان ميدهد
 . مال حسين مردى عالم و آزاده و شاعر و نويسنده بود و گرفتار تعصب نبوده است

 .مشهورترين كتاب او روضة الشهداء نام دارد
شيعيان در آمد و نام اين مجالس از عنوان كتاب ياد شده  درين عصر مجلسهاى روضه خوانى در شمار مراسم مكرر

 . گرفته شده است

در ذكر مصيبت اهل بيت و , ق يعنى يكسال پس از اعالم پادشاهى شاه اسماعيل  908كاشفى اين اثر را در سال 
 . واقعه كربال نوشت

زاداران واقعه كربال گرد از آن پس رسم شد كه روضه خوان يعنى خواننده اين كتاب آن را در مجلسى كه ع
 .ميĤمدند برفراز منبر ميخواند و ديگران ميشنيدند و گريه ميكردند

 . پس نام آن مجلس روضه خوانى شد و تا امروز اين اصطالح رايج است
, بهار, سبك شناسى (روضة الشهداء به نظم و نثر است و به خاطر شهرت آن دو بار به تركى ترجمه شده است 

3/195 ). 

ثار منثور ديگر اين دوره جالءاالذهان در تفسير قرآن اثر ابوالمحاسن حسين بن حسن جرجانى استاز آ  . 

ق بوده و تفسير خود را موافق اخبار اهل بيت و خاندان عصمت نگاشته است  10يا  9مؤلف احتماال از علماء قرن 
123, شفيعى , مفسران شيعه ( ). 

ع از زمان شاه اسماعيل بنياد گذار سلسله صفويه مذهب رسمى ايران شدمذهب تشي: از دوران صفويه تا عصر حاضر . 

صفويان كه خود را به خاندان رسالت منسوب ميداشتند پس از ايجاد سلسله صفوى و رسمى كردن مذهب شيعه در 
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 .كشور در ترويج آن كوشش فراوان كردند

يج سياسى و اجتماعى و ادبى خاصى را درين اقدامات مساعد شاه اسماعيل در راه تقويت و ترويج اين مذهب نتا
 . سرزمين بهمراه داشته است

اختالف ميان پيروان تشيع و تسنن در ايران پيوسته از موجبات جدائى و افتراق بوده است, تا پيش از آن   . 

ز حمايت در دوره تيموريان روى هم رفته شيعيان در پيروى از عقايد خود و اشاعه افكار خويش آزادى داشتند و ا
سالطين تيمورى چون سلطان حسين بايقرا بهره مند بودند و در اين زمان گويندگان و اديبان شيعى آثار فراوانى پديد 

 .آوردند
در دوره صفوى هرچند ادبيات مذهبى رونق يافت اما در مجموع به واسطه توجه سالطين آن سلسله و علماى دينى به 

اديبان و شاعران برجسته اى همانند ساير ادوار درين عصر به وجود , ر شرعيات دانشهاى مذهبى و اهتمام آنها به نش
 .نيامدند

نثر فارسى ادبى هم سير نزولى داشت اما از سوى ديگر دانشمندان علوم دينى كتب خود را براى ترغيب مردم به 
به زبان فارسى روشن و ساده نوشتند, مذهب  . 

سبك (و عوام فهم بود اما زير تأ ثير صرف و نحو عربى نوشته شده است سبك نگارش نثر درين دوره البته ساده 
305, شناسى  ). 

اينك در باره تعدادى از عالمان و شاعران بزرگ اين دوره كه آثارى در زمينه ادب شيعه داشته اند شرح مختصرى 
مشهورترين سراينده اوائل دوره صفوى محتشم كاشانى است: آورده ميشود  . 

نراق و در آغاز شاعرى مديحه سرا بوداو اصلش از  . 

 . پس از جلوس شاه طهماسب قصيده اى در مدح او ساخت
 . شاه نه تنها شاعر را ننواخت بلكه از مديحه سرايى وى را برحذر داشت

و ساختن مراثى در باره آنان را در پيش گرفت) ع (از آن پس محتشم منقبت گويى ائمه اطهار  . 

دوازده بند تا كنون معروف ترين مرثيه در رثاى شهيدان كربال دانسته ميشود تركيب بند مرثيه او در . 

 . كليات اشعار وى چند بار به چاپ رسيده است

 .پس از محتشم شاعران ديگران عصر صفوى راه او را دنبال كردند
يامبر و امامان از آن پس كمتر شاعرى است كه در ميان سروده هايش قصيده يا شعر ديگرى در ستايش يا مرثيه پ

نگفته باشد) ع (شيعه  . 

از شاعران بلند آوازه اين عصر كه مذهب شيعه داشت و در عقيده خود ثابت و استوار بود و : نظيرى نيشابورى 
 . كسانى را كه نسبت به دين بى اعتنايى مينمودند به بدى مينگريست
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ق درگذشت 1121او در سال   . 

كتاب تاريخ مشهور , و مورخ عصر شاه طهماسب غير از سرودن اشعار بسيار زين العابدين عبدى بيك نويدى شاعر
نگاشت و تاريخ خلفا را ذيل نام آنان آورد) ع (خود يعنى تكلمة االخبار را بر اساس زندگانى ائمه اطهار  . 

 . ميرزا شرف الدين مجذوب تبريزى نيز از شاعران مذهبى و عارف مشرف نيمه دوم سده يازدهم است
فضولى بغدادى و ثنايى مشهدى هريك در زمينه هاى مذهبى طبع , شاعر ديگر اين عصر قاسمى گنابادى چند 

 .آزمايى كرده اند
شيخ بهاءالدين عاملى معروف به شيخ بهايى است, عالم و نويسنده برجسته عصر صفوى , اما شاعر  . 

ميكردشيخ بهايى به فارسى و عربى هردو شعر ميسرود و در شعر بهايى تخلص  . 

غزليات و اشعار , نان و پنير, شير و شكر, سوانح الحجاز, كليات اشعار پارسى او شامل منظومه هاى نان و حلوا
 . پراكنده و منظومه موش و گربه به نثر است

 . شعر شيخ بهايى روان و بى تكلف است

اجرت كردند كه تعدادى از درين زمان تعدادى از شاعران شيعه مذهب فارسى در هند ميزيستند يا به آنجا مه
او شيعه اى معتقد و در باره عزادارى ماه محرم , ثابت اهللا آبادى : نامورترين آنان غير از صائب تبريزى به اين شرحند

 . مثنوى بلندى سروده و در آن از جريان شهادت شهيدان كربال به استادى سخن رانده است
عى مذهب و از شاعران پارسى گوى هند در سده يازدهم استاز اميران صاحب نفوذ شي: ظفرخان احسن تربتى   . 

, كلب آستان على عمران (او مردى پاك اعتقاد بود و در مجموعه نيايش هايى كه به دستور وى ترجمه شده خود را 
ناميده است) احسن اهللا ملقب به ظفرخان   . 

شاعر اسماعيلى مذهب و نويسنده اى گرانقدر بود: شاه طاهر دكنى  . 

او از ايران به هند رفت و در آنجا در نشر مذهب اسماعيلى كوشيد و باعث شد كه آن مذهب در هند پيروانى داشته 
 .باشد

ساخت) ع (شاه طاهر در قصيده و غزل استاد بود و قصايدى در ستايش پيامبر و على   . 

ق درگذشت 952وى در سال   . 

 . ديوان اشعار وى برجاى مانده است
ياد شده دو برادر فيضى يعنى ابوالفيض و ابوالفضل كه هردو از دانشمندان مشهور عصر اكبرى هند غير از افراد 

 .هستند معروف به تشيع و تصوف بودند
 .آنها با عالمان دينى در افتادند و گفته اند كه آنان ميخواستند اكبر شاه را به مذهب اماميه درآورند

معجزه , حماسه هاى دينى و سرودن منظومه هاى مفصل در بيان منقبتهااز جنبه هاى ديگر ادبيات دوره صفوى نظم 
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 . ها و پيروزيهاى پيامبر و بزرگان شيعه است
 . از جمله آنها يكى صاحبقران نامه است

 . صاحبقران نامه منظومه اى باارزش است اما ناظم آن شناخته نشده است

ديد آمده استپ) ق  213م (اين اثر در باره حمزة بن عبداهللا خارجى   . 

و كوششهايى است كه حضرت امير در نشر اسالم ) ع (حمله حيدرى در سرگذشت پيامبر و على , حماسه ديگر
 . نموده

بيت دارد و گوينده آن ميرزا محمد باذل ملقب به رفيع خان است 24000بخش اول اين منظومه   . 

ابوطالب فندرسكى اصفهانى سروده است بقيه كتاب در باب خالفت حضرت على تا ضربت خوردن وى و آن را  . 

 .از منظومه هاى مذهبى ديگر بايد از شاهنامه حيرتى و غزونامه اسيرى نام برد
است و شاعرى به نام اسيرى كه مشخصات بيشترى از او در ) ص (غزونامه اسيرى در شرح غزوات حضرت رسول 

5/586, ر ايران تاريخ ادبيات د(دست نيست آن را به بحر متقارب سروده است  ). 

 . تعداد آثار منثور مذهبى فارسى در عهد صفويه فراوان و نيازى به ذكر اسامى همه نيست
 .اما به گوشه اى از اهم آنها اشاره ميشود

در اين عصر با اينكه زبان علمى دانشمندان و علماى دينى فارسى نبود اما به تأ ليف كتب فارسى در زمينه هاى 
ير و ساير علوم مذهبى كوشش ميشدتفس, فقه , حديث  . 

 . از جمله آثار مشهور اين دوره مجالس المؤمنين اثر قاضى نوراهللا شوشترى است
قاضى نوراهللا مؤلف كتاب از سادات مرعشى و از مردم شوشتر بود كه به هند مسافرت كرد و در الهور به منصب 

ق كشته شد 1019ب در سال قضاوت گمارده شد و اخراالمر به دست گروهى از سنيان متعص . 

اين كتاب در شرح حال گروهى از دانشمندان و فالسفه و شاعران و عارفان مسلمان است كه به نظر وى مذهب شيعه 
 .داشته اند

 . مجالس المؤمنين بارها چاپ شده و نسخ خطى آن فراوان است
3/301, سبك شناسى (زبان آن ساده و روان است  ). 

فت و نورى تخلص ميكردقاضى نوراهللا شعر ميگ . 

بيت داشته است 3000ديوان اشعار او در حدود   . 

است كه در تأ ليف و ترجمه كتابهاى ) ق  960م (نويسنده و عالم برجسته ديگر ابوالحسن على بن حسن زوارى 
 . دينى به فارسى سهم بزرگى دارد او از شاگردان محقق كركى است

تفسير قرآن است كه به تفسير زوارى معروف و آن را در دو مجلد به سال مهمترين اثر زوارى ترجمة الخواص در 



131 

 

ق به پايان رسانده است 946  . 

اين تفسير پس از ترجمه تفسير طبرى و تفسير ابوالفتوح رازى جزو تفسيرهاى معتبر و مشروح زبان فارسى به شمار 
 .ميرود

البرار نام دارداز آثار ديگر او شرح نهج البالغه به فارسى است كه روضة ا . 

 .همچنين او كشف الغمه را ترجمه كرد و نام ترجمة المناقب را بر آن نهاد
 . نثر فارسى زوارى ساده و روان و خالى از تعقيد است

 . مال فتح اهللا كاشانى صاحب تفسير مشهور منهج الصادقين از شاگردان زوارى است كه شهرتى بيش از استاد يافت
در پنج جلد نگاشت و خود خالصه اى از آن را ترتيب داد و نام خالصة المنهج بر آن نهادكاشانى اين تفسير را  . 

ق  988مال فتح اهللا شرحى هم به فارسى بر نهجالبالغه نوشته كه تنبيه الغافلين و تذكرة العارفين نام دارد وى در سال 
 . درگذشت

رآن كريم نوشته شدغير از تفاسير فوق در عصر صفوى چند تفسير ديگر فارسى بر ق . 

تفسير لطائف غيبى و عواطف الريبى اثر احمد بن زينالعابدين جبل عاملى كه : كه برخى از آنها به اين شرح است 
ق نوشته شده 1044در سال   . 

 . و به شاه صفى تقديم گرديده است
ه هاست و ترجمه اى دقيق از اين تفسير به ترتيب سوره و آي) ق  1137م (بحرالمواج اثر بهاءالدين محمد اصفهانى 

 . قرآن است و در آن از كتب اخبار استفاده شده است
ق 986م (تفسير شاهى اثر سيد امير ابوالفتح بن مخدوم حسينى جرجانى   ). 

 . اين كتاب را مؤلف به نام شاه طهماسب پرداخته و نسخه اى از آن در كتابخانه آستان قدس رضوى موجود است
كه در باره فقه و كالم و ساير علوم دينى پديد آمد البته به فراوانى كتابهاى عربى درين مقوالت  درين عصر كتابهايى

ترجمه كتاب تجريد العقائد خواجه نصيرالدين طوسى كه از : نيست معهذا بازهم زياد و برخى از آنها معرفى ميشوند
بدخشى به پارسى درآمدكتاب هاى اساسى كالم شيعه دوازده امامى است و توسط زينالدين على  . 

گوهر مراد در دانش كالم حاوى يك مقدمه و سه مقاله و خاتمه كه يك دوره كامل علم است اثر مال عبدالرزاق 
ق 1072م (فياض الهيجى   ). 

 . مؤلف اين كتاب را خالصه كرده و نام سرمايه ايمان بدان داده است
مؤلف در تأ ليف آن از مĤخذ فراوان بهره , م و احكام شيعه زبدة التصانيف اثر حيدر بن محمد بن خوانسارى در كال

 . برده است
به اين مؤلف كتاب هاى ديگرى هم منسوب است, اصول دين يا اثبات واجب اثر احمد مقدس اردبيلى   . 
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ق كه ق در اخال 11ابواب الجنان اثر ميرزا رفيعالدين واعظ قزوينى مشهور به ميرزا رفيعا از عالمان و واعظان سده 
 . آن را بر اساس سنت هاى اسالمى و رهنمودهاى شيعه پديد آورده است

اين كتاب ترجمه اى است از كتاب عدة الداعى اثر ابوالعباس حلى كه به دست على بن حسن , مفتاح النجات در دعا
 . زوارى صورت گرفته است

يف شدهجامع عباسى مشهورترين كتاب فقه است كه در عهد صفويه به فارسى تأ ل  . 

باب نوشته اما موفق به اتمام آن نگرديد و پس  20مؤلف آن شيخ بهاءالدين عاملى و وى آنرا به دستور شاه عباس در 
 .از وى محمد نظام بن حسين ساوجى كار او را به پايان رسانيد

قزوينى از ترجمه عيون اخبار الرضا و ترجمه نهج البالغه و صحيفه سجاديه در همين عصر بدست محمد صالح 
ق صورت پذيرفت 11عالمان سده   . 

 .در رشته تاريخ و حكمت هم آثار متعددى پديد آمد كه به بعضى از آنها اشاره ميشود
انيس المؤمنين از فاضل الدين محمد ابهرى معروف به فاضل ابهرى در سرگذشت پيامبر و امامان و حوادث زندگى 

 . هريك
بن فضل اهللا حسينى دشتكى روضة االحباب تأ ليف ميرجمال الدين  . 

ع(تكملة االخبار اثر عبدى بيك نويدى در تاريخ عمومى و زندگى ائمه   ). 

 . مجمع االنساب اثر نورالدين محمد بن ابوالقاسم واعظ مدرس اصفهانى
 و خاندان او و نسب نقباى شهرها با نكته هاى تاريخى) ع (اين رساله در باره نسب است از آدم تا حضرت على 

برخى از حكماى اين دوره ) 708, چهار كتاب ارزنده شيعى (فراوان و مؤلف آن را به فرمان شاه عباس نوشته است 
 .بعضى از آثار خود را به فارسى نوشته اند

 .ميرداماد كتاب جذوات را به فارسى تأ ليف كرده و مثنوى مشرق االنوار را به فارسى سرود
شعرش متوسط استوى در شعر اشراق تخلص ميكرد اما   . 

وى نيز به , هم رساله ذاتى و تشكيك و عدم تشكيك او را به فارسى نوشته ) ق  1050ـ  970(ميرفتند رسكى 
 .فارسى شعر ميسرود و قصيده اى كه در مبانى عرفان سروده مشهور است و گروهى آنرا شرح كرده اند

لسى دوم مشهور به عالمه مجلسى استمحمد باقر مج, اما مشهورترين عالم فارسى نويس دوره صفوى   . 

 .مجلسى پس از محقق ثانى كه در عهد شاه طهماسب شيخ االسالم ممالك ايران بود
در اواخر عهد شاه سليمان و قسمت بزرگى از دوره شاه سلطان حسين رتبه شيخ االسالمى كل ممالك ايران را بر 

تابهاى دينى و اخالقى براى ترويج مذهب تشيع زدعهده داشت او به زبان فارسى دست به تأ ليف يك دوره ك . 

 .زبان وى ساده و عوام فهم بود و تا آن روز كسى از عالمان دينى از اين شيوه بيان استفاده نكرده بود
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ق در عهد شاه سلطان حسين در گذشت 1111مجلسى در سال   . 

باب كه  14يان شيعه در يك مقدمه و جالءالعيون در سرگذشت پيشوا: برخى از كتاب هاى فارسى او چنين است 
ق به نام شاه سليمان تأ ليف كرد 1105آنرا در سال  . 

حديث در باره مسائل اعتقادى شيعه و از جمله كتاب هاى مهم در اين موضوع است 12رساله رجعت كه در آن   . 

 .ربيعاالسابيع در نيايش و دعاهاى شبانروز
يده استباب و بارها به چاپ رس 14زادالمعاد در   . 

باب در راه و رسم زيارت پيامبر و ائمه 14تحفة الزائر مشتمل بر ديباچه و مقدمه و   . 

 . مقباس المصابيح در ده فصل و آن مجموعه اى از نيايشهاست
 . محمد تقى مجلسى پدر عالمه مجلسى هم از عالمان فارسى نويس مشهور اين عصر است

تذكرة االئمة در باره ظهور پيامبر اسالم و اثبات نبوت او و امامت : از جمله و چندين كتاب به اين زبان نگاشته است 
باب و يك خاتمه است 14ائمه در يك مقدمه و   . 

همچنين وى كتاب مشهور من ال يحضره الفقيه ابن بابويه را كه از كتاب هاى اساسى چهارگانه شيعه است به دستور 
ر حديث را واژه به واژه به فارسى برگرداندشاه عباس دوم به فارسى درآورد و در آن ه . 

 .آنگاه نظرات خود را پيرامون هريك بيان نمود و مقدمه اى بران نگاشت و نام لوامع صاحبقرانى به آن ترجمه داد
در دوره صفويه همچنين نگارش داستانهاى مذهبى رواج فراوان يافت اين گونه قصه ها در اصل روايتهاى شفاهى و 

د كه از سر اعتقاد و ارادت نسبت به بزرگان دين فراهم آمده و زبان به زبان گشته و سرانجام به دفترها و نقل هايى بو
 . كتابها راه يافته است

در ين دوره زياد رايج , و ابومسلم نامه , مختارنامه , داستان شاه مردان على , بعضى از اين داستانها چون حمزه نامه 
 .بود

زدوره هاى قبل به عصر صفوى رسيده ولى تحرير و كتابت و تدوين آنها از اين عصر استالبته بعضى از آنها ا  . 

نسخه هاى فراوانى از داستان امير حمزه صاحبقران به نامهاى گوناگون و تحريرهاى متفاوت از اين دوره در دست 
 . است كه همگى از روايت هاى كهنترى گرفته شده است

چنانكه آن را روايت مشابه , صلى است شبيه داستان امير حمزه و با مطلبهايى نظير آن قصه شاه مردان على داستان مف
 . ديگرى از رموز حمزه دانست

 . در باره شاه مردان قصه ديگرى به نام داستان كوه قاف در دست است
تيهايى كه درين نويسنده آن فخرالدين تركستانى و موضوع آن رفتن امام با يارانش به كوه قاف و سد سكندر و شگف

 . سفر روى داده است
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در دست است مثل قصه اميرالمؤمنين حسن و قصه ) ع (همچنين داستان هايى در باره دالوريهايى فرزندان على 
 . اميرالمؤمنين حسن و حسين و حكايت محمد حنفيه

از جمله قصه هاى جالب بين شيعيان است) ع (قصه مختارگيرنده انتقام خون حسين بن على   . 

 . عنوان آن در آغاز مختارنامه بوده
ق در ايران به چاپ رسيده  1281از جمله مختارنامه هاى مشهور يكى اثر مال محمد حسين نائينى است كه در سال 

 . است
ق به نظم  1131ديگر دلگشانامه يعنى مختارنامه منظوم از ميرزا ارجمند آزاد بن عبدالغنى بيگ است كه آنرا به سال 

استدرآورده   . 

همچنين مورخ مشهور دوره قاجارى عبدالرزاق بيك دينبلى متخلص به مفتون مختارنامه اى دارد كه بيش از پنج 
726, ذبيح اهللا صفا, اشاره اى كوتاه به تحرير داستان ها در دوران صفوى (هزار بيت شعر دارد  ). 

ن دوره تكميل شد و تحريرهاى مختلفى از آن بر داستان ابو مسلم نامه هرچند از دوره هاى پيش برجاى مانده اما دري
 . جاى مانده است

اديبان و شاعران ايرانى عمدتا , از دوران سقوط صفويه تا عصر حاضر از آنرو كه مذهب غالب ايرانيان شيعه بوده 
 .شيعى مذهب بوده اند

ز خود برجاى نهاده اند اشاره ميشودبدين لحاظ در اينجا فقط به نام و آثار برخى از آنان كه به ويژه آثارى مذهبى ا . 

 . مشهورترين شاعر سده دوازدهم هاتف اصفهانى است
 . از او ترجيع بند زيباى عرفانى بر جاى مانده است

شاعران سده سيزدهم كه به دوران بازگشت ادبى موسوم است همگى در مرثيه سرايى يا احتماال سرودن نسخه هاى 
م (مجمر زواره يى , فرزند هاتف ) ق  1222م (اينجا به ويژه بايد از سحاب اصفهانى تعزيه طبع آزمايى كرده اند در 

ق  1225 م (ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانى , )ق  1244م (نشاط اصفهانى , )ق  1238م (صباى كاشانى  ,(
برديزدانى و فرهنگ نام , و فرزندان برجسته اش داورى ) ق  1260م (وصال شيرازى , )ق  1251 . 

 .دو شاعر برجسته ديگر اين عصر قاآنى شيرازى و يغماى جندقى هستند
قاآنى مرثيه اى از نوع بسيار عالى در رثاى حضرت حسين سرود او با اينكه از سست اخالق ترين شاعران ايران است 

كه ؟ ! چه ؟ خون , بارد :يكى از مراثى او با اين مطلع آغاز ميگردد, معهذا شعر او در مرثيه از نمونه هاى تازه است 
كدام غم ؟ غم سلطان كربال قاآنى در توحيد و منقبت على بن موسى الرضا : چرا؟ از غم , ديده چسان ؟ روز و شب 

قصيده اى استوار و شيوا دارد كه از لحاظ پختگى و عمق معنى و در عين حال صدق كالم و تأ ثير ايمان ممتاز ) ع (
 . است
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شاعر برجسته ديگر اين عصر مراثى متعددى برجاى مانده او مبتكر سبكى ) ق  1276ـ  1196(از يغماى جندقى 
درين مقوله به نام نوحه سينه زنى است و خود وى نخستين گوينده اى است كه درين زمينه قطعات زيادى سرورده 

270, براون , تاريخ ادبيات ايران (است  ). 

ـ  1225(اسماعيل هنر : پس از وى فرزندان نامورش  و ابراهيم ) ق  1314ـ  1236(احمد صفايى , )ق  1288
راه پدر را در مرثيه سرايى و نوحه گويى ادامه دادند و اشعار تازه اى درين زمينه ها از خود ) ق  1310م (دستان 

 .باقى گذاشتند
بنى كتابى است در باره قصص العلما تأ ليف محمد بن سليمان تنكا: از چند اثر منثور برجسته اين عصر هم نام ميبريم 

كه به ترتيب تاريخى مدون شده است 13تا  4نفر از علماى شيعه بويژه از قرن  153  . 

 . مؤلف از علماى دوره ناصرالدين شاه است
است ) ص (تحفة الخاقان اثر ميرزا محمد باقر بن محمد الهيجى و جلد اول آن در تفسير قصص انبيا از آدم تا محمد 

ه نام فتحعلى شاه ساخته استمؤلف كتاب را ب  . 

نيز پاره اى از آثار خود را به  13فيلسوف و متفكر شيعى قرن ) ق  1295ـ  1212(حاجى مال هادى سبزوارى 
تفسيرى بر واژه ها و عبارات مشكل مثنوى و ديوان اشعار او, فارسى نوشت از جمله اسرار الحكم  . 

هب معاصر بيشمار است و بحث در اطراف هريك نيازمند عنوانى آثار و تأ ليفات مؤلفان و سرايندگان شيعه مذ
 . جديد است

تاريخ و , اصول عقايد: بر رويهم رساالت و كتابهاى بى شمار مذهبى زبان فارسى را ميتوان به سه دسته تقسيم كرد
د كه كتاب مربوط در عمل اصول و عقايد و تاريخ باهم آميخته ميشوند و اين مخصوصا هنگامى اتفاق ميافت, قوانين 

 .به موضوع امامت باشد
 . بخشهاى بعدى كتاب را بيشتر مسائل تاريخى تشكيل ميدهد و قسمت پايانى آن مباحث مربوط به آخرت است

اما بيشتر تقليدى از اصطالحات و , سبك آثار مذهبى فارسى معموال بسيار ساده و روان و عارى از تكلف است 
365, براون , تاريخ ادبيات ايران (ت ساختمان دستورى زبان عربى اس ). 

اينك شياسته است در باره جنبه هاى ادبيات عامه به ويژه تعزيه خوانى يعنى نمايش منظوم واقعه كربال بحثى به ميان 
 .آيد

سوگوارى هاى ماه محرم به , از دوره قاجاريه غير از خواندن مراثى و تذكر رنجهاى امامان در مجالس روضه خوانى 
ت نمايش و تعزيه هم انجام ميگرديدصور . 

 . البته انجام اين مراسم از دوره صفويه معمول شده ولى گسترش فراوانى نيافت
تكيه دولت را در تهران ساخت و مجالس شبيه خوانى ترتيب داد و , ناصرالدين شاه با تقليد از سالن هاى تئاتر غرب 
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رداختندشاعرانى بيشتر گمنام به سرودن نسخه هاى تعزيه پ . 

 .به اين ترتيب شبيه خوانى به صورت يكى از شاخه هاى تعزيه پرداختند
به اين ترتيب شبيه خوانى به صورت يكى از شاخه هاى ادب تشيع در زبان فارسى در آمد و آثارى كه شعرا درين 

 . زمينه پديد آوردند يكى از نمونه هاى برجسته ادبيات عامه تشيع در ايران است
شعار تعزيه كه حاوى سخنان شبيه خوانان است مجموعه فراوانى از متون منظوم و منثور يا تركيبى از اين كتاب هاى ا

 . دو است كه به ويژه از دوران قاجار به بعد بر جاى مانده است
 .از آن پس بيشتر سرايندگانى كه عالقمند به سرودن مرثيه بودند در زمينه تعزيه هم طبع آزمائى كرده اند

هاى تعزيه البته سراسر مكتوب است و بازيگران بايد آنها را حفظ كرده و از بر بخوانندنسخه  . 

در عصر حاضر بيشتر گويندگانى كه به سرودن مراثى و نوحه ها ميپردازند مقلد گويندگان و شاعران دوره قاجارند و 
 .ابتكارى در موضوعات اشعار آنان به چشم نميخورد

احمدى بيرجندى, برخى از آثارش  ابن حسام خوسفى و: منابع  سال , مجله دانشكده ادبيات و علوم انسانى مشهد , 
ش 1371, انتشارات اطالعات , افسرى كرمانى , نگرشى به مرثيه سرايى در ايران , 360ـ  350, 2ش  9  , 

ترجمه , 187ـ  172, فرهنگ ايران زمين , )مجموعه كمينه (, ايرج افشار, منتخباتى از سه شاعر شيعى قرن هشتم 
 308, 4و  3ش  24سال , مجله دانشكده ادبيات تهران , محمود انوار , منثور و منظوم و شرح قصيده ميميه فررزوق

330ـ  نظريات , ش  1369, ترجمه دكتر مقدادى , )از صفويه تا عصر حاضر(, ادوارد براون , تاريخ ادبيات ايران  ,
برتلس , )مندرج در يادنامه ناصر خسرو(, به ارزش ميراث ادبى ناصر خسرو برخى از عرفا و شيعيان اثنى عشرى راجع

دين اسالم در برابر شعر و , به بعد 3/195, محمد تقى بهار, سبك شناسى , 106ـ  101, دانشگاه فردوسى مشهد, 
خوانسارى, مندرج در سى و چهار خطابه , شاعرى   , ( چهار  ,492ـ  1/490, )سومين كنگره تحقيقات ايرانى 

يك پرده از زندگانى شاه , 713ـ  706, 12تا  10ش , راهنماى كتاب , دانش پژوه  , كتاب ارزنده شيعى
, 946ـ  942, 4ش , 7سال , مجله دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه مشهد, دانش پژوه , طهماسب صفوى 

, مندرج در مجله ايران نامه , زرياب خوئى , نگاهى تازه به مقدمه شاهنامه , ش  1370, رياحى , كسايى مروزى 
1ش , 10سال  سكه هاى شاهان آل اينجو و آل مظفر در فارس و نمودارى از پيشرفت مذهب تشيع در , 23ـ  14 ,

, 127ـ  2/121, دانشگاه شيراز, مجموعه مقاالت چهارمين كنگره تحقيقات ايرانى , عل سامى , شيراز و فارس 
ادى سج, زيارت هاى شاعرانه  دكتر شفيعى, مفسران شيعه , 51ـ  41, 4ش , 8سال , نامه آستان قدس  , , شيراز , 

ـ  199, در يادنامه كنگره هزاره نهج البالغه , دكتر شهيدى , بهره ادبيات از سخنان على عليه السالم , ش  1347
ـ  724, 4ش , 2سال , سى ايران شنا, دكتر صفا, اشاره اى كوتاه به تحرير داستان ها در دوران صفوى , 218 729, 

فرخ, قصيده اى تاريخى , 5تا  1, دكتر صفا, تاريخ ادبيات در ايران  , النقض , 115ـ  113, 5ش  11سال , يغما , 
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 9ـ  1مقدمه , به كوشش محدث ارموى , قوامى رازى , ديوان اشعار, به تصحيح محدث ارموى , عبدالجليل قزوينى 
286 - 282دكتر محقق , حث علمى و فلسفى و كالمى بيست گفتار در مبا, به بعد , تحليل اشعار ناصر خسرو , 

مؤتمن, شعر و ادب فارسى , 339ـ  332, دكتر محقق  محيط , تأ ثير اسالم در ادبيات فارسى , به بعد 32 , 
21سال , يغما, طباطبايى  فارسى در شعر , 130 - 121, محيط طباطبايى , فردوسى و شاهنامه  477ـ  479 9ش  ,

يار شاطر, عهد شاهرخ  . 

 سيد على آل داود 

 علوم 

 

البته به معناى جداانگاشتن آن از مجموعه واحد تاريخ , بررسى تاريخ تحول پزشكى در تشيع : علوم پزشكى ) الف 
 . اين علم در جهان نيست

ز آن بررسى آراء و آثار پزشكان مگر آنجا كه مراد ا, چنانكه سخن از طب اسالمى را نيز بايد به همين حال پذيرفت 
مسلمان باشد كه طبعا در چنين پژوهشى بايد از گروهى از پزشكان نامدار غير مسلمان كه در دوره اسالمى آثار 

 .مهمى برجاى نهاده اند چشم پوشيد
ر چنين است تاريخ پزشكى در تشيع كه مراد از آن فقط بررسى آراء و آثار پزشكان شيعى مذهب است كه در سي

نه آنكه به مثابه دانشى لحاظ شود كه شيعيان پديد آورده يا مكتب , تحول تاريخ پزشكى تأ ثير بسزايى داشته اند
 .خاصى در آن بنياد نهاده باشند

منسوب است ) ع (به هر حال بررسى تاريخ طب در ميان شيعيان را بايد از آثارى كه در همين زمينه به ائمه اطهار 
 .آغاز كرد

از پيامبر اكرم نقل و ضبط ) ع (احاديث مربوط به حفظ الصحة و تغذيه است كه از طريق امامان , اين آثاربرخى از 
 . شده است

است و گفته اند آن را براى مأ ) ع (الرسالة الذهبية نام دارد كه منسوب به امام رضا, يكى از معروفترين اينگونه آثار
و مسايل مربوط به تغذيه استمون خليفه نوشت و حاوى پندها و اشارت طبى   . 

اهميت اين رساله از آنجا دانسته ميشود كه پزشكان نامدارى چون يوحنا بن ماسويه و جبراييل بن بختيشوع در 
ع (مجلسى كه در همين رساله بدان اشاره شده گرد ميĤمدند و با حضور امام   .به مباحثات طبى ميپرداختند (

براى تأ ليف اين رساله ـ با وجود آن پزشكان مشهور ـ حاكى از اهميت آن اثر و ) ع (درخواست مأ مون از امام رضا
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 . مهارت امام در آن فن است
فصل در وظايف االعضاء حفظ الصحة اندامها تدوين شده است 14رساله مذكور شامل   . 

ق  3الزيات در سده همچين كتابى تحت عنوان طب االئمه توسط ابو عتاب عبداهللا و حسين پسران بسطام بن سابور 
به خواص خوراكيها و ادويه نيز پرداخته است, نوشته شده كه گذشته از مسائل تغذيه و حفظ الصحة   . 

و توسط خاندانهاى , اما پزشكى در دوره اسالمى كه بخش مهمى از آن بر پايه سنت پزشكى ايران پيش از اسالم 
ايرانى مسلمان كه تنى چند از مشهورترين آنها شيعى مذهب  همچنان به دست پزشكان, ايرانى نژاد بنياد نهاده شد

به صورت آثار , بارورتر و استوارتر شد و به روزگار دولتهاى شيعى ايران و بينالنهرين و گاه شمال افريقا, بودند
 . برجسته پزشكى و بيمارستانهاى مشهور متبلور گشت

استاد زكرياى , )ق  247م (ايد به على بن رين طبرى در ميان نخستين پزشكان برجسته سده هاى نخست اسالمى ب
رازى اشاره كرد كه كتاب فردوس الحكمة او اثرى جامع در باره فنون پزشكى و حاوى شرح بيماريها و مداواى آنها 

 . است كه به روزگار خود شهرتى به سزا يافت
دامپزشكى از جمله فصول مهم اين  مباحث مربوط به طب عمومى و چشم پزشكى و دندان پزشكى و حتى بيطارى يا

 . كتاب است

معروف به المجوسى صاحب كتاب مشهور كامل الصناعة يا الطب الملكى به ) ق  384م (على بن عيسى اهوازى 
نامدارترين پزشك اين سده است كه بويژه بررسيهاى عميقى در باره برخى بيماريها و , روزگار فرمانروايى آل بويه 

آورده است علل دردها به عمل  . 

 . اين كتاب پيش از قانون بوعلى سينا ساليان دراز كتاب درسى و مرجع دانشجويان پزشكى و اطباء زمان بوده است
چنانكه كتاب المعالجات البقراطية اثر ابوالحسن احمد بن محمد طبرى نيز در تمام ابواب پزشكى و بيماريها سخن 

 . رانده و داروهاى آن را ذكر كرده است
ابو على سينا نيز در دايرة المعارف بزرگ پزشكى خود به نام القانون از همه , مورترين پزشك شيعى ايرانى نا

بيماريهاى رايج اندامها و امراض عمومى و تشريح اعضاء سخن رانده و بخشهايى را به شاخه هاى طب مانند چشم 
 . پزشكى و دندان پزشكى و بيماريهاى مغزى اختصاص داده است

روشهاى معالجه اين پزشك برجسته كامال ابتكارى و اختصاصى است برخى  . 

اهميت اين كتاب به سبب پژوهشها و مالحظات بالينى بيماريها است كه در حقيقت مبناى بسيارى از تحقيقات طبى 
 . دوره رنسانس بوده كه برخى از آنها هنوز معتبر است

ق  720م (شيرازى  در دوران بعدى بايد از نجمالدين محمود بن الياس نام برد كه در كتب خود موسوم به غياثيه و  (
و در معروفترين اثرش به نام الحاوى فى علم التداوى مشهور به حاوى صغير در باره بيماريهاى , لطايف رشيديه 
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 . مختلف سخن رانده است
 . اين كتاب اخير به روش الحاوى رازى و بيشتر به انحاء درمان پرداخته است

ين قطب الدين شيرازى پزشك و فيلسوف مشهور كه خاصه در چشم پزشكى مهارت داشت و در بيمارستان همچن
 . مظفرى به مداواى بيماران ميپرداخت

 . وى رساله اى در همين علم داشته كه فعال مفقود است
كه از كتب رايج  نظام الدين قزوينى نيز پزشك ديگرى است كه به روزگار ايلخانان طبابت ميكرده و كتاب العين

 . چشم پزشكى بود از اوست

ق نيز پزشك مشهور ديگرى ميشناسيم به نام شمسالدين على بن جرجانى كه به خواهش سلطان  10در اوايل سده 
كتاب تذكرة الكحالين على بن عيسى را به فارسى ترجمه كرد كه در دوره صفوى رايج بود, محمد قلى قطب شاه  . 

شكى اطباء شيعه به روزگار صفويان مبسوط تر استاطالعات ما در باره پز  . 

مشهورترين پزشك اين دوره بهاءالدوله نوربخش است كه كتاب خالصة التجارب او در حقيقت ختم كتب مشهور 
 .طبى پزشكان ايرانى شيعى است كه مباحث و مالحظات ابتكارى و بديع بسيار دارد

ا و ساختمان اندامها شده و از بيماريهاى چشم و ساير اعضاء به تفصيل بهاءالدوله در اين كتاب متعرض انواع بيماريه
 . سخن رانده است

اگرچه جز او پزشكان متعدد ديگرى مانند غياث الدين اصفهانى صاحب مرآة الصحة در سراسر شهرهاى ايران 
ز آن تا ورود طب نوين ولى طب اين دوره و پس ا, خاصه اصفهان و فارس به كار مداوا و تأ ليف آثار مشغول بودند

غالبا بر اساس تحقيقات و يافته هاى اطباء نامدار پيشين بنياد شد و نكات بديع در آنها كمتر ديده ميشود,  . 

 . چنانكه كتابهاى آيينه اسكندرى و رساله اتابكيه از پزشكان عصر زنديه جز شرح و تلخيص كتب قدما نيست

گذشته از كتب متعددى كه توسط پزشكان نگاشته شد , به اين سوى  آگاهى ما در باره پزشكى از روزگار افشار
 .ناشى از سفرنامه ها و گزارشهاى بيگانگى است كه به ايران آمدند

چنانكه در كتاب دكتر پوالك اطالعات گرانبهايى در اين باره ميتوان يافت كه نشان ميدهد حتى همان استناد به 
زل كرده بودمتقدمان و شرح آثار آنها تا چه حد تن . 

با اين همه رساالتى مانند مطلب السؤال و برءالساعة اثر ميرزا احمد تنكابنى و حفظ الصحة كاظم بن محمد رشتى از 
 . آثار قابل توجه اين دوره است

و نيز گسيل , ق  1246ترجمه كتاب كيمياء الشفاء از تركى به فارسى توسط محمد على خان شيروانى در 
به اروپا براى تحصيل طب به روزگار فتحعليشاه را بايد سرآغاز آشنايى ايرانيان با طب نوين دانست دانشجويان ايرانى 

و ترجمه ) معتمد االطباء(مانند جواهر الحكمة ميرزا على دكتر  , كه به تأ ليف كتابهايى غالبا بر اساس اين طب نوين
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نى رئيس االطباء انجاميد و راه را براى استقرار اين هايى مانند كتاب ضياءالعيون ترجمه على بن زين العابدين همدا
 .طب هموار كرد

بخشى را به ذكر انواع , اين فن كه به روزگار كهنى با طب آميخته بود و در غالب كتابهاى پزشكى , داروشناسى 
شكان به موازات طب به دست برخى پز ,داروهاى مفرد و مركب و طريقه ساخت و استعمال آنها اختصاص ميدادند

 .برجسته شيعى متكامل و متحول شد و آثارى در آن فن پديد آمد
در داروشناسى نيز دستى قوى داشت و فصولى از فردوس الحكمة را به ذكر , على بن ربن طبرى گذشته از پزشكى 

انواع داروهاى مفرد و مركب گياهى و معدنى و حيوانى اختصاص داده و حتى به منافع و خواص طبى اعضاء 
انات اشاره كرده استحيو  . 

ذكر خواص حبوبات و سبزيجات و نوشيدنيها و روغنها و پادزهر و زهرها و قرصها از جمله فصول ديگر اين كتاب 
 . است

 . او رساله ديگرى به نام منافع االطعمة و االشربة والعقاقير داشته كه نسخه اى از آن در دست است
قانون خود را به داروشناسى اختصاص داده استابو على سينا نيز بخشهاى مهمى از كتاب   . 

 . كتاب دوم و پنجم قانون به ترتيب در باره داروهاى مفرد و مركب است

او كه داروها را از نظر تأ ثير آنها سه دسته كرده معتقد است كه بهترين حالت اثر بخشى دارو وقتى است كه داروى 
 .مفرد از نظر مزاج به حالت تعادل برسد

ر داروهاى مركب مزاج ثانوى وجود دارد كه از طريق تجربه قابل شناخت استاما د  . 

 . آخرين بخش كتاب دوم قانون شامل ذكر نام داروهاست كه برخى از آنها ساخته خود اوست
 . ظاهرا ابو على سينا كناب ديگرى هم به نام االدوية القلبيه داشته است

محمد بن على سمرقندى كتاب بزرگى به نام قرابادين داشته كه در دست  نجيب الدين, در دوره مغوالن و تيموريان 
 . نيست

 . اما كتاب ديگرى ازاو در مفردات دارويى در دست است
خواجه نصيرالدين طوسى نيز كتابى به نام تنسوخ نامه ايلخانى دارد كه در آن از خواص طبى برخى سنگها و 

 . معدنيات ياد كرده است
هر و نفايس االطايب از ابوالقاسم عبداهللا كاشانى نيز به خواص طبى برخى سنگها و معدنيات كتاب عرايس الجوا

 . پرداخته است
 . در حالى كه كتاب عجايب المخلوقات زكريا بن محمد قزوينى از خواص داروهاى حيوانى ياد كرده است

نصارى شيرازى نيز معروف بوده استكتاب اختيارات بديعى اثر على بن حسين ا, در داروشناسى عمومى اين دوره   



141 

 

. 
ولى اطالعات بيشترى در , اگرچه تحقيقات تازه در باره داروشناسى كمتر به چشم ميخورد, از دوران صفوى به بعد

 . باره داروشناسان شيعى در دست داريم
ست از قانون بوعلى منتخبى ا, به گفته مصنف , كتاب منابع افضليه از على افضل قاطع رئيس بيمارستانى در قزوين 

 . سينا و كامل الصناعة مجوسى

بسيارى از كتابهاى دارويى اين دوره كه به قرابادين مشهور بوده و غالبا به زبان فارسى تأ ليف ميشدند نه تنها در ايران 
از مظفر بن  مانند قرابادين شفايى, بلكه در شبه قاره هند نيز رواج و شهرتى داشته و گاه در همانجا تصنيف ميشده اند

قرابادين جاللى از جالل بن امين كازرونى, محمد حسينى شفايى  قرابادين محمد هاشم معروف به سيد علوى خان  , 
اختيارات قطب شاهى از مير مجدالدين , الفاظ االدويه از نورالدين عبداهللا شيرازى صاحب طب دارالشكوهى , 

شبه قاره هند رواج دارد و بارها به چاپ رسيده است كه بسيارى از آنها هنوز در, محمد حسينى كاشانى   . 

و برخى از , دخالت داروسازان و داروفروشان موسوم به عطار در امور پزشكى است , از ويژگيهاى اين عصر
 .پزشكان نيز خود دارو ساخته و ميفروختند

, وها در كتاب خود خالصة التجارب ابوابى را به داروشناسى و ذكر انواع دار, بهاءالدوله , پزشك برجسته اين عصر
 . اختصاص داده است

برخى از داروهاى مركبى كه او از آنها ياد كرده در كتب متقدمان ديده نميشود و ظاهرا از مخترعات خود بهاءالدوله 
 . بوده سات

كب استو تعيين اوزان داروها در داروهاى مر, تعريف دقيق اصطالحات دارويى , از مختصات ديگر اين كتاب   . 

كتاب تحفه حكيم مؤمن اثر محمد زمان تنكابنى و پسرش محمد مؤمن مشهورترين كتاب دارويى اين عصر بوده 
 . است كه خالى از نكات مهم در اين فن نيست

اخبارى در دست است كه نشان ميدهد بسيارى از داروهاى مصرفى آن عهد از , گذشته از داروهاى كامال ايرانى 
ان ميĤمده استهند نيز به اير  . 

بايد از كتاب مخزن االدويه اثر محمد حسين عقيلى خراسانى ياد كرد, حدود يك قرن پس از آن  . 

به ترتيب حروف تهجى تدوين شده است, داروهاى مذكور در اين كتاب   . 

ثرت استعمال به سبب ك, اعتقاد نويسنده به كاهش تأ ثير پذيرى بيمار از دارويى , از نكات جالب توجه اين كتاب 
 . آن است

 .عقيلى همچنين معتقد است كه وضعيت كواكب از آنجا كه در مواليد مؤثرند ـ بر داروها نيز تأ ثير ميگذارند
در ايران مرجع اطباء و داروسازان بوده , اين كتاب تا حدود يك قرن قبل كه طب و داروشناسى نوين گسترش يافت 
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 . است
تاريخ , دكتر نجم آبادى , تاريخ پزشكى در ايران , ترجمه رجب نيا, ارد براون ادو, تاريخ طب اسالمى : منابع 

الذريعة, سيريل الگود, پزشكى در ايران  ) تحت عناوين كتب دايرة المعارف تشيع ب , آقا بزرگ تهرانى  , 
ر زمانى كامال در تكامل رياضيات در كشورهاى اسالمى مراحلى را ميتوان تشخيص داد كه از نظ :رياضيات و نجوم 

 .از يكديگر قابل تفكيك نيستند
قرون اول و دوم هجرى دوره طرح دانش يونانى و شرقى ميباشد كه بطور وضوح عناصر دانش يونانى در درجه اول 

 .اهميت قرار داشتند
 . در قرن سوم هجرى با آماده شدن ترجمه هاى زياد و شروح مربوط به آنها يك فرهنگ رياضى شكل گرفت

ن زمان دانش و روش يونانيها براى حل مسائل عددى رياضى بوفور مورد استفاده واقع ميشددر اي . 

در قرون چهارم و پنجم اين روند مرتبا تقويت شد و محاسبات نجومى و روشهاى تقريب سازى جبر و هندسه در 
 .وسعت بيشترى بكار گرفته شدند

 .اين جهت در قرون ششم و هفتم بوضوح ديده ميشود
بطلميوس در رياضيات ممالك اسالمى داراى اهميت خاصى , ارشميدس , مين زمان مطالعه دقيق آثار اقليدس در ه

 . است
آنرا در ساختن آلگوريتمهاى عددى پيشرفته و , بعد از اينكه رياضيدانان اسالمى ميراث كالسيك را فرا گرفتند

 .تعميم روشهاى قبلى بكار بردند
دى براى حالت هاى خاص طرح ريزى شده بود و روشهاى دانشمندان اسالمى بر در حاليكه روشهاى چينى و هن

مبناى مقاطع مخروطى يونانيها نظريه هندسى پيشرفته اى براى معادالت درجه سوم ابداع كردند و مثال در مورد نظريه 
قيقى را بطور نسبت ها كه ادوكسوس و اقليدس بيان كرده بودند نظريه ديگرى ابراز داشتند كه مفهوم عدد ح

 .جامعترى در برداشت و مسائل علمى آن زمان را بهتر پاسخگو بودند

 . در اغلب نسخ خطى آن زمان مشاهده ميشود كه مثالها و مسائل داراى محتواى كامال عملى است
 اولين رياضيدان نامى در بغداد مجمد بن موسى خوارزمى كه بين نيمه دوم سده دوم و نيمه اول سده سوم هجرى

ق فعاليت داشته است 218الى  198قمرى زندگى ميكرده است و در زمان خالفت مأ مون يعنى بين سالهاى   . 

در اين زمان در بيت الحكمه اولين مترجمان و شارحان اصول اقليدس بترتيب حجاج بن يوسف بن مطر و عباس بن 
 .سعيد جوهرى بوده اند

زى و ابوالعباس احمد بن محمد بن كثير فرغانى در آنجا كار منجمينى همچون احمد بن عبداهللا حبش حاسب مرو
 .ميكردند
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 . آثار فرغانى در اروپاى قرون وسطى بسيار مورد نظر بوده است
, در ميان دانشمندان بسيار در بغداد در قرون چهارم و پنجم هجرى بايد از محمد بن محمد بن يحيى ابوالوفا بوزجانى 

كرجى نام برد) يا حسين (ابوبكر محمد بن حسن  ابوسهل و يجن بن رستم كوهى و . 

نيز در آن زمان در بغداد مطالعات نجومى بسيار جالبى انجام داده است) ق  317م (ابو عبداهللا محمد بن سنان بتانى   . 

رياضيدان و منجم , طبيب , اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم گروه ديگرى از دانشمندان بزرگ همچون فيلسوف 
ابو محمود حامد بن خضر خجندى رياضيدان و منجم و رئيس , و على حسين بن عبداهللا بن سينا معروف به ابن سينااب

ابو نصر منصور بن على بن عراق و شاگرد بزرگ او ابوريحان محمد بن احمد بيرونى زندگى , رصدخانه وى 
 .ميكردند

خيامى معروف به عمر خيام رصد خانه اصفهان را اداره  در نيمه دوم سده پنجم غياثالدين ابوالفتح عمر بن ابراهيم
هالكوخان رياضيدان و منجم بزرگ ابو جعفر محمد بن محمد حسن ملقب به , ميكرد و بعد از فروپاشى بغداد

را در رأ س رصدخانه مراغه قرار داد) 672ـ  597(نصرالدين طوسى  . 

ق دانشمندان بزرگى همچون غياثالدين  824ند سال الغ بيك كه در نجوم دستى داشت در رصدخانه خود در سمرق
صالحالدين پاشا موسى بن محمد بن محمود قاضى زاده رومى را  , جمشيد بن مسعود بن محمود طبيب كاشانى

 .گردآورده بود

 .در اين ميان رياضيدانان شيعه بسيار بوده اند
به شيخ بهايى و محمد باقر بن زينالعابدين  معروف) 1031ـ  953(مشاهير آنها محمد بن حسينى بهاءالدين عاملى 

ميباشند) ق  1047م ح (يزدى  . 

بعد از آنها ديگر رياضيدان و منجم بزرگى بوجود نيامد كه مورخين و دانشمندان بايستى داليل مختلف آنرا تحقيق 
 .كنند

 . اكنون به برخى از كارهاى بزرگترين دانشمندان شيعه در رياضيات و نجوم ميپردازيم
ق در  370طبيب و رياضيدان و منجم ايرانى در سال , فيلسوف , ابو على حسين بن عبداهللا بن حسن بن على بن سينا

ق در همدان درگذشت كه آرامگاه او در آنجا ميباشد در باره زندگى و  428نزديكى بخارا متولد شد و در سال 
335ـ  1/327, برخى آثار وى دايرة المعارف تشيع  . 

در رياضيات و نجوم صاحب نظر بوده است و آثارى در اين باب تصنيف كرده و بخش بزرگى از كتاب ابن سينا 
 . شفا را به آن اختصاص داده است

در اصول هندسه, )فن اول (بخش اول : رياضيات كتاب شفا شامل چهار بخش است  در , )فن دوم (بخش دوم  , 
در هيأ ت, بخش چهارم  ,در علم موسيقى , )فن سوم (بخش سوم , علم حساب   . 
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اصول اقليدس را مورد بررسى و تحليل قرار داده است ولى برخالف خود اقليدس , ابن سينا در فن اول رياضيات شفا
ق م 270ـ  349( كه وى ظاهرا اولين مترجم كتاب اصول ) ـ اوال سده سوم ق 120(و حجاج بن يوسف بن مطر  ( 

بيان , اخته و فقط چيزهايى را كه براى درك قضايا و اثبات آنها الزم بوده به تفصيل نپرد, اقليدس به عربى است 
 .كرده است تا متعلم را هرچه سريعتر با مبانى هندسه آشنا سازد

ابتدا كتابى به نام مختصر اقليدس تأ ليف كرد كه بعدا بخشى از , وى به گفته شاگرد و دوستش ابو عبيد جوزجانى 
 .كتاب شفا را تشكيل داد

, احوال العدد من حيث اضافته الى غيره , خواص العدد: ن دوم رياضيات شفا در حساب و شامل چهار مقاله است ف
المتواليات العشر, احوال العدد من حيث كيفية تأ ليفه من الوحدانيات  . 

 . فن سوم رياضيات شفا در علم موسيقى است كه شامل شش مقاله است
نظريه ساختمان , موسيقى را جزو رياضيات دانسته و در مقاله ششم از فصل سوم  در فصل اول از مقاله اول آشكارا

 . عود را توضيح داده است كه نسبت به كارهاى فارابى در اين مورد تكامل يافته تر است
ابن سينا در پايان فن سوم وعده داده كه در كتاب اللواحق راجع به موسيقى بحث بيشترى داشته باشد ولى اين كتاب 

 . يا نوشته نشده يا به دست ما نرسيده است
بخش چهارم رياضيات شفا در هيأ ت است كه بنا بگفته ابن سينا شامل مختصر از المجسطى و رساله اى از خود ابن 

 . سيناست

بخش , بخش هفت كتاب نجات كه به هندسه اختصاص داده است : ديگر آثار وى در رياضى و نجوم عبارتند از
بخش دهم راجع به موسيقى است, بخش نهم در هيأ ت , م حساب هشتم آن در عل  . 

 . چنين به نظر ميرسد كه اين بخش مستقل از قسمت موسيقى در شفا تأ ليف شده است

ـ رسالة فى تحقيق الزاوية فيلم اين نسخه خطى تحت عنوان رسالة فيالزاوية الى ابيسهل 1: ساير آثار وى در هندسه 
دانشگاه تهران موجود استالمسيحى در كتابخانه   . 

2 33, زندگينامه (از اين رساله نيز نسخه اى در كتابخانه اياصوفيه موجود است , ـ تحقيق مبادى الهندسة  ). 

تفسيرالسماء , علة قيام االرض فى حيزها يا قيام االرض فى وسط السماء, تحرير المجسطى : آثار ديگر وى در هيأ ت 
مقالة فى كيفية الرصد و , ر مقدمه قيام االرض فى وسط السماء از آن ياد شده است والعالم اين اثر گم شده و د

كتاب االرصاد الكلية كه ابو عبيد جوزجانى در كتاب مختصر اريثماطيقى از آن نام برده , مطابقته مع العلم الطبيعى 
جوزجانى در مختصر معرفة تركيب االفالك كه ابوعبيد , مقالة فى خواص خط االستواء) ثĤب, 280(است 

و مقالة فيالطريق الذى آثره على سائرالطرق فى اتخاذ االالت كه ) همانجا, ثĤب(اريثماطيقى از آن ياد كرده است 
موجود است) 184)8(شماره (نسخه اى از آن در ليدن   . 
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با دستيارى ت) ذچذحححخج حزچخدخب (اين نسخه را ايلهار دويدمان   . 

 .و
ددرچ ذشس د(يونبل   . 

 .ج

81-167,ژح خزخح ث چذذحح خسĤ, نوشته ابن سينا(ترجمه و تجزيه و تحليل كرده است ) ث  ). 

بنا بر آنچه در اين نسخه آمده نشان ميدهد كه ابن سينا در ساختن آالت رصدى دستى قوى داشته است و اين اثر 
)مهم او را در اينجا مورد بررسى قرار ميدهيم  35 - 4/32, دايرة المعارف بزرگ اسالمى  ). 

ساختمان و اصول كاربرد ابزارى كه ابن سينا براى رصد ستارگان ساخته است چيره دستى او را در اين فن نشان 
 .ميدهد

ابن سينا با داشتن ارتفاع و سمت يك ستاره , در بخش آخر نسخه خطى كتاب مذكور چگونگى پيدا كردن طول و  ,
اره در دستگاه دائرة البروجى را معين نموده استعرض دائرة البروجى آن را بيان كرده و موضع ست  . 

 . براى اين كار ابن سينا از فرمولهاى مثلث هاى قائم الزاويه استفاده كرده است
تحقيقات انجام يافته تا كنون نشان ميدهد كه قبل از ابن سينا كسى اين ابتكار را در ساختن آالت اندازه گيرى 

 . رصدى به كار نبرده است
خط مستقيم مدرج را جايگزين دايره مدرج كرده است كه بدين وسيله تقسيمات جزئى تر و , ندازه گيرى او در ا

 .دقيقترى را روى آن ميتوان انجام داد
در باره احكام نجوم بايد گفت كه ابن سينا از منكران آن بوده و در اين باره رساله اى به نام فى ابطال احكام النجوم 

ثĤب/ 473,28كروازه (المنجمين تأ ليف كرده است  يا رسالة فيالرد على ). 

احكام نجوم علمى است متكى : وى علم احكام نجوم را در كتاب فى اقسام العلوم العقلية چنين تعريف كرده است 
و هدف آن اين است كه از صور فلكى ستارگان نسبت به يكدگر و نسبت به صور منطقة البروجى ) تخمين (به گمان 
اختيارات , تسيير, تحاويل , طالعها, ممالك , امپراتوريها, نشانه هايى راجع به جريانهاى دنيا, ه آنها با زمين و از رابط

همانجا, ثĤب,122,تاريخ احكام نجوم حخخردرزژژآ حژخح خخحژحب زس چ, ويديان (و مسائل دريابد  ). 

 . ابن سينا در رد احكام نجوم عقل سليم را در نظر داشته است
اثر از او را  153تا كنون اسامى , ق ميزيسته  440 - 362ان بيرونى رياضيدان و منجم ايرانى كه بين سالهاى ابوريح

متن در باره رياضيات  22و از ميان آن ) 188, زندگينامه (اثر بدست ما رسيده است  35ميشناسيم كه از آنها  نجوم  ,
 . و احكام نجوم است

, 192-188)(ج ثĤب,261-279صص : نك (نجومى , )ثĤب,374-383: نك (در باره احوال و آثار رياضى 
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 .(ثĤب
يكى از آثار مهم بيرونى كتاب قانون مسعودى است كه براى تاريخ مثلثات بسيار مهم است در اين كتاب مؤلف 

 . كارهاى بسيارى از متقدمان و از تحقيقات و محاسبات خود را آورده است

ستقانون مسعودى شامل يازده مقاله ا  . 

 . مقاله هاى اول و دوم راجع به گاهشمارى و محاسبه تقويم است
 . مقاله سوم راجع به مثلثات و فصل سوم آن راجع به محاسبه ضلع يك نه ضلعى منتظم محاطى است

مقاله پنجم راجع به علم مساحى, مقاله چهارم راجع به نجوم كروى است  مقاله هاى ششم الى نهم راجع به مسائل  , 
نجومى مانند حركت ماهخاص   ... 

 . مقاله دهم در باره سيارات و مقاله يازدهم در باره احكام نجوم است
كه در محاسبات نجومى مورد استفاده قرار گيرد, ابوريحان براى محاسبه طول نه ضلعى منتظم محاط در دايره  . 

حاسبه مينمايدبطور خالصه با كمك تساويهايى كه آنها را ثابت ميكند طول مورد نظر را م . 

اينگونه محاسبات هم براى اندازه گيرى هاى هندسى و هم ساختن جدولهاى سينوسى بكار رفته است كه آنها را از 
 .جمله در محاسبات نجومى مورد استفاده قرار ميداده اند

 . ابوريحان هم در قانون مسعودى آن رابطه را با استفاده از قضيه فوق ثابت كرده است
2 ت ت+تث 2= ثت  . 

تت ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن ملقب به نصيرالدين و مشهور به طوسى منجم و رياضيدان و حكيم در 
ق چشم از جهان فرو بست 672ق در شهر طوس بدنيا آمد و هجدهم ذيحجة سال  597يازدهم جمادى االول سال   

. 
 .او يكى از بزرگترين دانشمندان اسالمى بشمار ميرود

اثر او نام برده  64از ) 2252 - 2238فارسى صص , بخش دوم , جلد دوم , مقدمه بر تاريخ علوم (جورج سارتون 
 . است

نصيرالدين مطالعات عميقى از آثار يونانيان داشته است برخى از آن آثار را يا خود از يونانى به عربى و سپس به 
 . فارسى ترجمه كرده يا آنها را از عربى به فارسى ترجمه كرده است

, اقليدس : ارسطرخس , كتاب المتوسطات بينالهندسه والهيئة شامل بر ترجمه يا اصالح عربى آثار اطولوقس 
همچنين رساالت عربى ثابت بن قره كه بعدها , بطلميوس , منالوس , ثاوذسيوس , اسيكلس , ارشميدس  , ابلونيوس

شدرساالت عربى ديگر از بنوموسى و خود نصيرالدين هم بدان ضميمه  . 

رساله در اثبات اينكه مجموع , مختصر جامع الحساب بالتخت والتراب : برخى از آثار رياضى و نجوم او عبارتند از
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رد , كتاب الجبر والمقابله كتاب االصول الموضوعه , مسائل الحادث , عدد مجذور نيست  ,مجذورهاى دو عدد فرد
رساله بيست باب در , نزهت الناظر, كتاب شكل القطاع , س قواعد الهندسيه تحرير اكر منالو, بر مصادره اقليدس 
كتاب التسهيل فى , زبدة االدراك فى هيئة االفالك , تذكرة فى علم الهيئة , الزيج االيلخانى , معرفت اسطرالب 

, وم كتاب البارع فى علوم التقويم و حركات االفالك و احكام النج, در باب مسير اندازه و فاصله مشترى , النجوم 
مباحث فى انعكاسات الشعاعات و , تحرير كتاب المناظر اقليدسى , كتاب الوافى فى علم الرمل اختيارات به تركى 

رساله در جواب على بن عمر قزوينى, انعطافها  . 

505 - 494, ماكس كراوزه (و ) 506 - 486, زندگينامه (در باره آثار رياضى او رجوع شود نيز به  ). 

مهم خواجه در رياضيات تحقيق در اصل پنجم اقليدس بوده است از جمله كارهاى مطابق اين اصل از هر نقطه  , 
فقط يك خط بموازات خط مفروض موجود است كه واقع در صفحه ماربر خط و نقطه مفروض , خارج از يك خط

منظور خواجه اثبات اين اصل توسط اصول ديگر اقليدس بوده است, باشد  . 

ط رياضيدانان بزرگ ادامه يافت ادوارد پوكوك حزچسحب درحرت بنا بدستور جان اين كوشش خواجه توس
 .واليس ژخددچج ذخرپ رياضيدان انگليسى كار خواجه را در اين مورد به التين ترجمه كرد

جيروالمو ساكرى خزحخحح چث رذچدرزخب نيز در آثار خود به كارهاى خواجه استناد كرده است و با توجه 
الذكر خواجه راجع به اصل توازى منجر به كشف هندسه هاى نااقليدسى شده است كه از آن ميان  باينكه كار فوق

ميبينيم كه خواجه حتى در رياضيات جديد هم تأ ثير بسزائى داشته است, نظريه نسبيت انيشتين تولد يافته   . 

ف القناع عن اسرار شكل از طرفى ديگر خواجه اولين كتاب مثلثات را در رياضيات نوشته است اسم كتاب كش
ميباشد) پرده بردارى از اسرار قضيه چهار ضعلى كامل (القطاع  . 

اين كتاب را اول بزبان فارسى نوشته و سپس احتماال براى احتياجات رصدخانه مراغه آن را خودش به عربى ترجمه 
ساسى آن تا الگوريتمها براى حل كرده است و اين اولين كتابى است كه تمام مثلثات را از مفاهيم اوليه و روابط ا

 . مسائل مثلثاتى مورد بحث قرار داده است
 . اين كتاب يكى از مراجع مهم نجوم اسالمى است

نتايج مهمى در اين كتاب از اكتشافات خود خواجه است مثال حل مثلثهاى غير قائم الزوايه كروى در حالتى كه سه 
يه معلوم باشدضلع داده شده باشد و هم در حالتى كه سه زاو . 

حث در  اين كتاب تأ ثير قاطعى در پيشرفت مثلثات در اروپا داشته است بخصوص رگيومونتانوس ژس ذچژذرذرخخ 
ذچخزژ حا كه  اثر خود به اسم پنج كتاب راجع به همه نوع مثلثها حسزذخسز خزچ خد ژخحرذخذس ت ژخدسخ 

استفاده بسيارى از , م بعد از مرگش چاپ شده است  1533م نوشته شده و براى اولين بار در سال  1464در سال 
 . اثر خواجه كرده است و همين اثر رگيومونتانوس مبناى پيشرفت مثلثات در اروپا بوده است
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مقاله اول منها يشتمل  , بجهت اهميت كشف القناع مطالب آن را باختصار بازگو ميكنيم اين اثر شامل پنج مقاله است
مقاله , حكامها مربوط به نظريه نسبت هاست كه مؤلف آن را از عمر خيام اقتباس كرده است على النسب المؤلفة و ا

)دوم فى الشكل القطاع السطحى والنسب الواقعة فيها اثباتهاى متفاوتى براى قضيه منالئوس  ) قرن اول و دوم ميالدى 
 .در صفحه ميباشد

د الشكل االبها مفاهيم سينوس و كسينوس يك كمان و مقاله سوم فى مقدمات القطاع الكرى و فيهما ال يتم فواي
 . برخى قضاياى كمكى مربوطه ثابت شده است

 . همچنين راجع به حل مثلث هاى مسطح بحث شده است
 . مقاله چهارم فى القطاع الكرى و النسب الواقعة فيها اثبات قضيه منالئوس براى مثلث هاى كروى است

عن الشكل القطاع فى معرفة قسى الدواير العظام مربوط به محاسبه مثلثهاى كروى مقاله پنجم فى بيان االصول ينوب 
 . است كه در ضمن آن خواجه اكتشافات خود را در مورد حل اين گونه مثلثها بيان كرده است

رياضيدان و منجم ايرانى كه داراى تأ ليفات زير در ) ق  832(غياث الدين جمشيد بن مسعود بن طبيب كاشانى 
نزهة , رساله سلم السماء, زيج تسهيالت , رساله وتر و جيب , رساله محيطيه , مفتاح الحساب , ضى و نجوم ميباشدريا

شرح آالت رصد, الحدائق  و زندگينامه  26 - 39, مختصر در علم هيأ ت در باره آثار او به كاشانى نامه  , ـ  365 ,
مراجعه شود 388 . 

يد كاشانى مفتاح الحساب است كه به زبان عربى نوشته شده استيكى از مهمترين آثار غياثالدين جمش  . 

محاسبه دذخژ در اين اثر است كه به منظور تشكيل جدولهاى نجومى بكار گرفته , يكى از محاسبات بسيار مهم او
 .ميشده است در واقع روش محاسبه كاشانى قله كارهاى رياضيدانان اسالمى در حل عددى معادالت جبرى ميباشد

ق  1031ـ  953(حمد بن حسين بهاءالدين عاملى متخلص به بهايى و معروف به شيخ بهايى م متولد در بعلبك و  (
متوفى در اصفهان داراى آثارى چند در رياضيات و نجوم است كه اثر او در رياضى كتاب خالصة الحساب ميباشد 

 1287به نام كنزالحساب معروف است و در سال  اين اثر به فارسى نيز توسط فرهاد ميرزا معتمدالدوله ترجمه شده و
 . ق در تهران منتشر شده است

م خالصة الحساب توسط نسلمان ذچذدحژژحت 1843در سال   . 

 . ح

 .خ

توسط مار حززچت 1846ب به آلمانى ترجمه و تجزيه و تحليل شده و ترجمه فرانوسى آن در سال   . 

 .آ منتشر شد
آنها بر اين تصور بودند كه , رياضيدانان اسالمى بود كه در غرب منتشر شد چون اين كتاب يكى از نخستين آثار
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سطح رياضيات اسالمى بهمين اندازه است كه در حقيقت اين كتاب از يك ديد دانش رياضى آن زمان مسلمانى 
 . نبوده است

و بعنوان كتاب درسى تركيه و هندوستان از شهرت بسزايى برخوردار بوده , اين كتاب در حدود دو قرن در ايران 
 .تدريس ميشد

اندازه , روشهاى ساده تعيين مجهول , اعداد منطق , )چهار عمل اصلى (خالصة الحساب شامل روشهاى محاسبه 
 .گيرى و كاربرد آن و باالخره در خاتمه هفت مسأ له بدون حل ميباشد

يست و احتماال ابو محمود حامد س ميباشد كه داراى جواب منطقى ن3=ش 3=ش3: كه يكى از آن معادله معروف 
ق 390م (بن خضر خجندى  اثباتى براى آن نوشته است كه اكنون در دسترس نيست ولى اولين اثباتى كه براى  ( 

بدست ما رسيده توسط اويلر زحدسب) در اعداد منطق (الينحل بودن اين معادله   . 

م به چاپ رسيده است 1747پ در سال   . 

ة الحساب به اثر ديگرى در حساب موسوم به بحرالحساب اشاره ميكند كه اين كتاب شيخ بهايى در كتاب خالص
 . بدست ما نرسيده است

170 - 172, زندگينامه (او كتاب تشريح االفالك را نيز در علم هيأ ت نگاشته است  ). 

رياضى ايران بوده  مال محمد باقر بن زينالعابدين يزدى از رياضيدانان دوره صفوى بوده و يكى از آخرين بزرگان
ق ميزيسته است 1047است از سال تولد و وفات وى اطالعى در دست نيست و فقط ميدانيم كه در سال   . 

مهمترين اثر رياضى او كتاب عيون الحساب است و اين اثر توسط محمد باقر بن اسماعيل خاتون آبادى از عربى به 
 . فارسى ترجمه شده است
, حاشيه بر تحريرالكرة واالسطوانه , شرح المقالة العاشرة من اصول اقليدس : عبارتند از ساير آثار رياضى و نجوم او

441ـ  436,, زندگينامه (حاشيه بر اكرثا و ذوسيوس , شرح كتاب االشكال الكريه , فتوحات غيبيه  ). 

ايى در استخراج مسأ له دارد فصله 49كتاب عيون الحساب در ابتدا پس از يك مقدمه و هفت باب كه در پايان 
اعداد متحاب , اعداد زايد و ناقص , اعدام تام  اعداد متعادل و در خاتمه فصلى است در بيان نسبتها و در پايان اين  ,

مساله حل شده است فصل استخراج اعداد متحاب را آقاى ابوالقاسم قربانى مورد بررسى قرار داده است  148اثر 
فصل اعداد متعادل را نگارنده اين مقاله مورد تجزيه و تحليل قرار داده است و ) 58ـ 33, دو رياضى دان ايرانى (

139 - 125, و مقاله اى به زبان انگليسى در مجلة تاريخ العلوم العربية  72ـ  61, تاريخ نظريه اعداد( ). 

ثابت بن قره  كشف جفت متحاب را به فيثاغورس نسبت ميدهند ولى قاعده اى براى تعيين برخى از اعداد متحاب را
بما ميدهد) 221ـ  288( . 

 .يزدى نيز با انجام يك عمل در قاهده ثابت بن قره دو زوج متحاب جديد كه تا آنزمان ناشناخته بود بدست ميĤورد
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 .اين جفت را چند سال بعد دكارت با همان قاعده ثابت بن قره در اروپا بدست ميĤورد
داد متعادل دارد كه اين اعداد تا آن زمان در رياضيات شناخته شده در كتاب عيون الحساب يزدى بحثى در باره اع

 .نبوده اند
بعد از مال محمد باقر يزدى رياضيدان و منجم برجسته اى در عالم تشيع ظهور نكرد و دانشمندان شيعى صرفا به شرح 

ميرزا رضى منجم معاصر شاه : و حاشيه نويسى بر كتب قدما اكتفا ميكردند كه ذيال به برخى از آنها اشاره ميكنيم 
كتاب ربيع المنجمين را در شرح سى فصل خواجه نصير طوسى نوشته و در ضمن ) ق  1077 - 1052(عباس دوم 

 . آن تبديل تاريخ قمرى به شمسى را آورده است
صفوى نوه مال محمد باقر يزدى و همنام جدش از رياضيدانان اواخر دوره ) ق  1130م (مال محمد باقر يزدى دوم 

 . كه كتاب الكفاية فى شرح عيون الحساب را نوشته است

يكى از بزرگترين علماى شيعه كه در فقه و اصول و فلسفه و رياضيات و ) ق  1209م (مال محمد مهدى نراقى 
 . اخالق آثار بسيارى نوشته است

ترجمه فارسى تحرير اقليدسرسالة فى االكر و , رسالة فى علم الحساب : كتابهاى او در علم رياضى عبارتند از  . 

رياضيدان نكته سنج قرن سيزدهم هجرى كه در كتاب تكملة ) ق  1293ـ  1215(مال على محمد مهندس اصفهانى 
كه ذيلى بر عيون الحساب مال محمد باقر يزدى است و نسخه اى نفيس از آن در كتابخانه مركزى دانشگاه (العيون 

له درجه سوم موفق شدبه حل عددى معاد) تهران موجود است  . 

وى عمل ضرب و تقسيم را به جمع و تفريق مبدل كرد و در بكار بردن آن از جدولهاى خوارزمى به طريقى كه از 
 .ابتكارات خود او بوده استفاده نمود

 . از كارهاى جالب او تقسيم كره به سطح مسطوى است
لى مهندس اصفهانى فرزند مال ع) ق  1326ـ  1259(ميرزا عبدالغفار نجم الدوله  استاد رياضى مدرسه دارالفنون  ,

 .كه نخستين بار رياضيات جديد اروپايى را در ايران معرفى كرد و آن را با رياضيات قديم اسالمى تلفيق نمود

نجمالدوله در علم حساب و هندسه و نجوم و نقشه كشى سرآمد دانشمندان روزگار خود بود و اولين نقشه دقيق 
همت او كشيده شد و با تأ ليف رساله تشخيص نفوس دارالخالفه تهران در واقع علم آمار را در ايران تأ  تهران نيز به
 .سيس كرد

كفاية الحساب و تحويل تاريخ هجرى و , بداية الجبر, اصول مثلثات , اصول هندسه : برخى از آثار او عبارتند از
 . مسيحى از ابتداى هجرت تا هزار و چهارصد سال

از شاگردان نجمالدوله كه در دارالفنون در رشته ) ش  1332 -ش  1248= ق  1285(عبدالرزاق بغايرى مهندس 
 .رياضيات و نجوم و مهندسى و نقشه بردارى تحصيل كرد
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 . ساختن قطب نماى قبله نما از كارهاى ارزنده اوست

, ابن سينا, علم الهيئة , خش رياضيات ب, ق  1405, قم , حساب , موسيقى , هندسه , بخش رياضيات , الشفاء: منابع 
مقدمه بر , ج اول , دايرة المعارف تشيع , ج چهارم , دايرة المعارف بزرگ اسالمى , ابن سينا, النجاة , 1980, قاهره 

رياضيدانان دوره اسالمى, زندگينامه , ج دوم , سارتن جرح , تاريخ علم  دو رياضى دان ايرانى , ابوالقاسم قربانى  , 
مه اى در باره عددهاى متحابو ش جعفرى نائينى , ابوالقاسم قربانى , كاشانى نامه , ابوالقاسم قربانى  ,   

 انديشه هاى سياسى

 

دوران ) 1:ادوار مهم سير تحوالنديشه سياسى شيعى را ميتوان در پنج دوره برشمرد, در يك نگرش كلى و تاريخى 
ق 329-10(امامت   ). 

و سپس يازده تن از ) ع (انديشه سياسى شيعى حولمحور اميرالمؤمنين على بن ابى طالب فلسفه و , در اين دوران 
سال تثبيت شد 250فرزندان ونوادگانش شكل گرفت و به تدريج در طول  . 

ميتوان آغاز اين دوره را همان ماجراى سقيفه دانست,به لحاظ تاريخى   . 

) ص (ختالف آشكارى در پيروان اسالم و حضرت محمدا, )ص (در روزگار بيست و سهساله نبوت پيامبر اسالم 
ص (وجود نداشت اما از نخستين لحظات درگذشت رسول خدا  اختالف نظرعميقى ميان مسلمانان پيدا شد و با  ,(

 . گذر زمان نيز بر عمق آن افزوده گشت

بديل شد و با گذشت انگيزه اصلى و نخستين اين اختالف سياسى بود كه بعدها به مذاهب فقهى وكالمى مختلف ت
 .روزگاران فرقه هاى بسيارى از درون آن مذاهب پديد آمدند

جانشينى سياسى و رهبرى دنيوى پيامبر بود, موضوع اختالف  . 

و نوع رهبرى و ) ص (اسالم و آموزشهاى اعتقادى و سياسى آن و به ويژه چگونگى به قدرت رسيدنحضرت محمد
كه مبتنى بر رهبرى فردى از قريش با , ى وچگونگى قدرت سياسى عرب راتقريبا تمام آموزشهاى سياس, زعامت او

فرو پاشيد و نوع كامالتازه اى از انديشه هاى سياسى و , استفادهاز شيوه جاافتاده شورايى رؤساى قبايل قريش بود
و در سرزمينى  و آئين او در شهر) ص (به ويژهرهبرى بالمنازع حضرت محمد, اجتماعى و فلسفه رهبرى را بنياد نياد

 .بنيادپذيرفت كه تقريبا دور از كانون فرمانروايى قريش بود
با الهام از سنت سياسىديرين بدون در نظر , برخى از اصحاب برجسته او از مهاجر و انصار,وقتى پيامبر درگذشت 

تا هرچه زودتر با در محلى بهنام سقيفه بنى ساعده گرد آمدند , در قضيه حجة الوداع ) ص (گرفتن اعالم پيامبر 
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 .انتخاب رئيس و پيشوا خالء قدرت سياسى پيامبر را پر كنند
اما مهاجران سخت به مخالفت برخاسته با استناد به اين سخننبوى كه  ,انصار سعد بن عباده را نامزد اينمقام كردند

دخالفت اسالمى راتأ سيس كردن, )1/294, االصابه , 144, نهج البالغة (االئمة من قريش  . 

جمع شده و ) ع (گروهى ديگر ازصحابه بر گرد على بن ابيطالب , در مقابل جدال مهاجرين و انصار بر سر خالفت 
2/124, تاريخ يعقوبى (و اينمقام را منحصرا سزاوار او شمردند , او را نامزد خالفت كرده  ). 

ناكام ماند) ع (كوشش طرفدارانامام على  . 

طرفداران امام يكى پس از ديگرى تن به بيعت دادند,ن خالفت صورت گرفت با تهديدهايى كه از سوى حاميا . 

از درگيرى , )ع (بيعت كردند هرچند با تسليم شدن انصار و سپس يارانعلى ) ق  13م (اما نيز پس از چندىبا ابوبكر 
ان نرفتاما اختالف سياسى از مي, شديد و خونين جلوگيرى شد و پايه هاى خالفت نوبنياد استوارگرديد  . 

در برابر اكثريت شكل گرفت, وحاميان اهل بيت رسول نام گرفتند) ع (گروهى كه شيعه امام على   . 

 .اين گروهنسبت به منشأ قدرت سياسى حاكم و نيز برخى از عملكرد دستگاه خالفت و وابستگانش معترض بودند
شمارى از اصحاب ) ع (و حضرت فاطمه  )ع (كه افزون بر صحابى نام آور و محبوبىچون امام على , اين گروه 

در حيات پيامبر و درسفر حجة الوداع و در ) ع (به استناد حادثه غدير كه امام على , برجسته و پارسا درميانشان بود
و ) 18, مقاالت االسالميين (انتخاب شده است ) ص (محل غدير خم به وسيله پيامبر به خالفت و جانشينى رسول 

ع (همانجابه عنوان خالفت با امام على مسلمانان نيز در   .بيعت كرده بودند (
لذا اساسا حق انتخاب ومشورت و بيعت مجدد براى اصحاب در امر خالفت وجود نداشت و بدين جهت قدرت 

 . سياسى جديد از بنياد فاقد مشروعيت دينى و شرعى است

, به خالفت ) ع (له غدير و انتخاب حضرت على شيعيان استداللديگرى نيز داشتند و آن اين بود كه صرفنظر از مسئ
امام در ميان اصحاب شايسته ترين كس براى تصدى مقامجانشينى پيامبر بود و لذا مقام خالفت در خور او بود و 

 . ميبايست او به خالفت برگزيده ميشد نه ديگرى
امامت)( 237و  2,3,4خطب , غه نهج البال(و امام خود بارها به شايستگى برين خود به خالفتاشاره كرده است   ). 

اوج ) ق  36م (اختالف سياسىو ايدئولوژيك اقليت شيعه با دستگاه خالفت در دوران خالفت عثمان بن عفان 
 . گرفت

به خالفت رسيد) ع (امام على , با كشته شدن عثمان  . 

اختالف سياسى افزون شد) ع (با احراز قدرت سياسى به وسيله امام على  . 

به بهانه خونخواهى عثمان دست ) ق  60م (ده اين اختالف آن بود كه امويان با رهبرى معاوية بن ابى سفياندليل عم
زده و او را مسئول قتل خليفه قلمداد كردند, خليفه قانونى و شرعى ,به طغيان و شورش عليه امام  . 
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از پيامدهاى اين , به معاويه ) ع (لى پديدآمدن جنگ صفين و ماجراى حكميت و انتقال توطئه آميز خالفت از امام ع
 .جدال بود

آشفتگى سياسى و اختالفات فكرى و سياسى را دامن زد,وقوع جنگ جمل و نهروان  . 

ع(از شيعيان امام على , كه دومين گروهانشعابى درونى اسالم بودند, خوارج  جدا شده و خود به تدريجداراى  ( 
شدند عقايد سياسى و انديشه هاى كالمى ويژه اى . 

نظريه امامت انتخابى رابرگزيدند و در عين حال , كه امامت را انتصابى ميدانستند) ع (آنان برخالف پيروانامام على 
خوارج( در مورد شرايط امام با اهل جماعت نيز موافق نبودند   ). 

ردندبيعت ك) ع (مردم عراق بافرزندش امام حسن , هجرى  40در سال ) ع (پس از شهادت امام على  . 

قدرت به معاويه انتقال يافت و آل على يكسره از خالفت , اما پس از چندى با صلحى كه با معاويهپديد آمد
 . كناررفت

و پس از شهادت امام حسن ) ع (را پس از او درفرزندش امام حسن ) ع (امامت انتصابى امام على , با اين همه شيعيان 
ديدند)ع (در برادرش امام حسين  . 

امويان قدرت سياسىرا كامال قبضه كردند, ق  61در ) ع (ادثه كربال شهادت امام حسين پس از ح . 

) ع (و امام جعفر صادق ) ع (و امام محمد باقر) ع (با اينكه در دوران امويان شيعيان عموما از امام علىبن حسين 
در عينحال دو انشعاب نيز روى داد, پيروى كردند . 

امام است ) ق  80م (برادرش محمد حنيفه ) ع (گروهى معتقدشدند پس از امام حسين  يكى پيدايش كيسانيه بود كه
به امامتفرزندش زيد معتقد شدند) ع (و ديگرىظهور زيديه بود كه جمعى از شيعيان پس از امام زينالعابدين ,  . 

د ويژه اى سياسى در امر در عين حال بايد دانست كه كيسانيه به فرقه هاىمختلف تقسيم شده و هر كدام داراى عقاي
كيسانيه( امامت شدند   ). 

 . و اما انشعاب زيديان از اهميت بيشترى برخوردار است
ق خروج كرد ومردم در كوفه با او بيعت  121در دوران هشام بن عبدالملك به سال ) ع (زيدبن على بن حسين 

 .كردند

يدانسترا بر سايراصحاب پيامبر برتر م) ع (زيد اميرالمؤمنين على   . 

در عين حال به خالفت ابوبكر و عمر گردن مينهادو ميپنداشت كه تنها بايد عليه فرمانروايان ستمگر قيام كند 
40, مقاالتاالسالميين ( ). 

و فرزند ) ع (نبود لذا خود راهمتا و رقيب برادرش امام محمد باقر , به مفهوم شيعى آن , هرچند او مدعى امامت 
نميدانست)ع (ق ايشان امام جعفر صاد روى برتافتهو پس از ) ع (اما پس از او گروهى از شيعيان از امامت صادق  , 
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 .شهادت زيد به امامت فرزندش يحيى معتقد شدند

بخشقابل توجهى از جامعه شيعى آئين تازه اى به نام زيديه بنياد نهادند و در نهايت از اكثريت شيعى , بدين ترتيب 
 .جدا افتادند

نيز ابتدا يك گروه سياسى محض بودو سخن اصلى آن نيز مسئله امامت بوداين طايفه  . 

 .زيديان معتقد بودند كه امام بايدقائم بالسيف باشد و تقيه را رها كرده عليه ستمگران قيام مسلحانه كند
 .اين گروه بعدها به صورت يك فرقه مذهبى و كالمى در آمد

شش فرقه شدند اما همگى معتقدند كه بايد بافرمانروان ستمگر ) ق  330م (با اينكه زيديان بهگفته ابوالحسن اشعرى 
 .جنگيد و ستم را نابود كرد و حق را بر جايش نشاند و امامت فاجر درست نيست و نبايد به او اقتدا كرد

يده بهعق) 45 - 40, مقاالت االسالميين (نماز آنگاه درست است كه بهامامت آن كس كه فاسق نيست گزارده شود 
فاطمى نژاد, )ص (آنان هركس ازخاندان محمد  عالم و شجاع باشد ومردمان را به خداوند بخواند امام واجب  ,

)( مقاله سيد محمد حسين طباطبايى  34, بحثى در باره مرجعيت و روحانيت  89,فرق الشيعه نوبختى (االطاعة است 
 .( زيديه

در عين , عقايد يكسانى ندارند) مانند ديگر انديشه ها(هاى سياسى با اينكه فرقه هاى مختلف زيدى در تمامى انديشه
پس از پيامبر ابوبكر وعمر خليفه ) 1: حال ميتوان اصول زيررا از عقايد عمومى سياسى و اساسى آنان دانست 

 .مسلمانان ميباشند و در باره عثمان توقف دارند
يگران ممتاز بودافضل صحابه بود و از نظر رتبه معنوى از د)ع (امام على  اما جايز استكه گاهى مفضول بر افضل  ,

ع(و فاطمه ) ع (از فرزندان على : از امامى بايد اطاعت كرد كه داراىشرايط الزم باشد از جمله ) 2, مقدم شود  ), 

پرهيزكار و, مجتهد, عادل ,قائم بالسيف   ... 

الزم است حكومت با رهبرى امامى از ) 5, است  قيام مسلحانهعليه ستمكاران واجب) 4, تقيه حرام است ) 3, باشد
ايجاد شود) ع (آل على . 

را از معتزلهقبول كرده بودند ] اختيار[از آنجا كه زيديان آزادى اراده  ( آزاديخواهى و , )263, اسالم در ايران 
 .انقالبى گرى و ستمستيزىĤنان از يك پشتوانه كالمى و ايدئولوژيكى نيز برخوردار شد

ق روى داد 148در سال ) ع (پس از شهادت امام صادق , عاب درشيعه سومين انش . 

ازامامت فرزندش امام موسى , به استناد سنت ديرين وصايت در امامت شيعى ) ع (شيعيان عموماپس از امام صادق 
پيروى كردند) ع (كاظم  . 

كه قبل ازامام در سال , را) ع (دق تن زده اسماعيل فرزند ديگر امام صا) ع (اما گروهى از شيعيان ازامامت موسى 
امام دانستند و به همين دليل اسماعيليهخوانده شدند, ق درگذشته بود 143 . 
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و البته بعدها اين نامزدى از او سلب , دستاويز اين گروه اين بود كه اسمعيل زمانى جانشين پدر خواندهشده بود
 .گرديده بود

يش از پدر مرده استدر عين حاالينان باور ندارند كه اسماعيل پ  . 

, مقاالت االسالميين (گويند اسماعيل نميردتا به امامت رسد چون پدرش گفته بود كه وصى و جانشين او خواهد بود 
21). 

تنها حكومت بر حق,درست مانند شيعه اثنى عشريه , طبق نظر اسماعيليه  حكومت دينى است كه امام در رأ س آن  , 
داوند به امام تفويض شده استقرار دارد و رهبرىاز جانب خ  . 

در تفكر اسماعيليه رستگارى نوعبشر منوط است به تصديق اين اصل كه عبارت است از معرفت يافتن به امام و بيعت 
 .با او

 .كسانى كه امام را به امامت نشناسند در حالت گناه به سر ميبرند

هماناامام است, ر جهان آنان معتقدند كه تنها حاكم برحق تمامى حوزه هاى نشر دعوت د  . 

 .جهاد در اسماعيليه حتما بايد با اذن امام و يا نماينده موثق اوباشد

 .هر امامى يك وكيل عمده دارد كه به او باب ميگويند
 . او ميانجىبين امام و محفل درونى داعيان است

 . تقيه بر امام و امت در شرايطى واجباست
عيليه نيز مانند ساير فرقه هاىشيعه بيتابانه در انتظار ظهور مهدى بودند كه صلح و اسما, تا زمان قدرت يافتن فاطميان 

مفهوم و مصداق مهدى مشخص يعنىقائم تغيير , سعادت و بركت را به جهان ارزانى دارد پس از استقرار فاطميان 
 .كرد

, تاريخ فلسفه در اسالم ( خلفاى فاطمى هركدام لقب قائم يافتند و بدينسان عقيده بهمهدى در امامت منحل شد
216ـ  2/214 ). 

لزوم تشكيل , ميتوان گفت كه انديشه ها و باورهاى سياسى اسماعيليان ديرين مانند اصل نيازبه امامت ,بدين ترتيب 
لزوم معرفتامام و اينكه شرط رستگارى اعتقاد به امام و شناخت او و , نصب امام به وسيله خداوند, حكومت دينى 

وجوب تقيه به طور كلى ,مبارزه با ظالمان و غاصبان , موكول بودن جهاد به اذن امام و يا نماينده او,وست اطاعت از ا
تقريبابا شيعيان امامى يكسان است, وجود نمايندگى و واسطه بين امام مستور و مردم ,   . 

 . البته اعتقاد به مهدويت نيز تا مقاطعى همپاىشيعه جلو آمده است
اسماعيليان را از اماميان دور كرد و به زيديان نزديك ,حاد و مسلحانه آنان در يك دوران طوالنى  اما شورشگريهاى

 . ساخت
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اسماعيليه( محور بنيادينانديشه سياسى اسماعيليان امام و معرفت امام و پيروى محض و بيقيد و شرط از اوست   ). 

م و امامت و برخى از ائمه راه افراط و غلو پيموده و گروههايى از شيعياندر باره اما, از اواسط سده دوم تا نهم 
 .باورهاى ويژه اى در باره آنان پيدا كردند كه به غالة شهرت دارند

اينان مقام امامرا از حد يك انسان مافوق به شخصى مافوق انسان بركشيده و نه تنها معجزات و كرامات بسيارى به 
يامبرى باال برده و گاه گفتند كه روح خدا در آنان حلول كرده و حتى آنان نسبت دادند بلكه مقام شان را در حد پ

 .برخى از امامان را خدا شمردند
اما شايد بتوان نخستين ظهور غاليگرى را در , پيدا شد)ع (با اينكه از همان آغاز انديشه هاى غاليانه در باره امام على 

و تعاليم او دانست)ق  138م (ابوالخطاب   . 

در پيوند با او پديد آمد, ه فرقه خطابي . 

دچار غلو شد و مقام الوهيت برايش قايل شد) ع (او در بارهامام صادق  . 

نيز , ابوالخطاب ( در كوفه قيام كرد و سرانجام همراه يارانش كشته شد) ق  158م (او در زمان منصوردوانيقى 
 .( خطابيه

ليان و قرمطيان و شاخه هاى مختلف آن بروز و ظهور اما غاليگرى ادامه يافت و عمدتا درجريان سياسى اسماعي
 .يافتند

( نمونه ديگر آن است كه در روزگار غيبت صغرى امامدوازدهم شيعى روى داد ) ق  323م (ظهور شلمغانى 
خليفه فاطمى , و نمونه ديگر فرقه دروزيه است كهدر ربع اول قرن پنجم هجرى از اسماعيليه منشعب شد) شلمغانى 
اسالم در (اخدا ميدانسته و به صورت فرقه عليحده از غالة در آمد و در واقع دين مستقل التقاطى ابداع كرد الحاكم ر

2/213تاريخ فلسفه در اسالم , 321, ايران   .( دروزيه )(
يه است كه منسوب بهابن نصير بوده و در نيمه دوم قرن پنجم از شيعه امام) علويه , انصاريه (فرقه ديگر غالى نصيريه 

)منشعب شده است  321, اسالم در ايران  ). 

عرفانى شيعه و تصوف به هم نزديك شده و منشأ  -دورانى است كه انديشه هاى سياسى, از سده هفتم تا نهم 
 .خيزشهاى سياسى و اجتماعىگسترده اى گشت و فرقه هاى غاليانه متعددى پديد آمدند

( دكتر زرينكوب, در جستجوى تصوف ايران , يبى دكتر كامل الش, الفكر الشيعىوالنزعات الصوفية   ). 

ظاهرا داراى انديشهسياسى مشخص نبودند و اگر هم بودند كمتر , اين جريانها و يا شخصيتهاى مؤسس اين جنبشها
تظاهر به آن ميكردند اما در عين حال همواره با انگيزه هاى حاد سياسى به عرصه آمده و منشاء آشوبها و درگيريهاى 

گاه خونين ميشدند وسيع و . 

اوال ماهيت سياسى داشتند و ثانيا كامال , همين امر به خوبى نشان ميدهد كه اينجنبشهاى ظاهرا اخالقى و عرفانى 
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 .تحتتأ ثير زمانشان بوده و در واقع پاسخى بودند به شرايط بحرانى و آشوب زده روزگارشان 
, جتماعى به خودديد و با انشعابهاى پياپى كه در آن روى دادشيعه با تمامى تحوالتى كه به لحاظ فكرى و سياسى و ا

ق رسيد 260به سال  . 

كه احتماالپنج سال بيش ) عج (درگذشت و فرزند خردسالش محمد ) ع (در اين ساالمام يازدهم حسن عسكرى 
به امامت شيعيان رسيد, نداشت  . 

نند و از رهبرى معنوى و اجتماعى او بهره مند گردنداما بالفاصله اعالم غيبت شد وپيروان نميتوانستند امام را ببي . 

از طريق چهار نماينده پياپى كه انتخاب )عج (حدود هفتاد سال بدينگونه گذشت و در طول اين مدت امام غايب 
رهبرى خود را اعمال ميكرد, شده بودند . 

اطنخواهد داشت و نماينده اى نيز اعالم شد كه امام ديگر با مردم ارتب, ق با مرگ آخرين نايب خاص  329در سال 
نواب چهارگانه ( در ميان نخواهد بود   .( نيز نيابت,

امامى با اثنى عشرى ناميده , ق راه امامت را طى كردند و عمال بهدوازده امام معتقد شدند 260شيعيانى كه تا سال 
 .شدند

ع(امام حسن بن على , )ع (امام على بن ابى طالب : اين امامانبدينقرارند امام على بن حسين , )ع (امام حسين بنعلى  ,( 
ع(امام محمد بن على , )ع ( ع (امام على بن موسى الرضا , )ع (امام موسى بن جعفر)ع (امام جعفر بن محمد  ,(  ), 

وامام محمد بن ) ع (امام حسن بن على العسكرى , )ع (امام على بن محمد النقى , )ع (امام محمد بن علىالجواد 
به زندگينامه يكايك امامان در زير لفظامام در مجلد دوم دايرة المعارف تشيع: نك ) (ع (هدى حسن الم  ). 

شيعيان امامى حق الهى امامت رامنحصرا در اين دوازده تن ميدادنند كه به طور موروثى امامت در يك خاندان و از 
 . پدر به پسر انتقال يافته است

) ق  278 - 277, فجر االسالم (دوزى و احمد امين , )41, دراسالم معاصر انديشه سياسى(كسانى چون دار مستتر 
2/207, تاريخ فلسفه در اسالم (و برخى ديگر نظريه الهى حق امامان را پرورده و پيشنهاده پيروان ايرانى اين  ,(

داشته اندخاندان ميدانند كه شاهد ظهور و سقوط امپراطوران بزرگى بوده اند كه گهگاه ادعاى الوهيت هم  . 

البته متفكران شيعىقاطعانه اين انديشه را نادرست و تهمت به آيين شيعى ميدانند كه احتماال به قصد مخدوش كردن 
45 - 2/43, االمام الصادق والمذاهباالربعة (مذهب حقه تشيع پرداخته شده است  ). 

پيش از آنكه اسالم وارد ايران , اسالم  پيداست كه بنيادهاى اساسى فكرى و اعتقادى شيعه درمدينه و در همان صدر
پديد آمده است, شود و ايرانياننقشى در اين ميان ايفا كنند  . 

جملگى عرب بوده اند, )سلمان (جز يك تن , اصوال جاى انكار ندارد كهشيعيان نخستين  . 

فقط , امت نيست در اينجا مجال نقلو بررسى تمامى مستندات شيعى براى اثبات آراى سياسى خود حول محور ام
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و فرزندانش ) ع (اشاره كرد كه اينان براى مدلل ساختن نظريه سياسى خودمبنى بر لزوم پيروى از امام على  -ميتوان 
, ]33/احزاب[و به طوركلى شايستگى اهل بيت براى پيروى و پيشوايى به آياتى چون آيه تطهير ) ع (از نسل فاطمه 

مائده[غ آيه ابال, ]3/مائده [آيه اكمال دين  آيه عدم صالحيت ستمگران براى , ]23/شورى [آيه ذيالقربى ,[67 / 
]حكومت و رهبرى  سوره كوثر و احاديثى چون حديث , ]63 - 59/ آل عمران [آيه مباهله ,]124/ بقره 

حديث ثقلين و احاديث فراوان ديگركه در منابع كالمى و , حديث سفينه , حديث مودت , حديث كساء,غدير
استناد , شيعى مكرر مورد بحث و استدالل قرار گرفته و بسيارى از منابع معتبر سنى نيز آنها را آورده اند تفسيرى

)ميكنند  مجلدات مختلف, الغدير) (اهل بيت   ). 

از مجموع استداللها و عقايد كالمى شيعىچنين بر ميايد كه امامت يك نوع فلسفه الهى ـ سياسى است كه از انسان 
ى برخاسته استشناسى ويژه ا  . 

و معصوم و ) انسان كامل ( يك انسان كامل , امام پيش از آنكه زعيم و حاكمسياسى امت باشد, در ين تفكر
الگويى براى تعالى ) 1فسادناپذيراست كه واسطه فيض بين خدا و مردم است و فقط از طريق اوست كه ميتوان 

4, امام مسئول قابل اعتمادى باشد براى اجراى احكام شرع ) 3,با خدا پيوند و رابطه برقرار كرد) 2, انسانى داشت  ) 

 .بايد زعامت رابه او سپرد و تنها اوست كه از طرف خداوند حق چنين كارى دارد
واليت تكوينى, واليت , والء( مسئلهاعتقاد به واليت تكوينى نيز از همين نگرش انسان شناسانه سرچشمه ميگيرد   ). 

مرجعيت دينى و واليت , رهبرى اجتماع ,مناصب راهنمايى امام داراى , در واقع  ( ) به معناى عارفانه اش انسان كامل 
58 - 26, امامت و رهبرى (است ). 

تمامى اين مناصب را يك جا داشت,به اين دليل است كه پيامبر اسالم كه امام هم بود  . 

ن جملگى اين مقامها و وظايف و نقش رابا معتقد است كه اماما, شيعه كه دوران امامت را هم دورانحضور ميداند
 .خود دارند

 . شيعه عقيده دارد كه امامت نيز چون نبوت منصبى الهى است ولذا ضرورتا امام معصوم است

تمامى آن شاخه رهبرى پيامبربه امامان منتقل شده است, بدين ترتيب   . 

, اصال سنى به آن معتقد نيست , اعتقاد دارد امامتى كه شيعه به آن:با توجه به اين نكات است كه مطهرى ميگويد
يك شأ ن دنيايى امامت است كه يكى از شئونĤن است, آنچه اهلتسنن به نام امامت معتقدند  . 

يعنى انبياى اولوالعزم آنهايى , ولى امامت در شيعه مسئله اى است تالى تلو نبوت و بلكه از بعضىجهات باالتر است 
 .هستند كه امام هم باشند

163, امامت و رهبرى (نبياى اوالوالعزم در آخر كار به امامت رسيده اند ا ). 

همانايده حكومت فيلسوفان در مدينه  , ميتوان گفت كه امامت شيعى در بعد پيوند انسان شناسى و سياست مدن
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است) ق  339م (فاضله افالطون و نقش امام يا رئيس اول در انديشه فارابى   . 

خالفت و زعامت جامعه را هرگز به لحاظ نظرى و اعتقادى , مانان غير شيعى ازهمان آغازاما ميدانيم كه مسل
آسمانىو ماورايى نميدانست و خالفت را حق امت ميدانستند كه با اجماع و رأ ى خود خليفه را انتخاب ميكنند و 

 .خالفت و قدرت سياسى را تأ سيس مينمايند

احكام (نصب امام به مذهب اهل حقبر امت واجب است شرعا ) ق  928 م(بهگفته فضل اهللا بن روزبهان اصفهانى 
الراعىوالرعيته , مقاالت االسالميين , السلطانيه   .( بدائع السلك و سلوك الملوك ,

منشأ قدرت را انتصاب وگزينش , در عين حال , با اينكه معتزله در فلسفه امامتتا حدودى به شيعه نزديك بودند
المغنى(آسمانى نميدانستند   ). 

من خليفه خدا نيستم : آورده است كسىبه ابوبكر خطاب كرد كه يا خليفة اهللا و او گفت ) ق  450 - 364(ماوردى 
نيز ) ق  676ـ  631(و على بن شرفحورانى نووى شافعى ) 18ـ  17, احكام السلطانيه (بلكه خليفه رسول اهللا هستم ,

خليفه و يا خليفة رسول اهللا واميرالمؤمنين : فة اهللا بلكه بايد گفت بر اين عقيده است كه روا نيست گفتهشود خلي
( 1/92, بدائع السلك  ). 

در واقع بين شيعه و سنى در اعتقادبه ضرورت امام و وجود شرايط الزم در او و لزوم نصب امام اختالفى نيست و لذا 
ولىدر اينكه چه كسى امام را نصب  ,در اين مورد ادعاى اجماع فرق ميكند) ق  456ـ  384(ابن حزم اندلسى 

, ميكند و نيز در شرايط امام و مهمتر از همه در نقش امام در حيات فردى و اجتماعى و اخالقى و سياسى امت 
 .اختالف نظرهاىجدى و مهم وجود دارد

اص امامان دوازده آراى متكلمان و متفكران شيعى و نوع استداللهاى آناندر ارتباط با مفهوم امام و امامت و به طور خ
, خواجه نصيرالدين طوسى ,تجريد االعتقاد, نهج البالغه : گانه شيعى را ميتوان در آثار قابل توجه زير مالحظه كرد

عبقات , عالمه حلى , منهاج الكرامة , سيد مرتضى , الشافى ,شيخ مفيد, الفصول واالمامة , عالمه حلى , شرح تجريد
محمد حسينĤل كاشف , اصل الشيعة و اصولها, سيد شرف الدين , المراجعات , دى اثر مير حامدحسين هن ,االنوار

سيد محمد حسين طباطبايى , شيعه در اسالم , الغطاء محمد تقى شريعتى , خالفت و واليت ازنظر قرآن و سنت  ,
امام ( لى شريعتى نيز جامعه شناسى و انسان شناسى امت و امات دكتر ع,مرتضى مطهرى , امامت و رهبرى , منرينانى 

امامت,  ). 
ق  905ـ  329(دوران رويكرد به سلطان عادل  (2 كم و بيش , با اينكه طبيعتا شيعيان امامىدر طول دو قرن و نيم  ,(

كالمى, دچار تغيير و تحول شده و آراء و عقايد آناندر عرصه هاى مختلف فقهى  سياسى و اجتماعى به تدريج  , 
اماميانكمتر دچار , )ع (به دليل حضور كم و بيش فعال ائمه اطهار , در عين حال  ,شكل گرفته و كاملشده است 

 .اعوجاج و نوسان شده و تقريبا در يك خط مستقيم و روشن حركت كردند
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آشفتگى و تا حدودى بالتكليفى , و آغاز دوران نامعلومانتظار) عج (اما پس از آغاز غيبت كبراى امام دوازدهم 
يد و در آغاز تاحدودى تعادل و توازن ديرين را برهم زددامنگر شيعيان گرد . 

بسيارى نميدانستند تكليفشان چيستو رهبرى و امامت علوى و شيعى مبتنى بر علم و عصمت چگونه اعمال ميشود و 
سه  چيست ؟ عقيده استوارى كه در طول, اماپيدا و عامل , اما ناپيدا و حاكمان ناحق  , وظايف آنان در برابر امام حق

غاصب حق معصوماست و لذا , هر حاكم ديگرى , سده پديد آمده بود اينبود كه جز افراد معين و محدود و معصوم 
224 - 2/222, زمين در فقه اسالمى (ذاتا جائر و ظالم است  ). 

, دوحتى رواياتى در منابع روايى شيعى نقل شده كه خداوند مردم متدين را كه در كنار امام غاصب كار خير كن
164, الفهرست (عذاب ميكند و بر عكس  ). 

از حق مشروع و الهى خود محروم شده و بهحكومت و تشكيل دولت ) ع (ديگر ائمه ) ع (هرچندپس از امام على 
اما با حضور امام وقت اميد آن بود كهاين آرزوى ديرين و به حق تحقق پيدا كند و مبارزه نيز معقول و , دست نيافتند

ميرسيدمنطقى به نظر  . 

 .اما پس از آغاز غيبت كبرى دقيقا براى عموم روشن نبود كه چه بايدبكنند
و شيخ ) ق  336ـ  355(سيد مرتضى ,)ق  413ـ  336(شيخ مفيد , )ق  360م (كسانى چون ابن ابى زينب نعمانى 

د و با طرح به ظهور رسيدند و آثارىتحت عنوان غيبت و يا عناوين ديگر پدد آوردن) ق  460ـ  385(طوسى 
كوشيدند كه از يكطرف حضور امام را , مباحث كالمى و استداللى پيرامون مسئله نوين غيبت و فلسفه و داليل آن 

در باطن ثابت كنند و از طرف ديگر تالش كردند كه همچنان هر حكومت غير معصوم را نامشروع قلمداد نمايند و 
سازند و اين اطمينان را به وجود آورند كه سرانجامامام خواهد آمد  جدى و استوار, در نهايت مردم را در انتظار فرج 

 .و حكومت عدل الهى و علوى را در سطح جهانى تشكيل خواهد داد
مسئله انتظار جا افتاد و به انتظار ماندن خود عملى دينى وداراى ثواب و اجر معنوى و اخروى شمرده , با اين كوششها

 .شد

على رغم اصرار قاطع بر اصل حق انحصارى والهى , يعهحياتش را بيحضور امام آغاز كردكه ش, از سده چهارم به بعد
در ادامه خط اعتدالى و , حاكميت معصوم از سوى خداوند و نامشروع شمردن ذاتى حاكميت هاى غير معصوم 

كمان و اميران و سياسى دوره امامت حركتكرد و از ستيزه گرى سياسى و رويارويى مستقيم با حا -مبارزات فرهنگى 
كاست و حتىدر سده چهارم اين روند , كه در نظر شيعه از ديرباز مظهر غصب و جور بودند, به ويژه خلفاى عباسى 

 .به همكارى نسبى با خلفا و سالطين وقت تبديل شد
و  موقعيت ممتازشيخ طوسى در بغداد, مقامو موقعيت علمى و اجتماعى شيخ مفيد و حمايتهاى آل بويه از وى 

موقعيت دو برادر سيد رضى و سيد , پذيرفتن مقام قضاوت از سوى خليفه و احراز مقام تدريس كالم در بغداد
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نشانه اى روشن از نزديكى عالمان شيعى به دستگاه خالفت و درنتيجه نمادى از , مرتضى نزد خلفا وفرمانروايان وقت 
 . تعديل در انديشه و عمل سياسى شيعى در آن روزگار است

جز , اينتعديل سياسى و آغاز مرحله اى تازه از عمل سياسى شيعى و سطح ارتباط آن با حاكمان ذاتا جائر در گذشته 
تقريبا بيسابقه بوده است)ع (در ماجراى استثنايى واليتعهدى امام رضا  . 

ن و حتى به طور كلى كه شديدا هرنوع همكارى و همراهى با ستمكارا,)ع (اگر به انبوه روايات رسيده از ائمه اطهار
بيسابقه بودن شيوه , توجهكنيم , حاكمان رانهى ميكند ويا وظايف عالمان را در احتراز از حاكمان ظالم بر ميشمارد

 .محافظه كارانه سده هاى پسين را خوب درك خواهيم كرد
, كاران و مستضعفان با اينكه آن آموزشها و به ويژه اين پيوند بين رجعت يا ظهور و حكومت نهائىجهانگير نيكو

شيعه هرگز , ولى در طى بخش اعظم تاريخ , مرجعيت تاريخى شيعى را دستمايه بالقويهفعالگرى و تندروى ميسازد
از حالتبالقوه فراتر نرفته است و عمال در حد يك عقيده تقديس كننده در ازاى پذيرفتن منفعالنه وضع موجود باقى 

53, عاصرانديشه سياسى در اسالم م(مانده است  ). 

در اين دوره مسئله اين است كه آيا ميتوان با فرمانرواى عادل و يا ظالمهمكارى كرد؟ چرا كه اين واقعيت موجود و 
 . بالفعل است

به آن پاسخ مثبت ميدهند) ق  578م (شيخ طوسى و ابن ادريس حلى , فقيهان برجسته اى چونسيد مرتضى  . 

از جمله امر به , العمل مع السلطان كار كردن براى سلطانظالم را با شرايطى  سيد مرتضى در رساله كوتاه اما مهم فى
جايز و گاه واجب ميشمرد, معروف و نهى از منكر و اقامه حق و دفعباطل  . 

توجيه وى براى چنين كارى اين است كه درظاهر اين واليت از جانب ظالم ولى در واقع و باطن از جانب امامان 
 . معصوم است

آنان هستند كه چنين واليتى را جايز شمرده اند چرا كه . 

پاسخ , كه احتماال در آن روزگار كسانى از شيعيان آنها رامطرح ميكردند, وى در آنجا بهاشكاالتى چند بر نظريه او
 .داده و كوشيده است اين جواز را منطبق با عقل و شرع واديشه سياسى ديرين شيعى معرفى كند

نيز توجيهاتى چونسيد مرتضى ميكنندشيخ طوسى و ابن ادريس  . 

 .آن دو پذيرفتن مقام قضاوت را با همان شرايط و با هماناستداللها جايز ميشمارند
, النهاية (اما آنان جهاد در كنار حاكمان جائر را مجازنميشمارند و فقط دفاع را در شرايط اضطرارى روا ميدانند 

156,203, السرائر, 293ـ  1/358,292 ). 

بايد افزود كه اين توجيهات و راه حلهادر ارتباط با فرمانرواى ظالم است البته  . 

همان منابع(همكارى با حاكمعادل جايز و گاه واجب است , از نظر فقيهان ياد شده   ). 
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در اين دوران مسئله امامتمعصوم كمرنگ شده و دست كم نقش عملى خود را تاحدود زيادى از دست داده و در 
عادل و حتى امامت ظالم در افكار و انديشه ها مطرح و محل بحث و گفت و گو بوده استمقابل امامت   . 

 . بديهى است كه در آن حال و هوا امام عادللزوما معصوم نيست
 . همانگونه كه در دوره هاى بعد اين عدم تالزم آشكار و تصريحشده است

آل بويه از ) احتماال زيدى (استيالىفرمانروايان شيعى  به نظر ميرسد كه نامعلوم بودن ظهور امام غايب از يك سو و
, به ويژه براى شيعيان , سوى ديگر و نياز به تدبير عملىبراى اجرا و تحقق ال اقل بخشى از احكام شرعى و فقهى 

, ندفقط امام منصوب از جانب خداوند يانائبان آنان حق اجراى آنها را دار) 1/203, النهاية (كهبه گفته شيخ طوسى 
عالمان شيعى را وادار كرده باشد كهبه نوعى با واقعيت زمان شان كنار بيايند و از آرمان گرايى دست نيافتنى دست 

 .بدارند
 . به ويژه نبايد نقش فرمانروايان شيعى ال بوه را در اين ميانناديده گرفت

عاليت علمى و تالش سياسى فقيهان و آنان بودند كه به عالمان شيعى بسيار ارج مينهادند و راهگسترش فرهنگى و ف
 .عالمان شيعى را هموار كردند

ع (شيعه از رسميت نسبى برخوردار شده و شعائر شيعىامامى اقامه شدند و مراسم عزادارى امام حسين , در دوره آنها
تكمله ,7/15, المنتظم (و مهمتر از آن مراسم جشنعيد غدير به صورت علنى در بغداد مركز خالفت برگزار شد ) 

 .(187 , تاريخ طبرى

شيعيان از قدرت يافتن مغوالن استقبال كردند,ق  656پس از فروپاشى خالفت و سقوط بغداد در  . 

تمام فرقه هاى محكوم دستگاه خالفت  , چرا كه در پناه مغوالن نامسلمانانو بى اعتنا به مسايل داخلى مسلمانان
عقيده مذهبى در برابر حكومت هراسى نداشتازاختناق بيرون آمدند و ديگر كسى از ابزار   . 

با هوالكوخان مغول درتسخير بغداد در اين ارتباط قابل ) ق  672 - 597(همكارى وسيع خواجه نصير طوسى 
 . تفسير است

664(حتى اينكه عالم پارسايى چونرضى الدين على بن طاووس حلى   . 

و در پاسخ خان كه ميپرسد آيا پادشاه كافر عادل بهتر حكم نقابت سادات را از دستخان مغول ميگيرد ) ق  589
8/359,اعيان الشيعة (نظر ميدهد كه كافر عادل بهتر است , است يا پادشاه مؤمن ظالم  ). 

عمل سياسى عالمان شيعى در آنروزگار قابل درك است, در همين روند و در چهار چوب انديشه   . 

ق 717م (محمد خدابندهالجايتو با سلطان ) ق  726ـ  648(پيوند عالمه حلى  كه منجر به شيعه شدن سلطان نيز  ,( 
برجسته ترين نمونهانديشه و عمل سياسى شيعى در آن شرايط است, شد  . 

دربرابر استيالى , كه عمدتا با خانقاه و انديشه هاى صوفيانه پيوند خورده بودند, البته پس از آن گروههايى ازشيعيان 
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ان و نيز بعدها در برابر تيموريان دست به مقاومت زدند مغول و بيدادگريهاى آن قيام سربداران خراسان يك نمونه )
اما اين خيزشهاتقريبا از حمايت عالمان برجسته و رسمى و بانفوذ محروم بود, )آن است  . 

تكلمان و تالشعمده م, )از سده چهارم تا دهم (در مجموع ميتوانگفت كه در دوره دوم تاريخ انديشه سياسى شيعه 
سياسى انديشان شيعى مصروف تفسير و تحكم مبانى نظرى امامت و واليت و رد و نقد آراء متكلمان سنى در اين 

 .باب شد
 .در اين دوره ششصد سالهمسئله امام شناسى و محدوديت اين عقيده در دين شناسى كامال تثبيت شد

سياسى و دينىشيعى در آمدمسئله مهدويت و انتظار فرج به صورت اصلى بنيادين در فكر  . 

 .در عمل نيز رويكرد به همكارى با سلطان وقت اعم از ظالم و عادلصبغه اصلى فقيهان شيعى شد
ق 1324ـ  905(دوران مشروعيت دادن به سلطان عادل  (3  ). 

سومين دوره از روند تحول انديشه سياسى آغاز شد, با قدرت يافتن صفوياندر ايران  . 

تركيبى بودند از تشيع ,به لحاظ انديشه سياسى , ه در مقطع خاصى از تاريخ ايران به عرصه آمدندك,پادشاهان صفوى 
تصوف و مليت,   . 

در تاريخ شيعى امامى اين نخستين باربود كه پادشاهانى نيرومند قدرت سياسى پردامنه اى را به دست ميگرفتند و با 
مامت علوى و مهدويت و به خصوص با بهره مندى عميق از تكيه بر اعتقادات ديرين و جا افتاده شيعى مانند ا

 .احساسات و عواطف سركوب شده هزار ساله شيعى به دشمنى و ستيزه با خالفت سنى عثمانى ميپرداختند
اولين پادشاه اين سلسله) ق  930- 891(شاه اسماعيل صفوى  با ادعاى سيادت پيوند خود را با آل علىاعالم كرد  , 

مشروعيت سياسى خودرا محرز كرد و بدين ترتيب تا حدودى اقتدار , )ع (بيت و نمايندگى امام غايب و با ادعاى با
اسماعيل صفوى( سياسى خود را با باورهاى ديرين شيعى كه امامت علوى از نسل فاطمه است نزديك ساخت   ). 

يتوان حكومت غير معصومشيعه در برابر پرسش تازه اى قرار گرفت و آن اينكه آيام, با ظهور اين پديده  هرچند  , 
را حكومت شرعى دانست ؟در اين مورد جدال در ميان عالمان و فقيهان در گرفت, شيعه و سيد و عادل   . 

سه نظريه شكل گرفت, در يك دوره نه چندانكوتاه   . 

عادل و جائر  بايد بين سلطان (2 , همچنان هر سلطان غير معصوم جائر است و هرنوعيارى رساندن به وى حرام (1
قدرت و حكومت پادشاه عادل مشروع است) 3, باسلطان عادل ميتوان همكارى كرد, فرق قايل شد  . 

)عالمانى چون قطيفى  سلطنت رانامشروع دانسته و چون مالصدرا ) ق  993م (و مقدس اردبيلى ) ابراهيم بن سليمان 
انى و خراج و نيز نماز جمعه را تحريم كردندپذيرفتن هر نوع هديه و نيزتمامى اموال ديو) ق  1050ـ  980( . 

83ـ  2/77, زمين در فقه اسالمى (عالمانىچون محقق كركى مجاز و مشروع شمردند , در مقابل  , الوارداتالقلبية  ,
, و اقتدار شامخ سياسى او) ق 984ـ  919(مهاجرت كركى به ايران و پيوستن به شاه طهماسب صفوى) 88ـ 87
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وز كردنظريه سوم را پير . 

 .البته مدافعاننظريه دوم نيز در پناه نظريه سوم به همكارى با سالطين صفوى ادامه دادند
كه پادشاهان , روندهمكارى عالمان و پادشاهان به گونه اى روزافزون و عميق ادامه يافت و در اواخر عصر صفوى 

هان به اوج خود رسيدنفوذ و اقتدار سياسى و اجتماعىعالمان و فقي, ناتوانى روى كار بودند . 

چندان قدرت سياسى يافتند كه در عزل و نصبها , ملقب شده بودند) شيخاالسالم (= اين شمار عالمان كه به مال باشى 
 .و امورسياسى محض و اقتصادى نقش مهمى بازى كردند

 جنبشها و دولتها 

 

در , در برابر امويان پديدار شد) ع (ن نهضتهاى شيعى ضد خالفت كه بيدرنگ پس از قيام امام حسي, جنبشها (1
اما سپس به واكنشى سياسى بدل شد و شيعيان ناراضى كه , آغاز رنگ خون خواهى از كشتگان كربال داشت 

به پيكار برخاستند) ص (در برابر غاصبان منبر پيامبر, خالفت را حق خود ميدانستند . 

يان كه به دالئل مختلف نسبت به امويان كينه ميورزيدند به خاصه عراقيان و حجاز, بيشتر ناراضيان , افزون برآن 
 .شيعيان پيوستند و زير رايت ايشان به مخالفت ميپرداختند

وجه تمايز جنبشهاى شيعى روزگار اموى با عصر عباسى است, همين معنى   . 

در اين وقت كه , ميبردندبرخى از تيره هاى علوى و غير علوى كه روزگارى نهضتها را راه , چه به روزگار عباسيان 
و يا به دالئل قومى و سياسى , خود در شمار حاكمان و اميران در آمده , فرزندان عباس بر مسند خالفت نشسته بودند

و ادعاى استيفاى حقوق هاشميان , مهارت عباسيان در پيوستن دعوت خويش به جنبشهاى علوى , عقب نشسته بودند
و چون عباسيان كه خود , است ) ع (خاندان على , ور كنند كه مراد از هاشميان سبب شد كه علويان به سادگى با, 

علويان سر به قيام برداشتند, خالفت را از آن خود كردند, شاخه اى از تيره هاشمى قريش بودند . 

يابى جنبشهاى ضد عباسى علويان را البته نميتوان بى توجه به اوضاع دينى و سياسى دستگاه خالفت به درستى ارز
 .كرد

اين قيامها همواره با وحشيانه ترين شكل سركوب ميشد, ولى بهرحال  . 

پيشينه ذهنى نيرومندى شد كه بعدها در جامعه فرهنگ و , و آنچه كه نسبت به غاصبان خالفت در دلها پديد آورد
اهر گشت جلوه ها ادب شيعيان و دولتهاى شيعى مستقل و نيمه مستقلى كه از آن پس در سرزمينهاى خالفت شرقى ظ
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 . يافت
عصر اموى) 1: به هر صورت جنبشهاى مهم شيعى را بايد در دو بخش بررسى كرد نخستين قيام ضد اموى به  , 

از بيعت با يزيد سرباز زد و مهياى خروج ) ق  60(صورت گرفت كه پس از مرگ معاويه ) ع (رهبرى امام حسين 
راه آن ديار پيش گرفتشد و چون عراقيان او را به سوى خود خواندند   . 

بازگشت امام را به بيعت او , چون به كربال رسيد و عراقيان از ياريش رويگردان شدند عمر بن سعد با انبوه سپاه خود
 .با يزيد موكول كرد

تن در نداد و به پيكار درايستاد و با ياران اندكش جان باخت) ع (امام حسين   . 

بلكه مهمترين عامل و در واقع الهام بخش قيامهاى , م نظامى بر ضد دستگاه خالفت قيام امام حسين نه تنها نخستين قيا
خاصه علويان را بر ضد دستگاه , و داستان مصائب او همواره احساس و انديشه ناراضيان , پس از آن بشمار است 
 . حاكم بر ميانگيخت

دستگير و زندانى شده بودنددر عراق ) ع (بسيارى از طرفداران امام حسين , پيش از پيكار كربال . 

پس از آن نيز گروهى ديگر كه از پيمان شكنى و رويگردانى از امام پشيمانى ميخوردند و آماده قيام ميشدند به حبس 
در ) ع (چهار هزار و پانصد كس از توابين شيعى و طرفداران امام حسين , چنانكه به هنگام مرگ يزيد, در افتادند

شتندزندان عبيداهللا جاى دا . 

 . مختار بن ابى عبيده ثقفى از جمله اين كسان بود كه به پايمردى عبداهللا بن عمر بن خطاب آزاد شد و به مدينه رفت
در اين ميان يزيد درگذشت و كار امويان روى به پريشانى نهاد و در دمشق مردم به بيعت با عبداهللا بن عمر گرد 

 .آمدند
در همين ايام مختار به كوفه , از سران سپاه شام بيعت گرفت , و پراكندن مال  اما مروان بن حكم به تشويق ابن زياد

به روايت ديگر مختار نامه , بازگشت و خود را فرستاده محمد بن حنفيه خواند و مردم را به اطاعت از او دعوت كرد
 . اى نشان داد حاكى از آن كه ابن حنفيه او را به فرماندهى قيام برگزيده است

ابراهيم بن مالكاشتر(رو ابراهيم بن مالك اشتر به به بيعت تن در داد و خود پيكار با ابن زياد بيرون شد از اين ). 

مروان بن حكم سپاهى به فرماندهى عامر بن ابيربيعه به پيكار مختار و , پس از پيروزى ابراهيم بر ابن زياد و قتل او
 .ابراهيم فرستاد
عامر را به قتل رسانيد و سپس بر سپاه او هجوم برد و مالها به غنيمت , اى كه در چيد مختار با حيله, اما پيش از پيكار

را به قتل رسانيد) ع (گرفت و تعدادى از كشندگان امام حسين  . 

در مكه نوشت) ع (زان پس شرح قيام و فيروزى خود را به امام زينالعابدين   . 

در بصره سپاهى , درش عبداهللا كه به طلب خالفت برخاسته بودمصعب بن زبير به عنوان نماينده برا, در اين زمان 
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 . انبوه گرد كرد و به تصرف كوفه رفت
 . مختار به مقابله برخاست

 .مصعب او را به اطاعت خواند و بر كوفه امارتش داد
ق 67رمضان (اما وى نپذيرفت و كار به جنگ كشيد و مختار در همين واقعه كشته شد   ). 

در , )ع (نعمان ابراهيم بن مالك اشتر كه پيشتر در جنگ صفين در زمره ياران على بن ابى طالب  در اين زمان ابو
در موصل مقام داشت و چند تن از ياران خود را به تسخير , ركاب پدرش مالك اشتر با معاويه پيكار كرده بود

 .شهرها گسيل كرده بود

به سوى خود خواندندمصعب بن زبير و عبدالملك بن مروان هريك ابراهيم را  . 

 . اما ابراهيم به مصعب پيوست و عبدالملك خليفه به عراق تاخت
 . مصعب نيز ابراهيم را فرماندهى داد و خود به باخمرى رفت

 .خليفه باز كوشيد تا ابراهيم را به اطاعت وادارد و حكومت عراقين را به او وعده داد

كوشيد , كه خليفه ساير امراى عراق را نيز با چنين وعده هايى فريفته  اما ابراهيم خبر به مصعب برد و چون ميانديشيد
 .تا مصعب را به توقيف يا تبعيد اين امرا به مكه وا دارد

 .اما مصعب نپذيرفت و براى جنگ در دير الجاثليق اردو زد
دالملك و مصعب در يك روز پيش از نبرد اصلى ميان عب, در پيكارى كه ميان ابراهيم بن مالك و محمد بن مروان 

ابن اشتر برغم ابراز شجاعت بسيار به سبب خيانت عتاب بن ورقاء تميمى كه گويا بنا بر توطئه قبلى با خليفه , گرفت 
ق 72(دست به عقب نشينى زده بود شكست خورد و كشته شد ,   ). 

 .آنگاه سرش را برگرفتند و پيكرش را آتش زدند
تا يكچند امويان آسوده ميزيستند و مخالفت عمده اى از سوى , ال رخ دادپس از قيامهايى كه در پى واقعه كرب

 .شيعيان بر ضد آنان ابراز نشد

در ) ع (عبداهللا بن معاوية بن عبداهللا بن جعفر بن على , اما آنگاه كه در دمشق با يزيد بن وليد به خالفت بنشست 
ندكوفه به مخالفت برخاست و مردم را به اطاعت از خود فرا خوا . 

 .برخى از كوفيان نيز با او بيعت كردند
عبداهللا بن عمر عامل خليفه در كوفه به مقابله قيام كرد و حيله اى درچيد تا ياران عبداهللا به وقت پيكار بگريختند و 

 . عبداهللا پس از مدتى نبرد روى به گريز نهاد و به داخل ايران رفت
يعت ستاند و عبداهللا از آنجا به شهرها نامه نگاشت و مردم را به بن موسى براى او ب) مخارق (محارب , در فارس 

 .بيعت با خود خواند و برادرانش را بر اصطخر و شيراز و كرمان واليت داد
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همه روى به , در اين ميان عباسيان كه خود مدعى خالفت بودند و در اين روزگار دعوت خويش را گسترش ميدادند
 .سوى او نهادند

و حتى بزرگان قريش از بنى اميه به او پيوستند, و منصور و عيسى بن على از جمله سفاح  . 

 .در اين ميان مروان حمار خالفت يافت و عامر بن ضباره را با لشكرى انبوه به سوى او فرستاد
كه  چون نزديك اصفهان شدند ياران عبداهللا از پيكار سرباز زدند و او خود با برادرانش به مدد خواهى از ابو مسلم

توانسته بود نصر بن سيار را از خراسان بيرون براند روى بدانجا نهادند اما ابو مسلم او را به حبس افكند و زمانى دراز 
ق 131يا  127(همانجا بماند تا به قتلش آوردند   ). 

2 لفان خالفت بيشتر مخا, به سبب تكاپوهاى عباسيان براى انقراض خالفت اموى , پيش از اين واقعه , ـ عصر عباسى 
 .دمشق به زير رايت فرزندان عباس در آمدند

سر به شورش برداشتند) ع (فرزندان على , اما پس از قدرت يابى عباسيان  . 

علوى مشهور و شجاع از جمله اينان بود كه بر , و ملقب به نفس زكيه ) ع (نواده امام حسن , محمد بن عبداهللا محض 
دضد منصور عباسى قيام كرد و كشته ش . 

عبداهللا محض در انجمن ابواء كه با حضور سفاح و منصور عباسى براى بررسى اوضاع سياسى قلمرو اسالم و 
بيعت ) ع (براى پسر خود محمد به عنوان مهدى از هاشميان جز امام صادق , فرمانروايى آن پس از امويان تشكيل شد

 .ستاند

حبس افكند و به طلب پسرانش محمد و ابراهيم برآمدمنصور عبداهللا را به , چون عباسيان به خالفت نشستند . 

همداستان شدند كه هردو در يك زمان و در دو منطقه قيام , آن دو كه تصميم به آشكار كردن دعوت گرفته بودند
 .كنند تا منصور نتواند در دو جبهه به پيكار پردازد

و بسيارى با او بيعت كردند) ق  145ول اواخر جمادى اال(اما محمد پيش از موعد مقرر در مدينه قيام كرد  . 

 .منصور سپاهى به فرماندهى عموى خود عيسى بن موسى به نبرد او فرستاد
 .پيش از پيكار ميان ياران محمد بر سر اقامت در مدينه يا خروج از شهر براى پيكار اختالف افتاد

دينه را فرو گرفت و پس از پيكارى كه به ق م 145اما عيسى بن موسى در حمله شتاب كرد و روز شنبه نيمه رمضان 
ياران محمد از گرد او پراكنده شدند, قتل بسيار كسان انجاميد . 

ق 145(با اين همه محمد همچنان پايدارى كرد تا كشته شد و حميد بن قحطبه سر او را از تن جدا كرد   ). 

 .بسيارى از طالبان در اين پيكار كشته شدند
دعوت خود را در آنجا , عبداهللا محض مشهور به قتيل با خمرى كه پيشتر به بصره رفته بود اما برادر او ابراهيم بن

 .آشكار كرد و بسيارى از عراقيان به وى پيوستند
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ق در بصره خروج  145او نيز به ناچار در آغاز رمضان , چون خبر رسيد كه محمد پيش از موعد مقرر قيام كرده 
 .منصور به تن خويش عزم كوفه كرد ,كرد و آن شهر را به تصرف آورد

 .بسيارى از كوفيان گريختند و به بصره رفتند
 .ابراهيم از آنجا گروههايى به فارس و اهواز و واسط فرستاد و عامالن منصور را بيرون راند

 . در اين ميان خبر رسيد كه قيام برادرش درهم شكسته و خود او كشته شده است
ن خواند و به سامان دادن سپاه پرداختاز اينرو خود را اميرالمؤمني  . 

 . ق از بصره بيرون رفت145زان پس در آغاز ذى قعده 

روى به سوى ابراهيم نهاد, از آن سوى عيسى بن موسى كه از پيكار با محمد فارغ شده بود . 

ولى , گرچه ابراهيم در آغاز پيشروى كرد, در پيكارى كه در باخمرى نزديك كوفه ميان دو سپاه در گرفت 
 .سرانجام شكست خورد و كشته شد

 .پيكرش را همانجا دفن كردند و سرش را به نزد خليفه بردند
مدتها حركت نظامى مهمى بر ضد  ,پس از سركوب اين دو قيام بزرگ كه ميرفت دولت نوبنياد عباسى را براندازد

 .عباسيان در قلمرو خالفت شرقى رخ نداد
والى مدينه بر طالبيان بسى سخت گرفت, دى اما آنگاه كه به روزگار خالفت ها  . 

از ) بن حسن بن حسن (در همين ايام برخى از شيعيان كه حج ميگزاردند در مدينه با حسين بن على بن حسن مثلث 
 .علويان مشهور مدينه ديدار كردند

ر كردعبدالعزيز بن عبداهللا نايب والى شهر كه از اين ديدار آگاه شد كار را بر طالبيان سخت ت . 

حسين بن على نيز در مدينه بسيارى از طالبيان را گرد آورد و به مسجد رفت و خطبه خواند و خلق را به عمل به سنت 
نبوى وصيت كرد واندكى بعد آشكارا دست به قيام زد و با يارانش به مكه رفت و دينار الخزاعى را به جاى خود در 

نيز حسن بن جعفر بن حسن از پيوستن به قيام خوددارى كردندو ) ع (اما امام موسى بن جعفر , مدينه نهاد . 

 .آن سال عباس بن محمد و سليمان بن ابى جعفر عباسى امارت حاجيان داشتند
عباس با سپاه به مقابله رفت و به حسين پيشنهاد امان و مال داد, چون حسين بن على در فخ اردو زد . 

 . اما حسين نپذيرفت و به بيعت با خلق نشست
ق 169(سرانجام روز ترويه به هنگام نماز صبح پيكار شد و به قتل حسين و بسيارى از طالبيان برجسته انجاميد   ). 

حاكم مدينه خانه او و خاندانش را بسوخت و اموالشان را مصادره كرد, پس از قتل حسين  . 

دار كردندبه صاحب فخ نامبر, حسين بن على را بدان سبب كه در فخ پيكار كرد و كشته شد . 

در مدينه خروج كرد و مردم با او به عنوان ) ع (نواده امام زينالعابدين , محمد بن جعفر, به روزگار مأ مون نيز
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 .اميرالمؤمنين بيعت كردند
وى پس از آشكار كردن دعوت به مكه رفت و به يارى طالبيانى كه برگرد او جمع شده بودند با هارون بن المسيب 

 .جنگيد

نتيجه ) ع (ولى او پايدارى كرد و حتى از وساطت على بن موسى الرضا, ياران محمد بن جعفر كشته شدند بسيارى از
 .اى حاصل نشد

ياران از گردش پراكنده شدند و او  , زان پس هارون بن المسيب وى را محاصره كرد و در اثر كمبود زاد و توشه
 . خود به ناچار تسليم شد و براى يارانش امان خواست

پس او را گرفته به خراسان فرستادند و همانجا بود تا درگذشتس  . 

 .محمد بن جعفر مردى دانشمند و پيشواى طالبيان مدينه بود
 .بسيار روايت ميكرد و محدثان از او روايت كرده اند

در طالقان به نام محمد بن قاسم بن على بن عمر ) ع (يكى ديگر از نوادگان امام زينالعابدين , به روزگار معتصم 
نزديك مرو خروج كرد, خراسان  . 

حسين بن نوح رئيس شرطه و سپس نوح بن حبان بن جبله را يكى پس از ديگرى به , عبداهللا بن طاهر امير خراسان 
 .مقابله فرستاد ولى هردو شكست خوردند
 .امير خراسان لشكرى به مدد نوح فرستاد
م شكست خورد و به نسا رفتاما سرانجا, محمد بن قاسم در آغاز چيرگى يافت   . 

 .ولى يارانش در آن مناطق ماندند و مردم را به سوى او دعوت كردند
 .به نظر ميرسد كه رئيس بريد و حاكم نسا نيز به بيعت با او تن داده بودند

 .زيرا عبداهللا بن طاهر كه ابراهيم بن غسان را با سپاه بدانجا فرستاد گفت تا آندو را نيز دستگير كنند
 .ابراهيم بن غسان توانست محمد بن قاسم را دستگير كند و به نيشابور فرستد

 . امير خراسان او را مدتى نگاه داشت و سپس پنهانى به رى و از آنجا به بغداد نزد خليفه فرستادش
 .تطميع و تهديد او توسط معتصم به جائى نرسيد و به زندان افتاد

به روايتى به طالقان بازگشت و همانجا درگذشت ق گريخت و 219اما در شب عيد فطر سال   . 

طالبيان بيشترى خاصه در شهرهاى دور از مركز خالفت به قيام دست زدند, اما در ايام متوكل  . 

در رى محمد بن جعفر بن حسن  ,چنانكه حسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل بر طبرستان و نواحى ديلم چيره شد
على در همانجا مردم را به بيعت با حسن بن زيد ميخواندو احمد بن عيسى بن , خروج كرد . 

قيام كرد) ع (نواده امام زينالعابدين , ابوالحسن يحيى بن عمر بن عحسين بن زيد, در خراسان  . 



170 

 

 .عبداهللا بن طاهر او را گرفت و نزد متوكل فرستاد
 .مدتى بعد آزاد شد و به بغداد رفت و از آنجا رهسپار كوفه شد

خالفت المستعين در آن شهر خروج كردبه روزگار  . 

پسر عم خود حسين بن اسماعيل را به مقابله فرستاد, محمد بن عبداهللا بن طاهر . 

, ميان حسين بن اسماعيل و يحيى جنگ شد و يكى از ياران يحيى به نام هيضم بن علماء عجلى روى به گريز نهاد
 .ولى يحيى پايدارى كرد تا كشته شد

د بردند و اين كار سبب شد كه بغداديان كه به او گرايش داشتند به خروش آيند و نزديك بود سر او را به بغدا
 .آشوبى برپا شود كه به سرعت توسط كارگزاران خليفه سركوب شد

و مشهور به جزار دست به قيام زد) ع (فرزند امام موسى بن جعفر , پس از او ابراهيم بن موسى ملقب به المرتضى  . 

ابراهيم بن موسى به او پيوست, ق كه محمد بن ابراهيم معروف به ابن طباطبا قيام كرد 198در سال   . 

ابراهيم به محمد بن زيد پيوست, چون ابن طباطبا درگذشت   . 

 .و مأ مور تصرف يمن شد
حاكم آن ديار گريخت و ابراهيم برآنجا چيره شد, چون وى به يمن رسيد . 

ابراهيم را بيرون , سى بن ماهان كه از سوى حسن بن سهل امارت يمن يافته بوداما اندكى بعد حمدوية بن على بن عي
 . راند و وى به مكه رفت

 .حاكم مكه يزيد بن محمد بن حنظله به مقابله بيرون شد ولى ناكام ماند و ابراهيم به مكه در آمد

ع او و حكومت يمن روانه گشتابراهيم به فرمان خليفه به دف, اندكى بعد كه امير يمن توسط مأ مون معزول شد  . 

 . اما در جنگ با حمدويه شكست خورد و به مكه بازگشت
 .ولى باز بر ضد مأ مون به تكاپو برخاست تا عيسى بن يزيد جلودى او را گرفته و به بغداد فرستاد

را به زهر در آنجا  امان گرفت و در بغداد بود تا او) ع (به روايتى ابراهيم خود امان خواست و به وساطت امام رضا 
 .كشتند

جنبش زيد بن على , يكى ديگر از جنبشهاى شيعى كه از مهمترين فرازهاى تاريخ تشيع به شمار ميرود, جنبش زيديه 
ق در كوفه است 122به سال ) ع (بن الحسين   . 

اميه ـ خاصه در كوفه مستلزم دقت و تتبع فراوان در جامعه شيعيان و مخالفان حكومت بنى , جستجوى انگيزه اين قيام 
با اينهمه از نظر گاه تشيع, است  در طول تاريخ حكومت بنى اميه و بنى , همچون قيامهاى علوى ديگر, قيام زيد , 

تالش صادقانه اى بوده است براى دست يابى به خالفت و باز گرداندن حقوق تضييع شده اهل بيت , العباس 
ص(پيامبر  ). 
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, از آنجا كه سن وى را به هنگام خروج , چهارمين امام شيعه است ) ع (ين زينالعابدين فرزند امام على بن الحس, زيد
ق تعين كرد 80ميتوان تاريخ تولد او را به حدود سال , سال ذكر كرده اند42 . 

زيد در مدينه زاده شد و هم در آنجا رشد يافت و گفته اند كه به تقوى و مداومت بر ذكر و قرائت قرآن مشهور بوده 
 . است

اختالفات مالى ميان او و علويان ديگر بر سر اموال و , نخستين وسيله كه مورخان براى آغاز قيام او ذكر ميكنند
آغاز ميشود) ع (صدقات اميرالمؤمنين  . 

گفته اند كه اختالف ميان ايشان باال گرفت و كار براى قضاوت به هشام بن عبدالملك خليفه اموى كشيد و چون 
مقاتل (هشام به آنان و خاصه به زيد بياعتنائى كرد و حتى گفته اند به او ناسزا گفت , به نزد هشام رفتند زيد و ديگران

91ـ  90, الطاللبيين  ). 

در حالى كه در انديشه قيام بود, در كوفه توقف كرد, زيد در راه بازگشت به مدينه  . 

يرفت و گروههاى گوناگونى چون هاشميان ـ كه خود اين زمان كوفه مركز مخالفان سياسى دولت بنى اميه به شمار م
به شاخه هاى مختلفى تقسيم ميشدند ـ و خوارج و قبايل بزرگى چون كندة كه نقش بسيار مهمى در حوادث قبل و 

 .بعد از قيام زيد بازى كردند در آنجا گرد آمده بودند
اسى قرار گرفت و آنان او را به قيام ترغيب در كوفه مورد توجه مخالفان سي, زيد كه ناخشنود از شام باز ميگشت 

 .كردند

و يارى ) ع (پنهانى با او به خالفت و ستاندن حقوق اهل بيت , به هرحال زيد در كوفه اقامت گزيد و شيعيان 
نيز با او بيعت ) خوارج نخستين ( = بيعت ميكردند و حتى گفته اند محكمة ) ص (مستضعفان و عمل به سنت پيامبر

 .كردند

زيد بن على( ما سرانجام زيد پس از درگيريها و نبردهاى پرشور شكست خورد و به شهادت رسيد ا  ). 

نام , ارائه ميدهد, از فقيهانى كه از زيد حمايت كردند) 99, مقاتل الطالبيين (در فهرستى كه ابوالفرج اصفهانى 
 .منصور بن المعتمر و ابو حنيفه و ابوهاشم رمانى ديده ميشود

نخست در , فرزند او يحيى كه اينك خود را وارث امامت پدر و انتقامگر خون او ميشمرد, هادت زيدپس از ش
 .اطراف كوفه مسكن گزيد و پس از اطالع از وجود شيعيان در خراسان برآن سمت تمايل پيدا كرد

جلب ميكردبه هر شهرى كه ميرسيد با شيعيان آنجا تماس ميگرفت و يارى آنها را , يحيى در سر راه خود . 

از ورود او به مداين و فعاليتهاى او آگاه شد و تصميم بر دستگيرى , اما يوسف ثقفى كه بر او جاسوسانى گماشته بود
او , در اين زمان هنوز برخى شيعيان , و سپس در سرخس اقامت گزيد, او گرفت ولى يحيى گريخت و به رى رفت 

و يحيى به , راسان بر نصر بن سيار بود و وى به جستجوى يحيى برآمداين زمان واليت خ, را به قيام ترغيب ميكردند
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 . بلخ گريخت
 .سرانجام نصر بر مخفى گاه يحيى آگهى يافت و او را نخست دستگير كرده و سپس زندانى نمود

به نصر بن سيار نوشت كه يحيى را آزاد كند و او , پس از آنكه هشام درگذشت و وليد بن يزيد به خالفت نشست 
 .يحيى را آزاد كرد و به بيهق فرستاد

 .يحيى در آنجا به فعاليت پرداخت و توانست برخى ديگر از شيعيان را با خود همراه گرداند
 .سپس با آنان به سوى نيشابور حركت كرد

سپاه اموى از سپاه اندك يحيى شكست خورد, در نيشابور . 

به هرات رسيديحيى آنگاه با سرعت به سوى بلخ شتافت و در مسير خود  . 

در هرات براى او مزاحمتى فراهم نشد و به راه خود ادامه داد و در جوزجان و طالقان تعدادى از شيعيان به او 
 .پيوستند

سپاه ديگرى براى مقابله او گسيل داشت, نصر كه از شكست سپاه اموى از يحيى آگاه شده بود, در اين هنگام   . 

ق 125(طى جنگ تيرى به يحيى اصابت كرد و به قتلش آورد روز به طول انجاميد و در  3, نبرد  ). 

سال بوده است 28گفته اند كه سن او به هنگام شهادت   . 

 .جنازه يحيى بر دروازه جوزجان بر دار آويخته شد و تا هنگام قيام ابو مسلم خراسانى بردار بود

ا هر كودكى به دنيا ميĤمد او را زيد يا يحيى نام چنانكه گفته اند آن ساله, بر شيعيان خراسان گران آمد, مرگ يحيى 
 .مينهادند

از كشته شدن زيد و , آنچه كه واضح است اينكه عباسيان كه از چندى پيش دعوت خود را پنهانى آغاز كرده بودند
 پس از او يحيى سود فروان بردند و پس از دست يابى به خالفت تا حد ممكن از سركوبى شديد مدعيان امامت ـ كه

, به پا خاست  ,غالبا زيدى مذهب بودند ـ دريغ نورزيدند نخستين كسى كه در خالفت عباسيان از جماعت زيدى 
 .محمد نفس زكيه بود

 .( نفس زكيه )
ابراهيم بن عبداهللا( و پس از او برادرش ابراهيم قيام كرد ولى شكست خورد   ). 

د جمع شدندابراهيم به دور عيسى بن زي, پس از كشته شدن , زيديان  . 

ولى , نيز او پس از كشته شدن محمد نفس زكيه يكبار ادعا كرده بود كه وى جانشين محمد است , پيش از آن 
شيعيان بصره نپذيرفتند و با ابراهيم بيعت كردند و پس از آن عيسى نيز به ابراهيم پيوست و چنانكه ديديم در قيام 

 .ابراهيم همراه او بود
در كوفه به نزد على بن صالح بن حى ـ برادر فقيه مشهور حسن بن صالح بن حى ـ , ابراهيم پس از كشته شدن , وى 
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و تا پايان عمر مخفيانه زندگى كرد و سرانجام در اختفاء درگذشت, مخفى بود  . 

, به سبب رسانيدن نسب خود از طريق احمد به زيد, عيسى فرزندى به نام احمد داشت كه بعدها صاحب الزنج 
مامت كرد و عراق و خوزستان را دچار آشوب ساختادعاى ا  . 

زندانيانشان را آزاد ساخت و حتى , او در صدد استمالت زيديان برآمد, پس از به خالفت نشستن مهدى عباسى 
 . برخى هواداران جنبش زيدى را چون يعقوب بن داوود بن طهمان به وزارت گماشت

چنانكه احمد بن عيسى نيز بعدها به , از هداياى او برخوردار شد حسن بن ابراهيم در مكه به حضور مهدى رسيد و
 . نزد او شتافت و احترام مهدى را به خود جلب كرد و او در حق ايشان مستمرى برقرار ساخت

دوباره بر مخالفان و علويان , اما هنگامى كه هادى برجاى پدر به خالفت نشست  خاصه زيديان سخت گرفت و  ,
وجب خروج و تحرك مجدد برخى علويان چون حسين بن على بن حسن بن حسن ـ مشهور به سخت گيريهاى او م
 .صاحب فخ ـ شد

وى در قيام نفس زكيه شركت داشت و بعد از كشته شدن او زندانى شد و همه مدت خالفت منصور را در زندان بود 
 . و در زمان مهدى آزاد شد و به مدينه بازگشت

بود به نام عبدالعزيز بن عبداهللا كه بر علويان سخت ميگرفت و تا حد ممكن آنها را  عامل مدينه در اين زمان كسى
 .تحقير ميكرد

 .از سويى علويان نيز حسين بن على را به قيام ترغيب ميكردند
آنگاه به داراالماره , وى نخست طرفدارانى براى خود جمع آورد و گروه بسيارى از زيديان و شيعيان به او پيوستند

برد و توانست با فرارى شدن حاكم حمله  .بر آن و سپس بر شهر تسلط يابد , 
دعوت كرد) ص (وى در مدينه به منبر رفت و مردم را به خالفت خاندان پيامبر . 

ولى هادى كه در موصل بود, آنگاه مصمم شد مكه را نيز به تصرف خود درآورد از حركت حسين آگهى يافت و  ,
موى حسين بن على بودمحمد بن سليمان را كه پسر ع  .به جنگ با او مأ مور كرد ,

 .لشكر محمد بن سليمان در سرزمين فخ ـ در نزديكى مكه ـ با حسين بن على روبرو شد
لشكر , در جنگ سختى كه درگرفت , لشكر محمد بر لشكر حسين از حيث تعداد و ساز و برگ جنگى ميچربيد

خود او به شهادت رسيد حسين شكست خورد و بسيارى از او كناره جستند و . 

 .جسدش را در ميدان جنگ رها كردند و سرش را براى هادى فرستادند

ادريس , خانه حسين را در مدينه خراب كردند و اموالش مصادره شد و پيروان او از ترس خليفه از حجاز گريختند
ديگرش يحيى به ديلم فرار كرد كه برادر نفس زكيه به مغرب گريخت و سرانجام دولت ادارسه را بنياد نهاد و برادر 

 .موجب بنيادگزارى دولت زيدى ديلم شد
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برادر نفس زكيه نيز پس از كشته شدن برادرش زندانى شد و در زمان مهدى از زندان به درآمد و , يحيى بن عبداهللا 
 . در واقعه فخ با حسين بن على هم آواز بود و در جنگ زخم نيز برداشت

او از شهرى به شهرى درگريز بودبعد از كشته شدن حسين  . 

 .نخست در صنعا جاى گرفت سپس از بيم عباسيان به حبشه گريخت و آنگاه رهسپار تركستان شد
 .يحيى در آنجا اقامت گزيد و حتى گفته اند خاقان ـ پادشاه تركستان ـ بر دست او اسالم آورد

ولى چون , گروهى نيز دعوت او را پذيرفتند يحيى در صدد نشر دعوت برآمد و, پس از به خالفت نشستن هارون 
راه خراسان و سپس ديلم در پيش گرفت و پس از مدتى دستگير و در زندان , خاقان را با رأ ى خود موافق نديد

 . درگذشت
مهمترين قيامى كه پس از آن صورت گرفت و در حقيقت از بزرگترين خطراتى بود كه خالفت عباسى را براى 

قيام ابن طباطبا در كوفه است كه ابوالسرايا نيز با او همراه شد, مدتى تهديد كرد . 

از فرماندهان ارتش مأ مون بود كه بعدها شورش كرد و ابن طباطبا را نيز با خود , سرى بن منصور شيبانى , ابوالسرايا
 . همراه ساخت

هت فراوان داردبه حركت مختار ثقفى شبا, قيام ابوالسرايا و سود جويى او از نام خاندان علوى  . 

مورخان دليل قيام و همراهى اين دو را در تغييراتى كه در زمان مأ مون پيش آمد و نفوذ فراوان عنصر ايرانى در 
اما حركت محمد بن ابراهيم زيدى ـ ابن طباطبا ـ و همراه , اگرچه دور از حقيقت نيست , دستگاه خالفت ميدانند

محمد بن , در حجاز, تالشهاى علويان براى دست يابى به خالفت به شمار ميرود دنباله, شدن ابوالسريا با او در واقع 
از مدينه به مكه آمد و پنهانى آغاز به دعوت كرد 196به سال , ابراهيم بن طباطبا كه در سر فكر شورش داشت  . 

سى با يكديگر توافق در اين هنگام ميان او و نصرين شبيب مالقاتى رخ داد و آن دو براى مبارزه و سقوط دولت عبا
ولى نصربن شبيب از فكر همراهى با ابن طباطبا بازگشت و او را تنها گذارد, كردند . 

ابن طباطبا با ابوالسرايا كه در سر افكار شورشى داشت و به دنبال كسى از علويان ميگشت تا با او همراه , در اين ميان 
مالقات كرد, شود . 

والسرايا به ابن طباطبا گفت كه عازم كوفه شود كه پايگاه اصلى علويان و پيروان آن دو با يكديگر هم پيمان شدند اب
 .زيدى بود

 .پس از آن ابوالسرايا نيز به او پيوست و به يارى يكديگر به سازماندهى قواى خود مشغول شدند
ضا من آل محمد فرا ق در كوفه قيام كرد و همگان را به بيعت با ابن طباطبا و شعار الر 199ابوالسرايا در رجب 

 .خواند

نام گروهى از فقيهان و , بسيارى از مردم كوفه ـ كه غالب آنها زيدى و شيعه مذهب بودند ـ با او بيعت كردند
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محدثان بزرگ چون يحيى بن آدم ـ صاحب كتاب الخراج ـ و نصر بن مزاحم منقرى ـ صاحب كتاب صفين ـ در 
 .ميان آنان ديده ميشود

بر كوفه تسلط يافتندبدين ترتيب زيديه  . 

مردم را به بيعت با اين طباطبا فرا خواندند, و علويان مكه و مدينه نيز از فرصت استفاده كرده  . 

 . اما پس از چندى ابن طباطبا به هنگام جنگ درگذشت
3/266, بالذرى (پس از او علوى كم سنى به نام محمد بن محمد بن زيد را به عنوان رهبر قيام معرفى كردند  ). 

ابوالسرايا به همراهى محمد به واسطه حمله برد و آن شهر را تسخير كرد, پس از انجام بيعت  . 

 . مبارزه ابوالسرايا ادامه يافت تا اينكه هرثمة او را تعقيب كرد و در نزديكى قصر ابن هبيرة جنگ سختى در گرفت
تندشكست در لشكر ابوالسرايا افتاد و او و محمد بن زيد به كوفه گريخ . 

 .سپاه عباسى به كوفه وارد شد و به قتل عام زيديان پرداخت ولى پس از آن امان عمومى اعالم شد

 .با اينكه ابوالسرايا و محمد به نبرد ادامه دادند اما كارى از پيش نبردند و سرانجام ابوالسرايا دستيگر و كشته شد
چندى درگذشتمحمد نيز به نزد مأ مون در خراسان فرستاده شد اما پس از   . 

ناكامى جنبشهاى علوى ضد خالفت در عراق و حجاز كه به قصد فروپاشى دولت عباسى سازمان مييافت , دولتها (2
به , برخى از رهبران جنبشها با تغيير دادن منطقه جغرافيائى قيام , سبب شد كه به روزگار قدرت خالفت بغداد, 

برخى از شيعيان از طريق پيوستن به دستگاه عباسى در پى چيرگى  و, نواحى دور از مركز خالفت به كوشش پردازند
مستقيما عراق را هدف قرار دهند و بر خلفا چيرگى , و به روزگار ضعف خالفت و توانائى اميراالمرايان بغداد, برآيند

 .تمام يابند
وپاشى خالفت پديد آمدند يا پس از فر, گرچه دولتهاى مستقل و نيمه مستقلى كه بدينگونه در قلمرو خالفت شرقى 

 .هريك مطامع ويژه اى داشتند
 .اما عاملى قوى در گسترش انديشه و فرهنگ سياسى و اجتماعى شيعى در قلمرو خود بودند

به نام ادريسان منسوب به ادريس بن عبداهللا است كه در اواخر , يكى از نخستين دولتهاى شيعى مذهب , ادريسان 
بنياد شدسده دوم هجرى در مغرب اقصى  . 

ادريس بن عبداهللا معروف به ادريس اكبر از معدود كسانى بود كه از واقعه فخ جان به در برد و به مصر و از آنجا به 
 .طنجه در مغرب گريخت و قبايل آن ديار را به فرمان خود خواند

, قبايل قندالوه پهلوانه ق اسحاق بن محمد پيشواى بربران به اطاعت او گردن نهاد و ادريس به يارى او بر  172در 
 .مديونه و مازار چيره شد و همگى به اسالم گرويدند

 . زان پس به تلمسان تاخت و با لقب امام در آنجا به فرمانروائى نشست



176 

 

 . اما دو سال بيش نپائيد و سرانجام به فرمان هارون الرشيد و به دست شماخ يمانى مسموم شد و درگذشت
ابش به فرمانروايى نشستندپس از او دوازده تن از اعق . 

ق  313(به استقالل فرمان راندند و از آغاز حكومت حسن حجام ) ق  307(اين اميران تا پايان دولت يحيى چهارم 
3(تا پايان حكومت حسن بن قاسم )  زير نفوذ فاطميان و امويان اندلس به حيات خود ادامه دادند) م  985/ق  75 . 

قه اى ميان قلمرو خالفت شرق و غرب اسالم ـ عباسيان بغداد و امويان اندلس ـ از تأ سيس دولت ادريسيان در منط
 . اهميت ويژه اى برخوردار است

با نشر دعوت خود در ميان , ادريس كه اهميت قبايل بربر در منطقه و نظام قبيله اى حاكم بر آن را نيك دريافته بود
رومند بيابدآنها توانست در برابر خالفت عباسى پشتيبانانى ني . 

فرزندان ادريس نخستين كسانى بودند كه توانستند در ميان قبايل پراكنده  , در واقع پس از فتوحات اوليه اسالم
وحدتى سياسى پديد آورند, مغرب كه هنوز اسالم در ميان آنها نفوذى وسيع نيافته بود . 

و سرانجام با اشتياق , لس در تصرف مغرب اگر چه اين وحدت با دسيسه هاى روزافزون عباسيان و طمع امويان اند
ولى از دستاوردهاى سياسى آن طى قرون بعدى , دولت نوخاسته فاطمى در چيرگى بر منطقه چندان دوام نيافت 

 .نميتوان چشم پوشيد
بايد در يورشهاى وسيع دولتهاى اطراف جستجو , بر خالف بسيارى از خاندانهاى حكومتى , انقراض ادريسيان را هم 

فرزندان ادريس تا قرنها پس از انقراض دولتشان , رد نه در ناخشنودى مردم از آنها چه ك چنانكه ابن خلدون اشاره  ,
 .كرده كه فرزندان ادريس هنوز در ناس مقام دارند و مردم از آنها به نيكى ياد ميكنند

الحجر, شهرهاى مهمى چون فاس  و مغرب چندان آبادان گرديد كه باباقالم و مسيله به روزگار اينان ساخته شد  ,
 .آثار اين آبادانيها را بسى ستوده اند ,غالب سياحيان و جغرافيدانانى كه در قرون بعدى از مغرب ديدار كرده اند

صاحب نزهة المشتاق فى اختراق االفاق از اعضاى همين خاندان , ابو عبداهللا ادريسى , جغرافيدانى مشهور مسلمانان 
 . است

حدود يك قرن فرمان راندند, ق 3اما در عراق و شام بايد از دولت حمدانيان نام برد كه از اواخر سده , حمدانيان  . 

ق با هارون شارعى خارجى متحد شد و بر دژ ماردين يا  273نياى خاندان به نام حمدان بن حمدون بن حارث در 
 .صواره نزديك عين زعفران چيره شد

را گرفت و به زندان افكنداما اندكى بعد خليفه المعتضد او  . 

ق لشكر هارون خارجى را بشكست و از اينرو پدرش را آزاد كردند 283وى در زندان بماند تا پسرش حسين در  . 

و پسران ديگرش , ق از سوى خليفه المكتفى فرمانرواى موصل شد 292پسر ديگر حمدان به نام عبداهللا نيز در 
 .هريك امارت و منصب يافتند
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توفيق نيافت و از برابر خليفه , ق كوشيد تا عبداهللا بن معتز را بر مسند خالفت بنشاند 296ن حمدان كه در اما حسين ب
 . المقتدر گريخت

او را بخشيد و به حكومت قم و كاشان , يا وساطت ابن فرات وزير, مدتى بعد خليفه به وساطت برادر او ابراهيم 
 .فرستاد

ق همانجا بمرد 306ست و اين بار خليفه او را به حبس افكند تا در ق باز به مخالفت برخا 303حسين در  . 

 .در اين ميان ابوالهيجا عبداهللا بن حمدان در موصل به جنگ با اكراد يزيدى مشغول بود
 .سپس مأ موريت يافت به پيكار قرمطيان رود

خليفه , مظفر و نازوك خادم ق به يارى مونس ال 317پس از چند بار شكست و پيروزى در بغداد مقام گزيد و در 
 .المقتدر را خلع كرد والقاهر را به خالفت نشاند

ابوالهيجاء كشته شد, اما اندكى بعد كه سپاهيان بغداد به طرفدارى از خليفه معزول شوريدند . 

ق دوام يافت 394از او دو پسر برجاى ماند كه هريك در موصل و حلب دولتهائى تشكيل دادند كه تا   . 

پيوسته با حريفان در كشاكش بودند, ن به روزگار سيطره خودحمدانيا . 

آوازه بلند و نامى نيك يافت و روميان را , سيف الدوله به سبب حمالت پياپى بر كرانه هاى امپراطور روم شرقى 
 . براى مدتى از دست اندازى و تطاول آنها بر بالد اسالمى دور داشت

اد هستاما مورخان را در باب اينان آراء متض  . 

و برخى ديگر گزارشهاى تكان دهنده از روزگار , برخى ايشان را به فرزانگى و دادگرى و بخشندگى ستوده اند
 .ايشان داده اند

 .با اين همه اميرانى دانش دوست و ادب پرور بوده اند
 .بويژه سيف الدوله شاعران و دانشمندان را گرامى ميداشت و خود شعر نيكو ميسرود

المان و شاعران نامدارى كه در محافل سيفالدوله حضور مييافتنداز جمله ع , بايد از كسانى چون ابو نصر فارابى  ,
ابوالفرج اصفهانى كه نسخه اى از دستنويس االغانى را به , فيلسوف بلندآوازه كه در فتح دمشق نيز با سيف الدوله بود

ان مشهور عصر و از سايشگران اين امير حمدانى نام بردشاعر, ابوالطليب متنبى و ابوفراس حمدانى , او تقديم كرد . 

داعيان فاطمى در مغرب به , نفوذ خود را گسترش ميدادند, در همان وقت كه حمدانيان در شام و عراق , فاطميان 
 .بنياد كردن پايه هاى دولت خود مشغول بودند

نخست در همين ديار دولتى تأ سيس , ردندمنسوب ميك) ع (بنيادگزاران دولت فاطمى كه خود را به حضرت فاطمه 
 .كردند

خاصه عباسيان سخت مورد ترديد واقع شد و حتى برخى فاطميان را , اما اين انتساب همواره از سوى مخالفان دولت 
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 .به ميمون قداح ايرانى منتسب ميكردند
در حج , بن احمد معروف به شيعى يكى از داعيان اسماعيلى به نام ابو عبداهللا حسين , پيش از تأ سيس دولت فاطمى 

 . با كسانى از بربران كتامه آشنا شد و به دعوت آنها به مغرب رفت
, وى در آنجا به دعوت قبايل بربر پرداخت و برغم دشواريهاى بسيار و آشوبهايى كه از اين رهگذر پديد آمد

زدتوانست سپاهى عظيم از بربران گرد آورد و به تصرف سرزمينهاى مغرب بپردا . 

مدراريه يا بنى رسول و ادريسيان شيعى مذهب در نواحى مختلف , بنى رستم , در اين زمان چهار دولت بنى اغلب 
 .شمال افريقا فرمان ميراندند

 .ابو عبداهللا نخست اغلبيان را برانداخت و عبيداهللا مهدى امام فاطمى را كه در حمص پنهان ميزيست به مغرب خواند
او را به حبس افكند, اليسع بن مدرار, امير بنى رستم , ماسه در مغرب اقصى رسيدعبيداهللا چون به سجل . 

 . ابو عبداهللا شيعى بدانجا تاخت و تا هرت و سجلماسه را تصرف كرد و عبيداهللا را آزاد ساخت
ود ساخت و ق به عنوان خليفه المهدى فاطمى آنجا را تختگاه خ 297عبيداهللا مهدى از آنجا به رقاده رفت و در سال 

 .به نام او خطبه خواندند و سكه زدند
زان پس به استوار سازى پايه هاى دولت خود پرداخت و براى رهائى از نفوذ و ) ق  322ـ  297(اين خليفه فاطمى 

 .قدرت ابو عبداهللا او را كشت و بر قبائلى كه سر از فرمان او برتافته بودند چيره شد
ى خود را مصروف فرونشاندن آتش مخالفتهاى قبايل يا خوارج براى سيطره بر جانشينان مهدى نيز بيشتر كوششها

 .سراسر مغرب ميكردند

در حالى كه در يورش به مصر توفيق بيشترى داشتند و گاه , اما كوششهاى آنها براى سيطره بر اندلس به جائى نرسيد
 .بر برخى از شهرهاى آن ديار چيره ميشدند

و پريشانى دستگاه خالفت بغداد به سبب , از ضعف شديد دولت اخشيديان مصر, سيدچون نوبت به خالفت المعز ر
) سيسيلى (چيرگى حمدانيان و بويهيان و قرمطيان بر قلمرو خالفت بهره برد و با گسيل سردار خود جوهر صقلى 

مركز خالفت را بدانجا انتقال داد, مصر را گشود و با بناى شهر قاهره  . 

از , ولى همواره از مقابله با حمدانيان كه چون سد محكمى , ق نيز دمشق را تصرف كردند 359فاطميان به سال 
 .حمالت توسعه طلبانه روميان شرقى به شام جلوگيرى ميكردند كناره ميجستند

قرن نفوذش از قاهره تا بزرگترين  2دولتى نيرومند و وسيع پديد آوردند كه حدود , با اين همه چون استقرار يافتند
هرهاى افريقاى شمالى و شرق عربى امتداد داشتش  . 

 .برخى از مورخان اين دولت را به دو شاخه تقسيم كرده اند
فاطميان , و خلفايى را كه در مصر فرمان راندند, عبيديان , سال بر مغرب فرمان راندند 65شاخه اى را كه حدود 
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 .ناميده اند
ق به دست صالحالدين ايوبى منقرض 567در محرم , ليفه العاضدخليفه سرانجام به روزگار خ 14اين سلسله شامل 

 .شد

خاصه از اين جهات حائز اهميت است كه راه را براى تسلط آنان بر مكه و مدينه هموار , چيرگى فاطميان بر مصر
در  و نه تنها سلطه عباسيان را حتى در بغداد, كرد و بخشى از مهمترين سرزمينهاى اسالمى را زير نگين گرفتند

بلكه گاه به نام آنان در آن ديار خطبه ميخواندند, معرض خطر قرار دادند . 

مصر را به مركز نظامى ضد صليبى بدل كرد كه , افزون بر آن رويارويى مستقيم فاطميان و جانشينان آنها با صليبيان 
 . تا دوران مماليك ادامه يافت

و نيز اهل ساير , فقهاى مذاهب ديگر, ى بودند و برغم تشيع چون فاطميان اهل تسامح دين, اما از ديدگاه فرهنگى 
 .اديان را محترم ميشمردند

 .مصر به روزگار اينان از شكوفائى علمى و هنرى خاصى برخوردار شد
مدارس و جوامع بسيار چون االزهر و جامع الحاكم و جامع العطارين به روزگار فاطميان ساخته شد و دانشمندان از 

ر ميĤمدند و همين امور مهمترين عامل پيشرفت علمى و ادبى مصر بودهر سوى به مص . 

گواه اين , آثار متعددى كه در فنون مختلف ادب و فلسفه و تاريخ و علوم رياضى و طبيعى در آن عصر پديد آمد
 . پيشرفت است

هجرى  5عنى از اوائل سده از ديدگاه سياسى خلفاى اوليه فاطمى به حكومت ارثى از پدر به پسر معتقد بودند و اين م
 .باعث كشمكشها شد

ق پسر خود الظاهر را از واليت عهدى عزل كرد و عمو زاده اش عبدالرحيم را  404چنانكه وقتى الحاكم در سال 
مخالفتها پديد آمد و پس از مرگ او, واليت داد  .سرانجام الظاهر را به خالفت نشاندند ,

به خالفت نزار پسر بزرگ , بخشى از فاطميان به سركردگى حسن صباح  ق نيز 487پس از مرگ المستنصر به سال 
پسر كوچك او , او گرويدند و به نزاريه نامبردار شدند و بخشى ديگر با دخالت وزير االفضل بن بدرالجمالى 

 .المستعلى را به خالفت برداشتند و مستعليه نام گرفتند
سبب شد كه شاخه ديگر از فاطميان , به سر جانشين او پديد آمد ق 524همچنين اختالفاتى كه پس از قتل االمر در 

 .موسوم به طيبه در يمن از مصريان جدا شوند
آنها را در ديده مردم چندان , اين اختالفها كه بيشك از جمله مهمترين عوامل ضعف دولت فاطميان به شمار است 

هيچ صدائى به اعتراض بر نخاست, بيهيبت كرد كه چون صالح الدين ايوبى آن خالفت را برانداخت   . 

منسوب به ابو عبداهللا محمد بريدى كه حدود سى سال بر , )ق  338ـ  316(دولت شيعى بريديان در عراق , بريديان 
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 . از جمله دولتهايى است كه كمتر در باره آن بحث و بررسى شده است ,واسط و اهواز و بصره فرمان راندند
گويا از اعضاى ديوان بريد بودند كه به روزگار , دولتى يا چنانكه از نامشان بر ميĤيدكارگزاران , اينان در آغاز

 .ناتوانى خلفاى بغداد و كشمكش امير االمرايان بغداد برآمدند و قدرتى يافتند
به حكومت اهواز منصوب شد و برادر , ابو عبداهللا احمد نخست با پرداخت رشوه به ابو على بن مقله وزير مقتدر

رش ابوالحسن امارت فراقيه يافتديگ  . 

ابو عبداهللا به  , اينان در اين مناصب با پرداخت مال به خليفه چندان كارشان باال گرفت كه پس از درگذشت ابن مقله
 .وزارت خليفه الراضى منصوب شد

ق آن شهر را تصرف كرد 329روى به بغداد نهاد و در رمضان , امام چون با بجكم  . 

د به سبب شورش سپاه گريخت و به واسط رفتاما چند روز بع  . 

ابو عبداهللا را وزارت داد, سال بعد ابن رائق امير االمراى بغداد . 

برادر خود ابوالحسين را با سپاه بدانجا فرستاد و اين يكى ابن , اما او كه به تصرف بغداد و اميراالمرائى طمع بسته بود
روز به غاربت پرداخت رائق را بشكست و بغداد را گرفت و يك شبانه  . 

ابوالحسن شهر را رها كرد و گريخت, چون سيفالدوله حمدانى به يارى خليفه سپاه به عراق برد  . 

 . از اين پس ميان حمدانيان و بويهيان و بريديان پيكارها شد و قلمرو بريديان به بصره محدود گشت
ا شورش سپاه خود روبرو شده بود به نزد قرمطيان در ق ابو عبداهللا درگذشت و برادرش ابوالحسين كه ب 332در سال 

 .هجر گريخت و با مدد آنان بصره را تصرف كرد
 .چندى بعد به دعوت توزون به بغداد رفت اما در آنجا به فتواى فقها او را به قتل رساندند

 . در اين زمان ابوالقاسم پسر ابو عبداهللا بريدى بصره را زير فرمان داشت
سط نيز از سوى معزالدوله بويهى به قلمرو وى افزوده شدوا, ق  334در  . 

واسط و بصره را از دست بداد و به قرمطيان هجر پناهيد و , اما سال بعد در ميانه آندو نقارى برخاست و ابوالقاسم 
 .دولت بريدى منقرض شد

بر ) ق  448ـ  322(سال  130در همين روزگار برجسته ترين دولت شيعى و ايرانى نژاد بويهى كه حدود , آل بويه 
پديدار شد, بخش بزرگى از ايران و عراق تا مرزهاى شام فرمان راند . 

اين سلسله در پى جنبشهاى استقالل طلبانه ايرانيان و ظهور دولتهاى مستقل و نيمه مستقل ظهور كرد و خود از 
دينى و اقتصادى آن روزگار شد و تغييرات بنيادى در نهادهاى سياسى و, بزرگترين عوامل ضعف خالفت عباسى  . 

در ميان سلسله ها و دولتهاى كوچك و , اين دوره از تاريخ اسالم و شيعه به سبب تحوالت عميق و همه جانبه 
 . جايگاه ويژه اى را بخود اختصاص داده است , بزرگ قلمرو خالفت
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بالفاصله پس از ديلميان پديد آمدند به شمار بويهيان واسطه انتقال قدرت به فرمانروايان ترك كه , در ميان اين دولتها
 .ميروند

پسران ابو شجاع بويه, به هر حال اتحاد سه فرمانرواى نخست اين سلسله  مهمترين عامل پيشرفت آنان بود و چند  , 
سال از تصرف فارس به دست عمادالدوله نگذشته بود كه خليفه سنى مذهب به اطاعت از اميرى شيعى از ديلميان 

نهاد و در بغداد خطبه و سكه به نام اينان كردندگردن  . 

مديون غلبه بويهيان بودند كه برخى از رسوم تشيع , اساسا شيعيان عراق انسجام خود را در برابر اكثريت سنى مذهب 
 .را بنياد نهادند

 .و نيز از نقش عظيم شيعيان خاصه اشراف آنان در دولت بويهى نميتوان غافل بود
يكى از درخشانترين دوران تمدن اسالمى است, اين دوره , گى از ديدگاه فرهن  . 

آثار برجسته ء دانشمندان قلمرو بويهيان در زمينه هاى گوناگون علمى را نميتوان از ارتباط و وابستگى الاقل بخشى 
 . از آن به برخى از فرمانروايان فرهيخته بويهى جدا دانست

ران و نديمان و نزديكان آنان بودنداز وزي, زيرا بسيارى از اين دانشمندان  . 

براى دانشمندان هر فن حقوقى معين كرد و در خانه اش همواره انجمنهاى , عضدالدوله كه خود مردى فرزانه بود
 .علمى برقرار بود

و بيمارستان مشهورى در بغداد بنياد كرد كه از مراكز مهم علمى عصر شد, وى كتابخانه بزرگى در شيراز . 

ن و وزيران بويهى نيز دانشمندان را مينواختند و يا خود در زمره عالمان به شمار ميĤمدندديگر اميرا . 

انجمنهاى علمى آنان همواره دانشمندان را جلب ميكرد و آثارى كه در كنف حمايت و يا به درخواست اين اميران و 
اى گوناگون به شمار استاز زمره برجسته ترين و مهمترين آثار علمى در رشته ه, وزيران پديد آوردند  . 

شاخه اسپهبديه و كين خوازيه باونديان , مقارن زوال آل بويه پاى گرفت , از جلمه دولتهاى شيعى كه در داخل ايران 
 . است

از قرن اول هجرى در بخشهايى از مازندران حكومت داشتند و با آنكه پيكارهاى , اينان كه به ساسانيان نسبت ميبردند
و عباسيان رفت سخت ميان آنان  .استقالل خود را از دست ندادند , 

, و نشر اسالم مذهب زيديه در آن سامان , هجرى با قيام حسن بن زيد در طبرستان و ديلمان  3از نيمه دوم سده 
ال اقل از ) ق  606ـ  5نيمه دوم سده (و شاخه اسپهبديه آن سلسله , باونديان نيز به تدريج روى به اسالم نهادند

مذهب شيعه داشتند, چهارمين فرمانرواى اين شاخه , الدوله على پسر شهريارعالء . 

 .ميان اين عالءالدوله و سالجقه و آتسز خوارزمشاه پيكارها رفت ولى هرگز نتوانست بر قلمرو او چيره شوند
ن كرده بود و خود را پسر او نصيرالدوله شاه غازى نيز چندان به تشيع پاى بند بود كه خطبه و سكه به نام صاحب الزما
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 .نايب او ميخواند
 .وى با اسماعيليان دشمين سخت ميورزيد و چند بار در رودبار و دژ الموت به كشتار آنان دست زد

طى توطئه اى به قتل , شمس الملوك رستم , پس از او سه تن از پسران و نوادگانش فرمان راندند و آخرين آنان 
 .رسيد و دولت اسپهبديه فرو پاشيد

منسوب به شهريار بن كين خوازبودند و به ساختن مدارس و ) كين خواه (شاخه ديگر اين سلسله به نام كين خوازيه 
 .تخصيص اوقاف و مقررى براى سادات و ائمه شهرتى داشتند

)هشت تن از حاكمان اين شاخه حدود يك قرن فرمان راندند  و به روزگار حكومت ) ق  750ق ـ  7اوايل سده 
اين شاخه از باونديان نيز منقرض شد, له حسن فخرالدو . 

آل حسنويه نام دارند كه از , سلسله شيعى ديگرى كه همعصر با بويهيان ميزيستند و از كردان بزركانى ايران بودند
ق به بخشهائى از كردستان و لرستان و خوزستان فرمان راندند  4اواسط سده  ق 406ـ  348)  ). 

ه حسين كردى نام داشت كه يك وقت هم طمع در قلمرو بويهيان در ايالت جبال حسنويه ب, موسس اين دولت 
 .داشت و اين كار به صلح انجاميد

و سپس نيز با فخرالدوله بر ضد بهاءالدوله , پس از او پسرش بدر رسما از سوى عضدالدوله امارت كردستان يافت 
 .بويهى همداستان شد

بدر سپاه به مدد سيده فرستاد و شمسالدوله بر رى حكومت يافت, ش سيده در داستان نزاع ميان مجدالدوله و مادر  . 

وى را كشت و نواده اش طاهر بن هالل را مدتى دستگير و زندانى , با اين همه شمسالدوله در جنگ با پسر او هالل 
 .كرد

ض شددولت كردان بزركانى منقر, با قتل اين طاهر در جنگ با ابوالشوك عنازى حاكم كرمانشاه  . 

 تاريخ نگارى 

 

تاريخ نويسى و به طور كلى تأ ليف كتاب در اسالم به وسيله شيعيان آغاز گرديد, تاريخ نگارى شيعيان  . 

و شرح ) ص (اخبار مربوط به سنت و سيره و اقوال و افعال و معجزات رسول اكرم , صحابه و تابعين از صدر اسالم 
مكه و احوال اوالد و اهل بيت و اصحاب و كاتبان وحى و مشاوران و  احوال نياكان و قبيله او و اخبار كعبه و

سرداران و خادمان آن حضرت را براى هم روايت ميكردند و اين كار را از مقوله عبادت و حفظ شعائر دين 
 .ميشمردند
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و روايت ميشداخبار انبياء و امم پيشين نيز كه مفسر قصص قرآن و اطالع بر آنها براى هر مسلمان الزم بود ضبط  . 

در اواخر قرن اول هجرى و اوائل قرن دوم بعض تابعين و تبع تابعين به جمع آورى احاديث سيره و مغازى رسول اهللا 
مانند عروة بن زبير , همت گماشتند) ص ( ( و ) ق  105م (خواهر زاده عايشه و ابان بن عثمان بن عفان ) ق  92م ح 

ئى از مغازى او در هايدلبرگ آلمان محفوظ است ـ و عاصم بن عمر بن ـ كه جز) ق  110م (وهب بن منبه يمنى 
م (و محمد بن مسلم بن شهاب زهرى ) ق  120م (قتادة  124 و عبداله بن ابيبكر ) ق  124م (و موسى بن عقبه ) ق 

ق 135م (بن حزم   ) ... 

تين كتاب معتبر را به نام السيرة ليكن نخستين دانشمند مسلمان كه تاريخ اسالم را به تفصيل جمع آورى كرد و نخس
مردى شيعى مذهب و ايرانى تبار به نام , النبوية در احوال پيغمبر و نياكان او و اخبار بعثت و غزوات تأ ليف كرد

كتابى تأ ليف كرده , بود و هركس كه بعد از او در سيره و مغازى ) ق  151م (محمد بن اسحاق بن يسار مطلبى 
 . مديون اوست

از آن ) ق  213م (ليكن تحريرى كه به وسيله عبدالملك بن هشام , كتاب به طور كامل در دست نيست  اصل اين
 . ترتيب يافته در دست است

 . و به چند زبان ديگر ترجمه شده و به چاپ رسيده است
 . عنوان اين تحرير نيز السيرة النبوية يا سيره ابن هشام است

يك واجب شرعى به شمار ميرفت) ص (م و جمع آورى احاديث رسول اكرم اقدام شيعيان براى تدوين تاريخ اسال  . 

از مدينه به كوفه كه تشيع هويت سياسى پيدا كرد اقدامات بنيادى براى تجديد ) ع (بعد از هجرت اميرالمؤمنين على 
آمدحيات اسالم و نماياندن چهره واقعى شريعت محمدى و نجان آن از دست اشرار و سودجويان به عمل  . 

 .عامل مؤثر تصحيح تاريخ اسالم خطبه هاى اميرالمؤمنين بود كه در زمان خود او جمع آورى شد
براى همسرش فاطمه ) ع (و مصحف فاطمه كه به وسيله على , در قانون جزاى اسالم , به عالوه كتاب الديات 

نوشته شد بهترين كتابهائى است كه در اسالم تأ ليف شده است) ع (صديقه   . 

ه پيروى از آن حضرت بود كه سلمان فارسى و ابوذر غفارى اخبار سيره رسول اهللا و تاريخ زندگى او را جمع آورى ب
 .كردند

بود كه ياران او به تأ ليف كتاب در تاريخ اسالم آغاز نمودند) ع (همچنين به اشارت و موافقت على  . 

كه در ) ص (على و كتابى در ذكر اسامى صحابه رسول اهللا در وصاياى ) ع (عبيداهللا بن ابى رافع منشى اميرالمؤمنين 
جهاد كردند و مجموعه فتاوى و قضاياى على را در ) ع (لشكركشيهاى جمل و صفين و نهروان در ركاب على 

 .كتابى ديگر مدون كرد

استاندار  يكى ديگر از خواص ياران على به نام اصبغ بن نباته مجاشعى فرمانى را كه آن حضرت براى مالك اشتر
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 .مصر صادر كرده بود و وصاياى على را به پسرش محمد بن الحنفيه در كتابى ضبط نمود
ع(بود كتاب جامعى متضمن ارشادات على ) ع (سليم بن قيس هاللى كه او نيز از ياران نزديك على  به سلمان و  ( 

ت است و در نجف به چاپ ابوذر و مقداد و عمار و نيز بعض خطب آن حضرت را جمع آورى نمود كه در دس
 . رسيده است

آغاز گرديد و كتب بسيار در ) ع (از آن به بعد جمع احاديث شيعه و تدوين تاريخ اسالم و سيره پيغمبر و ائمه اطهار 
به رشته تحرير در آمد) ع (مناقب ائمه اثنا عشر  . 

ين اخبار و اشعار و انساب اهل يمن بعضى گفته اند كه معاويه شخصى را به نام عبيد بن شريه جرهمى مأ مور تدو
 .نمود

پرفسور كورنكو اين خبر را بى اساس و مجعول دانسته اند, از جمله مستشرق آلمانى , ليكن محققان  . 

و تمركز , معلوم است كه بعد از بروز انشعاب بين مسلمين بر سر خالفت و تقسيم مسلمانان به دو گروه شيعى و سنى 
براى هردو فرقه مهمترين دستاويز به , تاريخ اسالم و سيره و سنت و احاديث نبوى , شام آن دو عقيده در عراق و 

شمار آمده و از هردو سو كوشيده اند اخبار موافق عقيده خود را تأ ييد و جمع و منتشر كنند و در تضعيف مستندات 
 .طرف ديگر از هيچ اقدامى فروگذاشت ننمايند

د احاديث و تقسيم حديث به صحيح و حسن و موثق و ضعيفپيدا شدن علم درايه و رجال و نق  ... 

صرف نظر از جنبه هاى , و امامان و صحابه و مقاتل ائمه ) ص (و تأ ليف سنن و مسانيد و نوشتن زندگى نامه پيغمبر 
به قصد تولى و تبرى و اثبات مبادى مذهب بوده است, دينى و علمى آن   . 

انبياء و امم آنان و مظاهر آفرينش الهى از بدو خلقت تا بعثت محمد بن عبداهللا تاريخ در نظر اهل سنت شرح احوال 
و بعد از آن دولتهاى اسالمى است) ص (  . 

 .به عقيده آنان جمع اخبار انسان بر روى زمين مكمل وحى الهى و رسالت قرآن و حديث ميباشد
ع (د امامان استمرار حكم الهى را بعد از ختم نبوت به وجو, اما شيعه اماميه  و قيامهاى انقالبى شيعيان براى اعالء  (

همچنين تاريخ اسالم و جهان را بر اين اساس , و تاريخ حركات شيعه ) ع (كلمه حق ميدانند و سيره ائمه اثنا عشر
 .تدوين كرده اند

ق  157م (حيى نمونه مشخص اينگونه تواريخ كتاب تاريخ الحركات الشيعية فى الكوفه تأ ليف ابو مخنف لوط بن ي
و نظائر آن است)   . 

از احادث و اخبار ملوك و امم و قصص , تأ ليف اخبار سيره و مغازى و جمع معارف اسالمى و تدوين شعب تاريخ 
همه از عراق مخصوصا كوفه نشأ , و امثال و خرافات و اساطير و اشعار عرب و انساب قبائل و مناقب و مثالب ايشان 

اير اقطار اسالمى راه يافتت گرفت و از عراق به س  . 
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 .تاريخ نگارى را عمدة موالى شيعه كه غالبا ايرانى نژاد بودند آغاز كردند
اين طبقه كه خود را در جامعه خود خواه و متعصب عربى مظلوم و در اقليت ميديدند از سوئى جنبشهاى شعوبى ضد 

اسالمى به خصوص تاريخ همت گماشتند تا از عربى را تقويت ميكردند و از سوى ديگر به تأ ليف آداب و علوم 
يك طرف موقع و مقام طبقه خود را در جامعه اسالمى مستحكم كنند و از طرف ديگر سوابق فرهنگى و مفاخر ملى 

 .خود را به عربان گوشزد نمايند

ابو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف غامدى ازدى كوفى است, نخستين مورخ بزرگ اسالم و تشيع   . 

بود) ع (و به قولى امام جعفر صادق ) ع (و خودش از روات امام محمد باقر ) ع (پدرش از اصحاب اميرالمؤمنين  . 

تأ ليف گرد آورد كه از آن جمله است 32او تاريخ قديم و معاصر عرب را در  , الرده , السقيفه , كتاب المغازى  : 
الحكمين, النهروان , صفين , الجمل , مقتل عثمان , ى الشور, فتوح خراسان , فتوح العراق , فتوح االسالم  الغارات  , 

اخبار المختار بن ابى , اخبار زياد, مقتل حجر بن عدى , مقتل الحسين , مقتل الحسن , )ع (مقتل اميرالمؤمنين على , 
, خبار ابن الحنفيه ا, اخبار محمد بن ابى بكر, اخبار الحجاج , مصعب بن الزبير والعراق  ,عبيدة الثقفى آخذالثار

االزارقه و كتاب خطبة الزهراء, الخوارج والمهلب  ... 

به طورى كه عنوان كتابهاى ابو مخنف نشان ميدهد نوشته هاى او نه تنها تاريخ اسالم تا نيمه قرن دوم هجرى بلكه 
لف است و مورخان دايره معارف تشيع و سيره جامع اميرالمؤمنين و حسنين و تفصيل مبارزات شيعيان تا زمان مؤ

هم از آثار او استفاده كرده اند, شيعى و سنى به خصوص راويان مقتل و واقعه طف  . 

ق در كوفه اتفاق افتاد 157وفات ابو مخنف به سال  . 

همه روايات , محدث و لغوى و اديب و مورخ ايرانى تبار) ق  209م (ابو عبيده معمر بن مثنى ثقفى ـ باالوالء ـ 
قبايل عرب شمالى را در زمينه هاى مختلف جمع آورى كردمنظوم و منثور  . 

, المثالب , ايام العرب , فتوح ارمينيه , شمار كتابهاى او را حدود دويست عنوان ثبت كرده اند كه از آن جمله است 
ته او ضد عرب و شعوبى مسلك بود و حتى كتابى در مطاعت و مثالب عرب نوش, القبايل واالمثال , طبقات الشعراء

 . است
 212م (ابوالفضل نصر بن مزاحم بن سيار منقرى تميمى كوفى , يكى ديگر از پيش آهنگان تاريخ نگارى در اسالم 

است كه شيعى مذهب بوده و آثارش از منابع اصلى تاريخ تشيع به شمار ميĤيد) ق  . 

اخبار المختار الثقفى , مقتل الحسين , الجمل , الغارات : تأ ليفات عمده او النهروان و اخبار , وقعة صفين , المناقب  ,
 .محمد بن ابراهيم و ابى السرايا

و آل او غلو ميورزيده ليكن مورخان سنى و شيعى روايات او را درست و ) ع (نصر بن مزاحم گرچه در محبت على 
 .بدون جانبدارى تشخيص داده اند
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ر تاريخى به شمار ميرودكتاب صفين او كه در ايران و مصر به چاپ رسيده از اسناد معتب . 

به صورت تحقيق , مكتب تاريخ نويسى شيعه در عراق رفته رفته از صورت تواريخ قبيله اى و محلى و مجمل نويسى 
و مقايسه و تفصيل در آمد و مؤلفين عالوه بر احاديث و روايات و اشعار عربى از منابع فارسى و سريانى و غيره نيز 

 .بهره مند شدند
ين طبقه بايد از ابوالمنذر هشام بن محمد بن ابيالنصر بن سائب بن بشر كلبى ياد كرددر صف اول ا . 

نسب شناس و عرب شناس و از بزرگان مورخان شيعه شمرده ميشود, وى مانند پدرش  . 

 .او اهل كوفه بود
ق در همان شهر درگذشت 206يا  204در همان شهر متولد شد و به سال   . 

و پنجاه و اند عنوان نوشته اند شمار تأ ليفات او را صد . 

نسب الخيل, االصنام , جمهرة االنساب : معروفترين آنها به شرح ذيل است  افتراق , المثالب , الكنى , بيوتان قريش  , 
القاب قريش, المؤودات , العرب  ما كانت الجاهلية , بيوتات اليمن , ملوك كنده , ملوك الطوائف , القاب اليمن  , 

تسمية من بالحجاز من , صفات الخلفاء, تاريخ اخبار الخلفاء, در اخبار شعراء, الديباج , افق حكم االسالم تفعله و يو
اخبار بكر و تغلب و كتاب اسواق العرب, كتاب االقاليم , احياء العرب   ... 

ن عيوب عرب بر از اين جمله دو كتاب االصنام و نسب الخيل چند بار به چاپ رسيده و نسخه خطى المثالب كه در آ
 . شمرده شده در كتابخانه موزه بغداد و اخبار بكرو تغلب نيز در كتابخانه آل سيد عيسى عطار در بغداد موجود است

 .مورخين و ادباى بعد از او پيوسته از كتابهاى ابن كلبى نقل و در باره اخبار آنها تحسين يا نقد نوشته اند
ابو , يش كسوت مورخان اسالم و جامع شتات تاريخ شيعه به شمار ميĤيدديگر از مورخين شيعى ايرانى تبار كه پ

 . عبداهللا محمد بن عمر واقد سهمى ـ بالوالء ـ نام داشت
 .او در مدينه متولد شد

ق كه وفات كرد عهده دار بود 207او را قاضى بغداد كرد و اين سمت را تا سال ) ق  193م (هارون الرشيد  . 

فاق افتادمرگ او هم در بغداد ات . 

تأ ليف كرده است, كتابهاى معتبر, واقدى در فنون مختلف تراجم و سيره و مغازى و تاريخ   . 

فتح مصر و اسكندريه از اسناد موثق تاريخى است كه به , فتح العجم , فتح افريقية , المغازى النبوية : از جمله آنها
 . چاپ رسيده است

فتوح العراق, الطبقات , بار مكه اخ, ديگر از تأ ليفات او تفسير القرآن  , الجمل , تاريخ الفقهاء, سيرة ابيبكر و وفاته  , 
مقتل الحسين و ضرب الدنانير والدراهم و غيره ميباشد, كتاب الصفين  . 

 .خطيب در تاريخ بغداد آورده است كه واقدى هر واقعه تاريخى را كه مينوشت قبال محل آنرا معاينه ميكرد
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ش ششصد جعبه بزرگ كتابهائى كه تأ ليف كرده بود از خود باقى گذاشتگويند بعد از مرگ  . 

 .او دو مملوك نويسنده داشت كه شب و روز براى او كتابت ميكردند
معروف به ابن سعد بود كه كتاب الطبقات ) ق  230م (بزرگترين راويان اخبار او كاتبش محمد بن سعد زهرى 

ق در ليدن به چاپ رسيده است 1321ف كرده و در هشت مجلد به سال الكبير را در تراجم رجال اسالم تأ لي  . 

مصنف دو كتاب الفتوح در تاريخ فتوحات ) ق  314م ح (مشهورترين مورخ شيعى قرن سوم احمد بن اعثم كوفى 
 . اسالم تا عهد هارون الرشيد و تاريخ در شرح وقايع عصر مأ مون تا مقتدر عباسى است

و جنبشهاى انقالبى مسلمانان در قرن سوم و چهارم هجرى عمدتا رنگ تشيع داشتند شخصيتهاى معروف اسالم . 

بلكه براى اثبات اصل واليت و جنبه الهى بودن , علماى كالم شيعه كوشش خود را نه در راه ابطال عقايد سنيان 
ب نيز آزادانه استفاده امامت و اثبات مذهب اهل بيت به كار ميبردند و در اين راه از كتب و مقاالت ساير مذاه

 .ميكردند
نخستين شكاف فكرى و سياسى بين تشيع و تسنن بعد از ظهور دعوت اسماعيلى در شمال افريقا به وسيله عبيداهللا 

پيدا شد) ق  365م (و تأ سيس خالفت فاطمى مصر به وسيله المعزالدين اهللا ) ق  322م (مهدى  . 

و بناى مسجد جامع و مدرسه دينى االزهر نخستين ) ق  362(و به آن شهر با بناى شهر قاهره به امر المعز و ورود ا
رسميت تشيع اعالم شد و نام خلفاء از خطبه جامع االزهر ) ق  360)دانشگاه شيعى و نخستين دانشگاه اسالمى 

و اوالد او خطبه خوانده شد) ع (حذف گرديد و به جاى آن به نام على  . 

تاريخ اسالم و شرح احوال صحابه و درايه و ارزش يابى حديث اثر گذاشتاين افكار و شعارها در تدوين   . 

با قصاد ) ق  470م (والمؤيد فيالدين هبة اهللا شيرازى ) ق  362م (شاعرانى مانند ابوالقاسم محمد بن هانى اندلسى 
مختصر , المناقب والمثالب  ,افتتاح الدعوة : فاخر خويش دنياى اسالم را متوجه قاهره كردند و تأ ليف كتابهائى مانند

مناقب بنى هاشم و كتاب المجالس والمسامرات, االثار فيما روى عن االئمة االطهار  ... 

محور تازه اى براى تاريخ نويسى شيعه به وجود آورد, كه همه به وسيله ابن حيون نوشته شد . 

مردنداما شيعيان اثنا عشرى با دعوت فاطميان مخالفت كردند و آنان را ملحد ش . 

مصنف كتاب ) ق  329م (علماى اثنا عشرى مثل ابو جعفر على بن الحسين معروف به صدوق و ابن بابويه قمى 
كتاب التوحيد و , معانى االخبار, اكمال الدين , امالى , الرضا, معانى االخبار, اكمال الدين , امالى , عيون اخبار الرضا

م (صاحب كتاب رجال و شيخ مفيد ) ق  340م (حمد بن عمر كشى م, ده ها كتاب ديگر در حديث و كالم و فقه 
از بنيانگذاران فقه و مؤلف احوال ائمه و فضائل عزادارى شهداى طف كتاب ارشاد و احمد بن على ) ق  413

فرزند حسن معروف ) ق  460م (نجاشى كوفى صاحب كتاب رجال و كتاب الكوفه و شيخ الطائفه ابو جعفر محمد 
مصنف كتاب الرجال و كتاب الغيبة و فهرست كتب الشيعة و اسماء المصنفين و كتاب المفصح  به شيخ طوسى
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نه تنها اصول , فياالمامة و مقتل الحسين و اخبار مختار و كتابهاى ديگر در حديث و تاريخ و فقه و كالم و رجال 
عه را هم استوار كردندعقايد و شعارهاى شيعه اثنا عشرى را مشخص نمودند بلكه محور تاريخ نويسى شي . 

 .تأ سيس دولت صفوى در قرن دهم هجرى بزرگترين توفيق براى مذهب اثنا عشرى بود
و مجال كافى پيدا كرد تا جامعه دوازده امامى ) ق  1135تا (اين دولت نيرومند بيش از دو قرن در ايران دوام يافت 

 .را بر اساسى استوار بنا نهد
قب امامان و تاريخ زندگى و شهادتشان كتب بسيار تأ ليف گرديددر اين دوره در فضائل و منا . 

پيداست كه چنين سياستى ـ با توجه به جنگهاى طوالنى ايران با عثمانى ـ تاريخ را به طور كلى دگرگون ميكند و تنها 
 .احاديث مخالف عامه مستند تاريخ به شمار ميĤيد

ورهاى همسايه به خصوص هند و آسياى ميانه و اندونزى و در عهد صفويان مذهب و رسوم تشيع از ايران به كش
عراق و سواحل خليج فارس سرايت كرد و جوامع پيوسته شيعه از دكن تا فرات تقيه را كنار گذاشته شعار تشيع را 

 .آشكار كردند
ضة تعزيه دارى و نوشتن كتب مقتل و نمايشنامه هاى غم انگيز همه جا مرسوم شد و خواندن كتاب فارسى رو

 .الشهداء در همه مجالس شيعه باب گرديد
ساير فرق شيعه مثل اسماعيليه بهره و اسماعيليه نزارى و خوجه ها در هند و نوربخشيه در اسكاردو و نواحى كشمير و 

, و نيز صوفيان و ساير عقايدى كه از مبادى شيعه نشأ ت گرفته اند, غالت على اللهى و اهل حق در كردستان و عراق 
نها تاريخ تشيع و اسالم را بر طبق سنن و روايات خود تدوين نموده و از تاريخ براى ابطال دعاوى مخالفان و همه آ

 .اثبات نظرات خويش استفاده كردند
اعم از تاريخ عالم يا يكى از اقطار اسالمى و تاريخ ملل و نحل و طبقات فقهاء و مفسرين و , در تمامى فروع تاريخ 

فالسفه و منجمين و اطباء و ادباء و شعراء و نسب شناسان و موسيقى دانان تأ ليفات بسيار از محدثين و نحويين و 
مورخان شيعى بر جاى مانده است كه براى اطالع از تفصيل آنها بايد به كتاب بيست و شش جلدى الذريعة الى 

 .تصانيف الشيعة و ساير معاجم و فهارس مراجعه نمود
و مؤلفات مشاهير علماى تراجم احوال و نسب شناسان و مورخان بسنده شده استدر اين مقاله به ذكراسامى   . 

 .( در باره علماى رجال حديث و كتب مربوط به آنها رجال)
نخستين مؤلف رجال شيعه بود بعد از او گروه بسيارى از علماى شيعه ) ع (كاتب اميرالمؤمنين , عبيداهللا بن ابى رافع 

: هشام كلبى مؤلف كتابهاى ) 1: ار دست زدند كه معروفترين آنان به شرح ذيل است در قرون متمادى به اين ك
كنى آباء رسول اهللا, امهات الخلفاء, امهات النبى   ... 

مؤلف طبقات ) ق  246م (شاعر , دعبل بن على خزاعى ) 3, محمد بن عمر واقدى مؤلف طبقات الفقهاء (2 ,
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عبدالعزيز بن ) 5, مؤلف فهرست اسماء من رآه من العلماء) ق  246م (محمد بن جعفر بن بطه قمى ) 4, الشعراء
مؤلف طبقات الشيعة) قرن چهارم (اسحاق زيدى  مؤلف ) ق  330م (ابو محمد عبدالعزيز بن يحيى جلودى  (6 , 

, دى مؤلف معرفة الصحابه و اخبار المه) ق  351يا  350م (عباد بن يعقوب الرواجنى ) 7, طبقات العرب والشهداء
) 9, طبقات اصحاب الحديث , اخبار آل ابى طالب , مؤلف كتاب الشيعه ) ق  355م (ابوبكر بن الجعابى ) 8

)ابوالفرج اصفهانى   358م (ابو عبداهللا محمد بن عمران مرزبانى ) 10, مؤلف االغانى و مقاتل الطالبيين ) ق  356م 
صاحب بن ) 12, مؤلف الفهرست ) ق  385م (بن اسحاق  نديم يا ابن النديم محمد) 11, مؤلف معجم الشعراء) ق 

مؤلف كتاب االرشاد در ) ق  413م (شيخ مفيد ) 13, كتاب الزيديه و غيره , مؤلف كتاب الوزراء) ق  385م (عباد 
ابن شهر ) 15, مؤلف كتاب المصابيح و كتاب الزيادات ) قرن پنجم (ابوالعباس سيرافى ) 14, احوال ائمه اثنا عشر

ق  588م (منتجب الدين على بن عبداهللا بن بابويه ) 16, مؤلف معالم العلماء) ق  588م (ب ساروى مازندرانى آشو
, مؤلف كتاب التكملة الكتاب الصلة تأ ليف ابن بشكوال ) ق  658م (ابن ابار اندلسى ) 17, مؤلف فهرست االسماء) 

ابن ساعى على بن ) 19, ل المنظوم فى مصنفى العلوم مؤلف الشم) قرن هفتم (ابن طاووس عبدالكريم بن احمد ) 18
ابن الفوطى ) 20, صاحب اخبار المصنفين و تاريخ الشعراء) ق  674م (انجب  ) ق  723م (كمال الدين عبدالرزاق  ,

) 22, مؤلف نظم الجمان فى تاريخ االكابر واالعيان ) ق  1035م (حسن بن على حانينى ) 21, مؤلف مجمع االداب 
23, مؤلف امل االمل فى علماء جبل عامل ) ق 1104م (بن الحسن بن حر عاملى محمد  م (سيد على خان شيرازى  (

ميرزا عبداهللا اصفهانى معروف به ) 24, مؤلف سالفة العصر و الدرجات الرفيعه فى علماء الشيعه ) ق 1120يا  1118
م (افندى  ) 26, مؤلف لؤلؤة البحرين ) ق  1187م (ى يوسف بن احمد بحران) 25, مؤلف رياض العلماء) ق  1120

مؤلف رجال فارسى رياض الجنه كه در كتابخانه وزارت امور خارجه ) قرن سيزدهم (سيد محمد حسن زنوزى 
م (سيد محمد باقر خوانسارى ) 28, مؤلف تتمة امل االمل ) ق  1253م (شيخ عبدالنبى قزوينى ) 27, محفوظ است 

محمد ) 30, ق به چاپ رسيد 1296مؤلفان نامه دانشوران كه به سال ) 29, ب مؤلف روضات الجنا) ق  1313
شيخ آقا ) 31, حسن خان اعتماد السلطنه وزير معارف عهد قاجار مؤلف خيرات الحسان در شرح احوال زنان نامبردار

لشيعة االماميه در شيخ عبدالعزيز جواهرى نجفى مؤلف آثار ا) 32, بزرگ تهرانى مؤلف الذريعة الى تصانيف الشيعه 
از گذشتگان و , سيد محسن امين عاملى مؤلف اعيان الشيعة و دانشمندان بيشمار ديگر شيعه ) 33, بيست مجلد

 ... معاصرين كه تأ ليفات مبسوطى در علم رجال به عربى و فارسى و تركى وارد و
 .در شرح احوال و آثار علماء شيعه به رشته تحرير درآورده اند

ن فصل الزمست از كتاب بزرگ رجال و حديث شيعه عبقات االنوار تأ ليف عالمه حامد حسين لكنهوئى در ختام اي
ق  1390م (در دوازده مجلد به فارسى و كتاب الغدير در يازده مجلد تأ ليف عالمه عبدالحسين امينى ) ق  1306م (

ياد شود كه هر دو از پايگاههاى اساسى تشيع ميباشند)  . 
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ابو مخنف در تاريخ , قديم شيعه سه تن بودند كه هريك در يكى از شعب تاريخ تخصص داشتنددر بين علماى 
و ) ق  146م (و محمد بن سائب كلبى , واقدى در سيره و مغازى و اخبار و فتوح حجاز, عراق و اخبار و فتوح آن 

 . پسرش هشام در علم انساب
ت بسيار داده و ميدهند و هر قبيله به نام جد اعلى و هر پسر به نام قبايل عرب از ديرباز به انساب و نام پدران خود اهمي

 .پدر ناميده ميشود
 .اينكه خواندن اشخاص با كنيه نزد عربها تا امروز نشان تكريم و احترام است مبتنى بر همين سابقه ميباشد

از صد ميليون متجاوز است, مخصوصا بنى هاشم كه تعدادشان در سراسر عالم  نام نياكان و ضبط شجره  به حفظ , 
ص (نسب تا هاشم بن عبد مناف ـ جد رسول اهللا  ـ اهميت بسيار ميدهند و در مسأ له خمس و فضائل سادات و  (

 .امامت نماز از آن بهره بسيار ميبرند
 كه در مسجد مدينه مينشست و مردم در باره انساب خود از او پرسش ميكردند عقيل بن ابى, نخستين نسابه اسالم 

ق  60م ح ( طالب  بود) ع (برادر اميرالمؤمنين  ,( . 

محمد بن ) 2, )ق  126م (كميت بن زيد اسدى شاعر ) 1: بعد از او اين اشخاص در نسب شناسى نامبردار بودند
ابن كلبى هشام ) 4, ابو مخنف لوط به يحيى ) 3, سائب كلبى كه در علم انساب اورا پيش كسوت و مقدم شمرده اند

, الفريد فى االنساب الملوكى , المنزول فيالنسب , الموجز فى النسب , ن سائب مؤلف الجمهرة فى النسب بن محمد ب
ق 276م (احمد بن محمد بن خالد برقى ) 5, كه براى برامكه تأ ليف كرد و جمهرة الجمهرة  مؤلف كتاب انساب  ( 

ق  285م (محمد بن يزيد مبرد نحوى ) 7, به معروف به نسا) ق  277م (يحيى بن الحسن بن جعفر علوى ) 6, االمم 
حسين بن احمد بن عمر ) 9, )قرن سوم (سيد كاظم عميدى نجفى نسابه ) 8, مؤلف كتاب نسب عدنان و قحطان ) 

) 11, سيد نجم الدين ابوالحسن بن على علوى معاصر سيد رضى و سيد مرتضى ) 10) قرن چهارم (علوى نسابه 
شريف ابو على عمر بن حسين صوفى ) 12, نسابه و مؤلف علم انساب ) ق  507م ( محمد بن احمد ابيوردى اموى

يحيى بن الحسين بن اسماعيل حسنى نسابه و حافظ ) 14, )ق  539م (احمد بن على علوى نسابه ) 13, قرن ششم 
احمد بن ) 16, احمد بن محمد بن على علوى نسابه قرن هفتم ) 15, مؤلف كتاب انساب آل ابى طالب ) قرن ششم (

جالل الدين ) 17, باشد 15كه ممكن است همان احمد شماره  ,محمد بن على بن محمد ديباج بخارى نسابه 
استاد جمال الدين احمد صاحب عمدة الطالب) قرن هفتم (ابوالقاسم على بن عبدالحميد نسابه  احمد بن  (18 , 

, المشجر فى انساب آل ابى طالب , النساب المطهرة مؤلف التذكرة ل) اواخر قرن هفتم (محمد بن المهنا الحسينى 
علم الدين المرتضى بن جالل الدين پسر جالل ) 20, )قرن هشتم (جالل الدين ابو على عبدالحميد حسينى ) 19

ديباجى ) ق  779م (شريف ابو عبداهللا تاج الدين محمد بن قاسم حسنى ) 21, )قرن هشتم (الدين عبدالحميد نسابه 
مؤلف عمدة الطالب فى ) ق  828م (جمال الدين احمد بن على بن الحسين حسنى ) 22, به ابن معيه حلى معروف 
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24, )ق  1019م (سيد تقى الدين محمد شيرازى حسنى نسابه ) 23, انساب آل ابى طالب  سيد مهدى غريفى نسابه  (
ع بزرگ تقليد شيعيان در از مراج) ش  1369/ ق  1411م (سيد شهابالدين نجفى مرعشى ) 25, )ق  1343م (

گروه بسيار ديگرى از نسابه هاى شيعه نامشان در كتب تاريخ و حديث و لغت و انساب مذكور است , زمان خود
سهل بن عبداهللا نسابه ابو نصر بخارى و شريف ابن طباطبا نسابه : ليكن تفصيلى از ترجمه آنان در دست نيست مانند

بن الحسن حسنى مؤلف كتاب انساب الطالبيه و سيد ابو جعفر محمد بن هارون اصفهانى و سيد ابوالمعالى اسماعيل 
موسى نيشابورى كه او را نسابة الشرق والغرب خوانده اند و شريف عزالدين ابوالقاسم احمد بن محمد علوى حسينى 

 . حلبى نقيب حلب و غيرهم

ادات علوى بوده اند و جالب آنكه نه تنها در تقريبا همه نسابه ها و مؤلفان انساب شيعه به طورى كه مالحظه شد س
شجره نسب خود را كه آيت افتخار ايشانست , خاندانهاى محتشم سادات  , ايران بلكه در سراسر كشورهاى اسالمى

 .تا امروز محفوظ ميدارند و بعضى هم اين شجره ها را به چاپ رسانده اند
ع(ر نزديك اميرالمؤمنين يا, تاريخ نويسى شيعه نيز به وسيله اصبغ بن نباته  آغاز شد او نخستين مورخى است كه  ( 

يعنى شرح شهادت آن حضرت و يارانش را به تفصيل روايت كرده است) ع (مقتل حسين   . 

م (ابو عبداهللا االحمر , ابان بن عثمان تابعى ) 1: اسامى و تأ ليفات مشاهير مورخان شيعى به شرح ذيل است  ) ق  140
معمر بن المثنى و مؤلف تاريخ اسالم شامل فصول استاد ابو عبيدة المبدء والمبعث والمغازى والوفاة والسقيفه والرده  : 

) 3, محمد بن سائب كلبى نسابه كه از علماء كوفه و در عهد خود از همه كس به ايام و اخبار عرب داناتر بود) 2, 
نصر بن مزاحم منقرى كه ) 4, كه نام آنها گذشت مؤلف فتوح و مغازى و ساير كتابهائى , ابو مخنف لوط بن يحيى 

صاحب كتاب السيرة النبوية و كتاب الخلفاء كه در عهد , محمد بن اسحاق مطلبى  (5 , قبال در باره او سخن رفت
كه قبال از او سخن ) ق  206م (هشام بن محمد كلبى معروف به ابن كلبى ) 6, خود سرآمد مورخان و محدثان بود

فيما يقارب االسالم من , اخباراالوائل , المĤثر والبيوتات والمنافرات والمؤودات , االحالف : ف وى مؤل, رفت 
الشعر و ايام العرب, اخبارالبلدان , اخباراالسالم , امرالجاهليه  محمد بن عمر واقدى مؤلف ) 7, االخبار واالسمار , 

المغازى, التاريخ الكبير ع (مقتل الحسين , الجمل , فتوح العراق , م فتوح الشا, اخبار مكه , المبعث  ,  السيره و  ,(
احمد بن ابى يعقوب يعقوبى معروف به ابن واضح مؤلف تاريخ يعقوبى كه چند بار به چاپ رسيده ) 8, تواريخ ديگر

انساب االمم , اخباراالمم : مؤلف ) ق  274م (احمد بن محمد بن خالد برقى  (9 , و به فارسى هم ترجمه شده است
مؤلف المغازى) ق  283م (ابراهيم بن محمد بن سعيد ثقفى ) 10, والمغازى  الحكمين , صفين , الجمل , السقيفه  , 

راوى و مؤلف ) ق  298م (ابو عبداهللا محمد بن زكريا بن دينار غالبى ـ بالوالء ـ ) 11, المقاتل , الغارات , النهر, 
ابو محمد ) 13, مؤلف سيره ابوبكر و عمر و عثمان و معاويه ) م قرن سو(محمد بن مسعود عياشى ) 12, كتاب تاريخ 

محمد بن مزيد بن محمود بوشنجى ) 14, مؤلف كتاب الفتوح و كتاب التاريخ ) ق  314م ح (احمد بن اعثم كوفى 
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ق  325م ( و كتاب عقالء المجانين , الهرج والمرج فى اخبار المستعين والمعتز: مؤلف  ( ى ابو احمد جلود (15 ,
, مؤلف كتب بسيار در سير و تاريخ كه تفصيل آنها در الفهرست ابن النديم مسوطر است ) ق  330م ب (بصرى 

17, مؤلف كتب بسيار در تاريخ كه تفصيل آنها در الفهرست ابن النديم مسطور است , ابوبكر صولى ) 16 ) 

م (لحسن على بن الحسين بن على مسعودى ابوا) 18, مؤلف تاريخ االئمة ) ق  336م (اسكافى محمد بن همام كاتب 
مروج الذهب : مورخ بزرگ شيعى مؤلف ) ق  346 تاريخ عمومى در حدود سى , اخبار الزمان و من اباده الحدثان  ,

الرسائل , ذخائرالعلوم و ماكان فى سالف الدهور, اخبار الخوارج , التنبيه واالشراف , جلد االستدراكات بمامر فى  ,
البيان , المقاالت فى اصول الديانات , خزائن الملوك و سرالعالمين , اخباراالمم من العرب والعجم  ,سالف االعصار

االبانة عن اصول الديانه, المسائل والعلل فى المذاهب والملل , ما فى اسماء االئمه  االستبصار فى االمامه , سرالحياة  , 
 . والسياحة المدينه

, ر شرق و غرب مشهور بوده و از اينرو اروپائيان او را هرودوت شرق لقب داده اندآثار مسعودى مانند تاريخ طبرى د
ابوالفرج ) 20, )ع (اخبار على بن الحسين , اخبار بغداد, مؤلف اخبار آل ابى طالب ) ق  355م (ابوبكر جعابى ) 19

21, اصفهانى كه كتاب االغانى او سند بزرگ تاريخ و حديث و اخبار موسيقى اسالم است  حسن بن محمد بن  (
مؤلف تاريخ قم) اواخر قرن چهارم (حسن قمى   . 

22, )ق  865(اين كتاب را حسن بن على بن عبدالملك قمى به فارسى ترجمه كرده است  صاحب اسماعيل بن  (
الخالئف, الوزراء, مؤلف كتاب االعياد) ق  385م (عباد  ) 23 ,تاريخ الملك و اختالف الدول , اخبار ابى العيناء , 

كه تاريخ طبرى ) قرن چهارم (ابوالحسن على بن محمد العدوى , شمشاطى ) 24, شيخ صدوق مؤلف كتاب التاريخ 
ابو نصر عتبى ) 25, را مختصر كرده و تاريخ جهان را از زمان اتمام تاريخ طبرى تا زمان خود بر آن افزوده است 

ق  427م (محمد بن عبدالجبار  شمسالمعالى قابوس در خراسان مؤلف تاريخ يمينى يا  رازى خراسانى قائم مقام (
تاريخ عتبى كه به نام سلطان محمود غزنوى نوشته و منينى در دو مجلد آن را شرح كرده است ابو شرف ناصح بن 

حاكم نيشابورى محمد بن ) 26, ظفر جرفادقانى در اوائل قرن هفتم آن را به نثر مصنوع فارسى بر گردانده است 
م (عبداهللا  , منسوب به آوره (ابو سعيد منصور بن الحسين آبى ) 27, مؤلف تاريخ نيشابور و تذكرة الحفاظ) ق  405

كه به قول ثعالبى در تتمة اليتيمه پيش ازو كتابى به , مؤلف نثرالدرر و تاريخ رى و كتاب التاريخ ) ق 422م )(آبه 
ق 565م (بن زيد بيهقى  ابوالحسن على) 28, اين جامعيت در تاريخ تأ ليف نشده است  ) 29, مؤلف تاريخ بيهق  ( 

كرامات االئمة االثنى عشر, مؤلف الخرايج والجرايح در معجزات نبوى ) ق  573م (سعيد بن هبة اهللا , راوندى   ... 

ابن سباعى صاحب تاريخ ابن سباعى ) 31, ابن ابار اندلسى محمد بن عبداهللا مؤلف در رالسمط فى خبر السبط (30 ,
ابن طقطقى) 32, كه بيش از سى جلد است ) ق  674 م( مؤلف ) ق  709م (صفيالدين محمد بن على بن طباطبا  , 

منية الفضالء فى تواريخ الخلفاء والوزراء معروف به الفخرى كه به نام فخرالدين عيسى حكمران موصل تأ ليف كرده 
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, ابن فوطى ) 33, رسى هم ترجمه شده است و مكررا در مصر و آلمان و فرانسه به چاپ رسيده و به زبان فا
ابو عبداهللا ابن نجار ) 34, مؤلف الحوادث الجامعه فى تاريخ المأ ة السابعه ) ق  723م (كمااللدين عبدالرزاق 

نزهة الورى فى اخبار , تاريخ المدينه , ذيل تاريخ بغداد: مؤلف ) ق  643م (بغدادى محمد بن محمود بن حسن 
ناظرين فى معرفة التابعين جنة ال, امالقرى  اسكندر بيك منشى مؤلف تاريخ عالم آراى عباسى كه آن را در  (35 ,

احمد بن حسن بن على بن , )ق  1038م (شرح حال و سلطنت شاه عباس صفوى و جلوس شاه صفى نوشته است 
محمد بن ) 37, الملوك مؤلف الدررالمسلوك فى اخبار االنبياء واالوصياء و الخلفاء و) قرن يازدهم (حر عاملى 

ق 1153م ب (مجير عنقانى  ميرزا محمد تقى بن مال محمد على كاشى ملقب به ) 38, مؤلف تاريخ جبل عامل  ( 
مؤلف كتاب بزرگ ناسخ التواريخ) ق  1297م (لسان الملك و متخلص به سپهر  معروفترين تاريخ عمومى متكى  , 

يخ عالم را در مجلدات بسيار از هبوط آدم تا عصر ناصرالدين شاه به احاديث شيعه كه به فارسى نوشته شده و تار
 . قاجار به رشته تحرير درآورده است

 ...گرچه بعد از مرگ سپهر پسرش عباس قلى خان كارش را ادامه داد مع ذلك اين تاريخ بزرگ ناتمام ماند

رژيمها و دولتهاى گوناگون در  در دو قرن اخير كه صنعت چاپ رواج پيدا كرده و انقالبات سياسى موجب ظهور
شيعيان در ايران و كشورهاى آسيايى و افريقايى آنقدر كتاب و رساله و مقاله و زندگينامه و , جهان اسالم شده است 

داستان مذهبى و تاريخى و نسخه تعزيه و نمايشنامه و فيلم نامه تاريخى به زبانهاى مختلف انتشار داده اند كه فهرست 
و مترجمان و سبك و هدف آنها خود كتابى بزرگ را فرا ميگيرداسامى مؤلفان  . 

نجاشى , كتاب الرجال : منابع  المواعظ واالعتبار فى ذكر الخطط , ق , 1366, ابن خلدون , مقدمه تاريخ العبر ,
بيروت , اعيان الشيعة , ق  1270, بوالق , تقيالدين مقريزى , واالثار براهيم و حسن ا, عبيداهللا المهدى , ق  1403

ق 1366مصر , احمد شرف طه  تاريخ تفكر , ق  1367مصر , حسن ابراهيم و طه احمد شرف , المعزلدين اهللا  , 
حاج , بهجة االمال فى شرح زبدة المقال , ش  1367تهران , ترجمه لطفى و يا حقى , عزيز احمد, اسالمى در هند

ش 1354تهران ,  1ج, مال على عليارى  3انيف الشيعة ذيل نام كتابها به خصوص ج الذريعة الى تص ,  ,  

 محمد حسين مشايخ فريدنى 

 احزاب و سازمانهاى سياسى

 

تشكلهايى است كه در سده اخير درايران و يا در , منظور از حزب و يا سازمان و يا جمعيت سياسى در اين مقاله 
رزات اجتماعى براى دستيابى به يك برخى كشورهاى ديگر به وسيله مسلمانان شيعه پديد آمده و در عرصه مبا
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سلسله اهداف مشخص سياسى در ارتباط با حكومت و يا جامعه و سياست مدتى كم يا زياد به فعاليت دست زده اند 
از آنجا كه تشيع به عنوان يك عقيده خاص فرقه اى در اين احزاب نقشى نداشته و اصوال در ميان شيعيان ) حزب ( 

ذيل عنوان كليتر و فراگيرتر اسالم صورت , هرچند حول مبانى عقيدتى تشيع , عى دينى كوششهاى فكرى و يا اجتما
به اعتبار بانيان و مؤسسان و برخى از خاستگاههاى فكرى و , احزاب مورد بحث در اين مقاله , گرفته و ميگيرد

شيعى خوانده شده اند, ايدئولوژيك شان  . 

, تحوالت احزاب سياسى ايران به عنوان تنها كشور شيعه دست زده ايم  بايد افزود چون به گزارشى از سير پيدايش و
ناچار به تأ سيس و يا عملكرد برخى از سازمانها و يا احزاب سياسى ماركسيسى نيز اشارت رفته است تا به تسلسل 

 .تاريخى و همچنين ارتباط منفى اين احزاب با احزاب اسالمى لطمه اى وارد نيايد
پيدايش و , ش  1320ـ 1285) 1: ع و افول احزاب سياسى ايران را در مقاطع زير مالحظه كردميتوان ادوار طلو

به اندكى پيش از نهضت مشروطيت ايران و سپس به سالهاى , ظهور احزاب و تشكلهاى سياسى به معناى كنونى آن 
 .نخستين آن باز ميگردد

عين حال غالبا مخفى و يا در زير پوششهاى غير  سازمانهاى سياسى و در, در آستانه شكل گيرى مشروطه خواهى 
سياسى متعددى پيدا شدند كه هدف عمده آنها نفى استبداد و برانگيختن مردم على مستبدين و در نهايت اصالحات 

و دست كم چنين ادعايى در ميان بود, اجتماعى و خروج از انحطاط و عقب ماندگى بود . 

نخستين كسى است كه در جريان آخرين ) ق  1314ـ  1254(آبادى گفته شده است كه سيد جمال الدين اسد 
 .سفرش به ايران يك انجمن مخفى ايجاد كرد

) ق  1326ـ  1249(ميرزا ملكم خان ) فراموشخانه (بى گمان تشكيل انجمن ماسونى , اما از اين احتمال بگذريم 
محفل ميرزا عباسقليخان آدميت , تقليد از آن  اولين تشكل ماهيتا سياسى و مؤثر پيش از مشروطيت است كه بعدها به
 .پديد آمد و در دوران مشروطيت و مجلس اول نقش مهمى ايفا كرد

 .آدميت مجمع خود را حزب اهللا ناميد
با ) ش  1299ق ـ  1257(ق انجمن مخفى ديگرى به وسيله آية اهللا سيد محمد طباطبايى مجتهد 1322در ذيحجه 

ضاى آن را فدايى ميگفتند و خواهان عدالتخانه و مجلس بودهدف سياسى تأ سيس شد كه اع . 

خطيب مشهور ) ق  1326ـ  1277(در محرم همان سال انجمن ملى مخفى با رهبرى حجة االسالم ملك المتكلمين 
 .پديد آمد

محمد رضا مساوات , مدير روزنامه صور اسرافيل ) ق  1326م (صور اسرافيل  ( مال سيد ج, )مدير روزنامه مساوات 
و ) ق  1344ـ  1252(حاجى سياح ) ش  1318م (يحيى دولت آبادى , )ق  1326ـ  1279(واعظ اصفهانى 

كارمندان دولت و حتى يك نفر زرتشتى نيز در آن انجمن عضويت داشتند, شمارى از مجتهدان برجسته  . 
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ق طباطبايى دست به تأ سيس انجمن مخفى ثانى زد 1324در  . 

خه علنى داشت و يك شاخه مخفى و روزنامه كوكب درى را انتشار ميدادالبته اين انجمن يك شا . 

ق  1324در اين ميان مهمترين تشكل سياسى كميته انقالب بود كه در همان سال  احتماال در روزهاى پيروزى )
بنياد نهاده شد) مشروطيت و تأ سيس مجلس اول  . 

م (اعيون عاميون بود كه توسط حيدرخان عمو اوغلى برخى احتمال داده اند كه كميته انقالب شعبه اى از اجتم
تشكيل شده بود) ق  1340 . 

 .و بعضى گفته اند كه اين كميته به وسيله انجمن ملى تشكيل شد
 . از بنيانگذاران اصلى و مرامنامه آنها اطالعى در دست نيست

 . در بين اعضاى اين كميته عده اى تحصيل كرده و روشنفكر وجود داشت
ين خان اديب سميعى از گيالن با آن همكارى ميكردميرزا حس . 

 .ميرزا داوود خان على آبادى و سيد جليل اردبيلى نيز در كميته فعال بودند
ظاهرا علت مخفى بودن كميته انقالب از يك سو ماهيت انقالبى و تندروانه آن بود و از سوى ديگر ارتباط آن با 

لت بودسوسيال دموكراسى روسيه و طبعا بيم از دو . 

 .اين انجمن ها بيترديد در پيروزى مشروطيت نقش داشتند
انجمنهاى مختلف با اهداف گوناگون و با گرايشهاى فكرى و سياسى و , ق  1324پس از پيروزى مشروطيت در 

 .اجتماعى شديدا متنوع ظاهر شدند و از نفوذ اجتماعى كم و بيش مهمى برخوردار بودند
د كه به قصد دفاع از مشروطيت و مجلس اول و آزادى تشكيل شده اندبسيارى از اينان مدعى بودن . 

متفاوت بود, با انجمنهاى مخفى كه قبال تشكيل شده بود, اين انجمنها . 

يكى از تفاوتها اين بود كه تا حدى مشابه و داراى امكانات احزاب سياسى بودند و نقش حزب سياسى را در 
 .دموراسى پارلمانى ايفا كردند

آزاديخواهان بودند كه , ين گروه سياسى كه عمال در مجلس اول به صورت يك حزب سياسى ظاهر شدندمهمتر
 .دموكرات هم گفته ميشدند

[= عمدتا منطبق با برنامه اجتماعيون عاميون , به طور كلى برنامه و خطوط فكرى و اصالحى آزاديخواهان در مجلس 
بود] سوسيال دموكراتها . 

ق در  1323اجتماعيون دقيقا روشن نيست ولى سالها پيش از مشروطه و به گفته اى سال هرچند تاريخ تأ سيس 
ايران و بويژه در تهران و مناطق شمالى ايران به طور مخفى فعاليت ميكرد و گروهى از روشنفكران و آزاديخواهان را 

 .جذب كرده بود
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ق صورت گرفت 1325با تالش حيدر خان در اولين برنامه آشكار اجتماعيون در مشهد انتشهار يافت كه ظاهرا   . 

هرچند اين گروه آشكارا خود را سوسيال دموكرات ميناميدند و از حزب سوسياليستى همت باكو الهام و حتى 
البته نبايد , اما در عين حال در برنامه مشهد خود تصريح ميكند كه قوانين بايد منطبق با اسالم باشد, دستور ميگرفت 
باشد قوانين دوگانه . 

 . بعضى شرعى و برخى عرفى
 . آنان در همان برنامه اعالم ميكنند كه هدف مقدس مجاهدين پيشرفت اسالم است

همان پيروان و اثر پذيرفتگان از سوسيال دموكراتها بودند كه به طور , ميتوان گفت كه آزاديخواهان مجلس اول 
 .عملى با هم همكارى داشتند
چون نه وحدت و نظم يك حزب را داشتند , آزاديخواهان را نميتوان يك حزب ناميداز اين رو گفته شده است كه 

 .و نه تشكيالت آن را
 .اين گروه انقالبيون مجلس بودند كه البته در اقليت بودند و لذا غالبا فعاليت شان در خارج از مجلس بود

زاده از جمله خود تقى (به گفته سيد حسن تقى زاده بعضى از وكالى آذربايجان  و شمارى از جاهاى ديگر از  (
 .آزاديخواهان بودند و رهبرى آن ابتدا با سعدالدوله و سپس با تقى زاده بود

وابسته به آزاديخواهان بود, صور اسرافيل و مساوات دو روزنامه تندرو آن روزگار . 

دمعتدلها بودند كه در موارد زيادى باهم اختالف داشتن, در نقطه مقابل آزاديخواهان  . 

در كشاكش مبارزه با محمد على شاه در مشهد انجمن سعادت بوجود آمد كه در ارتباط با انجمن سعادت اسالمبول 
 .و آزاديخواهان باكو بود

تجار و كسبه در آن گرد آمده بودند, دولتيان , جمعى از طالب  . 

داخل تشكيل شدند كه هدف شان در دوران استبداد صغير انجمنهايى در خارج و , پس از آنكه مجلس اول بسته شد
كميته ستار رشت و انجمن سعادت در تركيه, انجمن تبريز: مانند ,مبارزه با استبداد و حمايت از مشروطيت بود  . 

يكى : دو حزب ظاهر شدند كه نامهاى مختلف يافتند, ق و تشكيل مجلس دوم  1327پس از فتح تهران در رجب 
رات عاميون و اجتماعيون اعتداليونانقالبى و ديگرى اعتدالى و يا دموك  . 

به صورت يك حزب , دموكراتها كه سوسياليست و انقالبى بودند و در ادامه اجتماعيون عاميون پديد آمده بودند
 .رسمى در آمد

 .در عين حال اين حزب مايل بود كه رابطه اش با انقالبيون گذشته فراموش شود
نام ديگر اين حزب حزب انقالب بود, را از نام خود حذف كرد] ت سوسياليس[= عنوان اجتماعيون , از اين رو . 

 .رهبرى آن حزب در مجلس دوم با تقى زاده بود
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 .دموكراتها خواهان حكومتى ملى و قوى و مجلسى قدرتمند و داراى برنامه اى سوسياليستى بود
مبانى و آموزشهاى سياسى و كوشيدند كه افكار دموكراتيك و سوسياليستى خود را با , تدوين كنندگان حزب 

 .اقتصادى دينى توجيه كنند
 .اما درعين حال افكار آنان و هويت دينى شان زير سؤال بود

شيخ , اين در حالى بود كه تعدادى از روحانيان نسبتا سرشناس عضو حزب دموكرات بودند كه ميتوان به صدر العلما
رقانى اشاره كردشيخ محمد خيابانى و شيخ على دهخوا, ابراهيم زنجانى  . 

ق روزنامه ايران نو ارگان  1328اما در , دموكراتها از روزنامه هاى مختلف براى نشر افكار خود سود ميجست 
 .حزب شد

 .اين حزب در مجلس دوم در اقليت بود
حزب اجتماعيون اعتداليون بود, اما حزب ديگرى كه در مجلس دوم اكثريت داشت  . 

اعتدالى ها و محافظ كاران مجلس بود در واقع اين حزب ادامه همان . 

دليلى جز مقابله و مخالفت با حزب دموكرات نداشت, ظاهرا تأ سيس اين حزب   . 

بيشتر در پاسخ به حمالت آنان بود, و لذا برنامه اى كه تهيه كرده بودند . 

ر بود كه ميتوان به سيد اعضاى اصلى و پيشوايان اعتداليون از اعيان و روحانيون نامدار و شخصيته هاى محافظ كا
سيد نصراهللا اخوى و امام جمعه , شاهزاده اسداهللا ميرزا, معاضد السلطنه , معاضد الملك , محمد صادق طباطبايى 

 .خويى اشاره كرد

سردار محيى, از سياستمدارانى چون سپهدار, اين حزب  ناصرالملك و عالمانى چون سيد محمد , فرمانفرما , 
هللا بهبهانى برخوردار بودطباطبايى و سيد عبدا . 

همواره بين دموكراتها و اعتداليها رقابت و اختالف بود, در مجلس دوم  . 

 .اين گروه نيز از نشرياتى براى تبليغ افكار خود استفاده ميكردند كه مهمترين آنها روزنامه مجلس و وقت بود
احزاب گمنام ديگرى چون اصالحيون عاميون, البته پس از فتح تهران  اجتماعيون انقالبيون و سوسيال دموكرات  , 

 .هم ياد شده است كه نه وكيلى در مجلس دوم داشتند و نه نقشى اجتماعى ايفا كردند
 . ولى بايد به يكى از مهمترين آنها اشاره كرد و آن حزب اتفاق و ترقى است

پنج ماه پيش از فتح تهران, به گفته روزنامه استقالل ارگان اين حزب  با كيمته مقدس , ق و ترقى را در تهران اتفا , 
تصميم گرفته شد , و چون تعداد انجمن هاى مخفى در مجلس اول باعث اشكال بسيار شده بود, ستار تشكيل دادند

 .كه تمامى اينگونه تشكيالت مخفى را متحد كنند و هريك نماينده اى مأ مور كميته مركزى اتفاق و ترقى نمايند

كميته جهانگير بود كه در تهران تشكيل شد, وف اتفاق و ترقى يكى از كميته هاى معر . 
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حزب شروع به تأ سيس شعب واليات كرد, بعد از فتح تهران  . 

 .مستعان الملك در خارج از مجلس رئيس حزب بود
236ـ  235, نظام مافى : مرامنامه حزب (اين حزب در مجلس دوم چهار نماينده داشت  ). 

ت كه ترقى خواهان ايران نام داشت و روزنامه جنوب ارگان آن بودحزب كوچك ديگرى وجود داش . 

تشكيل شد اتحاد اسالم است) ق  1329حدود (از احزاب سياسى قابل توجهى كه در آن مقطع   . 

پس از بازگشت تبعيديهاى ناصرالملك از قم به تهران دو نفر از داعيان ترك وارد تهران شدند و با يارى دموكراتها 
الم را بنياد نهادنداتحاد اس . 

 .سيد محمد رضا مساوات از مؤسسان اين حزب شد

به اتحاد اسالم پيوست, ميرزا كوچك خان نيز كه تا آن زمان با سردار محيى و با اعتداليون بود  . 

اه وى با عقيده اتحاد اسالم به گيالن رفت و در جنگ بين الملل اول تشكيالتى در شهر و جنگل به نام اتحاد اسالم ر
 . انداخت

ناصر االسالم(سيد يحيى ندامانى , كسانى چون سليمان ميرزا اسكندرى  سيد حسن مدرس و , ميرزا طاهر تنكابنى  ,( 
 .اديب السلطنه سميعى عضويت اين سازمان را پذيرفته و در پيشرفت اهداف آن فعاالنه شركت كردند

سيد , و از كسانى چون سيد جمااللدين اسدآبادى گفته ميشد كه مركز فعاليت اتحاد اسالم در اسالمبول بود 
تأ ) ق  1354م (و رشيد رضا ) ق  1323ـ  1266(شيخ محمد عبده , )ق  1320ـ  1265(عبدالرحمان كواكبى 

 .سيس شده بود

هدف آن گردآوردن عموم مسلمانان زير لواى واحد مانند عصر خلفاى راشدين به منظور مبارزه با استعمار و ايجاد 
زنه سياسى جهانى براى دنياى اسالم بوديك و . 

 .در مجلس سوم نيز دو حزب دموكرات و اعتدالى وجود داشتند و در برابر هم عمل ميكردند
 .اما اين بار دسته اى از اعتداليون از آن جدا شده به دموكراتها پيوستند و دموكراتها اكثريت پيدا كردند

دموكراتها و , گان اوضاع سياسى ايران آشفته شد و مجلس فرو پاشيدولى با شروع جنگ جهانى اول و دخالت بيگان
از تهران هجرت كرده به قم و ) آلمان و دوستانش (اعتداليها هركدام حزب خود را منحل كرده به هوادارى متحدين 

 .از آنجا به عثمانى رفتند
 .در مجلس چهارم چند حزب وجود داشتند و كم و بيش فعال بودند

شكل گرفت) ش  1316ق ـ  1286(ا حزب اصالح طلبان بود كه با رهبرى سيد حسن مدرس مهمترين آنه  . 

اكثريت و اقليت نوسان داشت و رأ ى تغيير ميكرد اما غالبا اكثريت با اصالح طلبان بود, هرچند در مجلس چهارم  . 

با هم ائتالف كرده بودند البته اصالح طلبان تركيبى بود از دموكراتها و اعتدالى ها و منفردين كه در واقع . 
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 .دموكراتها در اين دوره ضعيف شده و به صورت يك اقليت در آمده بودند
علت اصلى ضعف آنها آن بود كه عده اى از اين گروه با برخى از رهبران اعتدالى قديم متحد و مؤتلف شده حزب 

 .تازه اى به نام حزب سوسياليست پى افكندند
بودند) از رهبران اعتدال (و ميرزا محمد صادق طباطبايى ) از رهبران دموكرات (زا مؤسسان اين حزب سليمان مير . 

 .دموكراتهاى انشعابى به عنوان دموكراتهاى ضد تشكيلى شهرت يافتند
سخنان جريان چپ , ستاره ايران و اقدام , شفق سرخ , طوفان , پيكار, نشرياتى چون كار, در اواخر مجلس چهارم 

ا منتشر ميساختندر) سوسياليستها( . 

اين دوره مجلس در حالى به پايان رسيد كه سوسياليست ها در اكثريت بودند و اصالح طلبان و دموكراتها در اقليت 
 .قرار داشتند

ش در زمان نخست وزيرى سردار سپه افتتاح شد 1302بهمن  22مجلس پنجم در  . 

ابتدا دموكرات مستقل نام داشت اكثريت مجلس با حزب تجدد بود كه پرداخته سردار سپه بود و  . 

همين حزب بود كه در آغاز به اشاره سردار سپه مسئله جمهورى را مطرح ساخت و ماجراهاى بسيارى در مجلس 
ماده واحده تغيير سلطنت را به تصويب رساند و راه سلطنت رضاشاه را  1304آبان  19پنجم آفريد و سرانجام در 

 .هموار كرد
: اى تغيير سلطنت اكثريت تجدد فرو پاشيد و به چند فراكسيون منقسم گرديد كه عبارت بودند ازالبته پس از ماجراه
مليون, قيام آزاديخواه , تجدد  . تكامل , 

گلشن و شفق سرخ طرفدار حزب تجدد و سردار سپه , وطن كوشش , ناهيد, ميهن , تجدد, روزنامه هاى ايران 
 .بودند

هرچند كه شخصيت مدرس , در اقليت ضعيفى بودند, ى مدرس در اين مجلس اصالح طلبان مجلس چهارم به رهبر
 .تا حدودى اين ضعف را جبران ميكرد

 .اين اقليت با تغيير سلطنت مخالفت آشكار كرد
ش سردار سپه به وسيله همين اقليت استيضاح شد 1303در مرداد  . 

و نوبهار ناشر افكار اصالح طلبان بودنسيم صبا , شهاب , سياست اسالمى , سياست , روزنامه هاى قانون  . 

سوسياليست ها بودند, اقليت ديگر مجلس پنجم  . 

از اصالح طلبان نيز كمتر بودند, اعضاى اين حزب  . 

 .سليمان ميرزا همچنان ليدر اين حزب بود

سوسياليستها با تدين و تجدد همدست بوده و از سردار سپه حمايت ميكردند, در اوايل كار مجلس  . 
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چپ روى فراوان سوسياليستها بود, از عوامل مهم به قدرت رسيدن رضا شاه  يكى . 

احزاب سياسى قديمى فرو پاشيدند و ديگرحزبى تشكيل , پس از انتخابات مجلس ششم و استقرار ديكتاتورى مطلق 
 .نشد

اقتصاد: فقط چند فراكسيون در اوايل اين دوره وجود داشت كه عبارت بودند از مستقل و منفردين , ل راديكا, آزاد ,
 . كه عبارت بود از مدرس و دكتر مصدق

يك فراكسيون وجود داشت كه عبارت بود از فراكسيون ترقى, در مجلس هفتم   . 

و محمود طلوع نماينده الهيجان) ق  1318ـ  1265(فرخى يزدى : يك اقليت هم بود كه دو عضو داشت   . 

تقريبا تمامى فعاليتهاى سياسى و حزبى تعطيل , مطلق ديكتاتورى  به دليل حاكميت 1320از مجلس ششم به بعد تا 
 .شد و جز يك گروه ماركسيستى مخفى هيچ گروه يا حزب سياسى پديد نيامد

ش 1320ش در شهريور ماه  1332ـ  1320 (2 به وسيله متفقين از سلطنت بركنار شد و ) ش  1323م (رضاشاه  , 
رده شدمحمد رضا وليعهدش به سلطنت ايران گما . 

فضاى سياسى كشور تا حدودى باز شد, با فروپاشى ديكتاتورى بيست ساله  . 

احزاب و گروههاى سياسى بسيارى پديد آمدند كه برخى از آنها مهم بودند و در , به مقتضاى احوال آن دوران 
 .تحوالت اجتماعى و سياسى دهه هاى اخير ايران نقش قابل توجهى بازى كردند

ش در تهران  1320حزب توده ايران بود كه در تاريخ هفتم مهرماه , در اين مقطع تأ سيس شدنخستين حزبى كه 
 .تشكيل شد

ضد فاشيستها, سوسيال دموكراتها, اين حزب با شركت عده اى از كمونيست ها و مخالفان ديكتاتورى ] آلمان ها =] 
پديد , نفر دكتر ارانى تشكيل ميداد53ته رضا شاه و خواستاران آزاديهاى دموكراتيك كه هسته مركزى آنها را دس

 .آمد
اما نظرشان را در باب دين و مذهب مسكوت گذاشتند, با وجود اينكه گردانندگان اين حزب كمونيست بودند . 

 .گاه نيز افكار خود را سازگار با اسالم و مسلمانان قلمداد ميكردند

عاليم مقدس اسالم استحزب توده ايران حامى جدى ت: ش اعالم كرد 1325اين حزب در   . 

به آن گرويده و ) و حتى گاه تنى چند از روحانيون (بسيارى از مسلمانان , در سالهاى نخستين تأ سيس آن , از اين رو
 .يا تمايل نشان دادند

داشت 1332تا  1320حزب توده سهم مهمى در تحوالت   . 

يجان تشكيل دادند و روزنامه اى به عنوان آذربايجان آزاديخواهان تبريز جمعيتى به نام جمعيت آذربا, در همين سال 
 .نشر دادند كه ارگان جمعيت بود و به زبان فارسى و تركى منتشر ميشد
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 .اين جمعيت كانون هنر پيشگان را تشكيل داد
 .اما اين جمعيت فقط شش ماه ادامه پيدا كرد

سيد ضياءالدين طباطبايى حزب اراده ملى را تأ سيس كرد 1323در  . 

مطابق با سياست انگلستان تشكيل شد, اين حزب , فته شده است گ . 

عمل ميكرد) از جمله حزب توده (همواره عليه احزاب ديگر , در طول دوران فعاليت خود, اراده ملى  . 

فرقه دموكرات آذربايجان به رهبرى سيد جعفر پيشه ورى با انتشار بيانيه اى  1324روز دوازدهم شهريور ماه 
تأ سيس خود را رسما اعالم كرد موجوديت و . 

سرانجام به تشكيل دولت مستقلى , اين گروه كه فعاليت خود را با ادعاى مبارزه با استبداد و تأ مين آزادى آغاز كرد
 .در آذربايجان رسيد

ساخته و پرداخته شوروى و هدف آن خوددارى شوروى, حزب دموكرات آذربايجان  خروج از ايران و اعمال  , 
ر دولت براى گرفتن امتياز نفت بودفشار ب . 

, پس از حدود يك سال كشمكش بين فرقه و دولت ايران از يك سو و فشار بين المللى به شوروى از سوى ديگر
دولت پيشه ورى سقوط كرد 1325آذر  21دولت به آذربايجان نيروى نظامى فرستاد و در نتيجه در  . 

دموكرات كردستان به رهبرى محمد سيف قاضى و صدر قاضى در  فرقه, اندكى پس از تأ سيس فرقه آذربايجان 
نخستين كنگره خود را در مهاباد منعقد كرد 1324مهاباد پديد آمد و در آبان ماه  . 

 .در آذر ماه حكومت ملى كردستان اعالم شد
 . اين گروه و حكومت آن نيز با مساعدت و پشتيبانى مادى و معنوى دولت شوروى صورت گرفت

حال قاضى مسلمان بود در عين . 

حكومت و فرقه كردستان به وسيله دولت ايران فرو پاشيد و محمد قاضى و صدر قاضى در مهاباد  1325در اواخر 
 .اعدام شدند

ـ  1303(به رهبرى سيد مجتبى نواب صفوى  1324جمعيت فدائيان اسالم از سال  فعاليتش را آغاز ) ش  1334
اسفند ماه  20ر كرد و با ترور سيد احمد كسروى د  .ش شهرت پيدا كرد 1324

فدائيان (ش به بعد نقش مهم و برجسته اى در تحوالت سياسى و نهضت ملى ايفا كرد  1327پس از آن از سالهاى 
 .( اسالم

نخست وزير تشكيل حزب دموكرات ايران را اعالم ) ش  1334ـ  1249(قوام السلطنه  1325در فروردين ماه 
 .كرد

آن ايجاد اتحاد و يگانگى حقيقى ميان عموم آزاديخواهان و اجراى سريع اصالحات است گفته شد كه هدف  . 
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اولين حزبى بود كه بر خالف اصول و مبانى حزبى در تمام جهان از باال تشكيل ميشد و , اين حزب در تاريخ كشور
 .در ايجاد آن از قدرت دولتى استفاده ميگرديد

ارى اعالم كردند كه عضويت حزب قوام را پذيرفته انداتحاديه عشاير خوزستان و ايل بختي . 

حزب دولتى او نيز ساقط شد, ش دولت قوام سقوط كرد 1326وقتى كه در آذرماه  . 

نقش فعالترى به عهده گرفت, ش به بعد فعال شده بود 1321كه احتماال از سالهاى , حزب ايران  1325از سال   . 

كت كرد و گرايش فكرى آن تقريبا سوسيال دموكراسى بودحزب ايران در مبارزات ضد استعمارى شر . 

 .اكثريت اعضاى حزب را دانشگاهيان و روشنفكران ملى تشكيل ميدادند
, ش عنوانى پيدا كرد و فعال شد 1328ـ  1327ش شكل گرفت و در  1325از احزابى كه در سالهاى پس از 

 . نهضت خداپرستان سوسياليست است
به رهبرى دكتر , ش تشكيل ميشد 1320جوانان مسلمان و مبارز و نوانديش سالهاى پس از اين گروه كه عمدتا از 

 .محمد نخشب تأ سيس شد
 .طرز تفكر اصلى آنان سوسياليسم بر بنياد خداپرستى و توحيد بود

 پس از تشكيل جبهه ملى به آن پيوست و با حزب ايران ائتالف تشكيالتى, اين نهضت كه گرايش شديد ملى داشت 
از آن جدا شد و جمعيت آزادى مردم ايران را بنياد نهاد, كرد ولى پس از آن  . 

ش به حزب مردم ايران تبديل گرديد 1332اين جمعيت پس از كودتاى  . 

ش پديد آمد جمعيت سوسياليست توده ايران است كه جمعى از  1326حزب قابل توجه ديگرى كه در دى ماه 
از آن حزب جدا شدند, با رهبرى خليل ملكى , اصالح طلبان خوانده ميشدندكه , اعضاى اصلى حزب توده ايران  . 

 .ملكى و هوادارانش به اتفاق دكتر مظفر بقايى حزب زحمتكشان ملت ايران را تأ سيس كردند
به راه ) نيروى سوم (خليل ملكى با عنوان حزب زحمتكشان ملت ايران , اما پس از آنكه بقايى از نهضت ملى جدا شد

ادامه داد خود . 

 .اين جمعيت سالها پس از آن نيز فعاليت كرد اما دچار انشعابها و تحوالتى گرديد
ش به وسيله محمد تقى شريعتى مزينانى  1324كانون نشر حقايق اسالمى مشهد نيز يكى از مراكزى بود كه در 

تأ سيس شد) ش  1366ـ  1286( . 

فعاليت سياسى هم ميكرد, نى به جوانان اين كانون ضمن پرداختن به تبليغات و تعليمات دي . 

شريعتى و ديگر اعضاى كانون در مشهد از فعاالن سياسى بودند و از حكومت دكتر , بويژه در سالهاى نهضت ملى 
كانون نشر حقايق اسالمى مشهد( مصدق حمايت ميكردند  ). 

جبهه ملى ايران است, اما مهمترين جمعيت سياسى كه در آن مقطع پديد آمد  . 
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ش نوزده تن از شخصيت هاى سياسى و ملى و دينى به عنوان اعتراض به انتخابات در دربار  1328در مهرماه 
 .متحصن شدند

 1346ـ  1261(تشكيل اين جبهه بود كه به رهبرى دكتر محمد مصدق , يكى از نتايج پيش بينى نشده اين تحصن 
صورت گرفت) ش   . 

ر آن روزگار بازى كرداين جبهه نقش زيادى در سياست ايران د . 

بلكه از احزاب مختلف آن دوران بوجود آمده بود, جبهه ملى يك حزب نبود, چنانكه از عنوان آن بر ميĤيد . 

به رهبرى (سازمان نظارت بر انتخابات , حزب ايران : احزاب و دستجات تشكيل دهنده آن جبهه عبارت بودند از
به رهبرى (جمعيت آزادى مردم ايران , )به رهبرى پزشگپور(ايرانيست حزب ملت ايران بر بنياديان , )دكتر بقايى 

به رهبرى شمس قنات آبادى(مجمع مسلمانان مجاهد , جمعيت فدائيان اسالم  ,( نخشب  ). 

كارگران و اتحاديه هاى كارگرى , فرهنگيان , دانشگاهيان , در جبهه بازاريان  دهقانان كشور و برخى از شخصيت  ,
جبهه ملى ايران( فعال داشتند  هاى منفرد نقش  ). 

به فعاليت رسمى و , و سقوط حكومت ملى دكتر مصدق  1332پس از كودتاى مرداد ماه , ش  1342ـ  1332 (3
 .علنى تمامى احزاب و گروههاى سياسى پايان داده شد

 . در عين حال مبارزات سياسى به طور مخفى و غير رسمى ادامه يافت
كودتا تشكيل نهضت مقاومت ملى ايران بود كه بال فاصله پس از كودتا پديد آمد و با  نخستين واكنش در برابر

 .انتشار اطالعيه نهضت ادامه دارد موجوديتش را اعالم كرد
اين جريان با همت كسانى چون مهندس بازرگان و دكتر يداهللا سحابى حول محور آية اهللا سيد رضا زنجانى شكل 

اسى قابل توجه و مؤثر و داراى تشكيالت و نظم در آمدگرفت و به صورت يك جريان سي . 

به نوعى با نضهت مقاومت , اكثريت احزاب و گروههاى سياسى بازمانده دوران نضهت ملى و پيش از كودتا
 .همكارى ميكردند

, ف ارسال نامه هاى اعتراضى به مقامات دولتى به مناسبت هاى مختل, عمده ترين فعاليت اين نهضت پخش اطالعيه 
 .دعوت به اعتصاب و امثال آنها بود

نهضت مقاومت ملى ( ش نسبتا فعال بود و در برخى از شهرها مانند مشهد شاخه هايى داشت  1336نضهت تا سال 
 .( ايران
فعاليت روشن و مشخصى نداشتند, )نهضت مقاومت (ش احزاب سياسى  1339تا  1332پس از  . 

اه حزب مردم به وسيله امير اسداهللا علم و حزب مليون به رياست دكتر اقبال ش به اشاره محمد رضا ش 1336البته در 
بوجود آمدند كه اولى حزب اقليت بود و دومى حزب اكثريت و در مجلس نوزدهم اكثريت نمايندگان از حزب 
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 .اقبال بود
 .ولى اين دو حزب دولتى نقشى در ميان مردم و سهمى در سياست و تحوالت نداشتند

ش شرايط داخلى و فشارهاى خارجى موجب شد كه رژيم به شكلى تن به فضاى باز سياسى  1339 ـ 1338در 
 .بدهد و در نتيجه احزاب گذشته به نوعى تجديد سازمان كنند و آماده فعاليت سياسى شوند

رت پيدا اقدام به بازسازى جبهه كردند كه به جبهه ملى دوم شه, رهبران جبهه ملى كه در اين سالها خاموش بودند
 .كرد

و حزب , حزب مردم ايران , حزب ملت ايران , حزب ايران : احزاب تشكيل دهنده جبهه دوم عبارت بودند از
 . سوسياليست

موجب , كه با مخالفت دكتر مصدق نيز مواجه شد, جبهه دوم از پذيرفتن برخى از احزاب خوددارى كرد و اين امر
هم كرداختالفات داخلى و تضعيف جبهه دوم را فرا . 

رژيم شاه نيز جبهه را جدى نگرفت و به آن اجازه فعاليت و حتى اجازه شركت در انتخابات دوره بيستم مجلس 
 .شوراى ملى را نداد

و دستگيرى برخى از رهبران ) ش  1343, تا ارديبهشت  1339از تير ماه (در نتيجه پس از چهل و پنج ماه فعاليت 
يدش جبهه فرو پاش 1341در ارديبهشت  . 

 .مجلس بيستم نيز در اختيار دو حزب دولتى حزب مردم و حزب مليون بود
 . حزب ديگرى كه در اين زمان شكل گرفت

 .نهضت آزادى ايران بود
تأ سيس شد 1340اين حزب در ارديبهشت  . 

دندبو) ش  1358ـ  1329(دكتر يداهللا سحابى و آية اهللا سيد محمود طالقانى , بانيان نهضت مهندس بازرگان  . 

به عنوان اولين حزب سياسى بود كه بنا به وظيفه دينى و با ايدئولوژى منطبق و , به گفته بازرگان نهضت آزادى ايران 
19, انقالب ايران در دو حركت (مأ خوذ از اسالم پديد آمد  ). 

نهضت  جناح مذهبى نهضت ملى و جبهه ملى بودند كه پس از كودتا, در واقع پديد آورندگان نهضت آزادى 
 .مقاومت ملى را نيز بنياد نهادند

بعدها در داخل و خارج از كشور به فعاليتش ادامه داد و در دوران انقالب و پس از آن نقش برجسته , نهضت آزادى 
نهضت آزادى ايران( اى ايفا كرد   ). 

يت سياسى داشت و به بعد جريان اسالمى نوينى شكل گرفت كه انگيزه و ماه 1336قابل ذكر است كه در سالهاى 
 .آن جريان تأ سيس انجمنهاى اسالمى در مدارس و دانشگاهها و برخى جاهاى فرهنگى ديگر بود
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ش فراوان و برجسته شدند و در فعاليتهاى سياسى نقش قابل توجهى بازى كردند 1340ـ  1339اين انجمنهاى در  . 

مهندسينكنگره اى در تهران از انجمنهاى اسالمى  1340در ارديبهشت ماه  , معلمين , دانشجويان , پزشكان  , 
و ) گروه تهران و شهرستانها 13جمعا (كانون نشر حقايق اسالمى مشهد و كانون توحيد , انجمن تبليغات اسالمى 

طالقانى و غيره تشكيل گرديد و سال , عده اى از شخصيت هاى روحانى روشنفكر و آزاده از قبيل عالمه طباطبايى 
تجديد شدگروه  17بعد با  . 

21-20, انقالب ايران در دو حركت (مراجع تقليد مانند آية اهللا ميالنى و شريعتمدارى پيام و نماينده فرستادند  ). 

نقش مهمى در اين انجمن ها ايفا كرد) ش  1358-1298(افزون بر شخصيتهاى ياد شده آية اهللا مرتضى مطهرى  . 

روشنفكران مسلمان دانشگاهها تأ سيس و رهبرى شد و لذا مظهرى در واقع اين حركت به وسيله عالمان روشنفكر و 
 .از وحدت حوزه و دانشگاه تلقى ميشد

 .اعضاى جوان نهضت آزادى و بعد از آن سازمان مجاهدين خلق غالبا از درون همين انجمنها بيرون آمدند
و دستجات سياسى پايان  به فعاليت سياسى احزاب, ش  1342خرداد  15با سركوب قيام , ش  1356 - 1342 (4

 .داده شد و رژيم محمد رضا شاه بار ديگر به تعطيل فعاليت سياسى و حزبى فرمان داد
ش رهبران جبهه ملى دوم و نهضت آزادى ايران دستگير شده بودند 1341خرداد در بهمن  15پيش از حادثه  . 

ش  1343 - 1342دان ماندند و در ش اعضاى جبهه آزاد شدند ولى رهبران نهضت آزادى در زن1342در اواسط 
 .محاكمه شده و به زندانهاى طويل المدة محكوم شدند

 .بدين ترتيب فعاليت احزاب و مبارزات سياسى قانونى به نقطه پايان خود رسيد
ش از ايران به تركيه  1343در ) ش  1368 -ق  1320(با تبعيد آية اهللا خمينى  كه از , فعاليت سياسى روحانيت  ,

نيز خاموش گرديد, ش آغاز شده بود 1341 اواسط . 

اكثر سياسيون بويژه جوانان و روشنفكران به اين نتيجه رسيدند كه ديگر نميتوان به فعاليت قانونى و , در اين زمان 
 . مبارزه سياسى اميد داشت

گروههايى به فعاليت مسلحانه و قهرآميز روى آوردند, از اين رو . 

خرداد از  15مبارزه قهرآميز گرايش پيدا كرد هيئت هاى مؤتلفه اسالمى بود كه پس از از نخستين گروههايى كه به 
ش حسنعلى منصور نخست وزير را ترور كرد 1343تركيب شش هيئت مذهبى تشكيل شد و در  . 

ند اسداهللا الجوردى و چ, حبيب اهللا عسگراوالدى , صادق امانى , بنيادگذاران آن كه عبارت بودند از مهدى عراقى 
عمدتا تحت تأ ثير انديشه هاى دينى و سياسى نواب صفوى و فدائيان اسالم قرار داشتند, تن ديگر . 

 .آنان مسلمان معتقد و تابع روحانيت و مرجعيت دينى بودند و از آرمان حكومت اسالمى دفاع ميكردند
ز آنان اعدام و بقيه به زندان محكوم تعدادى از افراد اين گروه در ارتباط با ترور منصور بازداشت شدند و تنى چند ا
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هيئت هاى مؤتلفه اسالمى( شدند   ). 

ش به  1340حزب ملل اسالمى است كه به گفته اى در , از گروههاى ديگر كه با هدف مبارزه مسلحانه تأ سيس شد
 .رهبرى سيد محمد كاظم موسوى بجنوردى بوجود آمد

دستگير و به , كه جملگى جوان بودند, از كادرهاى آن  تن 55ش  1344اما پيش از آنكه وارد عمل شوند در 
 .زندان افتادند

معتقد به وحدت ملل اسالمى اعم از شيعه و سنى بودند, اين حزب با وجود اعتقادات شيعى  . 

تأ سيس حكومت اسالمى بود, آرمان حزب  . 

و دكتر حبيب ) ش  1367 - 1313(به رهبرى دكتر كاظم سامى ) جاما(ش جبهه آزاديبخش ملى ايران  1343در 
 .اهللا پيمان با مشى مسلحانه و با آرمان دينى و سوسياليستى پديد آمد

 .اين جبهه از حزب مردم ايران انشعاب كرد
( ش اعضاى رهبرى آن بازداشت و طى محاكمه به زندان محكوم شدند  1344هنوز در تدارك مبارزه بودند كه در 

 .( جبهه آزاديبخش ملى ايران

ش به  1344سازمان مجاهدين خلق بود كه در شهريور ماه , ن سازمان اسالمى كه در اين دوران تشكيل شدمهمتري
ـ  1318(سعيد محسن , )ش  1351 - 1317(محمد حنيف نژاد : وسيله سه تن از جوانان عضو نهضت آزادى 

بنياد نهاده شد) ش  1351ـ  1317(و على اصغر بديع زادگان ) ش  1351 . 

ن از بدو تأ سيس تا اين سازما ش براى تدوين ايدئولوژى در تربيت فكرى و نظامى كادرها و تهيه مقدمات  1350
وارد عمليات رزمى و درگيرى با رژيم شد, اما از آن سال به بعد, مبارزه قهرآميز تالش ميكرد . 

از جمله (تن  9ى تن از اعضاى آن دستگير شدند و پس از چندى طى محاكمه ا 69ش  1350ولى در شهريور ماه 
به اعدام محكوم گرديدند) سه تن مؤسس  . 

مبارزه انقالبى ادامه يافت, هرچند سازمان در آستانه آمادگى آسيب جدى ديد اما با سازماندهى مجدد  . 

اسالم انقالبى و ضد استثمار و ضد امپرياليسم بود, ايدلوئوژى سازمان  . 

اجتماعى و اقتصادى استفاده ميشدو البته از آموزشهاى ماركسيسم نيز در تحليل  . 

: ش گروههاى كوچك و اسالمى نيز پديد آمدند كه به اقداماتى هم دست زدند مانند 1350در سالهاى پس از 
گروه شيعيان راستين , )در نهاوند(گروه ابوذر  ( در زندان (گروه الفجر , )در اصفهان (گروه اهللا اكبر , )در همدان 

گروه موحدين و حزب اهللا, ويون گروه مهد, گروه صف  ,(قصر  . 

در اين دوران گروههاى مختلف ماركسيستى نيز يكى پس از ديگرى شكل گرفتند و به مبارزه قهرآميز گرويدند كه 
ش تشكيل شد و تا دوران انقالب به مبارزه ادامه  1350مهمترين آنها سازمان چريكهاى خلق ايران بود كه در سال 
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 .داد
اما كارى از پيش نبرد, برخى تحركات سياسى و پارلمانى نيز در ايران صورت گرفت ش  1356تا  1342از  . 

ش به درخواست دكتر مصدق جبهه ملى سوم با عضويت نهضت آزادى  1344در تابستان  , حزب ملت ايران  ,
بيانيه حزب سوسياليست خليل ملكى و سازمان دانشجويان جبهه ملى تشكيل شد اما فقط چند , حزب مردم ايران 

 .صادر كرد و تعطيل شد

م (البته در اين سالها حزب ايران نوين به رياست امير عباس هويدا نخست وزير  و حزب مردم كه هردو ) ش  1358
و حزب پان ايرانيست وجود داشتند اما هيچ نقشى به عنوان حزب سياسى نداشتند, دولتى بودند . 

حزاب دولتى را منحل كرد و حزب رستاخيز را به عنوان حزبى ش محمد رضاشاه ا 1353از اين رو در اسنفد ماه 
 .فراگير و واحد تأ سيس كرد

ش وجود داشت و ظاهرا قدرتمند بود اما اهداف اصلى آن تأ مين نگرديد و ناكام ماند 1357با اينكه اين حزب تا  . 

د از آن به بعد به خارج از ش در داخله كشور بكلى محدود و يا منكوب شده بو 1342مبارزات سياسى كه از سال 
آمريكا و خاورميانه عربى به , دينى و ماركسيستى از كشورهاى اروپايى , كشور منتقل شد و گروههاى مختلف ملى 

 .مبارزه سياسى عليه رژيم ايران دست زدند و گاه به طرق مختلف از سازمانهاى چريكى داخل نيز حمايت كردند
, كنفدراسيون دانشجويان ايرانى , اتحاديه دانشجويان ايرانى در اروپا: ازمهمترين اين تشكلها عبارت بودند 
جامعه سوسياليستهاى ايرانى اروپا و انجمن هاى اسالمى دانشجويان ايرانى در , سازمانهاى اروپايى جبهه ملى ايران 

 .اروپا و آمريكا
 . در مقاطعى جبهه ملى نيز فعاليت داشت

خى از اعضاى آن نيز فعال بودندنهضت آزادى خارج از كشور و بر . 

در بى اعتبار كردن , با نشريات و برگزارى جلسات و تالشهاى تبليغى و افشاگرانه در محافل بينالمللى , اين گروهها
 .رژيم در سطح جهانى و سرانجام ظهور انقالب در داخل نقش قابل توجهى بازى كردند

بار ديگر فعاليت سياسى , ش  1356نشانه هاى انقالب در با ظهور نخستين , ش  1357, بهمن  22 - 1356 (5
 .حزبى و قانونى آغاز شد

صفحه اى على اصغر حاج سيد  53نامه سرگشاده , شايد پيش درآمد اين مرحله از فعاليت سياسى داخلى كشور
ر يافتانتشا, ش خطاب به نصرت اهللا معينيان رئيس دفتر مخصوص شاه  1354بهمن ماه  27جوادى بود كه در   . 

در جامعه آن روز ايران اثر فراوانى , كه بطور روشن سخنان شاه و رژيم او را به نقد كشيده بود ,اين نامه مفصل 
 . گذاشت و سكوت سنگين دوازده ساله را شكست

شورش عمومى , اين زمينه ها, موجب باز شدن نسبى فضاى سياسى شد, ش فشار آمريكا بر شاه  1355در سال 
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راهم كردبعدى را ف . 

پيشنهاد جبهه , كه نقش رهبرى حزب را هم داشت , ش يكى از نويسندگان حزب توده  1356در ابان و آذر 
 .معترضه استبداد را داد

حزب ملت , )بختيار(در آبان همان سال جبهه ملى چهارم با پيشگامى دكتر شاهپور بختيار و با همكارى حزب ايران 
ظاهر شد) رضا شايگان (وسياليست هاى نهضت ملى و جبهه س) داريوش فروهر(ايران  . 

 .در آن اوان حزب راديكال به وسيله رحمت اهللا مقدم مراغه اى اعالم موجوديت كرد
 .در آذرماه جمعيت ايرانى طرفداران آزادى و حقوق بشر تشكيل شد

احمد صدر حاج سيد جوادى , مهندس بازرگان : هيئت اجرايى آن عبارت بودند از ( حسن نزيه , )ت آزادى از نهض
ناصر , )از نويسندگان (على اصغر حاج سيد جوادى , )از جمعيت حقوقدانان (عبدالكريم الهيجى , )از كانون وكالء(

و مهندس رحمت اهللا مقدم مراغه اى, ميناچى   . 

سى ش محور فعاليتهاى سياسى احزاب و گروههاى سياسى و شخصيتهاى منفرد سيا 57 -56اين جمعيت در مقطع 
بود و نقش قابل توجهى در سست كردن اعتبار و اقتدار حكومت و فراهم آوردن خيزش مردم در سال بعد داشت 

دفتر دوم مندرج ميباشد, اسناد و مرامنامه آن در كتاب اسناد نهضت آزادى ايران جلد نهم ( ). 

دكانون نويسندگان ايران نيز در آن اوان عمال به مثابه يك حزب سياسى عمل ميكر . 

 .كانون وكال و جمعيت حقوقدانان نيز نقش سياسى حزبى را عمال ايفا ميكردند

ش حزب توده و ديگر گروههاى ماركسيستى تجديد فعاليت كردند 1357در  . 

جنبش به پيشگامى دكتر على اصغر حاج سيد جوادى به صورت يك گروه سياسى شكل گرفت و با انتشار نشريه 
تجنبش به فعاليت سياسى پرداخ  . 

جاما فعاليت خود را از سر گرفت اما دكتر پيمان از آن فاصله گرفت و جنبش مسلمانان مبارز را تشكيل داد و جاما به 
 .رهبرى دكتر سامى فعاليت خود را ادامه داد

 .مجاهدين خلق بار ديگر فعال شدند و شاخصه سياسى خود را تحت عنوان جنبش ملى مجاهدين بنياد نهادند
اما روحانيت مبارز تهران با پيشگامى عالمانى چون مرتضى , ند داراى حزب و گروه خاصى نبودروحانيت هرچ

ش  1360ـ  1307(سيد محمد حسينى بهشتى , مطهرى  على اكبر هاشمى , عبدالكريم موسوى اردبيلى  ,(
ش  1357شكل گرفت و در سال ) ق  1360 - 1312(محمد رضا مهدوى كنى و محمد جواد باهنر , رفسنجانى 

 .به مثابه يك حزب سياسى فراگير مؤثر در سطح كشور عمل كرد
صف و منصورون كه در ساليان پيش با مشى , موحدين , بدر, فالح , توحيدى خلق , گروههاى امت واحده 

ش پديد آوردند 1358مسلحانه فعال بودند سازمان مجاهدين انقالب اسالمى را در سال  . 
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ؤتلفه نيز تجديد حيات كردندفدائيان اسالم و هيئت هاى م . 

 .گروههاى كوچك ديگرى هم بودند كه نقشى در حيات سياسى جارى نداشتند

احزاب شيعى با عناوين مختلف و انگيزه هاى سياسى و انقالبى در برخى از , الزم به ذكر است كه در دهه هاى اخير
تندكشورهاى ديگر پديد آمده اند و در صحنه سياست به فعاليت مشغول هس . 

و شاخه هاى , كه با پيشگامى موسى صدر در بيروت پديد آمد, به عنوان نمونه ميتوان به حركة المحرومين لبنان 
 .ديگر آن مانند امل و اخيرا حزب اهللا و يا حزب الدعوة در عراق و يا احزاب هشت گانه جهادى افغانستان اشاره كرد

 .مهمترين اين سازمانها در ذيل عنوان خواهند آمد
منصوره اتحاديه نظام مافى, پيدايش و تحول احزاب سياسى مشروطيت : منابع  ملك , تاريخ احزاب سياسى ايران  , 

غالمرضا , جلد اول و دوم , )از كودتا تا انقالب (تاريخ بيست و پنج ساله ايران , جلد اول و دوم , الشعراى بهار
صفحات متعدد, چراغ راه آينده  گذشته, همو, جنبش ملى شدن صنعت نفت ايران  , نجاتى انقالب ايران در دو  ,

اسناد , حديث مقاومت , سيد جالل الدين مدنى , جلد دوم , تاريخ سياسى معاصر ايران , مهدى بازرگان , حركت 
سردار , دفتر دوم , جلد نهم , اسناد نهضت آزادى ايران , صفحاتى از تاريخ معاصر ايران  , نهضت مقاومت ملى

افراسيابى , ايران و تاريخ از كودتا تا انقالب , ناظم االسالم كرمانى , تاريخ بيدارى ايرانيان , ابراهيم فخرائى  ,جنگل 
ابراهيم يزدى در سومين يادنامه دكتر كاظم سامى , مقاله نهضت خداپرستان سوسياليست ,  هيئت هاى مؤتلفه  ,

, سيد حسين خوش نيت , مبارزات و شهادت او -ـ انديشه ها  سيد مجتبى نواب صفوى, مبنائى , بادامچيان , اسالمى 
2ج , دايرة المعارف تشيع  ,انقالب اسالمى ايران  . 

 يوسفى اشكورى 

 تشيع در جهان امروز 

 

چهاردهم هجرى قمرى بنا بر آمارهايى كه بيگانگان / عده كل مسلمانان جهان در نخستين سالهاى قرن بيستم ميالدى 
زوئيمر و ديگران(مليون نفر برآورده ميشده است  233 حدود, گرفته اند با توجه به نو پديد بودن امر  ,(289 , 

و نيز با توجه به اين كه تا سالهاى بعد از جنگ جهانى دوم بخشهاى وسيعى از جهان اسالم تحت سلطه , آمارگيرى 
نهاى مختلف آمارهاى مربوط به عده كل مسلمانان سرزمي, و سيطره غير مسلمين بوده است  و مĤال آمارهاى مربوط  ,

اساسا متكى , بويژه در سالهاى پيش ازاستقالل بسيارى از كشورهاى كنونى جهان اسالم , به عده كل مسلمانان جهان 
بوده است كه كارگزاران آن قدرتهاى غير , و گاه آمارگيريهاى جدى ترى , يامنحصر بر همان تخمينهاى اجمالى 
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ق نظرها و نيات مختلفبا سب, مسلمان غالب  منابع مختلف عده كل مسلمين جهان , از همين رو, اعالم ميكرده اند , 
ميليون نفر در سال  157از , سيزدهم قمرى / را در آخرين سالهاى قرن نوزدهم ميالدى  ميليون نفر  300م تا  1894

م تخمين زده اند 1903در سال  . 

, ميليونى مسلمين جهان را شيعيان تشكيل ميداده اند 233از جميعت تخمينا ميليون نفر  12, بنا بر همان گونه تخمينها
از , ميليون نفر مسلمين اهل سنت  221بنا براين   7و , ميليون مالكى  16, ميليون شافعى  58, ميليون حنفى  140

292دياگرام , همان (ميليون حنبلى تشكيل يافته بوده است  ). 

ميليون آن  8/8ميليون جمعيت داشته كه  5/9در آن سالها , يعنى ايران , ن جهان مهمترين كشور شيعه يا شيعه نشي
دو جدول آخر كتاب, همان (مسلمان و چهار پنجم از اين مسلمين نيز شيعه بوده اند   ). 

, اطلس تاريخ جمعيت جهان (م ده ميليون نفر جمعيت داشته است  1900بنا بر منبع ديگرى نيز ايران در سال 
153). 

, بحرين شيعه بوده اند) هزار مسلمان  600شامل (هزار نفرى  610قابل توجه است كه در آن سالها نيمى از جمعيت 
داشته است) ميليون نفر جمعيت  36/284و كال حدود (ميليون شيعه  5و هند   . 

م با امر در اواخر قرن بيستم ميالدى على رغم آن كه دستكم حدود يك قرن از آشنايى جهان اسال, اينك 
هنوز آمارهاى متقن و مطمئن و يكدستى در باره عده مسلمانان سرزمينهاى , آمارگيرى و ضرورت آن ميگذرد

به ويژه سرزمينهاى تحت حكومت غير مسلمين(مختلف   ). 

بنا : در دست نيست , و مĤال در باره عده مسلمانان و شيعيان جهان , و به طريق اولى در باره عده شيعيان اين سرزمينها
به ويژه از نقطه نظر , كه تا كنون ) ش  1350ارديبهشت / 1971تأ سيس م (بر آمارهاى سازمان كنفرانس اسالمى 

, كل عده جمعيت مسلمان جهان در سراسر پنج قاره , تنها سازمان فراگير بينالدول اسالمى يا مسلمان است , سياسى 
نفر از ايشان در كشورهاى تحت  636720000نفر بوده كه  1029427000ش  1361/ م  1982در سال 

نفر از ايشان در كشورها و سرزمينهاى تحت استيالى غير  392707000و , )به عنوان اكثريت (حكومت مسلمين 
زندگى ميكرده اند) به صورت اقليت (مسلمين  . 

( 287, اقليتهاى مسلمانان در جهان امروز ). 

كل عده مسلمانان جهان در حوالى , ار ميرفته متقن و قابل اطمينان باشندبنا بر آمارهاى ديگرى كه على القاعده انتظ
نفر  805286150ش  1363/م  1984سال  ( ) نفرى جهان  4480907000درصد از كل جمعيت  97/17يعنى 

26, خريطة انتشار المسلمين فيالعالم (بوده است  ). 

كل عده , جديدى به دست داده ) حسب االدعا(رهاى باالخره بنا بر منبع ديگرى كه در باره اديان زنده جهان آما
3,15,220, اديان زنده جهان (ميليون نفر بوده است  420ش  1338/ م  1959مسلمانان جهان در سال  ). 
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, همان (منبع اخير مدعى بوده است كه اين آمارها بهترين ارقام دستيابى بوده اند كه از چندين منبع تلفيق شده اند 
15). 

خود معلوم است, وضع آمارهاى مربوط به تشيع در جهان , به اين مقدمات با توجه   . 

در ) شيعه و اهل تسنن (عده مسلمانان ) 779ـ  778, بريتانكا 1990سالنامه (بنا بر يكى از جديدترين منابع 
اين قرار  ش از 1368/ م  1989كشورهايى كه اكثريت يا نسبت قابل مالحظه اى از جمعيتشان مسلماناند در سال 

آلبانى  1630000 10970000 2220000كشورها عده شيعيان عده سنيها سايرين افغانستان  : بوده است
 8000 120000 290000بحرين  17000) جمع ( 24360000الجزاير  2540000) جمع (660000

جمع ( 700000) داهومى (بنين  14720000) جمع ( 95570000بنگالدش   159000برونى  3890000 (
ولتاى ( 4960000) جمع ( 3750000بوركينافاسو  8320000) جمع ( 670000بلغارستان  92000) جمع (

) 2510000كامرون ) علياى سابق  ) جمع ( 2440000چاد  26080000) جمع ( 110000كانادا  8890) جمع 
ره جزي 1000) جمع ( 400جزيره كريسمس  1074800000) جمع ( 26000000چين كمونيست  3100000

ساحل عاج ) فقط مسيحى ( 1000) فقط سنى ( 447000كومور ) كيلينگ ( 260) جمع ( 340كوكو 
 31000) فقط سنى ( 481000جيبوتى  562000) جمع ( 170000قبرس  9900000) جمع ( 2400000

فقط سنى( 48700000مصر ) فقط مسيحى (  33550000) اكثرا سنى ( 15350000اتيوپى  3050000 ( 
) اكثرا سنى ( 797000گامبيا  54430000) جمع ( 1680000فرانسه  677000) جمع ( 57000فيجى 

) قبل از ادغام ( 59660000) جمع ( 1470000آلمان غربى  6000) اكثرا سنى ( 582000نوار غزه  38000
گينه  9940000) جمع ( 150000يونان  12280000) جمع ( 2290000غنا  150000 (  1010000) جمع 

جمع ( 66000گويان  670000) جمع ( 290000ائو گينه بيس ) جمع ( 92110000هند  688000 (
عراق  640000 4240000 49440000ايران  23160000) جمع ( 15339000اندونزى  699700000

اسرائيل  520000 5940000 10790000 630000 ( ) سنى ( 2840000اردن  3940000) اكثرا سنى 
) 1410000كنيا  220000  930000لبنان  510000 920000 610000كويت  22100000) جمع 

610000 1370000 ( سنى( 3960000ليبى  2160000) جمع ( 350000ليبريا ) نفر 200000شامل   ) 

 209000مالديو  8200000) جمع ( 9220000مالزى  7130000) جمع ( 1380000ماالوى  120000
سنى( 1930000موريتانى  790000) جمع ( 7120000مالى ) سنى ( ) جمع ( 140000موريس  10000 ( 

) 24210000مراكش  2000) سنى ( 76000مايوت  920000  1990000موزامبيك  320000) اكثرا سنى 
جمع( 1560000ميانمار  13300000  ) 39250000 ( نيجر  17950000) جمع ( 500000نپال ) برمه سابق 

سنى( 5720000  190000) جمع ( 1220000عمان  63770000) جمع ( 52190000نيجريه  1430000 ( 
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اكثرا ( 395000قطر  57330000) جمع ( 2580000فيليپين  3800000) اكثرا سنى ( 115020000پاكستان 
سنگال  160000) سنى ( 13430000عربستان سعودى  6360000) جمع ( 630000رواندا  32000) سنى 

سيرالئون  670000) سنى ( 6730000 1560000 (  2246000) جمع ( 428000سنگاپور  2397000) سنى 
) 7324000سومالى   1270000سرى النكا  29830000) جمع ( 410000افريقاى جنوبى  14000) سنى 

( جمع( 85000سورينام  7360000) سنى ( 19910000سودان  15580000) جمع  سوريه  350000 ( 
جمع( 7830000تانزانيا  1230000) اكثرا سنى ( 10500000 ) جمع ( 2120000تايلند  15900000 ( 

تونس  3180000) سنى ( 440000توگو  53160000 7930000 ( سنى ( 55100000تركيه  50000) سنى 
) 1090000اوگاندا  440000)  ) جمع ( 34330000اتحاد شوروى سابق  15360000) اكثرا سنى 

 56420000) جمع ( 80000انگليس  70000 1460000 290000امارات متحده عربى  253470000
) 4730000امريكا  صحراى  180000) اكثراسنى ( 710000ساحل غربى رود اردن  244050000) جمع 

) 2394000) قبل از وحدت (يمن جنوبى ) سنى ( 195000) افريقا(غربى  يمن شمالى  120000) اكثرا سنى 
يوگسالوى  3530000 5300000) قبل از وحدت ( ( البته اين  21240000) جمع ( 2470000) قبل از تقسيم 

براى مثال , و در موارد متفاوت منابع ديگر ارقام كما بيش متفاوتى به دست داده اند, ارقام كامال دقيق و قطعى نيستند
 1360/ م  1980ش و اوايل دهه  1354/ م  1975و دروزيهاى لبنان در سال , اهل تسنن , در باره عده شيعيان , 

, 1100000, 348000, 690000, 970000به ترتيب دو گروه ارقام از سوى برخى منابع محلى , ش 
و  7500000 ميتوان , قطع نظر از اين كه به هر حال ) 268, موجان مؤمن (نفر اعالم شده بوده است  200000

112, فرهنگ اديان (و مĤال جزو شيعيان به معناى موسع تلقى كرد , دروزيها را جزو شيعيان اسماعيلى  ). 

با احتساب حدود (تنها رقم كل شيعيان كشورهاى ايران و عراق و كويت و لبنان و بحرين , ار فوق بنا بر آم
در حالى كه شيعيان بسيارى از كشورهاى , نفر سر ميزده است  67950000به ) نفر دروزيهاى لبنان  300000

اتيوپى, آلبانى , مثل تركيه , مسلمان ديگر و چين ) سابق (يا فرانسه و شوروى , يمن , سوريه , عربستان سعودى  , 
و يا مهمتر از همه اينها هند و پاكستان و افريقاى شرقى محاسبه نشده اند, كمونيست و امريكا و انگليس  . 

اما شمار معتنابهى از , امروز شمار شيعيان به ويژه در ايران و عراق و شبه قاره هند و پاكستان و يمن چشمگير است 
فرهنگ (و سوريه و لبنان و سواحل شرقى افريقا و نواحى شرقى جزيرة العرب زندگى ميكنند  شيعيان نيز در تركيه

11, 1990خاورميانه و شمال افريقا , 296, اديان  ). 

و روى هم رفته دست , درصد كل عده مسلمانان جهان را تشكيل ميدهد 20امروزه عده شيعيان بالغ بر , در مجموع 
غ ميشود كم به دويست ميليون نفر بال ( 11, 1990, خاورميانه و شمال افريقا ). 

تاريخ الشيعه (درصد نيز دانسته اند  30البته منابع شيعى نسبت عده شيعيان به كل عده مسلمين جهان را تا يك سوم يا 
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272, مظفر,  ). 

ن جهان را به عده كل شيعيا) ش تأ ليف كرده بود 1314كه در سال (مرحوم سيد محسن امين عاملى در اعيان الشيعه 
ميليون دانسته بوده است  75طور كلى بالغ بر  ( 1/26, اعيان الشيعه  ). 

) كم يا زياد وانمودن , يا در واقع (كسانى همچون محمد جواد مغنيه علت كم يا زياد شدن , از نقطه نظر تاريخى 
) بويژه متعصب تر(اى حكومتگر همانا استيالى خاندانه, عده شيعيان يا اهل تسنن را در سرزمينهاى مختلف اسالمى 

212, الشيعة والتشيع (شيعى يا سنى دانسته اند  ). 

منكر اين نكته نميتوانيم شد كه اقتدار سياسى تشيع به هرحال به , ولو آن كه اين نظر را كمابيش مبالغه آميز بدانيم 
به اين مذهب متناسب بوده است) اگرچه به تشبه و تقرب (نحوى با توجه جدى   . 

به عنوان نماينده و نمونه يك نوع (استاد دانشگاه فرايبورگ آلمان , اهد نيرومند اين مدعا اين اعتراف هانس مولرش
كه اساسا بر مفاهيم و اصول و , ش  1357/ م  1978است كه تا زمان وقوع انقالب اسالمى ايران در سال ) رويكرد

, همه غربيان و حتى شرق شناسان ايشان , اى شيعى مستظهر بودانديشه هاى شيعى متكى و مبتنى و به استفاده از نماده
85, بازشناسى تشيع (تنها وجه سنى اسالم را ميشناختند و به هر حال تنها به وجه سنى اسالم توجه داشتند  ). 

صريحا گفته است كه مراد از اسالم در اين كتاب همانا اسالم ) ص (يوزف شاخت در مقدمه كتاب ميراث اسالم 
بوده است سنى  . 

كه خريطه انتشار مسلمانان در جهان را بر اساس آمارهاى , مركز مطالعات عالى آسيا و آفريقاى جديد در پاريس 
كه (عده و نسبت شيعيان كشورهاى مختلف جهان را , ش بانك جهانى تهيه و منتشر كرده 1362/ م  1983سال 

/ م  1980ده مسلمين ساكن آن كشورها در اوايل دهه نسبت به كل ع) داراى سكنه شيعه قابل توجهى بوده اند
17ص (محاسبه و اعالم كرده است ) گاهى تخمينا(ش  1360 ). 

در موردعده پيروان ) يا بالنسبه دقيق ترى (جز در مورد معدودى از كشورهاى مسلمان كه آمارهاى تفصيلى دقيقى 
رآورد عده شيعيان بسيارى از اين كشورها امرى بسيار تحديد و ب, مذاهب مختلف مردم شان تهيه و منتشر ميكرده اند

و گاهى در همان حد تخمين اجمالى فايده داشته و اطمينان بخش بوده اند, مشكل بوده  . 

درصد  2/20 3269000 16185000كشورها عده مسلمين عده شيعيان نسبت شيعيان به كل مسلمين افغانستان 
 44618000) سابق (اتحاد شورى ) درصد كل سكنه  3/1يا (صد در 3/9) دروزيها( 52600 566000اسرائيل 

 90 35363000 39293000ايران  3/16 163000 1003000درصد امارت متحده عربى  4/20 9102000
درصد تركيه  6/20 16885000 81966000درصد پاكستان  52 180000 346000درصد بحرين 

درصد شامل  18 1458000 8103000درصد سوريه  4/20 9102000 44618000 علوى كه  1041000
دروزى  279000, درصد شان شيعيان سوريه را تشكيل مى دهند 72  278000 8839000عربستان سعودى  (
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 236000درصد قطر  70 643000 919000درصد عمان  51 6560000 12864000درصد عراق  15/3
منهاى (درصد  44 609000 1385000درصد لبنان  2/32 438000 1361000درصد كويت  15 35000

 17072000 82080000هند ) درصد كل سكنه اين كشور را تشكيل مى دهند 14دروزى كه خود  194000
مقايسه اين ارقام با ارقامى كه از ) قبل از وحدت (درصد  4/40 2887000 7148000درصد يمن شمالى  8/20

اى كه مولود نرخ رشدهاى بسيار باالى متعلق به مسلمين  قطع نظر از افزايش طبيعى, نقل شد 1990, سالنامه بريتانيكا
در عين حال حاكى از تفاوت تخمينها و تلقيها نيز هست, است ) درصد 4و گاهى  5/3تا حدود (  . 

يا اطلس كيمبريج خاورميانه و شمال افريقا , )271ـ  267ص (مقايسه اين آمارها با آنچه در اطلس فرهنگى اسالم 
ـ  212ص (و يا باالخره الشيعة والتشيع محمد جواد مغنيه , الشيعة مرحوم شيخ محمد حسين مظفر يا تاريخ, )38ص (

مؤيد اين مدعا است , در باره عده مسلمين و شيعيان كشورهاى مختلف عرضه شده است ) 226 . 

ده پيروان مذاهب آمارها و ارقام ع, به قول جان چيتهام در اطلس كيمبريج خاورميانه و شمال افريقا, به هر حال 
 ... مختلف در خاورميانه و شمال افريقا جدلى الطرفين است و

( دريغ است كه يكى از اخيرترين ارقام و تخمينها در باره عده شيعيان امامى يا اثنى , يا على اى حال , )39ص 
بر اساس ) هابه عالوه عده كل مسلمين اين كشور(عشرى و نسبت عده آنان به عده كل جمعيت كشورهاى مختلف 

ش در اينجا نقل نشود 1359/ م  1980در سال , دايرة المعارف مسيحى جهان  :  

 كشورها كل جمعيت كل عده مسلمين عده شيعيان امامى نسبت عده شيعيان به كل جمعيت 

 
 درصد  3/88 34000000 37694300 38492000ايران 

درصد  1/57 7500000 12589000 13145000عراق   

درصد  4/54 160000 279310 294000بحرين   

درصد  8/29 1000000 2000000 3360000لبنان   

درصد  8/18 270000 1368600 1439000كويت   

درصد  5/14 1200000 80320350 82952000پاكستان   

درصد  9/5 1300000 21885280 22038000افغانستان   

درصد  3/3 1500000 45018000 45363000تركيه   

درصد  3/2 250000 10768000 10900000عربستان سعودى   



215 

 

درصد  8/1 10000000 80540000 547123000هند   

درصد  5/1 4000000 30297000 268115000) سابق (شوروى   

درصد  6/0 50000 7645850 8536000سوريه   

  300000ساير كشورهاى آسيا 

  270000قاريه آمريكا 

  100000اروپا 

  40000قاره افريقا 

  10000استراليا 

درصد 7/1 72750000 723000000 4374000000كل كشورهاى جهان   
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