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چکیده 
بعد از رحلت پیامبر

جریانهای فکـری و کالمـی متعـدد شـکل گرفتنـد .چهـار فرقـه

عقاید آنها روایات نبوی

بود .این روایات گاه به تحریف لفظی و تبیـین ناصـواب مبـتال

شــدند و گــاه بــه وضــع گرفتــار آمدنــد .اهلبیــت

در مواجهــه بــا چنــین روایــاتی کــه

مستمسـک عقایــد جریانهــای فکـری و کالمــی بــود ،بــه مواجهـه پرداختنــد و بــه طــور
مستقیم یا غیرمستقیم گاه مواضع تحریف روایات را برمینمودنـد ،گـاه بـا تبیـین صـحیح
روایات ،سوء برداشتها را میزدودند و گاه با استناد به ادلـه عقلـی و نقلـی ،جعلـی بـودن
حدیث را نشان میدادند.
واژهها :روایات کالمی ،اهلبیت  ،فرقهها.
کلید 

مقدمه 

اهلبیتباروایا سایرفرقاسالمی
گویههایمواجهه 


خوارج ،مرجئه ،معتزله و اهل حدیث ،از مهمترین ایـن جریانهـا بودنـد .از جملـه منـابع

اندکی پس از رحلت پیامبر امـت یکپارچـه اسـالمی بـا جریان هـای فکـری و کالمـی
متعددی مواجه گردید .گرایش های حزبی و تعصبات قبیلهای ،کج فهمی از حقایق دینی ،منع
کتابت و نقل حدیث ،زمینه سازی برای قصه گویی عالمان یهودی و مسیحی ،تضارب فکری
مسلمانان با غیرمسلمانان ایرانـی ،رومـی و هنـدی و اجتهـاد در مقابـل نـص عمـده عوامـل
 .1عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد تهرانrasulmohamadjafari@yahoo.com ،
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شکل گیری ِف رق و جریان ها بودند (بحوثفیالمغلوالوحذل،ج،9ص .)47کتاب هـای ملـل و
نحــل آ کنــده از فرقــه هایی اســت کــه طبــق حــدیث نبــوی هــر یــک خــود را فرقــه نــاج ِی
می دانستند .البته اگرچه مؤلفان کتاب های ملل و نحل در تکثر فرقه ها دچار تکلف شـده اند
به طوری که امروزه فقط نامی از آنها باقی مانده است ،اما بی گمان افکار و اندیشه های چهار
فرقه اثرگذار سده های نخسـتین اسـالمی یعنـی خـوارج ،مرجئـه ،معتزلـه و اهـل حـدیث در
ً
البه الی منابع مختلف در اختیار است .عالمان این جریان ها غالبـا مبـانی اعتقـادی خـود را
مستند به آیات و روایات می کردند؛ مفاهیم صـحیح آیـات را بـه دلیـل ذو وجـوه بودنشـان در
مسلخ آرای پیش ساخته خود ذبح می کردند و فهمی ناسازگار از آنها ارائه می کردند و احادیث
متشابه نیز مانند آیات متشابه به آفت کج فهمی مبتال می شدند؛ با این تفاوت که اگر روایـات
اصالت داشتند به شیوه مطابق با گرایش های اعتقادی تبیین می کردند و اگر با خـأ روایـت
مواجه می شدند گاه به وضع آن اقدام می کردند (البته این نوع تحریـف ـ زیـاده و نقصـان در
الفاظ ـ در حریم قرآن راه ندارد) .امام باقر در نوبتی بیش از صد روایت را بر می شمارد که
یا وضع شده اند و یا تحریف (کتابسغیمبوقیس،ج،2ص365-364؛یوادراألخبارفیمذایتعغذق
بأصولالدیو،ص.)37
با مطالعه و بررسی اخبار و روایات اهلبیت

ـ که دیدهبانان و پاسداران آیین و مکتب بودند ـ

چنین به نظر میرسد که:
اول :مرجعیت علمی خود را برای شیعیان تبیین میکردند؛ برای نمونـه از امـام بـاقر
شده است که ما اهلبیت

نقـل

از علـم خداونـد آموختـهایـم و داوری را از او گرفتـهایـم و از صـادق

شنیدهایم ،اگر ما را تبعیت کنید ،هدایت یافتهاید (بصائرالدرجا ،ج،9ص.)495

دوم :شیعیان را از هر گونه گرایشـی نسـبت بـه سـایر فـرق بـاز مـیداشـتند؛ چنانکـه از امـام
صادق

نقل است که نماز ،روزه ،روایات و علـوم آنـان (سـایر فـرق) تـو را فریـب ندهـد (وسذائل

الشیع ،ج،20ص.)02

سوم :در مواجهه با روایات شبهه انگیز این جریانها ا گر تحریف شده بود مواضع تحریف و
افتادگی آنها را نشان میدادند و اگر دچار کجفهمی و سوء برداشت شده بـود ،فهـم صـحیح از
آنها ارائه میکردند و روایاتی را که اصالت نداشته و برساخته فرقهها بودند با ادله عقلـی و نقلـی
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انکار میکردند.

در این پژوهش ابتدا هر جریانی معرفی شده و روایات مسـئله دار مطـابق بـا گرایش هـای
فکری و اعتقادی آنان است مطرح گردیده و سپس مـدل رفتـاری اهل بیـت در برابـر آن
تبیین شده است.
-0خوارج 
شکل گرفت ،خوارج می باشد (بحوثفیالمغلو

اهلبیتباروایا سایرفرقاسالمی
گویههایمواجهه 


اولین فرقه ای که پس از رحلت پیامبر
الوحل،ج،4ص .)7در جنگ صفین پس از آنکـه سـپاهیان معاویـه قرآن هـا را بـه نیـزه زدنـد،
جماعتی از یاران امام علی بانگ برافراشتند که سپاه معاویه ما را به کتاب خدا می خواند و
تو ما را به شمشیر می خوانی؛ امام فرمود :من به آنچـه در کتـاب خـدا می باشـد ،آ گـاه تر
هستم؛ با باقیمانده آنان و کسی که می گوید خدا و رسول دروغ گفتند ،پیکار کنید .آنان امام
علی را تهدید کردند که اگر مالک اشتر را از میدان جنـگ بازنگردانـد ماننـد عثمـان او را
خواهند کشت .امام مالک را که در چنـد قـدمی پیـروزی بـر معاویـه بـود بازگردانـد .آنـان
امام را وادار به پذیرش حکمیت کردند .امام عبداللـه بـن عبـاس را برگزیـد ولـی آنـان
ابوموسی اشعری را تحمیـل کردنـد تـا بـر اسـاس کتـاب خـدا داوری کنـد؛ پـس از حکمیـت
ّ ّ
اعتراض کردند که چرا در دین خدا حکم قرار داده است چون «ال حکم اال الل ه»(فرمانی جز
فرمان خدا نیسـت) (المغذلوالوحذل ،شهرسذتایی ،ج،9ص .)962آنـان بـر کفـر علـی بـن ابـی
َـ
طالب اجماع دارند ،زیرا او َح ک م قـرار داده اسـت و در اینکـه کفـر او شـرک اسـت یـا نـه
اختالف نظر دارند (مقاال اإلسالمییوواختالفالمصغیو،ص .)73مهم ترین اعتقاد آنـان ایـن
َّـ
است که مرتکبان گناهان کبیـره ،اگـر بـدون توبـه بمیرنـد ،در عـذاب جهـنم مخل د هسـتند
(همان ،ص .)12۴آنان شفاعت را منکر می باشند و برای اثبات این مـدعا بـه آیـاتی چنـد از
َ
َ
قرآن ،از جمله آیه فَما َنل ا م ِْن شاف ِ ِع َ َ
ِریم (شذعراء )977-979/اسـتدالل
د
ص
ال
و
ِ
یق َح ٍ
ٍ
الوحل،ج،2ص.)633

کرده اند (الفصلفیالمغلواألهواءو
 .0.0حدیث«لیستالشفاعةالهلالکبائرمنأمتی» 

نقـل کردهانـد« :مرتکبـان گناهـان کبیـره امـتم بـه

محدثان این جریان فکـری از پیـامبر
شفاعت من نمیرسند» (مسودالربیع،ص.)609
در تفسیر همی نلال اد محمد بن یوسف وهبی اباضی ـ از تفاسیر خوارج ـ با اسـتناد بـه آیـه
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َّ

َ

َ

ُ

ما ل ِلظاِلِ َ م ِْن َح َ
فیع یطاع « :برای ستمگران نه یاری است و نـه شـفاعتگری
یم و ال ش ٍ
ٍ
که مورد اطاعت باشد» (غافر )97/و احادیثی چند از پیامبر شفاعت از اهل گناهـان کبیـره
نفی شده است (همیانالزاد،ج،0ص609ذ.)607
اهلبیت در موقعیتهای مختلـف در مواجهـه بـا چنـین اعتقـادی کـه مبتنـی بـر روایـت
پیامبر است موضع گرفته و آن را نفـی کـردهانـد .فـردی بـه امـام صـادق عرضـه مـیدارد،
همسایهای دارم از خوارج که میگوید :در قیامت محمـد بـه خـویش مشـغول اسـت ،چگونـه
شفاعت خواهد کرد؟ امام صادق فرمود :هیچ یـک از مردمـان آغـازین و آخـرین نیسـت مگـر
اینکه در روز قیامت به شفاعت محمد نیازمند است (المحاسو،ج،9ص.)975
امام موسی بن جعفر و امام رضا از پدرانشان از امام علی از پیامبر نقل مـیکننـد:
شفاعت من برای اهل کبایر امتم میباشد (التوحید،ص570؛معاییاألخبار،ص.)0
موضع گیری یکسان اهلبیت بر ساختگی بودن روایت عدم شفاعت داللـت دارد و تعمـد
در استناد حدیث با ذکر اسناد مسلسل آن تأکیدی بر شفاعت پیامبر است.
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-۶مرجئه 

در برابر سختگیریهای خوارج که مرتکبان گناهان کبیره را کافر میدانستند ،جریان دیگری
در جامعه اسالمی شکل گرفت که کامال در نقطه مقابل آنان قرار داشت؛ طرفداران این جریانکه
«مرجئه» نامدار گردیدند که اعتقاد داشتند تمام اهل قبله همین که در ظاهر به اسالم اقرار کنند،
مؤمن هستند و ارتکاب گناهان کبیره به ایمان آنان آسیبی نمیرساند و کسی حق ندارد در دنیا در
باب جهنمی بودن مرتکب گناهان کبیره حکم دهد و بایـد حکـم ایـن اشـخاص را بـه روز قیامـت
واگذار کرد .این اندیشه ،بن یامیه را که در آن دوران بـر دنیـای اسـالم سـیطره داشـتند ،شـامل
میشد (مرجئهعغلوعواملپیدایشوگرایشبهآن،ص.)997
«مرجئه» اسم فاعل از مصدر «إرجاء» در لغت به معنای تأخیر اسـت .مرجئـه سـخن را مقـدم
داشته و عمل را به تأخیر میانداختند و ایمان را قول بدون عمل دانسته و معتقد بودند حتـی اگـر
نماز نگزارند و روزه نگیرند ایمانشان آنان را نجات خواهد داد (لسانالعرب،ج،9ص.)75
عقیده محوری آنان این است که اگر مرتکبان گناهان کبیره بدون توبه بمیرند عقوبت یـا عفـو
الهی را وانهیم و امر آنان را بر خداوند واگذاریم؛ از این روی آنان مرجئه نامیده مـیشـوند (البذدءو
التاریخ،ج،4ص .)955در دو کتاب «الفقهلاالکبر» و «الفقهلاالبسع» منسوب به ابوحنیفه ،عقایـد
این گروه تبیین گردیده است.

.۶.0االیمانقولوالعمل 

رجال مرجئه ـ بر امام باقر

داخل میشوند ،قیس ماصر میگوید :ما هم کیشان خود را به دلیل

ارتکاب گناهها از دایره ایمان بیرون نمیدانیم ،امام باقر

فرمود :ای قیس! ولی رسول خدا

فرمود :مؤمن تا زمانی که مؤمن است دزدی نمیکند و مؤمن تا زمـانی کـه مـؤمن اسـت سـرقت
نمیکند ،حال تو و همفکرانت هر عقیدهای را که میخواهید اختیار کنید (الکافی،ج،2ص.)274
امام رضا

با سند مسلسل از رسول خدا

نقل میکند« :ایمان اقرار بـا زبـان ،معرفـت بـه

قلب و عمل با اعضا و جوارح است» (األمالی ،طوسذی،ص .)557همچنـین از اهلبیـت

اهلبیتباروایا سایرفرقاسالمی
گویههایمواجهه 


ابوحنیفه با سند خود در دو کتاب «مسند» و «الفقهلاالبسع» از عبدالله بن عمر نقل میکنـد:
«من با جمعی از صحابه در حضور پیامبر بودیم که جوانی خوش سیما ،خوشبو ،خوشلباس
و خوشاندام بر ایشان داخل شد و سالم کـرد؛ پیـامبر و مـا جـواب سـالم او را دادیـم .آنگـاه
گفت :ای رسول خدا آیا نزدیک شوم؟ فرمود :بله ،وی نزدیک شد تا جایی که پای او به پـای
پیامبر چسبید و گفت :ایمان چیست؟ فرمود :ایمان به خدا ،فرشتگان ،کتابها و رسـوالنش
و ایمان به اینکه صدور خیر و شر را از جانـب خـدا اسـت ،آن فـرد گفـت :درسـت اسـت .عبداللـه
بن عمر گوید :از اینکه او پیامبر را تصدیق کرد شگفت زده شدیم گویا آگـاه مـیباشـد .پـس از
چند پرسش و پاسخ دیگر پیامبر رو به اصحاب میفرماید :این جبرئیل بود آمده بود تا دین
را به شما تعلیم دهد» (مسودلبیحویف ،ص942؛الفقهاألبسط،ص.)411
این روایت مطابق با عقیده مرجئه در تعریف ایمان میباشد ،به اعتقـاد تهـی اکتفـا شـده و بـه
عمل مشروگ نشده است .در منابع روایی شیعه ائمه بدون اینکه مستقیما به سـاختگی بـودن
چنین روایاتی از ایمان اشاره کنند ،گاهی در مواجهه بـا متفکـران و نظریـهپـردازان ایـن جریـان و
گاهی در ابتدا تعریف حقیقی ایمان را از پیامبر نقل میکردند.
عبید بن زراره گزارش میکند که عمرو بن قیس ماصر ،عمـر بـن ّذر و ابوحنیفـه ــ هـر سـه از

نقـل

شده« :ایمان قول اسـت و عمـل» (الخصذال،ج،9ص .)46در پایـان ایـن دو حـدیث بـه ترتیـب از
ابوحاتم و احمد بن حنبل نقل شده است که اگر اسناد این احادیث بر مجنون خوانده شود به اذن
خداوند شفا مییابد (همان) .از آنجا که این روایت را امام رضا
خویش حدیث را به رسول خدا

با ذکر یک به یک پـدران مطهـر

رسانده و مستند میکند ،از ایـن روی آن دو تـن بـا ایـن سـخن

خود در پی توصیف عظمت سند روایت میباشند.
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َ ُّ َ ْ َ ِّ َ َ َ
اجر» 
ف
فک 
 .۶.۶حدیث«صلواخل 
لبر و ِ

برخی عالمان از جریانی در تاریخ اسالم با نام «قاعدین» یـاد کردهانـد کـه بـه احـادیثی چـون
َ
ُّ َ ْ َ ِّ
« َصلواخلفکل َبر َوف ِاجر» و استناد میکردند (تأویلمختغفالحدیث،ص .)92شیوه آنان چنـین
بود که از هرگونه موضـعگیری دربـاره افـراد و جریانهـا خـودداری میکردنـد (تذاریخبةذداد،ج،5
ص.)297

«افکار و اندیشههای افرادی چون قاعدین به مرور زمان تقویـت گردیـد و بـا افراطـی
که برخی گروهها در دشمنی بـا یکـدیگر از خـود نشـان میدادنـد مسـتند مرجئـه قـرار
گرفت و این فرقه مبانی مسـالمت جویانـه خـویش را بـن یـان نهادنـد .آنـان میگفتنـد
داوری درباره تمام احزاب و گروهها را به خداوند واگذار مـیکنیم کـه برخـی مصـیب و
برخی برخطایند .این باور بن یامیه را هم دربر میگرفت چون آنها نیز شهادتین گفتـه
و بر اساس باور یاد شده کافر و مشرک نبودند» (مرجئذهوبذویامیّذه،همسذایییذا
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یاهمسایی(،)9ص.)965

وقتی از ابوحنیفه سؤال میشود آیا جایز است پشت سر قاتل نماز خواند؟ گفت :نماز پشت سر
هر نیک و گناهکاری جایز است ،تو مأجور خواهی بود و بـار گنـاه بـه دوش او خواهـد بـود (الفقذه
األبسط،ص .)371-397ایـن فتـوای ابوحنیفـه مسـتند بـه حـدیثی اسـت کـه از پیـامبر نقـل
میکند« :ظلم امام ظالم و عدالت امام عادل به شما زیان نمیرساند؛ شما از اجر عمل بهـرهمنـد
میشوید و گناه عمل به دوش او خواهد بود» (همان،ص.)376
نیز در جوامع روایی اهل سنت از پیـامبر نقـل شـده اسـت« :یکـی از پایـههـای دیـن نمـاز
گزاردن در پشت هر نیک مرد و فاجر و جهاد بـا هـر امیـری اسـت و تـو مـأجور مـیباشـی (سذوو
الدارقطوی،ج،2ص55؛السووالکبرى،ج،5ص .)91نیز احمد بن حنبل ـ از بزرگان اهل حدیث ـ در
رساله اصول السنه که به تبیین عقاید اهل سنت پرداخته ،مینویسـد :از پیشـوایان و امیرمؤمنـان
نیک مرد باشد یا فاجر باید اطاعت کرد و هر کس خالفت را به عهـده گیـرد و مـردم بـر او اجمـاع
کرده و راضی باشند و نیز هر کس با شمشیر غلبه یافته و بـه خالفـت رسـد و امیرمؤمنـان نامیـده
شود باید اطاعت کرد (لصولالسو ،ص.)52
مسلم با اسناد خود از حذیفه از رسول خدا نقل میکند :بعد از من پیشوایانی خواهنـد آمـد
که از سنت و روش من سرپیچی میکنند و مردانی با قلوب شـیطانی در کالبـد انسـانی عهـدهدار
امور خواهند بود .حذیفه گوید :ای رسول خدا! اگر در آن زمان بـودم چـه کـنم؟ فرمـود :از امیـر

َ

فرمان ببر اگرچه تو را ِبزند و اموالت را مصادره کند (صحیحمسغم،ج،3ص.)27

اهلبیتباروایا سایرفرقاسالمی
گویههایمواجهه 


جامعه نوپای پیامبر خدا بر مبن ای چنین روایاتی از روح تعالیم اسـالمی کنـار مانـده و بـه
قهقری میرفت .اهلبیت در مواجه با چنین روایات و اندیشـههـای برگرفتـه از آنهـا بـه انحـاء
گونـاگون موضــعگیـری و بهصــورت غیرمسـتقیم جعــل ایـن روایــات و انحـراف ایــن ایــدئولوژی را
برمینمودند .سیدالشهدا در مسیر کربال وظیفه مردم را در مقابل حاکمـان جـور از پیـامبر
چنین بیان میدارد :ای مردم! رسول خدا فرمود :هرکس ببیند پادشاه ستمگری حرام خدا را
حالل کرده ،عهد و پیمان خدا را شکسته ،با ّ
سنت رسول خدا مخالفت کرده و در میان مردمان با
گناهکاری و ستم حکم میراند ،آنگاه با فعل و قول اعتراض نکند سزاوار است که خداوند آن کس
را نیز به فرجام آن پادشاه دچار سازد (تاریخاألمموالمغوک،ج،4ص.)576
امام صادق از پدرش از رسول خدا نقل میکند که فرمود :هر کس بـا قهـر و غلبـه بـه
حکومت برسد و مردم را به خود فـرا خوانـد درحالیکـه در میـان مسـلمانان برتـر از او وجـود دارد،
ّ
گمراه و متکلف است (الکافی،ج،4صص.)26-20
اسماعیل بن مسلم از امام صادق حکم نماز گزاردن پشت سر کسی که منکر قضـا و قـدر
خداوند است سؤال میکند ،امام میفرماید :نمازهایی را که پشت سر چنین کسی به جا آورده
اعاده کند (التوحید،ص.)901
یکی از کاتبان دیوان بن یامیـه خـدمت امـام صـادق مـیرسـد و اظهـار مـیدارد بـه دلیـل
موقعیت شغلی خود به اموال فراوانی دسـت یافتـه اسـت ،امـام مـیفرمایـد :اگـر بـن یامیـه
نمییافتند کسانی را که برایشان نویسندگی کنند و در آمدها را گرد آورند و برای آنان بجنگنـد و در
ّ
جماعت ایشان حاضر شوند ،حق ما را غصب نمیکردند؛ اگر مردم ایشان را با آنچه از خود داشتند
ترک میگفتند ،چیزی جز آنچه داشتند نمییافتند (الکافی،ج،4ص.)973
 .2معتزله 

شهرستانی شکل گیری این جریان را چنین گزارش می کند که شخصی بر حسن بصـری
وارد شد و اظهار داشت وعیدیه خوارج مرتکبان گناهان کبیره را کافر بـر می شـمارند و گنـاه
کبیره را باعث خروج از دین می دانند ،مرجئه معتقدنـد بـا وجـود ایمـان هـیچ گنـاهی آسـیب
نرساند چنانکه با کفر نیـز هـیچ طـاعتی سـود نبخشـد ،رأی تـو چیسـت؟ حسـن در موضـوع
می اندیشید که واصل بن عطاء گفت :من معتقدم مرتکبان گناهان کبیره ،نه مـؤمن مطلـق
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است و نه کافر مطلق ،بلکه در جایگاهی بین آن دو جایگاه (منزلـة بـین المنـزلتین) اسـت،
سپس به کنار یکی از ستون های مسجد رفت و به گروهی از شاگردان حسن جـواب خـود را
تشریح کرد ،حسن گفت :واصل از ما کنـاره گرفـت لـذا او و پیـروانش معتزلـه نامیـده شـدند
(المغلوالوحل،شهرستایى،ج،9ص .)39اگرچه شکل گیری معتزلـه از مجلـس حسـن بصـری
صورت گرفت مع ذلک اندیشه های حسن بن مایه های فکری جریان معتزلـه را شـکل داد و
آنان در برخی اصول همان مشی او را دارند؛ لذا از اسالف معتزله و به قولی نخستین معتزلی
.)50
می باشد (تبصرةالعوامفیمعرف مقاال األیام،ص 
معتزله عقاید خود را بر پنج اصل استوار ساختهاند -1 :توحید -2 ،عدل -3 ،وعد و وعید-۴ ،
منزلة بین المنـزلتین -۵ ،امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر (مذروجالذیه ومعذادنالجذوهر،ج،6
ص229؛البدءوالتاریخ،ج،4ص .)952معتزله کسی را که در توحید مخالف آنان باشـد ،مشـرک و
اگر در صفات مخالفت کند ّ
مشبه و اگر در وعید با آنان مخـالف باشـد مرجئـه مـینامنـد (البذدءو
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التاریخ،ج،4ص.)952

 .2.0حدیث«التنالشفاعتیأهلالکبائرمنأمتی» 

معتزله مانند خوارج معتقدند مرتکبان گناهان کبیره ،اگر بدون توبه بمیرند ،در عـذاب جهـنم
َّ
مخلد هسـتند (مقاال اإلسذالمییوواخذتالفالمصذغیو،ص )925و شـفاعت را منکـر مـیباشـند
الوحل،ج،2ص.)633

(الفصلفیالمغلواألهواءو

روایت شده است« :مرتکبان گناهان کبیره امتم به شـفاعت مـن

از حسن بصری از پیامبر
نمیرسند» (تمهیداألوائذلو تغخذیصالذدالئل،ص591؛اإلیصذاففیمذایجذ اعتقذاده،الیجذوی
اعتقاده،الیجویالجهلبه،ص.)297

از

چنانکــه گذشــت امــام موســی بــن جعفــر و امــام رضــا از پدرانشــان از امــام علــی
نقل میکنند :شفاعت من برای اهل کبایر امتم میباشد (التوحید،ص570؛األمذالی،
پیامبر
صدوق،ص.)0

3۴

در حضور امام رضا از اعتقاد معتزله در عدم بخشوده شدن مرتکب گنـاه کبیـره سـخن بـه
میان میآید ،امام از امام صادق نقل میکند :قرآن برخالف سخن معتزله نازل شده است،
ُ ْ
َّ َّ َ َ ُ َ ْ
َّ
اس ََع ظل ِم ِه ْم (رعد« :)3/و بهراستی پروردگار تو
خداوند میفرمایدَ :و إِن َربك َّلو مغ ِف َر ٍة ل ِلن ِ
نسبت به مردم ـ با وجود ستمشان ـ بخشایشگر است» (التوحید،ص.)573

َ
َْ
َّ
ْ َّ َ ْ
ْ
ار» 
 .2.۶حدیث«یدخلق ِائدهمال َجن ة َویدخلأت َباعهالن َ 

جمع کثیری از معتزله معتقدنـد همـه کسـانی کـه بـر امـام علـی

خـروج کردهانـد گمـراه و

مستحق آتش دوزخ میباشند؛ اینان اما عایشه و طلحه و زبیر را استثنا میکنند

(الجملوالوصرة

لسیدالعترةفیحربالبصرة،ص.)33
حسن بصری از جندب از رسول خدا

نقل میکند که فرمود :شما با اقوامی مواجه خواهید

شد که پیشوای آنان در بهشت است و پیروان آنان در دوزخ ،گفتند :ای رسول خدا

! حتی اگر

عمل آنان را انجام دهند ،فرمود :حتی اگر عمل آنان را انجام دهند ،گفتند :چگونه ممکن است،
فرمود :پیشوای آنان به دلیل سابقه درخشان خود بر بهشت وارد میشوند و پیروان آنان بـه دلیـل
بدعتی که ایجاد کردند بر دوزخ درمیآیند (المعجماألوسط،ج،0ص.)930

محدثان اهل سنت مصداق این روایت را جنگ جمل و صفین میدانند ،چنانکه هیثمی ایـن
ص265ذ.)266

ائمه

در مواجهه با این اعتقاد به احادیث پیامبر

که با امام علی

اشاره میکنند که طی آن تمام کسانی

درآویختند در جبهه باطل قرار میگیرند .امـام صـادق

در پاسـخ بـه سـؤال

تعدادی از اهل بصره ـ که طرفدار سران جمـل بودنـد ـ دربـاره پیکـار علـی

بـا طلحـه و زبیـر و

عایشه ،از پیامبر

نقل میکند که آن حضرت ،امام علی

را به پیکار بـا نـاکثین و قاسـطین و

مارقین مأمور کرد (مواق آللبیطال ،ج،5ص.)226-225

نیز امام صادق از رسول خدا نقل میکند که به ّامسلمه فرمود :بشنو و شاهد باش،
این علی بن ابی طالب سید مسلمانان ،امام متقیان ،پیشـوای پاکیزگـان و سـپید چهـرهگـان و
پیکارکننده با نـاکثین و قاسـطین و مـارقین اسـتّ ،امسـلمه سـؤال میکنـد اینـان چـه کسـانی
هستند؟ پیامبر فرمود :ناکثین کسانی هستند که در مدینه با علـی بیعـت میکننـد و در
بصره بیعـت میشـکنند ،قاسـطین معاویـه و پیـروانش میباشـند و مـارقین نهروانیهـا هسـتند

اهلبیتباروایا سایرفرقاسالمی
گویههایمواجهه 


حدیث را تحت باب «فیما کان فی الجمل و صفین و غیرهما» ذکـر میکنـد (مجمذعالزوائذد،ج،0

(معاییاألخبار،ص.)275

بنابراین با ارائه روایت صحیح از جانـب امـام صـادق
بصری برساخته جاعالن حدیث میباشد.

تردیید نمیباشـد کـه روایـت حسـن

3۵

َ ْ ََ َ ْ ق
ما »...
م ِعل 
ن  کت 
 .2.2حدیث«م 

در منابع روایی اهل سنت از پیامبر نقل شده است« :هر کس علم خود را پنهـان بـدارد در
روز قیامت لجامی از آتش بر دهان او زده میشود» (مسوداحمذد،ج،2ص511؛سذووابذو ماجذ ،
ج،9ص10؛المستدرکعغیالصحیحیو،ج،9ص)972

شخصی در حضور امام باقر

این روایـت را بـه نقـل از حسـن بصـری از پیـامبر

گـزارش

َ ُ ُْ
میکند ،امام میفرماید :وای بر او ،دروغ است ،چراکه خداوند میفرمایـد :قال َرجل مؤمِن
َ َ ُْ
ْ
َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ً َ ْ ُ َ َ ِّ َّ ُ
اَّلل (غذافر« :)27/مـردی مـؤمن از
آل ف ِْرع ْون یكت ُم إیمانه أ تقتلون رجرل أن یقرول رّب
مِن ِ
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3۶

ُ
خاندان فرعون که ایمان خود را نهان میداشـت ،گفـت :آیـا مـردی را مـیکشـید کـه مـیگویـد:
پروردگار من خداست؟» (بصائرالدرجا ،ج،9ص.)97
اکثر معتزله تقیه را بر امام روا نمیدانند (تبصذرةالعذوامفذیمعرفذ مقذاال األیذام،ص)271
ظاهرا حسن بصری نیز با استناد به روایـت یـاد شـده ،اظهـار علـم واقعـی را در هـر شـرایطی الزم
دانسته و تقیـه را روا نمیدانسـت .امـام بـاقر بـا اسـتفاده از آیـات قـرآن سـوء فهـم را از روایـت
رسولخدا زدوده و تقیه را اصلی قرآنی میداند که طبق آن با توجه به شرایط زمانی و مکانی بر
مؤمن جایز بلکه واجب است.
-4غالت 

غالت کسـانی هسـتند کـه بـه الوهیـت ائمـه معتقـد شـدند و محرمـات شـریعت را مبـاح
میدانستند و فرایض شریعت را از وجوب ساقط میکردند (الفرقبیوالفرقوبیانالفرقذ الواجیذ 
موهم،ص)90؛ آنان میگفتند :هر کس امام را شـناخت هرچـه خواسـت انجـام دهـد (المقذاال و
الفرق،ص.)61
غالت برای توجیه اباحهگری خود از سویی آیات را مطابق هوی و هوس خود توجیه میکردند
و از سویی دیگر روایات را تحریف میکردند.
شیخ صدوق نقل میکند که به امـام صـادق عرضـه میشـود :ایـن پلیـدها از پـدرت نقـل
میکنند که فرمود :هرگاه معرفت به دست آوردی هرچه خواستی انجام ده ،آنان بـه ایـن واسـطه
هر گناهی را حالل میشمارند ،امام صادق میفرماید :خـدا آنـان را لعنـت کنـد ،پـدرم چنـین
نگفت ،بلکه فرمود :هرگاه حق را شناختی ،هر عمل نیکی را که خواستی انجام ده ،از تو پذیرفتـه
میشود (معاییاألخبار،ص.)979-972

میگویـد :از شـما چنـین روایتـی نقـل شـده

بنا بر روایت شیخ کلینی ،راوی به امام صادق
است (الکافی،ج،2ص.)535
اگرچه در روایت نامی از غالت به میان نیامده ،اما با عنایت به ویژگی رفتاری شـاخص آنـان ـ
روحیه اباحهگری ـ تردیدی نیست که روایت متوجـه آنـان میباشـد و امـام بـه تحریـف معنـوی
حدیث اشاره کرده و معنای معقول و صحیح آن را ارائه میکند.
-5اهلحدیث 

شهرستایى،ج،9ص.)254-253

زعیم اصحاب حدیث احمد بن حنبل می باشد پیش از آنکه وی زعامت را بر عهده بگیرد،
آنان در زمینه عقاید فرقه ها و جریان های گوناگونی بودند و اصـولی را کـه احمـد بـن حنبـل
نگاشت و آنان را بر آن اصول یکپارچه کرد ،موردقبول پیشنیان نبود ،این اصـول بـه هنگـام
دگرگونی اوضاع در دوره متوکل که همراه با امام احمد بود ،انتشار یافت (بحوثفذیالمغذلو
الوحل،ج،1ص21؛رسائلومقاال ،ج،3ص .)972از پیشنیان «اصحاب حدیث » فرقه ای با نام
«حشویه» بوده که مذهب مستقلی نیستند ،بلکه لقب تحقیرآمیزی اسـت کـه بـه «اصـحاب
حدیث » دادند زیرا به « ّ
تجس م» و «تشـبیه» خداونـد معتقـد بودنـد ،بـه ظـواهر روایـات توجـه
نقل می کردند (المغلوالوحذل،شهرسذتایى،
می کردند و احادیث برساخته را از رسول خدا
ج،9ص927-929؛شرحاألسذاسالکبیذر،ج،9ص956-955؛فرهوذ فذرقاسذالمى،ص.)941
همچنین برخی از عالمان جریان های پیش گفته گذشته از مشی خارجی ،ارجائی و اعتزالـی
ً
به دلیل وجود گرایش اخباری در زمره محدثان اهل سنت نیز محسوب گردنـد؛ مـثال حسـن
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«اهل الحدیث» به کسانی گفته می شود که در حفظ ،نقل و تدوین حدیث ممارست دارند
(رسائلومقاال ،ج،3ص .)977شهرستانی می نویسد :از این رو اهل حدیث به این نام خوانده
می شوند که به تحصیل احادیث و نقل اخبار توجه دارند و خبر و روایـت را بـه قیـاس جلـی و
خفی باز نمی گردانند؛ در مقابل آنان اهل رأی قرار دارند ،به این نام خوانـده می شـوند چـون
بیشتر توجهشان معطوف به قیاس و معنایی است که از احکام اسـتنباگ می شـود و چـه بسـا
قیاس جلی را بر اخبار مقدم بدارند .شهرستانی در ادامه اصحاب حدیث را اهل حجاز می داند
که عبارتاند از :اصحاب مالو بن انس ،اصحاب محمد بن ادریس شافعی ،اصحاب سفیان
ثوری ،اصحاب احمد بن حنبل و اصحاب داود بن علی بن محمد اصفهانی (المغلوالوحذل،
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بصری ـ برخالف اهل حدیث ـ از قائالن به اختیار انسان می باشد؛ مع ذلک به دلیل اهمیـت
جایگاه حدیثی وی در میان اهل سنت ،برخی کوشیده اند اعتقاد وی به اختیار را منکر شوند
(المغلوالوحل،شهرستایى،ج،9ص.)39

برخی از مهمترین عقاید اهل حدیث عبارت است از -1 :خداوند بر عرش خـود میباشـد و او
چهره ،دست ،پا ،چشم و گوش بدون کیفیـت دارد؛  -2هـیچ خـالقی جـز خداونـد وجـود نـدارد و
گناهان و اعمال بن دگان را خداوند خلق میکند؛  -3مؤمنـان خداونـد را در روز قیامـت بـا چشـم
5
میبینند؛ چنانکه ماه را در شب چهارده میبینند.
غالب روایات شبههانگیز کالمی که در میان اهـل سـنت وجـود دارد متعلـق بـه جریـان اهـل
حدیث میباشد ،زیرا چنانکه گذشت عمده فعالیتهای دینی آنان تحصیل احادیـث و نقـل اخبـار
بوده است ،اما از آنجا که ماهیت این پژوهش ،استقصای تمام موارد نمیباشد ،تنها به نمونههایی
چند از مواجهه اهلبیت با این احادیث میپردازیم:
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َّ ْ ْ
َ
م» 
ون َر َّبه ْ 
نیزور 
انالمؤ ِم ِنی َ 
 .0.0حدیث« 

اهل سنت از پیامبر نقل کردهاند« :اهـل بهشـت پروردگارشـان را هـر روز جمعـه در تخـت
آغشته به کافور زیارت میکنند» (کشفاألسراروعدةاألبرار،ج،7ص)261؛ مقاتل بن سلیمان این
حدیث را بدون اسناد به پیامبر در تفسیر خود ذیل آیه  3۵سوره قمر آورده است (تفسیرمقاتل
بوسغیمان،ج،5ص.)994
َ
ْ
ْ
َ
از عکرمه ذیل آیه ل َِّّلی َن أ ْح َس ُنوا ُ
ادة « :برای کسانی که کـار نیکـو کـردهانـد،
اْلسىن َو ِزی
َ
َّ
نیکویی [بهشت] و زیاده [بر آن] است» (یویس )23/نقـل شـده اسـتِ ﴿ :للـذی َن أح َس ُـنوا﴾ :یعنـی
َ َ َّ َّ
کسانی که «ال ِإله ِإال الله» میگویند ،پاداش آنان ﴿ال ُحسنی﴾ یعنی بهشت و ﴿ ِزیـ َاد ﴾،یعنـی دیـدن
چهره خداوند کریم است» (فتحالباری،ج،7ص.)232
عبدالسالم بن صالح هروی گوید :به امام رضا عرض کردم نظـر شـما دربـاره حـدیثی کـه
اهل حدیث روایت میکنند« :مؤمنان در بهشت پروردگارشان را زیارت میکنند» چیست؟ امام
فرمود :ای اباصلت! خداوند بلند مرتبه و واال پیامبرش محمد را بـر همـه مخلوقـاتش اعـم از
پیامبران و فرشتگان برتری داد و طاعتش را هم ردیف طاعت خود و پیرویاش را پیروی از خود و
 .1برای دیگر عقاید این جریان ر.ک :مق ال لاإلسالمیی لالاختال لالمصةی  ،صص.291-29۶

.0.۶حدیث«رؤیتخدادرخوابوآخرت» 

احادیث فراوانی در کتابهای اهل سنت درباره رؤیت خداوند در بیداری و خـواب و در آخـرت
نقل گردیده است؛ از جمله:
ابوهریره نقل کرده اسـت« :مـردم گفتنـد:ای رسـول خـدا! آیـا مـا پروردگارمـان را روز قیامـت
میبینیم؛ پیامبر فرمود :آیا در ماه شب چهارده که در مقابلش ابری نیست تردید دارید؛ گفتند:
خیر ای رسول خدا! فرمود :آیا در خورشید که در مقابلش ابری نیست تردید دارید؛ گفتنـد :خیـر،
فرمود :او را چنین میبینید» (صحیحالبخاری،ج،9ص.)914
ابن عباس از رسول خدا نقل کرده است« :پروردگارم ،شب هنگام در بهترین صـورت نـزد
من آمد؛ (ابن عباس) گوید :گمان میکنم پیامبر فرمود :در خواب آمـد( »...سذووالترمذیی،
ج،4ص.)55
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مالقاتش را مالقات خود قرار داد و فرمود« :هر کـس از پیـامبر فرمـان َبـ َرد ،در حقیقـت ،خـدا را
فرمان برده» (یساء )77/و فرمود« :در حقیقت ،کسانی که با تو بیعت میکنند ،جز این نیست که
با خدا بیعت میکنند ،دست خدا باالی دستهای آنان است» (فتح )97/و رسول خدا فرمود:
«هر کس من را در حیـاتم یـا بعـد از وفـاتم زیـارت کنـد ،خداونـد را زیـارت کـرده اسـت»؛ جایگـاه
پیامبر در بهشت برترین جایگاه است ،پس هر کـس او را در جایگـاهش زیـارت کنـد ،خداونـد
بلندمرتبه و واال را زیارت کرده است .عبدالسالم گوید ،گفتم ای پسر رسـول خـدا معنـای ایـن
َ َ َّ َّ
روایت که اهل حدیث نقل کردهاند« :ثواب ال ِإل َـه ِإال الل ُـه دیـدن چهـره خداونـد اسـت» چیسـت؟
امام فرمود :ای اباصلت! هر کس خداوند را به چهرهای چون چهرهها توصیف کند ،کافر شده
است؛ چهره خداوند انبیا و رسوالن و حجتهای او میباشند ،کسانی که به وسیلۀ آنان به خداوند
و دین و معرفتش توجه میشود و خداوند فرموده« :هر چه بر [زمین] است فانی شونده اسـت؛ و
ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی خواهد ماند (الرحمو )23-20/و فرموده« :جز ذات او همه
ِ
چیـز نــابود شــونده اســت» (قصذذص)77/؛ بنــابراین نگــاه بــه انبیــا و رســوالن و حجتهــای او در
جایگاههایشان ثوابی سترگ برای مؤمنان در روز قیامت میباشد» (التوحید،ص.)990-997
امام رضا با بهرهگیری از محکمات آیات و روایات رسول خدا برداشـت ناصـوابی کـه از
روایت «زیارت خداوند» در میان مفسران تابعین و محـدثان عامـه مطـرح بـود ،اصـالح و مفهـوم
صحیح آن را تبیین کردند.
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نیز از ایشان نقل شده است که ...« :شب برای نماز برخاستم و وضو ساختم و نمـازی کـه بـر
من مقدر بود ،انجام دادم ،در هنگام نماز خواب بر من چیره شد؛ ناگهان خداونـد بلندمرتبـه را در
بهترین صورت دیدم( »...همان،ج،4ص.)53
بر پایه این قبیل روایات است که برخی از بزرگان اهل سنت گفتهانـد« :علمـا بـر جـواز رؤیـت
خداوند و صحت آن اجماع دارند» (شرحصحیحمسغم،ج،94ص24؛فتحالباری،ج،92ص.)652
حنبل (التبیانفی
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برخی بزرگان مدعی شدهاند خداوند را در خواب مالقات کردهاند :احمد بن
آدابحمغ القرآن،ص )220و ابوحامد غزالی (الةدیر،ج،99ص )941از جمله این افراد هستند.
ابراهیم کرخی گوید« :به امام صادق عرض کردم :کسی پروردگـارش را در خـواب ببینـد،
حکمش چیست؟ امام فرمود :او کسی اسـت کـه دیـن نـدارد؛ خداونـد بلندمرتبـه و واال نـه در
خواب و نه در بیداری ،نه در دنیا و نه در آخرت دیده نمیشود» (األمالی ،صدوق،ص)397؛ سـخن
امام ناظر به اخباری است که در خصوص رؤیت خداوند در میان اهل سنت رایج میباشد.
عالمه مجلسی میگوید :شاید مراد امام از جمله «او کسی است که دین ندارد» این اسـت
که او در آن رؤیا دروغ میگوید یا چون مجسمهگرا است بر او وانمود گردیـد یـا ایـن رؤیـا از جانـب
شیطان است و بیان این سخن داللت دارد چنـین شخصـی بـه جسـمانیت خداونـد معتقـد اسـت
(بحاراألیوار،ج،5ص.)62

.0.2

َّ َ ْ َ َ ْ ْ
َ َ
لطیور» 
اص ِ 
احالمؤ ِم ِنی َ 
انأرو 
حدیث« 
ن ِفیحو ِ

مسلم در صحیح خود از مسروق نقل کرده اسـت« :از ابـن مسـعود تفسـیر ایـن آیـه را سـؤال
کردیم« :و کسانی را که در راه خدا کشته شدند مرده مپندار ،بلکـه زندگانانـد و نـزد پروردگارشـان
روزی داده میشوند» (آلعمران)931/؛ ابن مسعود گوید :ما درباره آیه از پیامبر

سؤال کـردیم،

فرمود :ارواح آنان در درون پرندگان سبز رنگی است که آشـیانههایی آویـزان بـه عـرش دارنـد و از
بهشت هر جا بخواهند میروند و بـه آنهـا بـاز میگردنـد؛ خداونـد شـهدا را آگـاه کنـد و گویـد :آیـا
خواستهای دارید؟ گویند :چه بخواهیم درحالیکه هر جا بخواهیم میرویم! خداوند سه بـار تکـرار
ً
میکند؛ شهدا چون میبینند که دائما از آنان درخواسـت میشـود ،گوینـد :خـدایا! ارواح مـا را بـه
اجساد ما بازگردان تا بار دیگر در راه تو کشته شـویم؛ خداونـد چـون میبینـد آنـان حـاجتی ندارنـد

۴1

رهایشان میکند» (صحیحمسغم،ج،3ص.)67-61

نیز از ابن عباس نقل شده است« :رسول خدا فرمود :هرگاه بـرادران شـما در جنـگ
ُ
ا حد به شهادت می رسند ،خداوند ارواحشان را در درون پرندگان سبز رنگی قرار دهـد کـه بـه
رودخانه های بهشت وارد می شوند و از میوه هایش می خورند و بـه آشـیانه هایی کـه از جـنس
طال و از سایه عـرش آویـزان هسـتند بـاز می گردنـد؛ آنگـاه کـه پـاکی خـوراک و نوشـیدنی و
استراحتگاه را می یابن د ،گویند :چه کسی از جانب ما به برادرانمان می رساند که در بهشـت
زنده هستیم و به ما روزی داده می شود تا آنان جهاد را فرونگذارنـد و بـه هنگـام جنـگ روی
نگردانند؛ خداوند سبحان می گوید :من از جانب شما به آنان اطالع مـی دهم»؛ لـذا خداونـد
َّ َ ُ ُ
َر
َ َ َْ َ
َّ
ِ
اَّلل ِ( ...آلعمذران« )931/هرگـز
یل
ب
س
ِف
وا
ل
ت
ق
ین
اَّل
نب
س
این آیه را فرو فرستاد :و ال َت
ِ
ِ
ِ
ِ
لبیداود،ج،9ص433؛المستدرک
کسانی را که در راه خدا کشته شده اند ،مرده مپندار( »...سوو 
عغیالصحیحیو،ج،2ص77وص217ذ.)210
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ّ
وقتی از اهلبیت درباره این روایـات سـؤال میشـود ،آنهـا را صـحیح نمیداننـد؛ ابـو والد
ّ
حناگ گوید« :به امام صادق عرضه داشتم :فدایت شوم! روایت میکنند کـه ارواح مؤمنـان در
چینهدان پرندگان سبز رنگی اطراف عرش هستند ،امام فرمود :مؤمن نزد خداوند بزرگـوارتر از
آن است که روحش را در چینهدان پرندگان قرار دهد ،روح مؤمن در بدنهایی چـون بدنهایشـان
هستند» (الکافی،ج،6ص.)255
نیز ابو بصیر به امام صادق عرضه میدارد« :ما درباره ارواح مؤمنان میگوییم در چینهدان
پرنـدگان سـبز رنگــی هسـتند کـه در بهشــت میگردنـد و بــه آشـیانههایی کـه زیــر عـرش هســتند
بازمیگردند؛ امام فرمود :چنین نیست؛ چراکه در این صورت در چینـهدان پرنـدگان نخواهنـد
بود؛ پرسیدم :پس کجا هستند؟ فرمود :در گلستانی با همین صورت جسمانی که دارند در بهشت
هستند» (همان،ج،6ص.)254
امام صادق این قبیل روایات را که مستلزم تناسخ ارواح مؤمنان میباشد ،بیپایه و مجعول
میداند و اندیشه صحیح را که عبارت است از قرار گرفتن ارواح مؤمنان در قالب مثـالی یـا همـین
اجساد ،عرضه میدارد.
َّ
َ ْ َ
ْ
نأ ِّم ِه» 
نش ِقی ِفی َبط ِ 
حدیث«الش ِقیم 
.0.4
َ ْ َ
َّ
ْ
ـه»« :شـقی
ـنأ ِّم ِ
نش ِقی ِفی َبط ِ 
در مصادر روایی معتبر فریقین نقل شده است« :الش ِقیم 

کسی است که در شکم مادرش (قبل از تولد) شقاوت برای او مقدر گردیده است» (صحیحمسغم،

۴1

ج،7ص554؛التوحید،ص)643؛ اهـل سـنت حـدیث را از ابـن مسـعود نقـل کردهانـد؛ لـذا برخـی
جریانهای مفوضه ـ که منکر جبر انسان هستند ـ مانند نظامیه ،حدیث را برسـاخته ابـن مسـعود
میدانند (المغلوالوحل،شهرستایى،ج،9ص .)02در میان اهل سنت جریانهای جبریه حدیث را
صحیح انگاشته و به قضای الزم و قدر حتمی خدا در سعادت و شـقاوت انسـانها و عـدم امکـان
تغییر معتقد میباشند (مفاتیحالةی ،ج،97ص .)657نیز از ابوهریره از پیـامبر نقـل کردهانـد:
«تو آنچه برایت مقدر شده را مالقات میکنی» (صحیحالبخاری،ج،3ص )991و به قول حافظ:
که ای عزیز کسی را که خواریست نصیب

حقیقت آنکه نیابد به زور منصب و جاه

به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کــــــرد

گلیم بخت کسی را که بافتنـــــد سیاه
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محمد بن ابی عمیر گوید :از امام موسی بن جعفر درباره معنای این حدیث رسول خدا
سؤال کردم« :شقی کسی است که در شکم مادرش (قبل از تولد) شقاوت برای او مقـدر گردیـده
است و سعید کسی است که در شکم مادرش (قبل از تولد) سعادت برای او مقـدر گردیـده اسـت؛
امام فرمودند :شقی کسی است که در شکم مادر ،خدا میداند عمل انسانهای شقی را انجام
میدهد و سعید کسی است کـه در شـکم مـادر ،خـدا میدانـد عمـل انسـانهای سـعید را انجـام
میدهد» (التوحید،ص.)643
امام کاظم ضمن صحه گذاردن بر حدیث نبوی  ،فهم مبتنی بر قضا و قدر حتمی خـدا
و عدم تأثیر انسان در سرنوشت خویش را رد کردهاند و سعادت و شقاوت انسانها در شکم مادران
ً
را صرفا مربوگ به علم الهی میدانند.
.0.5

ْ َ
ْ ٌ
ی َرح َم ة» 
حدیث« ِاخ ِتالفأ َّم ِت 

نقل شده است« :اختالف میان امتم

در کتابهای روایی و تفسیری اهل سنت از پیامبر
رحمت است» (شرحصحیح مسغم،ج،99ص19؛الجامعألحکذامالقذرآن،ج،5ص941؛الجذامع
الصةیر،ج،9ص.)57

عبدالمؤمن انصاری گوید :به امام صادق

عـرض کـردم :گروهـی از رسـول خـدا

کردهاند« :اختالف میان امتم رحمت است»؛ امام

۴2

فرمود :درست گفتهاند ،گفتم :اگر اختالف

آنان رحمت باشد پس اجتماع آنان عذاب خواهد بود؛ امام
فهمیدی و فهمیدهاند ،نیست؛ مراد پیامبر

نقـل

فرمود :معنـای حـدیث آنطـور کـه

سـخن خداونـد عزوجـل اسـت« :پـس چـرا از هـر

فرقهای از آنان ،دستهای کوچ نمیکنند تا [دستهای بمانند و] در دیـن آگـاهی پیـدا کننـد و قـوم
خود را -وقتـی بهسـوی آنـان بازگشـتند بـیم دهنـد -باشـد کـه آنـان [از کیفـر الهـی] بترسـند؟»
(توبه )122/خداوند آنان را امر کرده بهسوی رسول خدا

کوچ کنند و آمدوشد داشته باشند و از

او بیاموزند سپس نزد قومشان باز گردند و بـه آنـان تعلـیم دهنـد ،مـراد پیـامبر

از «اخـتالف»،

رفتوآمد به سرزمینها است و نه اختالف در دین؛ زیرا دین واحد است» (معاییاألخبار،ص.)940

ُ َ
َ ْ َََ َْْ ُ
راغب اصفهانی درباره «اختالف» درآیات :فاختلف اْلحزاب (مذریمَ ،)60/و ال یزالرون
َْ
َُْ
ُ
ْ ُ َْ َ ُ
ِك ْم (روم )22/مینویسد :یعنی کسی در
ُمتلِ ِف َ (هودَ ،)997/و اختِلف أل ِسنتِك ْم َو ألوان
ْ
َّ
لف
رفتار و گفتارش روشی غیر از [متفاوت بـا] روش دیگـری پیشـه کنـد؛ و در آیـه ِإِن ِِف اخرتِ ِ
َّ َ َّ
هار (یویس )3/به معنای آمدن هر یک از شب و روز در پی دیگـری اسـت (المفذردا 
اللی ِل و انل ِ

فیغری القرآن،ص.)245-244

هر یک از شب و روز در پی دیگری آوردهاند.

َ ُ َ َّ
َ َ َ
رو اَّلی جعرل
الخلفـة» را در آیـه و ه
فیروزآبادی (الق مرسلالمحییع ،ج ،3ص )13۶واژۀ « ِ
هار خِلْ َف ًة (فرقان )32/اسم یا مصدر از «االخـتالف» بـه معنـای « ّ
اللَّی َل َو انلَّ َ
تـردد» (رفتوآمـد)

ذکر کرده است.
ّ
البحریو،ج،4ص« )45اختلف من موضع إلی موضـع» را بـه معنـای «تـردد»

طریحی (مجمع
َْ
َ ْ ََ َ َ
ََّ
َ َ َ ْ َ
ْ
اب ِإحدیالثمان» (هر که به مسجد رفتوآمـد کنـد بـه
ف ِإلیالمس ِج ِدأص 
ناختل 
آورده و حدیث «م ِ 
یکی از هشت فایده نایل شود) شاهد این معنا ذکر میکند.
بنابراین امام «اختالف» در حـدیث پیـامبر را بـه معنـای رفتوآمـد معنـا کردهانـد و نـه
اختالف در دین تا مخاطب دچار تحیر نشود.

اهلبیتباروایا سایرفرقاسالمی
گویههایمواجهه 


َّ
زمخشری (الکشاف،ج،9ص )297و طبرسـی (مجمذعالبیذان،ج،9ص )557ذیـل آیـه إِن ِِف
َ ْ
َ ْ
َّ
السماوات َو ْاْلَ ْ
لف اللَّیل َو انلَّ
هار (بقره« )935/اختالف» را به معنای آمـدن
ت
اخ
و
ض
ر
خل ِق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

نتیجهگیری 


بر اساس آنچه گذشت جریانهای کالمی شـکل گرفتـه پـس از رحلـت پیـامبر خـاتم  ،در
معارف خداشناسی ،راهنماشناسـی ،انسـانشناسـی و معادشناسـی عقایـدی متفـاوت بـا یکـدیگر
داشتند و چون هر یک برای توجیه و تبیین دیدگاههای اعتقادی خود از مراجعه به آیات و روایـات

۴3

ناگزیر بودند ،گاهی مواجهه آنان با کتاب و سنت متأثر از اندیشههای پیش ساخته آنـان بـود ،لـذا
گذشته از تأویل ناصواب آیات ،متون پارهای روایـات را حـذف و پـارهای دیگـر را بـافهمی ناسـازوار
مواجه میکردند و برخی متون را جعل میکردند .اهلبیت چنـین بـو د کـه ـ کـه وارثـان علـم
نبوی و محیط بـر تمـام روایـات میباشـند ـ اگـر روایتـی دچـار حـذف و افتـادگی بـود ،تـرمیم
میکردند و اگر روایت دچار سوء برداشت شـده بـود ،فهمـی صـحیح از آن ارائـه میکردنـد و اگـر
روایتی جعل شده بود ،با ادله عقلی و نقلی موارد جعل را آشکار میساختند.
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.8
.9

قرآنکریم ،ترجمه :فوالدوند ،محمدمهدی ،تهران ،دار القرآن الکریم 1۴1۵ ،هـ.ق؛
ّ
اصولالسنة ،الشیبانی ،احمد بن محمد بن حنبل ،جده ،دار المنار1۴11،هـ.ق؛
االمالی ،الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علـی ،بیـروت ،اعلمـی ،چـاپ پـنجم 1۴11،هــ.ق/
 13۶2هـ.ش؛
االمالی ،الطوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن ،قم ،دار الثقافة 1۴1۴ ،هـ.ق؛
االنصاففیمایجباعتقاده،الیجوزاعتقاده،الیجوزالجهلبه ،بابن الباقالنی ،ابوبکر
محمد الطیب بن محمد القاضی ،بیروت ،دار الکتب العلمیة 1۴2۵ ،هـ.ق؛
بحاراالنوارالجامعةلدرراخباراالئمةاالطهار ،مجلسی ،محمدباقر ،چاپ دوم ،بیـروت،
مؤسسة الوفاء 1۴13 ،هـ.ق؛
بحوثفیالمللوالنحل ،سبحانی ،جعفر ،قم ،مؤسسة النشر السالمی ـ مؤسسة المام
الصادق ،بیتا؛
البدءوالتاریخ ،مطهر بن طاهر المقدسی ،بور سعید ،مکتبة الثقافة الدینیة ،بیتا؛
بصائرالدرجاتفیفضائلآلمحمد ،صفار ،محمد بن حسـن ،محقـق :محسـن بـن
عباسعلیکوچه باغی ،قم ،مکتبة آیة الله المرعشی النجفی 1۴1۴ ،هـ.ق؛
تاریخاالسالمووفیاتالمشاهیرواالعالم ،الذهبی ،شـمسالـدین محمـد بـن احمـد،
تحقیـق عمـر عبدالســالم تــدمری ،بیـروت ،دار الکتــاب العربــی ،گ الثانیـة 1۴13 ،هـــ.ق/
1993م؛
تاریخاالمموالملوک ،الطبری ،ابوجعفر محمد بن جریر ،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم،
بیروت ،دار الترا  ،گ الثانیة19۶7/1387 ،؛
تــاریخبغــداد ،الخطیـب البغــدادی ،ابــوبکر احمــد بــن علــی ،دراســة و تحقیـق :مصــطفی
عبدالقادر عطا ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،الطبعة األولی 1۴17 ،هـ.ق 1997 /م؛
تاویلمختلفالحدیث ،ابن قتیبة دینوری ،ابومحمد عبدالله بن مسلم ،بیروت ،دار الکتب
العلمیة ،بیتا؛
تبصرةالعوامفیمعرفةمقاالتاالنام ،حسنی رازی ،سـید مرتضـی بـن داعـی ،تهـران،
انتشارات اساطیر ،چاپ دوم 13۶۴ ،هـ.ش؛

۴۵
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۴۶

 .1۵التبیانفیآدابحملةالقرآن ،النووی ،محیالدین ،بیروت ،دار ابن حزم ،الطبعة الثالثة،
1۴1۴؛
بنسلیمان ،مقاتل بن سلیمان بلخی ،بیروت ،دار احیاء الترا 1۴23 ،هـ.ق؛
 .1۶تفسیرمقاتل 
 .17تمهیداالوائلوتلخیصالدالئل ،ابن الباقالنی ،ابوبکر محمد الطیب بن محمـد القاضـی
المعروف ،تحقیق :الشیخ عمادالدین احمد حیدر ،بیروت ،مؤسسة الکتـب الثقافیـة ،الطبعـة
الثالثة1993 /1۴1۴ ،م؛
 .18التوحید ،الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علی ،محقق :هاشم حسینی ،قم ،جامعـه مدرسـین،
1398ق هـ.ق؛
 .19الجامعالصغیر؛ سیوطی ،جاللالدین ،الطبعة االولی ،بیروت :دارالفکر 1۴11 ،هـ.ق؛
 .21الجامعالحکامالقرآن ،قرطبی ،محمد بن احمد ،تهران ،ناصرخسرو 13۶۴ ،هـ.ش؛
 .21الجملوالنصرةلسیدالعتـرةفـیحـربالبصـرة ،محمـد بـن محمـد نعمـان ،محقـق:
میرشریفی ،علی ،قم ،کنگره شیخ مفید 1۴13 ،هـ.ق؛
 .22الحورالعین ،حمیری ،ابوسعید بن نشـوان ،تحقیـق و تعلیـق :مصـطفی ،کمـال  ،تهـران،
بینا 1972 ،م؛
 .23الخصــال ،ابــوجعفر محمــد بــن علــی الصــدوق ،محقــق :غفــاری ،علیاکبــر ،قــم ،جامعــه
مدرسین 13۶2 ،هـ.ش؛
 .2۴رجالالکشی(اختیارمعرفةالرجال) ،کشی ،محمد بن عمر ،محقق/مصـحح :طوسـی،
محمد بن حسن و مصطفوی ،حسن ،مشهد ،مؤسسة نشر دانشگاه مشهد 1۴19 ،هـ.ق؛
 .2۵رســائلومقــاالت ،ســبحانی ،جعفــر ،قــم ،مؤسســة المــام الصــادق  ،چــاپ دوم،
1۴2۵هـ.ق؛
 .2۶سننابنماجة ،القزوینی ،محمد بن یزید ،تحقیق :عبـدالباقی ،محمـد فـؤاد ،بیـروت ،دار
الفکر ،بیتا؛
ابیداود ،السجستانی ،ابوداود ابن االشعث ،تحقیق :سـعید محمـد اللحـام ،بیـروت،
 .27سنن 
دارالفکر 1۴11 ،هـ.ق؛
 .28سننالترمذی ،الترمذی ،محمد بن عیسـی ،تحقیـق :عبـدالوهاب عبـداللطیف ،بیـروت،
دارالفکر ،گ الثانیة 1۴13 ،هـ.ق؛
 .29سننالدارقطنی ،الدارقطنی ،علی بن عمر ،بیروت ،دار الکتب العلمیة 199۶ /1۴17 ،م

اهلبیتباروایا سایرفرقاسالمی
گویههایمواجهه 


 .31السننالکبری ،احمد بن حسین بن علی البیهقی ،بیجا ،دار الفکر ،بیتا؛
 .31شرحاألسا الکبیر ،شرفی ،احمد بن محمد بن صـالح ،تحقیـق :دکتـر احمـد عـارف،
صنعاء ،دار الحکمة الیمانیة 1۴11 ،هـ.ق؛
 .32شرحصحیحمسلم ،النووی ،محیالدین ،بیروت ،دار الکتاب العربی 1۴17 ،هـ.ق؛
 .33صــحیحالبخــا ری ،البخــاری ،محمــد بــن اســماعیل ،بیــروت ،دار الفکــر 1۴11 ،هـــ.ق /
1981م؛
 .3۴صحیحمسلم ،القشیری النیسابوری ،مسلم بن الحجاج ،بیروت ،دار الفکر ،بیتا؛
 .3۵الغدیرفیالکتابوالسنةواالدب ،امینی ،عبدالحسین ،بیـروت ،دارالکتـاب العربـی ،گ
الرابعة 1397 ،هـ.ق1977 /م؛
 .3۶فتحالباری ،شهابالدین بن حجر العسقالنی ،بیروت ،دارالمعرفة ،الطبعة الثانیة ،بیتا؛
 .37الفرقبینالفرقوبیانالفرقةالناجیةمنهم ،بغدادی ،عبدالقاهر ،بیـروت ،دار الجیـل-
دار اآلفاق 1۴18 ،هـ.ق؛
 .38فرهنگفرقاسالمی ،مشـکور ،محمـدجواد ،مشـهد ،آسـتان قـدس رضـوی ،چـاپ دوم،
 1372هـ.ش؛
 .39الفصلفیالمللواالهواءوالنحل ،ابن حزم اندلسی ،ابومحمدعلی بن احمد بن سـعید،
تعلیق :احمد شمس الدین ،بیروت ،دار الکتب العلمیة 1۴1۶ ،هـ.ق؛
 .۴1الفقهاالبسط ،ابوحنیفه ،النعمان بن ثابت ،تحقیق :شیخ زاهد کوثری ،بیروت ،دار الکتـب
العلمیة 1۴2۵ ،هـ.ق؛
 .۴1القامو المحیط ،الفیروزآبادی ،محمد بن یعقوب ،بیجا ،بینا ،بیتا؛
الکافی ،محمد بن یعقوب کلینی ،تصحیح :غفـاری ،علیاکبـر و آخونـدی محمـد ،تهـران،

.۴2
دارالکتب االسالمیه ،چاپ چهارم 1۴17 ،هـ.ق؛
 .۴3کتابسلیمبنقیس ،هاللی ،سلیم بن قیس ،تحقیق :محمدباقر انصاری زنجانی ،ایران،
قم 1۴1۵ ،هـ.ق؛
 .۴۴الکشافعنحقائ غوامضالتنزیل ،زمخشری ،محمـود ،بیـروت ،دار الکتـاب العربـی،
چاپ سوم 1۴17 ،هـ.ق؛
 .۴۵کشفاألسراروعدةاألبرار ،میبدی ،رشیدالدین احمد بن ابی سعد ،تحقیق :علی اصـغر

۴7
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۴8

حکمت ،تهران ،انتشارات امیر کبیر ،چاپ پنجم 1371 ،هـ.ش؛
 .۴۶لسانالعرب ،ابن منظور ،محمد بن مکرم ،محقق  /مصحح :جمال الدین میـر دامـادی،
بیروت ،دار الفکر ،چاپ سوم 1۴1۴ ،هـ.ق؛
 .۴7متشابهالقرآنومختلفه ،شهرآشوب مازندرانی ،محمد بن علی بن  ،قم ،دار بیدار للنشـر،
 13۶9هـ.ق؛
البحرین؛ طریحی ،فخرالدین بن محمد ،محقق :احمد حسینی اشکوری ،تهـران،

 .۴8مجمع
مرتضوی ،چاپ سوم 137۵ ،هـ.ش؛
 .۴9مجمــعالبیــانفــیتفســیرالقــرآن ،الطبرســی ،فضــل بــن حســن ،تهــران ،انتشــارات
ناصرخسرو ،چاپ سوم 1372 ،هـ.ق؛
 .۵1مجمعالزوائدومنبـعالفوائـد ،هیثمـی ،نورالـدین علـی بـن ابیبکـر ،بیـروت ،دارالفکـر،
1۴18هـ.ق؛
 .۵1المحاسن ،برقی ،احمد بن محمد بن خالد ،محقق/مصحح :جالل الدین محد  ،قم ،دار
الکتب السالمیة ،چاپ دوم 1371 ،هـ.ق؛
 .۵2مرجئهعللوعواملپیدایشوگرایشبهآن ،دهقی ،علـی غالمـی ،معرفـت ،شـهریور
 ،1387شماره 129؛
یامیه،همسازییـاناهمسـازی( ،)0غالمـی دهقـی ،علـی ،تـاریخ در آیینـه
 .۵3مرجئهوبن 
پژوهش ،بهار  ،1383شماره ۵؛
 .۵۴مروجالذهبومعـادنالجـوهر ،المسـعودی ،ابوالحسـن علـی بـن الحسـین بـن علـی،
تحقیق :اسعد داغر ،قم ،دار الهجر ،،چاپ دوم 1۴19 ،هـ.ق؛
 .۵۵المستدركعلیالصحیحین ،الحاکم النیسابوری ،محمد بن عبدالله بـن محمـد ،بیـروت،
دارالفکر ،بیتا؛
ابیحنیفة ،االصبهانی ،ابونعیم احمد بـن عبداللـه ،تحقیـق :نظـر محمـد الفاریـابی،
 .۵۶مسند 
الریاض ،مکتبة الکوثر 199۴ - 1۴1۵ ،م؛
 .۵7المسند ،ابن حنبل ،احمد ،بیروت ،لبن ان ،دار صادر ،بیتا؛
 .۵8مسندالربیع ،االزدی البصری ،الربیع بن حبیب بن عمر ،تحقیق :محمد ادریـس و عاشـور
بن یوسف ،بیروت ،دار الحکمة 1۴1۵ ،هـ.ق؛
 .۵9المعارف ،ابن قتیبة دینوری ،ابومحمد عبدالله بن مسلم ،تحقیق :ثروت عکاشـة ،القـاهر،،

اهلبیتباروایا سایرفرقاسالمی
گویههایمواجهه 


الهیئة المصریة العامة للکتاب ،گ الثانیة1992 ،م؛
 .۶1معانیاألخبار ،الصدوق ،ابوجعفر محمد بـن علـی ،محقـق :علیاکبـر غفـاری ،قـم ،دفتـر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1۴13 ،هـ.ق؛
 .۶1المعجماألوسط ،الطبرانی ،سلیمان بن احمـد ،بـیجـا ،دار الحـرمین للطباعـة و النشـر و
التوزیع 199۵ /1۴1۵م؛
 .۶2مفاتیحالغیب ،فخرالـدین الـرازی ،ابوعبداللـه محمـد بـن عمـر ،بیـروت ،داراحیـاء التـرا
العربی ،چاپ سوم 1۴21 ،هـ.ق؛
 .۶3المفرداتفیغریبالقرآن ،راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،تحقیق :صفوان عـدنان
داودی ،دمشق /بیروت ،دارالعلم/الدار الشامیة 1۴12 ،هـ.ق؛
 .۶۴مقاالتاإلسالمیینواختالفالمصلین ،ابوالحسن اشعری ،آلمان ،فرانس شتاینر ،چاپ
سوم 1۴11،هـ.ق؛
 .۶۵المقاالتوالفرق ،اشعری قمی ،سعد بن عبدالله ،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی ،چـاپ
دوم 13۶1،هـ.ش؛
 .۶۶المللوالنحل ،بغدادی ،عبدالقاهر ،تحقیق :دکتر بیر نصری ،بیروت ،دار المشـرق ،چـاپ
سوم1992،م؛
 .۶7المللوالنحل ،شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم ،تحقیـق :محمـد بـدران ،قـم ،الشـریف
الرضی ،چاپ سوم13۶۴ ،هـ.ق؛
 .۶8مناقــبآلابــیطالــب ،ابــن شهرآشــوب مازنــدرانی ،محمــد بــن علــی ،قــم ،عالمــه،
1379هـ.ش؛
 .۶9نوادراالخبارفیمایتعل بأصولالدین ،فیض کاشـانی ،محمدمحسـن بـن شـاهمرتضـی،
محقق/مصحح :مهدی انصـاری قمـی ،تهـران ،مؤسسـه مطالعـات و تحقیقـات فرهنگـی،
 1371هـ.ش؛
 .71وسائلالشیعه ،حر عاملی ،محمد بن حسن ،قم ،مؤسسة آل البیت  1۴19 ،هـ.ق؛
 .71همیانالزاد ،اباضی ،وهبی ،بی جا ،بینا ،بیتا.

۴9

