
 مقدمه

 دين ستيزان و. ، آغاز كرده استیرا از روز نخست زندگ ی، پرستش و گرايش دينیدين، همزاد بشر بوده و او ديندار

د تا انكوشيده یااز اين رو، در هر دوره انسان خارج كند. یرا از صحنه زندگ یها هرگز نتوانست دين و خدا پرستطاغوت

 ها و مذاهب گوناگون تقسيم كنند، تاداران، آنان را دچار تفرقه و تشتّت آرا و عقايد كرده و به فرقهبا نفوذ در ميان دين

نند و خود ك« جنگ مذهب»آنان را درگير « تفرقه بينداز و حكومت كن» یِو استعمار یبتوانند به مصداق اين تز شيطان

 !ندها سوار شوبر گرده آن

 آن رب یو استوار ی)ص( و پافشار یبردن به حقانيت اسالم ناب محمدیبا اديان و مذاهب، از يكسو ما را در پ یآشناي

 .است در راه تقريب و تفاهم پيروان اديان و مذاهب یديگر، خود گام یسوكند و از ياری می

 

 یبخش اول: اديان اله

 فصل اّول: كّليات

 دين یمعنا 

 : حكم و قضا، رسم و عادت، شريعت و مذهبیدر فرهنگ لغات ملل مختلف به معان یاست ول یگرچه عرب «دين»واژه 

 آمده است.« تجزا، حساب، قانون، شريعت، طاع»به معنای  یدر فرهنگ لغات عرب و .است

است كه پيامبران )ع( از  یو اخالق یعمل یدين، عقايد و دستورها»: یعلّامه طباطباي از نظر دين یاصطالح یمعنا

ر دو انسان، د یانجام اين دستورها سبب خوشبخت اند. دانستن اين عقايد وو هدايت بشر آورده یراهنماي یطرف خدا برا

 .«جهان است

 است. ، ناظر به دين حقمانند بسياری از تعاريف ديگر فرياين تع

  اديان از ديدگاه قرآن

«  مصحف ابراهي»كند و از كتاب حضرت ابراهيم )ع( تنها ینم ی، معرّفیآسمان حضرت نوح )ع( كتاب یقرآن كريم برا

 یهابه نام یهاي)ع( و محمد )ص( كتاب ی)ع(، عيس یموس یسه پيامبر بزرگ ديگر يعن یبرد، اما برایرا نام م

را  یو مسيح یاديان يهودشمارد، و بارها از تورات و انجيل نام برده، و پيروان یبر م« قرآن»و « انجيل»، «تورات»

 .داندیم« اهل كتاب»

ا آن بودند، ب كه در آن، هدايت و نور بود؛ و پيامبران، كه در برابر فرمان خدا تسليم یما، تورات را نازل كرديم در حال «

ودند واه بها سپرده شده و بر آن، گكردند؛ و )همچنين( عالمان و دانشمندان، به اين كتاب كه به آنیيهود حكم م یبرا

ه پيش كه كتاب تورات را ك یبن مريم را فرستاديم در حال یها ): پيامبران پيشين(، عيسكردند. و به دنبال آنیم یداور

 «از او فرستاده شده بود تصديق كرد؛ و انجيل را به او داديم كه در آن، هدايت و نور بود؛

 ..«قاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ»

 



 وحدت اديان

ان وجود ادي ی، نام برده شده هرگز به معنایبايد به اين حقيقت، توجّه داشت اين كه در قرآن كريم از اديان مختلف 

قرآن كريم مورد تأييد  ینيست كه از سو شانيمتعدّد با آرا و عقايد متفاوت و احياناً متضاد در اصول و فروع دين

ا خاتم انسان( است،  از آدم )ع( ت یقرآن، اصل دين كه منطبق با فطرت انسان )و فطر قرارگرفته باشد؛ زيرا بنابر تصريح

 :بيش نيست، و آن هم اسالم نام دارد. چنان كه فرمود ی)ص( يك

 «اْالخِرَة مِنَ الْخاسِرينَ. یيَبْتَغِ غَيْرَ االسْالمِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِانَّ الدّينَ عِنْدَ اللَّهِ االسْالمُ ... وَ مَنْ »

زيند، خود برگ یبرا یدين، نزد خدا، تنها اسالم )و تسليم بودن در برابر حق( است ... و هر كس جز اسالم، آيين ديگر « 

 «از زيانكاران خواهد بود یباق یاز او پذيرفته نيست، و در سرا

 :كرده، و فرمود یبر اين اساس است كه قرآن كريم ابراهيم خليل )ع( را مسلمان معرف

 «.ما كانَ ابْراهيمُ يَهُودِيّاً وَ النَصْرانِياً وَلكِنْ كانَ حَنيفاً مُسْلِماً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ »

 «خالص و مسلمان بود، و هرگز از مشركان نبود ید، بلكه موحّیبود ونه نصران یابراهيم، نه يهود »

. ، درباره ثبات و وحدت دين خدا كه از آدم )ع( تا خاتم )ع( استمرار دارد، چنين آمده است«یشور»سوره  31در آيه 

 أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا یوَعِيسَ  یبِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَ یبِهِ نُوحاً وَالَّذِی أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّ یشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّ »

 «... تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

و  یفرستاديم و به ابراهيم و موس یشما تشريع كرد كه به نوح، توصيه كرده بود؛ و آنچه را بر تو وح یرا برا یآيين»

 «در آن، تفرقه، ايجاد نكنيدسفارش كرديم اين بود كه: دين خدا را، بر پا داريد و  یعيس

اسالم باشد اشتراك داشته و تفاوت  در اصل ديانت كه همان ی، اين است كه اديان الهینتيجه ثبات و وحدت دين اله

 ،، رسالت، عصمت، امامت، عدالتیها است؛ زيرا اصل دين كه مسأله توحيد، وحها تنها در مذاهب و شرايع امتآن

باشد كه انسان بر اساس فطرت و سرشت یم یاز اين نوع است، همان خطوط كلّ یمفاهيم آخرت و یبرزخ، قيامت، سرا

 یو فروع عمل یجزئ ی، خواهان آن است. اما دستورهایاش در هر زمان و مكان، و باهر نژاد و قوميتیاله ـ یانسان

يير گوناگون، تغ یهاها و مكانزمان یافراد به مقتضا یو قوم یو خصوصيات فرد یآدم یومادّ یمتناسب با ابعاد طبيع

باشند، بلكه ینه تنها موجب كثرت در اصل دين نم ،كه دليل پيدايش شرايع گوناگون هستند یاين فروع جزئ. يابندیم

 یجا كه محور گفتار، اصول دين يا خطوط كلكريم آن نتيجه همان فطرت ثابت و واحد هستند. براين اساس، در قرآن

 به يكديگر است، كه در یان كه در آيات مربوط به آن مالحظه كرديم، سخن از تصديق كتب آسمانفروع آن است چن

ز تعدد، دين است سخن ا یجا كه محور گفتار، فروع جزئباشد. امّا آنیواقع نمايانگر تصديق پيامبران )ع( به يكديگر م

 :» :تفاوت و تغيير است

 ...«نْهاجاً لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِ»

 «قرار داديم یاز شما، شريعت و روش خاصّ  یهر امت یبرا»



به كار نبرده است، بلكه همواره آن را به صورت « اديان»را به صورت جمع « دين»راز اين كه، قرآن كريم هرگز كلمه 

ا هبوده، و همه آن یاند يكخواندهیكه پيامبران به آن م یو عمل یمفرد، استعمال كرده، همين است كه اصول فكر

در  یاند؛ اختالف شرايع و قوانين جزئكردهیيك هدف مقدّس، دعوت م یمردم را به يك شاهراه، هدايت و به سو

 .نداشته است یتأثير است« اسالم»جوهر و ماهيّت اين راه كه نامش در منطق قرآن 

 یهاالسباالتر با ك یهاپيامبران )ع( با يكديگر يا از نوع تفاوت تعليمات كالس یهاتر، تفاوت آموزشبه بيان روشن

 .باشدیدر شرايط و اوضاع گوناگون م یيك اصل كلّ یتر است و يا از نوع تفاوت اجرايپايين

 پرسش

را اديان در شرايع و چـ 1صيغه جمع نيامده است؟  اچرا در قرآن كريم هيچ گاه دين بـ 2  .تعريف دين را بيان كنيد  ـ3 

 مناسك اختالف دارند؟

 فصل دوم: يهود 

     هدايت يافتن از طريق توبه كردن یيعن« تاب يتوب» یبه معنا« هاد يهود»اند: يهود از فعل درباره واژه يهود نوشته

اند. فرزند بزرگ حضرت يعقوب به اين نام، شهرت يافته« يهودا»است. يا به علّت انتساب به  ـ یپرست9پس از گوساله  ـ

 یل، يعناسرائي یگويند، و اسرائيل نام يعقوب پيامبر )ع( است؛ پس بنینيز م« اسرائيل یبن»همچنين يهوديان را 

ت، چون )ع( اس یلقب حضرت موس« كليم»و گويند؛ یم« موسويان»يا « كليميان»ها را فرزندان يعقوب پيامبر. نيز آن

 یكليم اهلل بود، آن هم به خاطر هم سخن شدن با خدا و گفت و گو با اوست؛ و معنا یآن حضرت ملقب به موس

يهوديان از شريعت  ی، كه هر دو نام، نمايانگر پيرویمنسوب به حضرت موس یموسويان هم روشن است، و آن يعن

 .)ع( است یحضرت موس

ميان نژاد، خاك و دين يهود، وجود دارد؛ و بر اين اساس، در  یناگسستن یورزند كه پيوندیپيوسته اصرار ميهوديان 

آنان كنعان و  یرود، كه بنا به ادّعای، سخن میو سرزمين آبا و اجداد« ارض موعود»ها از آن یدين و یادبيات مل

نند، و خود مؤثّر، اعالم ك ید تا عامل نژاد را در گرايش دينكوشنیها در طول تاريخ كوشيده و مباشد. نيز آنیفلسطين م

پرهيز كرده، و از پذيرش غير نژاد يهود در  در ميان ساير ملل، یارائه مذهب يهود بر اساس اين پندار است كه از تبليغ و

دانند! كه اين خود، دليل یورزند؛ زيرا غير نژاد يهود را شايسته در آمدن در دين خويش نمیدين خود، امتناع ورزيده و م

 .باشدیقوم يهود م یپرستنژاد یو خو یجويیبر حسّ برتر یروشن

 بزرگ قوم يهود یابراهيم، نيا

در  یرقبيله ابراهيم نيز روزگا بنا به نقل اخبار كتب يهوديان رسانند.یپيشينه خود را به حضرت ابراهيم )ع( م ،يهود 

 بوده، و« كلده» یكه از شهرها ـ واقع در جنوب بين النّهرين ـ «اور»به نام  یكشور بابل )بين النهرين( و در شهر

با همسرش سارا )ساره( و برادر  یپس از مدت .اندرود، سكونت اختيار كرده بودهیظاهراً زادگاه ابراهيم )ع( هم به شمار م

اليه سر حدّ  یدر منته« حرّان»و به شهر مغرب نهاده،  یاش لوط و همراه با قبيله كوچك خود از شهر اور رو به سوزاده

ان، مواجه و نيز پديده پرست یو بت پرست یگردد و در آن جا هم با پيروان آيين خرافمیبيابان عربستان رهسپار  یشمال

اقامت و دعوتش را مناسب نديده بود، به ناچار به سرزمين كنعان و فلسطين، مهاجرت كرده  شود، و چون زمينهیم

به سبب نازا بودن زنش سارا، با كه  ر و عشيره خود، رهسپار مصر گرديدبا همس یت ابراهيم پس از چندحضر. است



به نام  یازدواج كرد و در اثر دعا به درگاه خداوند متعال از او صاحب فرزند« هاجر»مصر به نام  یاز اهال یكنيز

از وقايع . ، فرزند دومش نيز به دنيا آمد«اسحاق»او، ساره حامله شد و  یهم در اثر دعا یسالگ 311شد. در « اسماعيل»

كند. مطابق روايت تورات، حضرت ابراهيم یهاجر و اسماعيل را در حجاز رها م او ،اينكه حضرت ابراهيممهم زندگی 

 .شودیعبرانيان به اسحاق، منتقل م یكند؛ و رهبریوفات م یسالگ 371)ع( در سن 

 هجرت به مصر

ه از اين اسباط دوازده گانه بود، ك یاند. يوسف يكخواندهیيعقوب، دوازده پسر داشت كه ايشان را اسباط )جمع سبط( م 

كه هم در تورات آمده و هم در قرآن كريم، سرانجام عزيز مصر  یاز كنعان به مصر برده شد؛ و طبق داستان پر ماجراي

اند؛ و از اين زمان بود كه فرزندان يعقوب در مصر، مهاجرت كرده پدرش يعقوب و فرزندانش به یگرديد. پس از مدت

ين قوم را به ا یاند؛ و دوازده پسر يعقوب، هسته مركزپسران اسرائيل )يعقوب( ملقب شده یيعن« اسرائيل یبن»مصر به 

به آن ديار  علّت مهاجرت يعقوب و فرزندانش به مصر كه در واقع دومين سفر و هجرت يهوديان .اندوجود آورده

اسرائيل تا مدت يك  یبن .شده بود یبود كه بر سرزمين كنعان، مستول یسخت یو خشك سال یشود، قحطیمحسوب م

گر كردند؛ و با ديیرفتار م یها به خوباند، و سالطين مصر )فراعنه( با آنمانده یقرن و نيم ديگر همچنان در مصر باق

« امسيس دومر»يا « عمسيس»از فراعنه مصر به نام  یكه سرانجام نوبت به يكشدند. تا اين یقائل نم یمصريان، تفاوت

 یبرا. او مجلل، توجه خاص داشت یها و بناهاستمگر بود، و به مال و ثروت، حشمت و جاه و نيز كاخ ی. او مردرسيد

؛ و با اين كارها مناسب ديده یاسرائيل را برا یبود. از اين رو بن یهايش نيازمند انبوه كارگران و بردگانتأمين خواسته

شم را از چ یو ايجاد شكاف و اختالف ميان مصريان اصيل و اسرائيليان مهاجر، اقوام عبر یدامن زدن حسّ قوميّت گراي

 .سخت و طاقت فرسا گماشت یگرفته، و به كارها یمردم مصر انداخته، و با فراهم كردن زمينه الزم، آنان را به بردگ

ر درون جامعه د یانقالب یبايستیيا م .بار و كشنده، دو راه در پيش داشتاز اين وضعيت رقت  یرهاي یاسرائيل برا یبن

 ر نهايتكه د آنان را فراهم كند یاسرائيل برخيزد، و اسباب آزاد یاز ميان خود بن یو يا اين كه پيشواي بپا كند مصر

 ها به رسالت، مبعوث كرده بود. نجات آن یرا برا)ع((  یبخش )موس یرهاي یبزرگ و پيشواي یخداوند مهربان، رهبر

 بزرگ يهوديان ی، منجیموس

)ع(  یگاه دستور داد تا موسآن . «بابراهيم، اسحاق و يعقو یپدرانت، خدا یمن يَهُوه هستم، خدا» :تورات، سِفْر خروج 

 .اسرائيل را از دست فرعون و كارگزاران ستمگرش نجات دهد یبه مصر برود، و بن

اسرائيل را با شتاب و سرعت هر چه تمامتر به كنار رود نيل آورد ، از خدا  ی)ع( طوايف دوازده گانه بن یحضرت موس

خروشان نيل به تعداد  یهاآب یها بتوانند از آن بگذرند. به فرمان الهرود، برايشان شكافته شود تا آن خواست آبِ

ها از اسرائيل، هموار گرديد! و آن یشد. در نتيجه، راه خروج بناسرائيل، دوازده شعبه شكافته  یدوازده طايفه بن

و فرعون و لشكريانش  ها به هم متصل شدها بالفاصله آبخشك قعر رودخانه گذشتند. و پس از خروج آن یهاكوچه

 یسو و هارون، قوم يهود را به یموس د.ون رودخانه رسيده بودند، غرق شدنبه در اسرائيلدر تعقيب بنی یكه همگ

از  یكه آنان از بيداد و ستم دستگاه جبار فرعون یمستقر ساختند. در حال« تيه»سينا، روانه كرده، و در بيابان  یصحرا

خوردن جهت ادامه حيات نداشتند.  یبرا یآشاميدن و نان یآب برا ی، محروم بودند، و حتیو رفاه یهمه امكانات زندگ

خفت  یو زندگ یرنج و بدبخت یطوالن یهاكه به خاطر سال یشد، و اسرائيليان آغاز یاسرائيل یبن یهااز اين رو، بهانه



اند، اكنون كه خداوند از سر لطف و عنايت توسط پيامبرانش بوده یو رهاي یبار در مصر، عاجزانه از خداوند خواهان آزاد

 :كندیها را رهانيد، چنين شدند كه تورات، نقل مو هارون )ع( آن یموس

در  اسرائيل به آنان گفتند كاش كه یو هارون، شكايت كردند و بن یاسرائيل در آن صحرا، بر موس یجماعت بن یتمام»

ما را  خورديم؛ زيراینشستيم و نان را سير میگوشت م یهاكه نزد ديك یوقت ،زمين مصر به دست خداوند مرده بوديم

ز گفت: من نان ا یبكشيد! آن گاه خداوند به موس ینگاين جماعت را به گرس یبر اين صحرا بيرون آورديد تا تمام

شما فرو فرستم؛ و قوم، رفته كفايت هر روز را در روزش گيرند تا ايشان را امتحان كنم كه بر شريعت من  یآسمان برا

 «كنند يا نه!یرفتار م

رت به درخواست حض خداوند تورات و قرآن كريم یآنان اين گونه زبان به شكوه و اعتراض گشودند. با اين كه به گواه

شان فرو فرستاد، و چشمه سارها در زير یو غير آن برا« سلوا»و « منّ »مانند  یآسمان« یهامائده»و هارون )ع(  یموس

 یاسرائيل گرديد. امّا نه اشتها یكه اوضاع، بر وفق مراد بن یعنايات خاص ديگر، به حدها ساخت، و ده یها جارآن یپا

! از اين یپذير و محدود شدنها پايانآن یهاو خواهشها بردار بود، ونه در خواست یهانه جو، سيراين قوم سركش و ب

ها نه به و هارون )ع( ادامه يافت، كه به جا آوردن همه آن یآنان از موس یجایب یهارو، تقاضاها و در خواست

ا رؤيت خدا با چشم بود كه ب یها، تقاضاشاز اين خواه یداشت. يك یو منطق یمصلحتشان بود و نه امكان تحقق عقل

و هارون )ع( گفتند كه تحقق چنين در  یتوجه به اين كه خداوند، جسم نيست تا با چشم، ديده شود، هر چه موس

 ، و سبب نزولیها فرو نرفت. تا سرانجام اين تقاضا موجب غضب الهنبوده و محال است، به گوش آن یعمل یخواست

 شده بود.  یعذاب آسمان

)ع( اين بود كه به دعوت محبوبش  یترين واقعه و رخداد دوران رسالت حضرت موساز وقايع مهم، و يا اين كه مهم

اش را از سرا پرده غيب، دريافت كند. به اين منظور به الهام یدين یهايكتا به كوه طور رود، و دستورها و برنامه یخدا

 جهت ،را كه بر )دو طرف( دو لوح منقوش بود، برگرفت و به ميان قوم خود یكوه رفت؛ و فرامين اله یبه باال یاله

و  را قرار دادند و به رقص یمردم را ديد كه در ميان خود گوساله زرين یرسالت خويش بازگشت، ول یابالغ پيام و حيان

را  )ع( گوساله زرين یها شكست و خورد گرديد. موسها را به زمين انداخت، لوحمشغولند. خشمناك شد و لوح یپايكوب

 یرا كه در آن دو لوح سنگ یاحكام و فرامين اله بار ديگر به كوه طور رفت. كرد و در آتش انداخت گرفت و خورد

آن  یرا كه بر رو ـ یسنگ در بردارنده دو لوح ـ صندوق عهد قومش بازگشت. یمندرج گرديده بود بر گرفته و به سو

ق تورات يا صندو« تابوت عهد»دادند؛ و اين صندوق همان یاسرائيل نقش بسته بود قرار م یبا قوم بن یاق الهنص ميث

داشته است و در واقع سند حقانيّت دين يهود به  یااسرائيل، نقش مهم و تعيين كننده یبود كه در طول تاريخ قوم بن

 .رفتیشمار م

 اسرائيل را پايكوبان ی)ع( پس از بازگشت از كوه طور، چون به چادرها نزديك شد گوساله زرين و بن یحضرت موس»

برگرد آن، مشاهده كرد، به خشم آمد و الواح تورات را بر زمين انداخت، گوساله زرين را در آتش افكند و خرد و خاكستر 

داند نزد من آيد. یگفت: هر كس كه خود را از خدا م اسرائيل ايستاد و یبن یهاچادرها و خيمه یگردانيد. سپس جلو

 .«پس از آن به خدا پرستان دستور داد تا با شمشير، گوساله پرستان را از ميان بردارند



ناپذير و از جان یتالش و مبارزه خستگ یكليم الرحمن )ع(، پس از عمر یبنيان گذار شريعت يهود، حضرت موس 

ديق تر و يار و مددكار ص، سرانجام دعوت حق را لبيك گفته، و همچون برادر بزرگیستدر راه توحيد و يكتاپر یگذشتگ

 یو هم سخن و رازگو یمحبوب حقيق یشتافته بود،  به لقا یهارون )ع( كه پيش از او به ديار باق خويش، حضرت

 .مهربان پيوست یيكتا یدوران هجران و حرمان خود، خدا

 دوران پادشاهان

سطين، كنعان و فل یاسرائيل را به سو یبن یو جانشين او گرديد. و یوص« يوشع بن نون»)ع(،  یسپس از حضرت مو 

كنعان شوند؛ زيرا با مقاومت دليرانه مردم آن  یو با سرعت، وارد شهرها یها نتوانستند به راحتروانه ساخت. اما آن

لّ ستيز با دشمنان و ح یتمركز نيروها برا و یتقويت بنيه دفاع یبه اين فكر افتادند كه برا. مواجه شدند ینواح

از  یكنند. بر اين اساس از شموئيل كه آخرين قاض یريزرا پايه یخويش، سيستم حكومت یمشكالت و معضالت اجتماع

لطان و و به اصطالح، س یرا به عنوان رئيس حكومت یشود، خواستند تا شخصیاسرائيل محسوب م یسلسله قضات بن

 یدانست در آغاز از انجام آن، سرباز زد، ولیها نمها بگمارد. او كه تحقق اين خواسته را به مصلحت آنپادشاه بر آن

)طالوت( از اسباط بنيامين « شاؤل بن قيس»به نام  یورزيدند، ناگزير كسیچون آنان بر خواسته خويش اصرار م

در  اسرائيل، برگزيد. شاؤل، سرانجامیبر بن یشجاع و دلير بود را به فرمانرواي یكه جوانحضرت يوسف )ع((،  ی)برادرتن

 .جنگ با فلسطينيان كشته شد

ان معروف است. در زم« دوران پادشاهان»اسرائيل به نام  یشاؤل، آغاز گشته بود در تاريخ بن یاين دوران كه با پادشاه 

پس از آن كه شاؤل در  .سامان و نظم و انتظام يافت یاسرائيل تا اندازها یبن یاجتماع ـ یحكومت شاؤل اوضاع سياس

ام به ن یكشته شد، جوان دالور و خردمند یمهاجم فلسطين و یاقوام غير سام یشديد با برخ یهااز اين جنگ یيك

نخستين  یبود، و« يهودا»از اسباط « يسا»اسرائيل و كنعانيان برگزيده شد. داوود )ع( پسر  یبن یداوود )ع( به فرمانرواي

 .زيسته استیپيش از ميالد مسيح م 971رود، كه در حدود سال یاسرائيل به شمار م ینيرومند و مقتدر بن یفرمانروا

را به طور كامل تسخير « اورشليم»سخت، سرانجام توانست شهر حسّاس و مهم  یهاداوود )ع( پس از مبارزات و جنگ

در دوران حكومت حضرت داوود )ع( ملّت يهود، آسايش و آرامش خاطر . ويش گرداندجا را مركز حكومت خكند، و آن

يش، دست خو یبه وحدت و اقتدار كامل رسيدند؛ و به اين وسيله به دولت آرمان یيافته، و از آن حالت تشتّت و پراكندگ

كيه زده و حكومت، ت ی)ع( بر كرس یحضرت سليمان نب یپس از او فرزند خردمند و با كياست و سياست او يعن. يافتند

 ت.امت يهود را برعهده گرف یرهبر

اش توسط پدر معبد بيت المقدس را كه شالوده یو مهّم حضرت سليمان )ع( اين بود كه بنا یاز اقدامات تاريخ

دس را لمقيا همان معبد اورشليم و بيت ا« هيكل» یبنا شده بود به پايان برد؛ یبزرگوارش حضرت داوود )ع( پايه ريز

 ی، آشوریشهرت يافت، توسط معماران، مهندسان و هنرمندان فنيق« معبد سليمان»كه بعدها به نام او ثبت گرديد و به 

تور نيز بنا كرد. سليمان )ع( دس یساخت، و در كنار آن مذبح )قربانگاه( و زائر سراهاي یبه طرز با شكوه و مجلل یو مصر

كه به همين منظور درست كرده بودند قرار دهند؛ و  یا در آن معبد و در داخل حرمر« الواح تورات»داد تا صندوق عهد 

توانست داخل شود. اين معبد پس از یيك بار م یجز كاهن بزرگ حقّ ورود به داخل حرم را نداشت كه او نيز سال یكس

اند، كه م یاز آن باق یاديوار خرابه ويران گرديد، و تنها یچند قرن به دست بُخْتنَّصّر، و پس از او توسط روميان به كلّ 



به اين سبب به آن ديوار برخوردار است.  یشهرت دارد و از احترام و تقدّس خاص« ندبه ديوار»نزد يهوديان به نام 

 .كنندیآمدند و گريه و ندبه كرده و میاين ديوار خرابه م یشهرت يافته است؛ كه همه ساله يهوديان به پا «ديوار ندبه»

 قوم يهود اسارت

نهاد و  یرو به ضعف و زبون یداخل یهایو درگير یپس از حضرت سليمان )ع( در اثر تفرقه مذهب یدولت مقتدر سليمان 

ان قلدر و از شاه یتجزيه شد. اين مسايل موجب گشت تا شاهان بابل به سرزمينشان چشم طمع بدوزند، و در نتيجه يك

« اورشليم»ق. م( به سرزمين  197حدود قرن ششم پيش از ميالد )« بختَّنصَّر»يا « نبوكد نَصَّر»سفاك بابل به نام 

 یها از فرمانش سرپيچيورش آورد و پس از تصرف اورشليم يهوديان آن ديار را به اطاعت خويش وادار كرد. اما آن

رحمانه، آن جا را فتح كرد و پس از غارت خزائن  یا محاصره و پس از كشتار بكردند. او بار ديگر، بيت المقدس ر

 یكه از مهارت و هنر یو بيش از ده هزار تن از ثروتمندان و صنعتگران و بلكه همه كسان را به يغما برد یسلطنت

   !برخوردار بودند را به اسارت گرفته و به بابل برد

راد ناتوان و ها را افقوم كه بيشتر آن یبه عنوان نماينده حكومت خويش بر بقايا اسرائيل را یاز ميان بن یبختنصر فرد

مصر و فراهم  یسال بعد، حاكم دست نشانده اورشليم با كمك فرمانروا 31دادند گماشت. حدود یپيران، تشكيل م

بسيار  ینيز بختنصر با قوا و استقالل خود را به بختنصر اعالم كرد. اين بار یخود مختار ،یحكومت یكردن قدرت و قوا

نشين را  یاورشليم و ديگر مناطق يهود  .يهوديان به سرزمين شان حمله كرد یبه قصد قتل عام و نابود یمجهّزتر

نابود ساخت. صندوق عهد،  یآنان را به كل یو مذهب یمراكز دين  .از مردم را كشت یتصرف و ويران كرده، بسيار

پيش  185تورات در اين يورش وحشيانه، مفقود گرديد. اين واقعه را مورخان به سال الواح  یاصل یهامشتمل بر نسخه

 اسير و به بابل برده شدند.  یاند. افراد باقيمانده يهود، جملگاز ميالد، ثبت كرده

 داشتند و نه یكه آنان نه كتب مذهب یيهوديان در بابل، طول كشيد، در حال یحدود نيم قرن، دوران اسارت و بردگ

، ديگر از آن سرزمين آباد فلسطين و شكوه یو نيز نه احترام و عزّت یعبادت، و نه خانه و كاشانه مستقلّ یبرا یمعبد

پيش از  118تا اين كه پس از گذشت حدود پنجاه سال سرانجام به سال   !نمانده بود یادوران سليمان جز ياد و خاطره

ايران به بابل، حمله ور شد، و توانست سلطنت كلدانيان را منقرض و بابل  یميالد مسيح، كوروش پادشاه مقتدر هخامنش

مهاجرت كردند، و تحت « ايرن»ها به سرزمين از آن یبرهاند، گروه یرا از اسارت و بردگ یرا فتح كرده، اسيران يهود

 یباق از آنان در همان بابل ، یما گروه ديگر. اقرار گرفتند« زرتشت» یاز تعاليم آيين ايرانيان آن روز يعن یتأثير برخ

به نام عزرا )غدير(، كه از عالمان برجسته بود و نزد  یهم به فلسطين بازگشتند. كوروش شخص یماندند. و گروه

هود را ي یمذهب یهاها برگزيد؛ و به او اجازه داده بود تا بار ديگر كتابآن یداشت را به سرپرست یيهوديان احترام واالي

 شان را بنا كند. بنويسد ومعابد

 در انتظار مسيح موعود )ع(

اسرائيل یبن یاهدل. كشيدندیفاتح را انتظار م یاله یو نويد پيامبران و كاهنان، ظهور يك مصلح و منج یبنابر پيشگوي

 بخش یاز عشق به مسيح موعود )ع( لبريز بود؛ و در برابر حاكمان ستمگر، همواره چشم به راه آمدن چنين رهبر رهاي

ح مسي یاما با اين وصف آن گاه كه عيس. كتب عهد عتيق آمده است ینويد آمدن مسيح نجات بخش در برخ .اندبوده

)ع( ظهور كرد و دعوت خويش را آشكار ساخت. و اساس تعاليم خويش را بر موعظه و اندرز و پرهيز از خشونت و 

 .با مخالفت و اعتراض شديد يهوديان، مواجه گشتفرا خوانده  یدوست را به محبت و یاستوار ساخته، و همگ ،یدشمن



ار را انتظ یها مسيحاند. بلكه آنهم از او نداشته یكشيدند و چنين انتظاریرا انتظار نم یها چنين مسيحزيرا آن

د و آن ، تكيه زنیت سياسرو اريكه قد یاسرائيل بر تخت شاه یآمد همچون شاهان گذشته بن یكشيدند كه وقتیم

آن  حكيمانه و انسان ساز یها را ديگر بار احيا كند. اين بود كه آنان به مواعظ، پندها و اندرزهاسيطره ديرينه آن اقتدار و

 یبه مهدور الدّم بودن آن حضرت، فتوا داده، و حاكم روم قبايل يهود یكاهنان و رؤسا. ، دل نسپردندیپيامبر بزرگ اله

 يخت. فلسطين را تحريك كردند تا او را به دار آو

 پيدايش صهيونيسم

لند در ب یاكوه خشك يا پر آفتاب، نام تپّه یبه معنا« صهيون»، گرفته شده از واژه «صهيونيزم»يا « صهيونيسم» 

 یاماكن مذهب آثار و یشهر قدس است كه در كتاب تورات به عنوان شهر داوود تعريف شده است؛ و دارا یجنوب شرق

قوم يهود، پس از ظهور از اين كوه،  یيهوديان آمده كه منج یهااز افسانه یبعض بوده است. در یگوناگون یو تاريخ

 .قدرت مطلقه آنان را بر تمام اقوام و ملل جهان گسترش داده، مستقر خواهد ساخت

« بال»ها در شهر صهيونيست یو رسم یاز منابع با تشكيل نخستين كنگره علن یبرخ یپديده صهيونيسم به رغم ادّعا 

ها پيش از و اوّليّه آن مدّت یعمل یبلكه بذرها .م( به وجود نيامده است 3897) یشمس یهجر 3275در سال  سوئيس

شدن فعّاليّت صهيونيسم به شمار  یورود اين واژه به جهان سياست، پاشيده شده بود؛ و كنگره بال زمان، آغاز علن

  .رودیم

 یرا برا یفتح كرد، بناي ،را كه بر تپّه صهيون بود یاداوود )ع( قلعه، آن گاه كه حضرت یمنابع تاريخ یبنا به نقل برخ

و انقراض دولت و  یميالد 71بيت المقدّس در سال  یپس از ويران یول .در آن برپا كرد« الواح تورات»صندوق عهد 

 ،دانمين فلسطين بودهاستقرار مجدّد در سرز یملّت يهود، يهوديان آواره شهرها و نقاط مختلف دنيا كه همواره در آرزو

 .اندخوانده« یصهيون»مجد و عظمت ديرينه يهود، خود را  یاحيا یرا شعار خود قرار داده، و برا« صهيون»نام 

 يهود  یترين متون دينعهد عتيق يا مهم ؛متون مقدس يهود

ع به سه بخش عمده، كتاب است، كه از نظر موضو 19 یعهد عتيق، دارا. يهود است یترين متون دينعهد عتيق، مهم

 :شودیتقسيم م

 بخش نخست:

شود. آفرينش جهان، داستان آدم یآغاز م « سِفْر پيدايش»و كتاب تورات با « تورات»عهد عتيق با كتاب  یبخش تاريخ 

طوفان  دنيا(، داستان فرزندان آدم، یها)از باغ« باغ عَدْن»و حوّا و خوردن از درخت معرفتِ نيك و بد، نيز اخراج آنان از 

، ینوح )ع(، حوادث مربوط به حضرت ابراهيم، اسماعيل، اسحاق و يوسف )ع( در اين سفر آمده است. چهار سفر بعد

اين سيره، تولد، بعثت، هجرت )خروج از مصر حدود سال  .دهدیاسرائيل را شرح م ی)ع( و تاريخ بن یسيره حضرت موس

 یاز احكام و قوانين، ضمن عبارات یشود. بسياریرا شامل م پيش از ميالد(، تشكيل حكومت و رحلت آن حضرت 3291

 در اين چهار سفر، وجود دارد.  یمنسوب به وح

اسرائيل از زمان يوشع  یتاريخ بن .)ع( است یمسيحيان، مؤلّف اسفار پنج گانه تورات، حضرت موس به عقيده يهوديان و 

 يابد. یادامه م «صحيفه يوشع»)ع( در  ی)ع( جانشين حضرت موس



  بخش دوم:

 اين بخش، مشتمل بر پنج كتاب است

 آن حضرت( یصبریابتال، صبر و ب یهاكتاب ايوّب )شامل بخش -1 : -3

 قطعه مناجات( 311كتاب مزامير )زبور داوود پيامبر )ع(، مجموعه  -2 . -2

 آميز()ع( )كلمات حكمت یكتاب امثال سليمان نب -3 . -1

 سليمان، مشتمل بر نگرش بدبينانه به جهانكتاب جامعه اسم مستعار حضرت  -4 . -4

سليمان )اشعار عاشقانه منسوب به آن حضرت(، كه در كتاب اوّل پادشاهان، باب  یهاكتاب غزل غزل -5 .( -1

 .دآن وجود دار 33

 بخش سوم: 

ئيل است. رااس یدرباره سرنوشت بن یانبيا، در بردارنده هشدارها و تهديدات یهایبخش پيشگوي :انبيا یهایپيشگوي 

 .استكتاب  37 یاين بخش، دارا .آن زمان، كاملًا آگاه باشد یهاها خواننده بايد از جريانیفهميدن اين پيشگوئ یبرا

 تدوين تلمود

 یيگرد یوكتب مذهب یمتون دين یباشد، ولیكتاب عهد عتيق از حيث اعتبار و قداست، مقام اوّل را نزد يهوديان دارا م

شهر اورشليم )بيت  یتوضيح آن كه پس از خرابست. ا« تلمود»ها مجموعه بزرگ ين آنترهم وجود دارد كه  مهم

از احبار و راويان يهود گريختند و در اطراف فلسطين )از جمله در  ی، گروهیروم «تيتوس»المقّدس( به دست لشكريان 

 یعني« مدراش» یرا به زبان عبر یگونه محافل دين همّت گماشتند. اين یو مذهب یمحافل دين جليله( به تشكيل

ا كه بعد از نزول تورات ت ی، اخبار، روايات و احاديث شفاهیناميدند. دانشمندان و احبار يهود« دار التعليم»يا « مدرسه»

 یخه ثان)نس ینالمث ی، يعن« ميشناه»به نام  یكردند و كتاب یها موجود بود را گرد آورآن روزگار به طور پراكنده نزد آن

در تدوين ميشناه، صد و پنجاه تن از عالمان . ادامه داشت یميالد 221تورات( به وجود آوردند. اين كار تا سال حدود 

را مانند نماز، روزه، احكام ازدواج و طالق، احكام حقوق جزا، مسائل  یيهود، شركت داشتند. آنان ابواب مختلف فقه

 .جلد تدوين كردند 5ها و غير آن را در یذر و قربانطهارت، نجاست، احكام مربوط به ن

 ديگر از احبار و ربّانيّون يهود به بابل، هجرت یبه موازات گروه نخست كه به اطراف فلسطين، پراكنده شده بودند، گروه

 ا به زبانگرد آوردند و آن ر یكردند. اين گروه نيز مطالعات خود را در زمينه ترجمه و تفسير تورات در مجموعه ديگر

 یبه معنا یگذاردند. گمارا كه به زبان آرام « گمارا»كه زبان رايج آن روزگار بابل بود نوشتند، و نامش را « یآرام»

سپس دو مجموعه ميشناه و گمارا، را با هم تلفيق كردند و آن را به زبان . است در واقع، متمّم ميشناه بود« تكمله»

از اصول، فروع، احكام،  یاست كه مجموعه كامل یتلمود در واقع، دائرة المعارف .نام نهادند« تعليم» یيعن« تلمود» یعرب

 شودیسنن، تاريخ و ادبيّات قوم يهود را شامل م

 در تفسير متون عهد عتيق و كتب موجود در آن است.  یمجموع مسائل تلمود، نزديك به چهار هزار مسأله از مسائل دين

داند، و یرا از طرف خدا و بر حق م« تورات»آن  یحال كه اصل كيش و آيين يهود و نيز كتاب ديناسالم در عين 

تاب معتقد است كه ك یشناسد، ولیم« اولوالعزم »را از پيامبران بزرگ« )ع( یموس»گذار شريعت يهود همچنين بنيان



ائل( آن )اگر نگوييم در بيشتر مس یوحيان و یشود تحريف شده، و از متون اصلیكه اكنون ديده م یعهد عتيق به شكل

آيد گر یتوضيح آن كه از آيات قرآن كريم بر م. مسائل به ضدّ آن تبديل شده است یدر برخ یبسيار فاصله گرفته، و حت

 و يا مواعظ یتوان گفت كه از مفاد وحيانیوجود دارد كه به جرأت م یدر تورات فعل یچه مطالب صحيح و حقايق زياد

در برابر اين بخش از سخنان حق و درست، سخنان  یتوانند باشند،  ولیاسرائيل م یحكيمانه پيامبران بن یزهاو اندر

ناصواب و خالف واقع موجود در آن، كه نه با عقل و منطق سازگار است و نه با علم و دانش، آن قدر فراوان است كه 

هم  زرو یعلم یهاو داده ی، بديهيّات عقلیمسائل اخالق و شناخت نسبت به یكه از كمترين آگاه یاهر خواننده یبرا

 شود. ی، آشكار میبرخوردار باشد به آسان

 يهود یمعتقدات دين

 ها را در اين جا بياوريم؛ از اين اعتقادنامه یبرخ

تفكرات و به اين ترتيب در جهت تقليل   :نويسندیها، مپس از نقل اين اعتقاد نامه ینويسندگان كتاب جهان مذهب

به عمل آمده، امّا هنوز هيچ  یبسيار یهاخويش، كوشش یو يا جوهر ذات یدين يهود به هسته مركز یاصول اعتقاد

 صالحابه دست نيامده است. بعدها نيز تقسيم يا تفرّق مذهب يهود به سه گروه و فرقه:  یاصيل و موثق یگونه توافق

 یها همه شواهد روشندر اين زمينه را غير ممكن ساخت. اين یتوافق ، تقريباً هر گونهارتودوكسو  كار محافظه، گرا

 .نيستند ،باشد یيهود یهاكه مورد قبول همه گروه یمشترك متقنِ یمعتقدات دين یكه يهوديان، داراآناست بر 

 احكام دين يهود

ر، خدا، احترام به پدر و ماد یيعن« يَهُوَه»يكتا، و به باطل نام نبردن  یچنان كه در فرامين ده گانه آمده، پرستش خدا

، یروز شنبه بر يهوديان، واجب و الزم االجرا شمرده شده، و از آن طرف، قتل، زنا، دزد یو نيز حرمت نهادن تعطيل

 . ها حرام گشته استو آزار همسايگان، بر آن یشهادت به دروغ، بت پرست

شهر  یاست. يهوديان در شبانه روز، سه بار به سوها واجب يهود، نماز و روزه بر آن یهمچنين طبق احكام دين

دو بار بيت  یواجب است كه در صورت امكان، سال یبر هر يهود. گذارندیبيت المقدّس، نماز م یمقدس و مذهب

در  ینگوناگو یهايهوديان، روزه یدين یالمقدّس را زيارت كرده، و يك هفته در آن جا مقيم باشد. نيز بنا بر دستورها

شستن گناهان( كه يك روز است؛ روزه دو روزه، سه روزه،  یود، وجود داشته، و دارد. از جمله، روزه كفّاره )برادين يه

خونين در مراسم مختلف دارند.  یهایقربان یبه ادا یيك هفته، بيست و يك روز و چهل روز. يهوديان، توجّه خاص

شمارند آن را هشت روز پس از تولّد نوزاد، یرا واجب م ردندانند. سنت ختنه كیرا حرام م یها ازدواج با غيريهودآن

دهند. محلّ یدانند. مراسم ازدواج را در معابد، انجام می، واجب میرا از سيزده سالگ یدهند. تكاليف دينیانجام م

آسايش روز  یروند و خود را برایعبادت به كنيسه م یآنان عصر روز جمعه برا. نامندیم« كنيسه»عبادت خود را 

ند. گمارینم یرا هم به كار یكنند، و كسیكنند. روز شنبه را كار نمیشود آماده میسبت كه از غروب جمعه، آغاز م

كنند. ذبيحه غير یكه در دينشان تحريم شده، مانند گوشت خوك، پرهيز م یيهوديان از خوردن گوشت حيوانات

  .خورندیرا نم یيهود

 یمناسك و آداب دين

اعياد »و « مراسم متفرقه»ها را به دو قسمت آداب و يهود، زياد است، كه در اين جا آن یمناسك، آداب و مراسم دين 

 :پردازيمیترين شان ماز مهم ی، تقسيم كرده، و به شرح برخ«يهود



 . است یروز شنبه و عمل قربان یبيت المقدّس، تعطيل عموم یازيارت يك هفتهـ 3

 .است یمهمّ ديگر يهود، مراسم اعياد مذهب یز تعاليم ديناعياد يهود ا ـ 2

  :ترين اعياد يهود، عبارتند ازعالوه بر روز شنبه، مهم 

معروف است. اين عيد، همه ساله در « عيد پاك»در ميان مسيحيان به  گويند، وی: كه آن را عيد فطر هم معيد فَصَح

 یبن یشود. اين عيد كه به مناسبت سالگرد آزادیارديبهشت واقع مبين فروردين و « ینيسان روم»بهار، اواسط ماه 

 . شودیاسرائيل از مصر، برگزار م

 یها: اين عيد، پنجاه روز پس از عيد فصح، و منطبق با هنگام برداشت محصول كشاورز، يا عيد هفتهعيد شابوعوت

 .گرددیسينا برپا م یصحرادر كوه طور، در « احكام عشره»در ماه خرداد است كه به مناسبت نزول 

شود، و به مناسبت كفّاره گناهان در آن روز، روزه یيهود، برپا م یروز بعد از آغاز سال شمس 31: اين عيد عيد كيپور

 .كنندیگيرند و از گناهان، توبه میبزرگ )روزه كفّاره( م

 پرسش

 بود؟ چه( ع) سليمان و داود حضرت اقدام ترينمهم -1  رسانند؟یم یكس چه به را خود نسب سلسله يهوديان -3 

 یعيس حضرت با يهوديان آيا -1 شدند؟ رها و آزاد یكس چه توسط و اسير و عام قتل یكس چه توسط يهوديان -4

 یدين متون ترينمهم -7 شد؟ مطرح یتاريخ چه در و چيست؟ صهيونيسم واژه -5 چرا؟ كردند؟ یهمراه( ع) مسيح

 را آن از تا دو دارد؟ وجود رورزه و نماز يهود دين در آيا -9 كيست؟ يَهُوَه -8 است؟ چندكتاب یدارا و چيست يهود

 .ببريد رانام يهوديان اعياد از تا چند -31 ببريد؟ نام

 فصل سوم: مسيحّيت

 واژه مسيحّيت

دو  یذكر شده است؛ ول یمتعدّد یآن معان ی)ع( گرفته، وبرا یترين لقب حضرت عيسمسيحيّت، از واژه مسيح، روشن 

 :تر استزير از همه، مشهورتر و مستعمل یمعنا

باشد؛ زيرا يهوديان بر اساس يك یسح و تدهين شده ممَ  یو به معنا یمسيح، مأخوذ از ماشِيحَ است كه واژه عبر ـالف

ه اند،  تا بكردهیمقّدس، مسح م یبا روغن یمراسم یو سالطين را ط یاجتماع ـ یسنّت ديرينه، رهبران بزرگ سياس

زيرا  اند؛)ع( را مجازاً مسيح خوانده یواال يافته و واجب االطاعة گردند. امّا حضرت عيس یاين وسيله، آنان تقدّس و حرمت

 با روغن، مسح نشده بود.  یتوسط كس

 یيحي ه حضرتاسرائيل به ويژ ی)نجات دهنده( است؛ زيرا كه آمدنش را پيامبران بن یناج یمسيح )ماشيح( به معنا ـب

 اش را ازیبا آن حضرت پرداخته، و پيامبر یدادند، هر چند بعد از ظهور به مخالفت و دشمنی)ع( به ملت يهود، نويد م

 اساس مورد انكار قرار دادند. 

ع( در شهر ) یحضرت عيس آن است كه چون یگويند، يك«  یكيش نصارا يا نصران»امّا علّت اين كه آيين مسيحيّت را 

صارا نامند، آيين او را، هم نینيز م« یناصر یعيس»در فلسطين اقامت گزيده بود، كه به همين مناسبت او را « ناصره»



 یرت عيساز حض یبوده باشد كه در پيرو یاز انحراف یپيرايه و خالیگويند. يا اين كه مراد از آن، مسيحيان ب یيا نصران

اند؛ و آنان به تصريح قرآن به خود راه نداده ینكرده و ترديد یيچ گونه درنگ ودريغرساندن دين خدا ه ی)ع( و يار

دن رسان یبر يار یاند، كه در پاسخ دعوت پيامبرشان مبن)حواريّون( بوده یكريم، گروه واصحاب خاص حضرت عيس

 گفتند:  )دين( خدا

 ما ياوران خدا )و پيروان راستين دين او( هستيم

 ...«وُنَ نَحْنُ انْصارُ اللَّهِ قالَ الْحوارِيّ »

 )ع(  یعيس یبر زندگان یمرور

 پيش از بعثت یدوران زندگ

 «هرود كبير»)ع( در اواخر دوران حكومت  یكه مورد قبول عموم مسيحيان است عيس« اناجيل اربعه»بر اساس روايات 

در  گرديده است، یكه به اشتباه، مبدأ تاريخ ميالد یپادشاه دست نشانده اسرائيل و حدود چهار سال پيش از تاريخ

به قصد انجام  ینامزد و ،در جنوب اورشليم زاده شد؛ زيرا يوسف، نجّار و مريم عذرا« بيت لحم»به نام  یشهر

به بيت لحم آمده بودند « ناصره»از محلّ اقامت خود شهر  ،، اعالم شده بودیحاكم روم یكه از سو یاجبار یسرشمار

مسكن گزيده و شب را در آن جا  یااقامت نيافته بودند، ناچار در طويله یبرا یبر اثر كثرت جمعيّت، جايو چون 

، یسرشمار مسيح )ع( از مادرش به دنيا آمده بود. چند روز پس از یاند. در همان شب بود كه حضرت عيسگذرانيده

 یسحضرت عي یو نوجوان یدوران كودك از سرگذشت. انديوسف نجّار به همراه مريم و نوزادش به شهر ناصره، بازگشته

)ع( مادرش مريم و پدر  یاند كه پس از تولّد عيسدر دست نيست. همين قدر نوشته ی)ع( چندان اطّالع دقيق ودرست

كرد، یفلسطين او را تهديد م یود حاكم رومهر یكه از سو یمصون ماندن نوزاد از خطر جان یاش يوسف براخوانده

جليل بازگشته و در شهر ناصره  یاند. پس از مرگ هرود به نواحدر آن جا به سر برده یمصر برده، و چند سال را به یو

ز پس از ني ی، اشتغال داشت، عيسیاند كه چون يوسف در شهر ناصره به شغل نجّاراند. همچنين نوشتهمسكن گزيده

 اشتغال ورزيده است.  یاين حرفه نزد او به نجّار یفراگير

 :است یدو نكته ضرور یر اين جا يادآورد 

باكره و شوهر نكرده به دنيا آمده است. با اين حال در جمالت آغازين  ی)ع( از مادر یبه تصريح انجيل، حضرت عيس ـ3

رسد، و ی)ع( توسّط پدرش )يوسف نجّار( به داوود م ی( آمده كه سلسله نياكان عيس37 ـ3)جمالت  یهمين انجيل متّ

ك اين تناقض آشكار، ي. از او متولّد شد ـ به مسيح یمسمّ ـ یرا آورد كه عيس ـ شوهر مريم ـ گويد: يعقوب، يوسف یم

نويسندگان و  یبر صحّت ادّعا یتأييد یاست كه در كتاب مقدّس، وجود دارد، كه همگ یمورد از موارد فراوان

 .است یانستن آن از حيث سنديّت و قطعيّت تاريخاعتبار د یدرباره كتاب مقدّس و ب یپژوهشگران در ترديد جدّ

مسيح  ی)س( و فرزند بزرگوار او حضرت عيس آنچه در اين جمالت انجيل و جمالت ديگر آن درباره حضرت مريم ـ2

ها گفته كاملًا متفاوت است؛ زيرا در جمالت ياد شده حضرت مريم )س( نه به )ع( آمده با آنچه قرآن كريم درباره آن

مبر پيا یقرآن كريم خداوند، حضرت زكريا یبه گواه یكه حتّ ـبرگزيده خدا و سرور زنان عصر خويش  یانوعنوان ب

 یسرشمار یكه همراه يوسف نجّار برا یبلكه به عنوان يك زن معمول ـ او كرده است، ی)ع( را مأمور حفظ و سرپرست

 آورد! یمسيح )ع( را به دنيا م یرش عيس، فرزند بزرگوایشود؛ و در آغل حيوانیدور، اعزام م یابه منطقه



 : یدوره جوان

در دست نيست. از اين رو،  ینيز اطّالعات چندان دقيق و زياد یسالگ ی)ع( تا س یحضرت عيس یاز دوران جوان

  .اندعمر او نام نهاده« یسكوت و خاموش» یهارا سال یسالگ یآن حضرت تا س یپژوهشگران، دوره جوان

 آغاز بعثت 

كرد و آمدن یموعظه م« اردن»، كه از پيامبران زاهد يهود بود مردم را در كنار رود یگويند حضرت يحيیمسيحيان م

ن چني یشيوه كار و. خواست كه توبه كنند و دست از گناه بردارندیاز مردم م یداد. ویها بشارت مرا به آن« مسيح»

ن، در رود ارد  ،گشتندیتوبه كردن م یه دعوت او را پذيرا شده و مهيّاكرا بود كه پس از فراخواندن مردم به توبه، آنان 

شهرت دارد؛ و به همين سبب حضرت « غسل تعميد»بود كه به  یآداب مخصوص یالبتّه غسل او دارا . دادیغسل م

 .اندلقب داده« تعميد دهنده یيحيا»را  یيحي

د از به او گفت: اين منم كه كه باي یيحي یميد داده شود. ولآمده تا توسّط او غسل تع ینزد يحي« جليل»نيز از  یعيس

پذيرفت، و او را  یدهم؛ يحيیمرا تعميد بده، چون با اين كار، دستور خدا را انجام م :)ع( گفت یتو تعميد بگيرم. امّا عيس

دست داد. به اين  یعجيب به و یااز آب، بيرون آمد، مكاشفه یپس از تعميد، همان لحظه كه عيس .غسل تعميد داد

 شتابان به ینحو كه طبق نقل انجيل، آسمان به رويش گشوده شد و روح خدا )جبرئيل( را ديد كه همچون كبوتر

از آسمان به گوشش رسيد كه اين است پسر حبيب من كه از او خشنودم!  یسويش در حركت است. در اين هنگام نداي

پس از اين مكاشفه، آن حضرت، به  .رودیمسيح )ع( به شمار م یيس، آغاز رسالت حضرت عیاين مكاشفه و مكالمه غيب

و عبادت معبود خويش پرداخت و نيز درباره رسالت خطير و وظيفه  یاردن رفت و به رياضت، روزه دار یهابيابان

د. به ياش نهاده شده بود به تفكّر، مشغول گردكه از اين پس در زمينه هدايت خلق و اصالح جامعه بر عهده یسنگين

مدّت چهل روز طول كشيد، كه  ،ها)ع( در بيابان ی، تفكّر و مراقبت عيسی، دوران رياضت، روزه داریروايت منابع مسيح

 شهرت دارد.« چلّه»به دوره اربعين 

 پيامبر بنی اسرائيل 

 ، به شهر جليلاردن یهاكردن دوره كوتاه رياضت چهل روزه در بيابان ی)ع( پس از سپر یبنابر روايت اناجيل، عيس

داد كه وقت، تمام شد و یآغاز كرده و به موعظه مردم پرداخت. او نيز بشارت م یبازگشت، و دعوت خود را به طور رسم

آورد آن یكه او بر زبان م یسخنان اله .ملكوت آسمان، نزديك است؛ پس توبه كنيد و به بشارت انجيل، ايمان بياوريد

 شد. از اين رو، پسی، ايمان و اطمينان میكه در نفوس مستعد، موجب تحوّل عميق روحچنان با معنويّت و پرجاذبه بود 

از جمله ايمان  .گرويدندیهايش به آيين او مدرنگ، با ايمان به گفته یب یو موعظه، جمع كثير یاز هر سخنران

و يوحنّا، از ماهيگيران كنار شمعون )پطرس(، اندرياس، يعقوب  یها)ع(، چهار تن به نام ینخستين به عيس آورندگانِ 

خويش را رها كردند و به دنبال آن  یهابالفاصله به او ايمان آورده، دام یباشند كه پس از شنيدن مواعظ عيسیدريا م

او  .، شهرت دارندیروند كه به عنوان حوّاريون حضرت عيسیبه شمار م یحضرت، راه افتادند. اين چهار تن، جزو كسان

 . و دعوت خويش برگزيده بود یتبليغ یهابه عنوان مركز فعّاليّترا « كفرناحوم»

ها و معابد تعاليم خود را ابتدا، در روز سبت )شنبه( در كنيسه، پيامبر بنی اسرائيلبه عنوان  حضرت عيسی مسيح )ع( 

بر  اما؛ دانستندیبزرگ م یركرد، و شاگردان و معاصرانش نيز او را پيامبیم یخود را پيامبر خدا، معرّف كرد ويهود، شروع 

 یبزرگ از سلسله پيامبران بن ی)ع( را همان مسيح موعود و پيامبر یخالف مسيحيان )و مسلمانان( كه حضرت عيس



يز قبول او را ن یپيامبر یدانند بلكه حتّ یندانسته و نم« مسيح موعود»را  یدانند، يهوديان، نه تنها عيسیاسرائيل م

در  دانست ویاسرائيل م یبود كه آن حضرت از همان آغاز، رسالت خود را متوجه بن ی، در حالاين .نداشته و ندارند

 یامسيح )ع( در موعظه یپرداخت. حضرت عيسیو شفا دادن بيماران م یآنان به تبليغ آيين موسو یشهرها و روستاها

يشين بوده پ یكميل تورات و كتب آسماناسرائيل، تبيين و ت یكوه، رسالت خود را كه در درجه نخست هدايت بن یبر رو

 ام تا باطل نمايم بلكه تاام تا تورات و صُحُف انبيا را باطل سازم. نيامدهگمان مَبريد كه آمده : »داردیاست، چنين بيان م

هوديان ، حلّ اختالف ي یبراكه كند یم یاسرائيل معرّف ی)ع( را پيامبر بن یقرآن كريم نيز حضرت عيس « تمام كنم ....

كه از قبل در ميان آنان وجود داشته است و نيز تبيين و تفسير درست  یهايتحريم یاصالح دين يهود، برداشتن برخ

 تورات و انجيل به رسالت، مبعوث شده است. 

 بشارت به ملكوت آسمان

به ملكوت  بشارت»)ع(  یاو حضرت يحي )ع( و پيش از یحضرت عيس یتبليغ یهااز برنامه یبنابر روايات مسيحيان يك 

توبه كنيد؛ زيرا »گفت: ی)ع( آورده كه هنگام موعظه به مردم م یيحي بوده است. چنان كه انجيل درباره« آسمان

 «ملكوت آسمان، نزديك است.

 یهودي هر شهروند یبود كه آرمان دين یحكومت اله یاگونه« ملكوت آسمان» ،اسرائيل یتوضيح آن كه از ديدگاه بن

 رفت. یبه شمار م

 :یمنشأ پيدايش چنين اعتقاد

 «پادشاهان»با عنوان  یپيامبران و رهبران دين یخود در سايه حكومت اله یمذهب ـ یاز تاريخ حيات ملّ یدر مقاطع 

  .اندپروراندهی، را در سر میدادگر و قدرتمند، تجربه كرده ، وتجديد چنين دوران

 یو منج« عودمسيح مو»بر ظهور  یمبن« ینب یاشعيا»اسرائيل، به ويژه یبن یپيامبران و رهبران دين یديگر، پيشگوي

 .كنندیياد م« ملكوت آسمان»ها از او به ، كه آنیآسمان

از  یدين از رهبران یاسرائيل و رهبر یاز پيامبران بن یكه به عنوان پيامبر یمسيح )ع( تا زمان یاز اين رو، حضرت عيس

عوت با يهوديان نداشته، و پذيرش پيام د یكرد، مشكلیم یپيشگوي سخن گفته و از آن« ملكوت آسمان»يك شدن نزد

ده مورد انتظارشان بو« مسيح موعود»همان  یاند كه عيسها آسان بوده است؛ زيرا يهوديان بر اين باور بودهاو نيز بر آن

 تشكيل دولت یود همچون داوود و سليمان، ظاهر خواهد شد و براو به عنوان يك پادشاه از سلسله پادشاهان مقتدر يه

نه تنها  یامّا از آن هنگام كه دانستند و !اقدام خواهد كرد« یآرمانشهر خداي»ها و تحقّق و حكومت مورد دل خواه آن

ن به ناپسند آنا یو رفتارها یاخالق یهایآورد، بلكه بر ضد ناهنجاریرا بر نم« مسيح فاتح»قيام يك  یها براآن یآرزو

دد با او را اشكار كرده، و در ص یيهود، به ستيز نيز بر خاسته است، مخالفت ودشمن یقبايل مذهب یويژه كاهنان و رؤسا

  .انداو بر آمده ینابود

 حواريون

و از ميان ايمان از يهود و غير يهود به او ايمان آورند. ا ی)ع( باعث شد گروه یعيس یهاتبليغ، تعليم و موعظه 

خود برگزيد كه همواره با او بودند و سخنان او را شنيده و كردار و رفتار او  یو هم نشين ینفر را به شاگرد 32آورندگان 

اند و ، لقب داده« حواريّون»ديدند تا تعاليم او را در جهان سراسر، منتشر سازند. اين دوازده تن را یرا با چشم م



ت. ها انجام گرفته اسرسوالن، انتشار مسيحيّت توسّط آن دانند؛ و طبق مندرجات كتابِیم« والنرس»ها را مسيحيان آن

 :ها عبارت است ازآن یاسام

فليپ  ـ 1يوحنّا )برادر يعقوب(  ـ4 (یيعقوب )پسر زَبْدَ ـ1انْدرياس )برادر پطرس(  ـ2شمعون )معروف به پطرس(  ـ 3

شمعون  ـ33ء( ی)لب یتدّ ـ31( یيعقوب )پسرحلف ـ 9مَتّا )باجگير معروف(  ـ 8توما  ـ7يَرْتولُما )بارقوله(  ـ  5)فليپس( 

  یيوطاسخر یيهودا ـ32 یقانو

رئيس حواريون، و بلكه مورد انكار  پطرس یهر چند نظر انجيل درباره حواريّون، ضدّ و نقيض بوده و از لغزش آنان حتّ 

 یصرف نظر از نام و نشان آنان به ترتيب ـ قرآن كريم، حواريّون را ی)ع( توسّط آنان خبر داده است،  ول یقرار دادن عيس

ار، )ع( ثابت و استو ینسبت به عيس یها را در ايمان و اعتقادشان و نيز وفادارستايد و آنیم ـ كه در انجيل آمده است

 :كندیم یمعرّف

 اللّهِ قَالَ  یبِرَسُولِی قالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ باَنَّنا مُسْلِمُونَ... قَالَ مَنْ أَنْصَارِی إَلَ  رِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِی وَالْحَوَا یوَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَ  »

   «الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

ها گفتند: آن« ام ايمان بياوريد!به من و فرستاده»)الهام( كرديم كه:  یون، وحرا كه به حواريّ یبه خاطر آور( زمان)

كرده،(  (اسرائيل، احساس كفر )و مخالفت یاز بن یكه عيس ی)هنگام« ... ايمان آوريم، و گواه باش كه ما مسلمانيم!»

ما، ياوران »تبليغ آيين او( گردد؟ حواريون )شاگردانِ مخصوص او( گفتند:  یخدا )برا یگفت: كيست كه ياور من به سو

 .ايمخداييم؛ به خدا ايمان آورديم؛ و تو )نيز( گواه باش كه ما اسالم آورده

مسيح  یشان نسبت به عيس ی)ع( و نيز وفادار یاز ايمان و اعتقاد پايدار و راستين حواريّون عيس یاين آيات به روشن

 !گفتیقرآن چنين نم ،بودیدهد؛ و اگر چنان نمیها خبر مدين خدا به دست آن یت و يار)ع( و نصر

 دعوت به مبارزه و مقاومت 

گر با دشمنان سرسخت و ستم یبر خالف اين پندار نادرست درباره حضرت مسيح )ع( كه او اصلًا اهل مبارزه و ستيز حتّ  

م ه یو اله یه، آن حضرت همچون ساير رهبران راستين و بزرگ دينآمد ینبوده،! بنابر آن چه در همين انجيل كنون

هنگامی كه تعقيب و دستگيری حضرت مسيح )ع( حتی  .بود و هم مظهر قهر و غضب او یمظهر رحمت و مغفرت اله

وی همچون يك مجرم، رفتار خواهند كرد، برای دفاع مسلّحانه، آخرين تالش خود  قطعی و نزديك شد و دانست كه با

 كرد، امّا پاسخ مساعدی نشنيد.  را

 

 صليب

يزند. امّا از آویبه گردن م یمسيح )ع( در راه گناهان بشر، صليب یدانيم كه مسيحيان به نشانه مصلوب شدن عيسیم

ا بردارد و ر« صليب خود»است كه  یاو كس ی)ع( بارها گفته بود كه پيرو واقع یآيد كه خود حضرت عيسیانجيل، بر م

هر كه خواهد »« تواند شاگرد من گردد.ینم ،از عقب من نيايد هر كه صليب خود را بر ندارد و  ...»ن بيايد؛ به دنبال م

 ینتوان به روشیاز اين سخنان م «خويشتن را انكار كند و صليب خود را برداشته، مرا متابعت نمايد ،از عقب من آيد

گردد، و نبايد آن را نشانه مصلوب شدن او یآن حضرت، بر م یدريافت كه سابقه آويختنِ نشان صليب، به دوران زندگ



و ايثار تا سر حدّ شهادت در راه خدا  یفداكار یبرا یو اعالم آمادگ« انكارخويشتن»بلكه اين سنّت بايد به  .دانست

 تفسير شود.

 نزول انجيل؟

، خود گواه «ها موعظه شودامّت یالزم است انجيل، اوّل بر تمام»بر اين كه:   )ع( یهمچنين، تصريح حضرت عيس 

وده به نام انجيل ب یكتاب آسمان یاست بر اين كه آن حضرت همان طور كه قرآن كريم بارها تصريح كرده، دارا یروشن

شدن )ع( و نازل ن یحضرت عيس یبرا یهر گونه كتاب آسمان یبر نف یمبن یمسيحيان كنون یاست. در نتيجه، ادّعا

  .اساس است یاملًا ببر آن حضرت، ك یچنين كتاب

 مسيح )ع(  یو مخالفت با عيس یآغاز دشمن

آن گاه كه حمله به روحانيون و  ینداشتند ول یپرداخت با او كاریمسيح )ع( تنها به موعظه م یكه عيس یتا هنگام

را « كاتبان»و « فريسيان»آنان به ويژه دوفرقه  یهایگذار و بدعت یخالف اخالق یكَهَنه يهود را آغاز كرد و كارها

ا رحضرت، لحن سخن خويشسپس آن پرداختند. یو مخالفت جدّ  یمورد استيضاح و اعتراض قرار داد با او به دشمن

كاتبان و فريسيان رياكار! كه درِ ملكوت آسمان را  یبر شما ا یوا: »فرمايدیكاتبان و فريسيان متغييرداده و خطاب به

عدالت و رحمت و ايمان را ترك  یاعظم احكام شريعت يعن. كنيدیريا، نماز را طويل م یواز رو بنديد؛یمردم م یرو به

 .«ايدكرده

 )ع(  یو محاكمه عيس یدستگير

ابل انعطاف نيز ناپذير و غير قی، آشتیاجتماع ینيست، بلكه مصلح یتنها واعظ انقالب یروحانيّان يهود در يافتند كه عيس

را  یيوطخراس ینقشه شوم خود، يهودا یاجرا یو از بين بردنش گرفتند؛ و برا یباشد. از اين رو، تصميم بر دستگيریم

روند یم یو یكه به قصد دستگير یاو را به كسان یمناسب و مقتض یبود رشوه دادند تا در زمان یكه از شاگردان عيس

 یبه آن جا تاخته و يهودا یسربازان روم بود كه اورشليم در ی( در باغی)ع( شب آخر )شب دستگير یعيس .بشناساند

ه و به او را گرفت ، پسبشناسند ،را كه در طلبش بودند یرا بوسيد تا روميان مرد یطبق قرار معهود، عيس یاسخريوط

آن  یواز س یو سياس ی)ع( به اتهّام اعتقاد یعيسدر نهايت  و يهود تحويل دادند یو قضاي یدين یترين شورایعال

 .دادگاه، محاكمه شد

 بر صليب  یعيس

مسيح )ع( را به اتّهام اين كه خود را  یحضرت عيس« سنهدرين»يهود  یعال یسرانجام شورابنا بر مدارك مسيحيت، 

 یحكم، او را تسليم پيالطس حاكم روم یاجرا یكافر شناخته ومحكوم به مرگ كرد. برا ،كرده بود یپسر خدا، معرّف

ب را به صلي یاو دزد یفلسطين كردند. پيالطس، كوشش فراوان كرد تا بتواند آن حضرت را از مرگ برهاند و به جا

 فشاردند. ی، پا میبكشاند. امّا روحانيّان يهود زير بار نرفتند و بر مجازات اعدام عيس

، همراه او بودند و به حالش رز چند تن از زنان كه تا دقايق آخ)ع( همه او را ترك گفتند ج یطرفداران عيس

ابع مطابق من« كنند.یدانند چه میپدر! اينان را بيامرز، زيرا نم یا»مردم، دعا كرد و گفت:  ی)ع( برا یعيس .گريستندیم

 ( و به احتمالیعيد فصح )پانزدهم ماه نيسان يهود یاز روزها ی( در يكی، اين جنايت )مصلوب كردن عيسیمسيح

روز سوّم پس از  در بيرون شهر اورشليم انجام شد. یبه همراه دو تن دزد جان یميالد 11 ـ29 یها، بين سالیقو

از حواريّون در اورشليم،  یيافت و از قبر برخاست و خود را به مادر خود و جمع یكشته شدن، آن حضرت دوباره زندگ



كرد و  یجهان، ميان پيروانش زندگرا از حيات خود اطمينان بخشيد. مدّت چهل روز در اين  ظاهر ساخت، و آنان

 نشر و تبليغ دين خود، مأمور فرمود. سپس به آسمان، صعود كرد. یحواريّون را برا

اال كه در ب یبه شرح ـ و دوباره زنده شده و به آسمان رفتشده )ع( بردار، كشته  یامّا قرآن كريم، اين ادّعا را كه عيس 

  :قبول ندارد و كشته شدنش را مردود اعالم داشته و فرمود ـ آمد

وا فِيهِ لَفِی إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُ  ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكِن شُبِّهْ لَهُمْ وَ یوَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَ»

 «ماً.هِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً بَل رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيشَكٍّ مِنْهُ مَالَهُمْ بِ

ند؛ كه نه او را كشتند و نه بردار آويخت یدر حال« پسر مريم، پيامبر خدا را كشتيم! یما مسيح عيس»و گفتارشان كه:  

كه در مورد )قتل( او اختالف كردند، در شكّ هستند و به آن، علم ندارند و تنها از  یمشتبه شد؛ و كسان هابلكه امر بر آن

 .خود باال برد، او، توانا و حكيم است یكنند؛ و قطعاً او را نكشتند! بلكه خداوند، او را به سویم یگمان و ظنّ، پيرو

 انتشار و رسّميت مسيحّيت

با عشق و عالقه فراوان به تبليغ دين او پرداختند.  ی)ع( شاگردان و یبه دار آويختن عيسپس از  یطبق روايات مسيح 

 یناميدند، همه يهوديان یها را نصرانآن ـ یصغير، تركيه كنون یدر آسيا ـ اين گروه كه نخستين بار در شهر انطاكيه

كتاب  یبخوانند، خود را مفسّران حقيق یاه)ع( و بدون اين كه روش جديد خود را دين تاز یبودند از پيروان حضرت عيس

ها بر امر توبه از گناه و محبّت به همنوع واميد نجات بشر، دانستند؛ با اين تفاوت كه اينیعهد عتيق و دين يهود م

اين بود كه آيين  .كردند ی)ع( را هم جمع آور یمنسوب به حضرت عيس یكم گفتارهاداشتند، و كم یتأكيد بيشتر

آمد و  ، بيرونیو قوم ینژاد یه در آغاز به قصد اصالح دين يهود، پديد آمده بود، رفته رفته از حدود تنگنامسيحيّت ك

 ی، به شدّت مورد اذيّت و آزار روحانيّان يهودیكرد، گرچه فرقه مسيحيان يهود یبه صورت يك دين مستقل، خودنماي

ليغ و تب یكنند، و نيز برا ها را تحمّلیآنان تمام سختگشت تا ی)ع( موجب م یانتظار رجعت عيس یقرار داشتند، ول

ته پذيرفتند، دو دسته بودند: دسیكه دين مسيح را م یروم، مسافرت كنند. كسان یهاانتشار آيين جديد به سرزمين

ارج از بود و در خ یكه زبانشان يونان یگفتند. دسته ديگر، مردمی، سخن میبودند كه به زبان عبر ینخست كسان

خود  یمسيحيان اوّليّه، محافل و مجامع دين .قرار داشتند یسرزمين فلسطين، سكونت داشتند و تحت تأثير فرهنگ يونان

 با كنيسه یخواندند. امّا به تدريج اين مجمع در مواردیم ـ انجمن است یبه معنا یكه در زبان آرامـ  را همان كنيسه

 و مسيحيان به خود گرفت. یسب با فرهنگ و آداب مسيحمتنا یتفاوت پيدا كرد، و شكل و عنوان مستقلّ 

 كتب مقّدس مسيحّيت

ه تورات و انجيل است، ك یيهوديان و مسيحيان، يعن ینام دو كتاب مقدّس دين« عهدين»چنان كه پيشتر گذشت  

يهوديان كه باشد؛ زيرا بر خالف یمعتبر و مورد احترام م« كتاب مقدس»مجموع اين دو، نزد مسيحيان، به عنوان 

يهوديان  یرا قبول ندارند، عيسويان و مسيحيان، كتاب دين« انجيل»او  یمسيح )ع( و آيين و كتاب دين یحضرت عيس

« دعهد جدي»را « انجيل»كنند، در برابر، یيا پيمان كهن، ياد م« عهد عتيق»)تورات( را قبول داشته، و از آن به عنوان 

  .نامندیيا پيمان نو م

 عهد جديد  یمعّرف



تنها مسيحيان آن را قبول دارند. كه  است یمشتمل بر كتاب هاي« اناجيل»يا به تعبير رساتر « انجيل»عهد جديد 

عهد  یرسم یهاعهد عتيق، اختالف دارند، امّا در مورد كتاب یرسم یهامسيحيان، با اين كه در مورد تعداد كتاب

 یخ خطّ ، گر چه نسینويسندگان مسيح یاند. بنابر اظهار برخرا پذيرفته یجديد، اتفّاق نظر پيدا كرده و عهد جديد واحد

 یهارسميّت مجموعه عهد جديد در فاصله سال یشود، ولیمربوط م یعهد جديد به قرن اوّل ميالد یهااز كتاب یبرخ

عهد جديد به زبان  یهااند. همه كتابها معتقد شدهو مسيحيان از آن زمان به آن تعيين گرديده یميالد 211 ـ311

مسيح و  یكه عيس« یآرام»به زبان  یاز مردم، معتقد بودند كه انجيل متّ  ی، نگاشته شده است. در گذشته برخیيونان

وجود  یاچنين نظريّه یبرا یيا لغو یرسد كه شواهد تاريخیگفتند، تحرير شده، امّا به نظر میشاگردانش به آن سخن م

 ندارد.

 . شوندیخوانده م« انجيل»هد جديد چهار كتاب آغازين ع

نّت پيش از نوشته شدن اناجيل، يك س و وفات يافت عيسی به عقيده مسيحيان، حدود سال سی ام ميالدیبعد از اينكه 

 شد. اندك اندكیم آمدند، آن خاطرات، نقلیعبادت، گرد م یكه مسيحيان نخستين برا یوجود داشت. هنگام یشفاه

هر يك از مؤلّفان اناجيل )كه انجيل نگار ناميده  .يافت و بر حجم آن افزوده گرديد یمشخصّ اين منقوالت شكل 

كه آن انجيل خاص  ی، تمركز يافته و آن را با اوضاع و احوال قومیو پيام عيس یاز زندگ یشوند( بر جوانب خاصّ یم

تين عالمان الهيّات در جامعه مسيحيّت ها تأليف شده، تطبيق داده است. بر اين اساس، انجيل نگاران، نخسآن یبرا

 هستند.

 :دشویكتاب دارد كه از نظر موضوع به چهار بخش، تقسيم م 27عهد جديد، 

 :مسيح )ع( ینامه و سخنان حضرت عيس یزندگ بخش اوّل: 

بعدها  به وجود آمد كه یهايمسيح به نوشتن سيره آن حضرت پرداختند؛ و نوشته یاز ياران و پيروان عيس یگروه زياد 

ها دنياست كه بر آن اجماع دارند( سپس چهار انجيل از اين انجيل یجامعه مسيح یانجيل خوانده شد. )اين نظريّه نهاي

 یاز جامعه مسيح« عهد جديد یاپوكْريفا»يا « عهد جديد یجعل یهاكتاب»رسميّت يافت، و اناجيل ديگر با عنوان 

همه مسيحيان هميشه و . ها هم ممنوع و حرام گرديده و كفرآميز اعالم، و خواندن آنبرچيده شده، و جزو كتب ضالّ

مسيح )ع( است كه چهار تن به  ینامه و سخنان حضرت عيس یزندگ یهمه جا معتقد بوده و هستند كه اناجيل كنون

ز چهارم )به عقيده مسيحيان پيرو كليسا( ااند. نويسندگان انجيل اوّل و ها را نوشته، مَرقُس، لوقا و يوحّنا آنی: مَتّیهانام

، یانجيل متّ  یاند. ميان سه انجيل اوّل، يعنشده یحواريّون، معرّف یحواريّون و نويسندگان دو انجيل ديگر از حوار

 انجيل چهارم )يوحنّا( به خاطر ینامند. ولیها را )اناجيل همنوا( موجود دارد، به اين جهت آن یمرقُس و لوقا، هماهنگ

  .شودیها، همنوا ناميده نمهماهنگ نبودن با آن

انجيل ـ انجيل لوقا ـ   انجيل مرقُسـ  یانجيل متّ  :، بخش نخست، مشتمل بر چهار انجيل به شرح زير استبنابراين

 يوحنّا

و در شرح حال رسوالن و مبلغان صدر مسيحيّت بويژه پولس  نامه و سخنان مبلّغان صدر مسيحيّت یزندگ دوم:بخش 

 است



 رسوالن یهابخش سوّم: نامه

ها( به تدريج، اهمّيّت پيدا ها )رسالهاند، و آن نامهعصر خود نوشته یبه جوامع و افراد مسيح یهاياز رسوالن، نامه یبرخ 

 .نامه است 23اين بخش )بخش سوّم( مشتمل بر  اه يافته است.ر« عهد جديد»و به  كرده

 (يوحنّا )كتاب رؤيا شفهبخش چهارم: مكا

باب است، آخرين بخش از كتاب  23 یدارد و دارا« رسول یمكاشفه يوحنّا»اين بخش كه تنها يك كتاب به نام 

 یررموز پيچيده و دشوا یياد شده دارا مقدّس مسيحيان )عهد جديد( و از نظر تفسير، دشوارترين قسمت آن است. كتاب

 .ها را مورد استفاده قرار داده تا همگان، توان درك آن را نداشته باشنداست كه نويسنده عمداً آن

 مسيحيت یاعتقادات اساس

 : كتاب مقدّس و الهامـ 3 

از  یاين منظور، مؤلّفان یبرامسيحيان معتقدند كه خدا، كتاب مقدّس را به وسيله الهامات روح القدس، تأليف كرده و 

خواست یرا كه او م یكرده كه فقط چيزهاي یيار یاها برانگيخته و آنان را در نوشتن به گونهنوشتن آن یبشر را برا

، معصوم از گناه مقدّس یهانه نويسندگان كتاب ـ است یكه اعتقاد بيشتر مسيحيان كنون ـ اعتقاداند. براساس ايننوشته

 كتاب مقدّس دارند. یو خطايند و نه اين كه مسيحيان، اعتقاد به عصمت لفظ

 :یحوـ 2

 خاتم )ص( را گويند كه به پيامبران به ويژه پيامبر یابالغ یآسمان یها، مجموعه پيامینظر اسالم اين است كه وح

اما نظر مسيحيان  «ارسال شد؛  ،است« جبرئيل»ام به ن یاكه فرشته یعمدتاً به صورت مستقيم و توسّط پيك وح

، ارائه یحاز و یگوناگون یهاواخت نبوده، و  نظريات متفاوت و تعريفنان و يكس، مانند ديدگاه مسلمانان يكیدرباره وح

 :دارند، كه عبارت است از یاند. آنان دو ديدگاه عمده درباره وحداده

ه همين ك ـ یحيانها مفاد وآنارتباط با كاتبان كتب مقدّس به  یاز طريق برقرار، كه در آن خداوند یديدگاه زبانالف ـ  

 را الهام و القا كرده است.  ـ موجود باشد یمتون مذهب

ديدگاه  یو به جا یو متفكّران جديد مسيح یمصلحان دين و متكلّمان ی، كه از سویو فعل یديدگاه حضورب ـ 

 یبه معنا ینحيابر اساس اين ديدگاه، مفادّ و .مطرح شده است «كالم خدا» یجا به «كلمة اللّه»و يا  یو زبان یگفتار

در  ینيست كه به پيامبر، القا شده باشد، بلكه حضور خداست كه از طريق تأثير گذار یها و حقايق غيبمجموعه ارزش

 .گرددیتاريخ، وارد قلمرو و تجربه بشر م

طبق اين ديدگاه چنين  یبنابراين، تعريف وح . یاست نه كالم اله« كلمه الّله»مسيح به عنوان  یعيس ،یواقع یوح

كرده و مكشوف ساخت، و كتاب  یمسيح( در تاريخ بشر، وح یخدا ذات خود را )از طريق فرستادن عيس؛ است كه

دهد كه مسيحيت جديد در یشواهد حال نشان م .و نيز روشنگر آن است یذات یمقدّس، تفسير )و گزارش( اين وح

 است. ئه كرده، ارایاز وح یچنين تفسير یعيس یالوهيّت بخش یراستا

 گناه نخستين و مسأله فدا ـ 1



از عقايد مشهور در آيين مسيحيّت، مسأله گناه اوّليّه و فداست، به عقيده مسيحيان، آدم و حوّا با خوردن از شجره  يكی

نان آ یو ذات یجبلّ یگناه آنان به فرزندان شان سرايت كرد و سبب گناه كار .ه شدندمنهيّه، مرتكب گناه و از بهشت، راند

 ی، منافات دارد، از همين رو، خداوند عيسیها در عذاب با رحمت الهجاويد ساختن همه آن گرديد؛ و چون كيفر دادن و

آدميان گردد و با فدا شدن او، گناه نخستين از دامن فرزندان آدم و  یمتجّسد( را فرستاد تا برصليب، فدا یمسيح )خدا

موضوع گناه  .)ع( با فدا شدنش كفّاره گناهان بشر شد و موجبات نجات آنان را فراهم كرد یحوّا، زدوده شود. پس عيس

 یاذعان دارند كه عيس در اناجيل چهارگانه نيامده و مسيحيان نيز یاست ، ول یاوّليه و فدا، گرچه جزو معتقدات مسيح

 نكرده است.  یابه اين امر، اشاره

  نجات بخش یعيسا ـ4

كه دامنگير همه  یو نجات بشر از گناهان یو مژده رهاي« بشارت»در حيات دوباره و رستاخيزش،  یمعتقدند كه عيس

با اين  یت )گناه جهان(، ولمسئوول آن نيس یكه هيچ كس به تنهاي یگناه يا گناهان یجهانيان است را فراهم كرده؛ يعن

ر از و متأثّ  یبشر از آغاز آلوده به چنين گناه یبشر، مشهود بوده و محيط اجتماع یحال اثر آن در اجتماع و حيات اجتماع

، موجب زدودن گناه اوّليه از دامن آدميان شد، رستاخيز و زنده شدن یاگر بر صليب شدن و مردن عيس. آن است

را به  یو نيز مژده رحمت و محبّت اله یو جهان یوگناه اجتماع یاز مرگ و نيست ینجات آدم به« بشارت»اش، دوباره

 .ارمغان آورده است

 تجسد ـ 1

ه اين كه اعتقاد ب یباشد؛ يعن ی، تجسّد يا تجسّم بوده ومیترين اصول ايمان مسيحیاز بنياد ی، يكیبه لحاظ تاريخ

بوده و هم  هم كاملًا بشر یمسيح، تبديل به بشر شد؛ خصوصاً اعتقاد بر اين بوده است كه عيس یخداوند در شخص عيس

 یاز پيروان آيين مسيح، رفته رفته مورد اعتراض وانكار، واقع شده و حتّ  یبسيار یامّا اين عقيده نيز از سو .كاملًا خدا

 اند. امكان وقوع آن را هم قابل قبول ندانسته

 خدا  ـ5

 ـ از سه گروه منسوب به ابراهيم خليل یيكتاست. آنان خود را يك یمسيحيان، اعتقاد به خدا یمعتقدات اساس از یيك

« پدر»مسيحيان خدا را  .ايمان دارند ـ آيدیكه م یبه بيان ـ واحد یدانند كه به خدایم ـ در كنار يهوديّت و اسالم

به  ینامند. عيسیم« پسر خدا»خود و قوم خود را « پدر»يهود، خدا را  .اندخوانند و اين عنوان را از يهود، وام گرفتهیم

بنامند. اين واژه « ابّاً»بخشيده و به شاگردان خود گفته است او را  یخاصّ  یو خانوادگ یاين عنوان )پدر( رنگ عاطف

 برند. ید به كار مصدا زدن پدر خو یاست كه كودكان برا یهايمانند واژه ، بار صميميّت و محبّت دارد ویسُريان

 (ی)توحيد مسيح یسه گانگـ 7

 یها مدّعناست كه آ یو سه گانه پرست« تثليث»ها مسأله ترين آندر عين حال پيچيده ترين معتقدات مسيحيان ومهم 

ا امّكند! یوارد نم یابه وحدانيّت او هم خدشه ،ذات یگانگاين سه است و یيك یكه ذات خدا، سه تا، ول یاند در حال

 بيش نيست؟!  یكه سه خدا است، يك یدر حال توان سه گانه، يگانه شود ویچگونه م



ثبات ندارد و از راه عقل، قابل درك و ا یبر تثليث، اين است كه توجيه عقالن یايراد اساس :ندارد یتوجيه عقالن، تثليث

 یول «برد یبايد به آن پ یواحساس دروناست، و تنها از راه دل  یتثليث راز پنهان»اند كه  ینيست. مسيحيان مدّع

حقيقت اين است كه مسأله تثليث آن قدر پيچيده وغير قابل فهم و تفهيم است كه نه از راه عقل و برهان، قابل درك و 

 بيان است ونه از راه دل و شهود درون!

 ين صورت ادّعای وحدت و يگانگیكه در ا« تثليث و سه گانه بودن خدا، واقعيّت خارجی دارد»زيرا يا بايد بپذيرند كه 

توان پذيرفت چيزی كه در واقع سه چيز است در خدا، تناقض گويی آشكار بوده و به حكم عقل، باطل است؛ زيرا نمی

   .واقعيّت ندارد و فقط يك تئوری است« تثليث»همان حال، يك چيز باشد؟ يا اين كه بگويند 

  و ابطال تثليث در قرآن كريم ینف

تأكيد  و ها تصريحو ابطال آن یآميز يهوديان و مسيحيان به نفپس از نقل عقايد شرك یم نيز در آيات زيادقرآن كري

  :ورزيده است

ا مِنْهُمْ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ  لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ وَاحِدٌ وَ» 

 (71)مائده/ « عَذَابٌ أَلِيمٌ.

تُهُ أَلْقَاهَا ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَ یاللّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَ  یيَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِی دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَ » 

هُ مَا فِی هٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَمَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِل یإِلَ

 (373نساء/ ( «بِاللَّهِ وَكِيلًا یالسَّماوَاتِ وَما فِی الْأَرْضِ وَكَفَ 
دارد، گويند دست بر نیجز معبود يگانه نيست؛ و اگر از آنچه م ی)نيز( كافر شدند، معبود« از سه خداست یخداوند، يك»ها كه گفتند: آن 

 .كنند،( خواهد رسيد یاين عقيده ايستادگ یها )كه روبه كافران آن یعذاب دردناك

بن مريم فقط فرستاده خدا، و كلمه )و  یباره خدا، غير از حق نگوييد! مسيح عيس( نكنيد! و دریرواهل كتاب! در دين خود، غلوّ )وزياده یا

ايمان بياوريد! و نگوييد:  )شايسته( از طرف او بود. بنابراين، به خدا و پيامبران او، یمخلوق( اوست، كه او را به مريم، القا نمود؛ و روح

شما بهتر است! خداوند، تنها معبود يگانه است؛ او منزّه است از اين كه  یكنيد كه برا ی)از اين سخن( خوددار« خداوند سه گانه است!»

 است. یها كافآن یتدبير و سرپرست یها و در زمين است؛ و خداوند براداشته باشد؛ )بلكه( از آن اوست آنچه در آسمان یفرزند

 آداب و رسوم

 آورد، كه آن یرا به جا یبايد هفت شعار يا رسم خاص دينیرگ، م، از تولّد تا میدر طول زندگ یمؤمن یهر فرد مسيح 

 كند. یها به پنج شعار، تقليل پيدا مشعائر مقدّس، در مورد فرقه پروتستان

 :هفتگانه و يا فروع دين مسيح، عبارتند از یهااين آيين

  ـ هر نوع كه باشد ـ تعميدهنگام  .پس از تولّد، به وسيله كشيش یهر كودك مسيح یغسل تعميد و نام گذارـ 3

 دهمیتو را به نام پدر، پسر و روح القدس، تعميد م»خواند: یاقتباس شده، م یكشيش اين عبارت را كه از آخر انجيل متّ 

كودك تعميد يافته، چون به سن بلوغ رسيده بايد نزد كشيش رفته و ميثاق خود را تأييد كند و ايمان  :تأييد ميثاق ـ2

 .خود را در حضور كشيش، اعتراف كرده و رسماً وارد دين مسيح شود یقلب



 یها بايد طبه ويژه كاتوليك یهر شخص مسيح :ها قبول ندارند()اين مراسم را پروتستان توبه و اقرار به گناه  ـ1

 .ها توبه كندبه حضور كشيش رفته و به گناهان خود، اعتراف و از آن یتشريفات

در كليسا با حضور كشيش، پيمان عقد ازدواج خود  یتشريفات ی، هنگام ازدواج بايد طیزن مسيح و ردهر م :ازدواج ـ 4

 را منعقد سازند.

يمارانِ گونه است كه كشيش بتدهين، اين :ها قبول ندارند(به بيماران( )اين رسم را نيز پروتستان یتدهين )روغن مال ـ1

 یدعا یآمرزش و یمالد و برایدّس، تدهين كرده و روغن بر بدن او مبا روغن زيتون مقرا به ويژه در شُرُف مرگ 

 .خواندیم یمخصوص

ها مورد غالب مسيحيان به ويژه كاتوليك یمجموع سلسله مراتب روحانيّت در آيين مسيح برا :كليسا یسازمان روحان ـ5

ند از: به ترتيب عبارت ینزد آنان برخوردارند. مشهورترين عناوين روحانيّان مسيح یتقدّس خاصّ  احترام بوده و از حرمت و

 .هاوان آناند تا عن یاخير بيشتر نمودار درجات روحانيان مسيح یپاپ، كاردينال، شماس، كشيش و اسقف. البته سه تا

ام آخر ش یين حال يادبود و بازسازمسيحيّت است، و در ع یعباد ـ یترين شعائر دينیاز اساس یيك ؛ یربّان یعشا ـ7

      در آن شام، نان و شراب را به عنوان گوشت و خون خود! یبا شاگردانش در شب پيش از مرگ اوست. عيس یعيس

مسيح، در  یاز اين رو، مسيحيان به ياد شام آخر عيس. به شاگردان داد تا بخورند و بنوشند ـ البتّه به اعتقاد مسييحان ـ

ه منزله نوشند؛ نان بیم یكنند و جام شرابیتناول م و گرفته یشوند و از دست كشيش، قطعه نانیجمع م یمراسم خاصّ 

ها ، جزو وجود آنیشوند كه گوشت و خون عيسیاين گونه معتقد م . آنهااست یگوشت و شراب همچون خون عيس

ن خورد یخواندن دو يا سه قطعه از كتاب مقدّس و ديگر یدر همه مراسم، ثابت است: يك یدو عنصر اساس .شده است

 شود. ی، دعا و شكر به درگاه خدا برقرار می، همخوانیعالوه بر خواندن كتاب مقدّس و خوردن قربان .مقدّس یقربان

 كليسا و پيشينه آن

سال  از حدود دو هزار مسيحيّت، كليساست. گر چه سرآغاز ايجاد كليسا چندان روشن نيست و یمتمايزترين نهاد دين 

به  یپيش كه تاريخ مسيحيّت، آغاز شده، همواره حضور چشمگير داشته است. اين نهاد در چارچوب اعتقادات يهود

)ع( خود در  یرا نيز پذيرا شد. آنچه مسلّم است اين كه حضرت عيس یيهود یهاآغاز نظريّات و رويّه در وجود آمده و

( واژه كليسا به كار رفته 37و جمله  38و باب  38، جمله 35)باب  یگرچه در انجيل متّ صدد بنيان گذاشتن كليسا نبوده، 

، بيرون آمده باشد، شك و ترديد وجود یباشد كه از دهان حضرت عيس یدر اين كه اين واژه دقيقاً همان چيز یاست ول

 دارد. 

 یمعروف مسيح یهافرقه

تر و از همه فرق مهم یدر اين ميان، سه فرقه مذهب یارند، ولكه در تاريخ مسيحيّت پديد آمدند بسي یهايفرقه 

ترند، كه عبارتند از: كاتوليك، ارتودوكس و پروتستان )پروتستانت(. در اين جا به اختصار به توضيح سه فرقه ياد معروف

 :پردازيمیشده م

 



است، كه تا پيش از ظهور مذهب ارتودوكس، يگانه مذهب  یمسيح یترين فرقه مذهباوّلين و مهم  :مذهب كاتوليكـ 3

اختصاص يافت. واژه  یبه روم غرب ،یحاكم بر جهان مسيحيّت بوده و پس از پيدايش مذهب ارتودوكس در روم شرق

 شعب آن یمسيحيّت را از بعض یجامع و عموم یبه كار رفت تا كليسا یميالد 351نخستين بار در سال  یكاتوليك برا

 یاند ولنشين دنيا پراكنده یتشخيص دهند. پيروان اين فرقه در مناطق مختلف مسيح ،ه تأسيس شده بودندكه تاز

برند. مركز فرقه كاتوليك در یبه سر م یاو مناطق مديترانه یعمدتاً در مناطق التين نشين، ايرلند، آلمان جنوب

 یكليسا یها بر آنند كه نماينده حقيقكاتوليك .اردقرار د« پاپ»ايتاليا است و در رأس آن « رم»در شهر  «واتيكان»

ن )ع( انجم یبر اين باورند كه عيس همچنينها آن .و قدمت واليت قائلند یخود، تقدّس روحان یمسيح هستند و برا

، یرعايت آداب مذهب یها براكاتوليك .پاپ، جانشين پطرس مقدّس است همين كليسا است تأسيس كرده و را كه یمرئ

ها كاتوليك یدهند. مراسم مذهبیخود، يكنواخت انجام م یقائلند و قوانين مذهب را در تمام كليساها یت فراوانيّاهم

 (، ازدواج و مسح بيماران در حال مرگیربّان یعبارت است از: تعميد، توبه، اعتراف، تناول )عشا

، پيدا یو مسيحيان روم شرق یروم غرب یبود كه ميان كليسا یظهور اين فرقه بر اثر اختالفات :مذهب ارتودوكس ـ 2 

در آغاز،  یو روم شرق یغرب یميان كليسا یعلّت جداي .كامل گرديد یشد و  به تدريج در قرن يازدهم، منجر به جداي

به مركزيّت  یبه مركزيّت شهر روم و بخش شرق یداشت و پس از تجزيه روم به دو بخش غرب یجنبه سياس

يونان باستان  یفلسف یهاتحت تأثير انديشه یروم شرق یهم، كليسا یو عقيدت یبه وجود آمد. از نظر كالم ،هقسطنطنيّ

روم، تصوير و پيكره حضرت یها اين است كه در كليساها با كاتوليكقرار گرفت. از جمله اختالفات مهم ارتودوكس

 یشرق چنين نيست. نيز به نظر مسيحيان شرق یكليسا كه در ینيز مقدّس است و جنبه روح القدس دارد، در حال یعيس

  .باشدیهم منبعث م« پسر»ها روح القدس از به عقيده كاتوليك یاز پدر است، ول یروح القدس تنها ناش

و نداشتن امكان اشتباه )عصمت( پاپ را قبول  یآاليش و برائت از گمراه یمفهوم ب ـ آنها برزخ :هاعقايد ارتودوكس

ها، مركز ارتودوكس .آورندیبه جا م یرايج كنند و مراسم عبادت خود را به هر زبانیندارند. كشيشان اين فرقه، ازدواج م

 انتقال يافت، و در زمان حاكميت« روسيه»ها، به یبود و پس از سقوط اين شهر به دست عثمان« قسطنطنيّه»نخست 

پيروان اين  .در يونان است« آتن»ها شهر ها از روسيه به يونان، منتقل شد و اكنون نيز مركز ارتودوكسكمونيست

ز: ها عبارت است اآن یكنند و فرايض مذهبیم یو يونان زندگ یاز جمله: روسيه، رومان یشرق یمذهب بيشتر در اروپا

 و ازدواج. یربّان یضر، عشاشهادت، مسح روغن مقدّس، توبه، مسح محت یتعميد، ادا

در جهت اصالح مذهب  یبسيار یدين یها، انقالبیغرب یپس از قرن شانزدهم در اروپا :مذهب پروتستان ـ1 

علل عمده پيدايش نهضت پروتستان، فشار بيش از  .كاتوليك به وقوع پيوست كه سرانجام به نهضت پروتستان انجاميد

كالن از مسيحيان به عناوين مختلف در قرون  یهات بسيار سخت، گرفتن پولكاتوليك، وجود مقررّا یاندازه كليسا

اين عملكرد زشت و خشن  .و ... بوده است یاز جمله فروختن بهشت و عفو گناهان، فروختن مناصب روحان یوسط

منجر « رمارتين لوت» یرا به دنبال داشت، و سرانجام به نهضت پروتستان به رهبر یاربابان كليسا و پاپ، اعتراض هاي

 :انجام اصالحات دين مسيح، انتشار داد.  یخود را برا یامادّه 91 یاعالميه پيشنهاد یميالد 3137شد. او در سال 

 ینبايد معتقد بود كه عَشا ـ است یكتاب مقدس، تنها منبع ايمان مسيح ـ آيدینجات، فقط از راه ايمان به دست م

 .، مانند حج، روزه و اعتراف به گناه مردود استیاعمال كاتوليك از یبرخـ  است ی، قربانیربّان
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 فصل چهارم: زرتشت

 پيشينه 

يا « زرتشت»آن،  یبه نام پيشوا گويند،ینيز م یيا خدا پرست« یدين مَزْدَيَسْن»كه به آن « زردشت»يا « زرتشت»آيين  

اديان، از اديان زنده  یكهن ايران باستان است؛ و در تقسيم بند یهااز دين یشود. اين دين يكیزردشت خوانده م

شود و در قرآن كريم، با عنوان آيين یشمرده م یهمچنين اين دين، جزو اديان توحيد .رودیجهان به شمار م

اسالم، يهود، مسيحيّت و صابئان از آن ياد شده است. بر اين اساس،  یيعن یاديان توحيدبه همراه ساير «  مجوس»

هم  یدر روايات اسالم .باشندیم یپيامبر و كتاب دين یشوند؛ چون دارایپيروان آيين زرتشت نيز اهل كتاب، قلمداد م

است. چنان كه رسول خدا )ص( نيز از زرتشتيان همان مجوس، ناميده شدند و با آنان مانند اهل كتاب، معامله شده 

 گرفت. یزرتشتيان، جزيه م

 آيين زرتشت یپيشوا یشناساي

و  ید، كتاب دينپيامبر، مكان تولّ  یاز تاريخ زندگ ،كه با پيدايش آيين زرتشت داريم ینسبتاً طوالن یبه دليل فاصله زمان 

 در دست نيست،  یاطالعات دقيق و مستندگسترش آن،  تبليغ و یاحكام و معارف اين دين و نيز چگونگ

 .اند: زردشت، زرتشت، زردهُشت، زرادُشت، زارتشت، زارهُشت و مانند آن خواندهیهارا به نام یپيامبر آيين مزديسن

 یبه معنا« اشو»القاب  یگاه .دارنده شتر زرد است یبه معنا« زَرْداشتر»ترين نظريّه، معادل ترين و معروفطبق صحيح

حضرت  ی، يعن«شَتْ اشو زردشت»شود. پس یآورده م یحضرت نيز در آغاز نام و یبه معنا« شت»پاك و مقدّس و 

 . زرتشت مقدّس

 . درباره زمان تولّد زرتشت نيز اختالف است :  زمان تولد

تا  551 یهابين سال زمان تولّد زرتشت  آمده، یكنون یبنابر اين نظريّه، مطابق آنچه در اوستا:  یزرتشت ینظريّه سنّت

 يبانپشت و پذيرنده پادشاه كه است آن نظريّه اين طرفداران مدرك و مستند ترين. مهمپيش از ميالد بوده است 181

 كه اين و ودب هخامنشی يكی داريوش پدر نام با «ويشتاسب» يا «ويشتاسب كوی» يا «گشتاسب» نام به زرتشت آيين

اين نظريه را بيشتر اوستاشناسان، مردود  یول . است بوده خراسان و ايران شرق فرمانروای هم داريوش پدر ويشتاسب،

 . دانسته



 د داردوجو یو تاريخ یشناسبر شواهد و مدارك زبان یمبتن ـ رسد صحيح هم باشدیكه به نظر م ـ ینظريه مهمّ ديگر

پيش  3711تا  3111پژوهشگران و اوستاشناسان، كم و بيش روشن است كه وداها متعلق به  یامروزه برا اين است كه

 .از ميالد مسيح است؛ ناگزير اوستا هم بايد مربوط به همين دوره باشد

  :زادگاه زرتشت

 مر، اتفاقبا اين حال همه اوستاشناسان در اين ا، خراسان، یر، آذربايجان: درباره محلّ تولد زرتشت نيز اختالف است

 .دارند كه منطقه نفوذ و رواج آيين زرتشت، شرق ايران است

 :زرتشت یزندگ

 را اصالح كند و یايّت اوست اين كه در آن عصر و روزگار تاريك توانست جامعهكه نشان دهنده شخصيّت و اهم یچيز

به نظر  .نيز صادق است یاله یترين معجزه درباره ديگر انبياتوحيد شود، چنان كه همين امر به عنوان بزرگ یمناد

، یربه پيامب یچهل سالگ ـ یميان س یهامشغول بوده، و در سال یبه چوپان ی، مدتیرسد كه زرتشت در دوران جوانیم

س پ ینام داشت. و« بهمن»يا « وهومنه»رساند یو يا پيام اهورا مزدا را به او م یكه وح یابرگزيده شده است. فرشته

 پسر عمويش دعوتش را پذيرفته ،گويند تنهایم ی، دعوت كرد، ولیخانواده خود را به دين اهورا مزداياز بعثت، قبيله و 

مون، كه به اين مض یآيد زرتشت بارها از قبيله و عشيره خود، ناليده، و يا با سخنانیاست. چنان كه از متونِ اوستا، بر م

زرتشت، سرانجام از  .ردم عشيره خويش، آشكار كرده استشكايت خود را از م« آورم؟ یخدايا! به كدام سرزمين رو»

 یآورد. شهر بلخ در آن روزگار، مركز حكمران ی( رویزادگاه خود، هجرت كرده و به بلخ )خراسان قديم و افغانستان كنون

 یت، ولدرباريان و كاهنان او را به زندان انداخ یگشتاسب هرچه در آغاز با دسيسه برخ .بود یگشتاسب، پادشاه كيان

زردشت، از آن پس به ترويج  .بعدها به دليل بروز معجزه از زردشت او را از زندان آزاد كرد و به آيين او نيز ايمان آورد

او آيين یشد. ولتورانيان كشته ايرانيان با یهااز جنگ یآيين خود ميان ايرانيان باستان پرداخت و سرانجام خود در يك

 گرديد.  اعالم یدر ايران باستان رسم

 اوستا يا كتاب مقّدس زرتشتيان

رين بخش تاست. گاتاها  كه نام كهن یاساس، بنياد و متن اصل ینام دارد، كه به معنا« اوستا»كتاب مقدّس زرتشتيان  

يا پنج سرود زرتشت، شهرت دارد. همه « گانهگاهان پنج» زرتشت را گويند و به یآسمان یاوستا است، سرودها

ع دانند و آن را تنها منبیرا منسوب به زرتشت م« پنج گانه یسرودها»اوستاشناسان، فقط اين گاتاها پژوهشگران و 

 اوستا را تهيّه و تدوين شده در ادوار بعد یهاكنند و بقيّه قسمتیم یپيام زرتشت، معرف یشناساي یقابل اعتماد برا

گانه آفريدگار است. از اوست آنچه نيك و نغز است. ديوها ها چنين است: اهورا مزدا، ياز مندرجات گات یدانند. بخشیم

و  .است یانديشه، گفتار و كردار نيك، مايه رستگار . )گروه پروردگاران آرياييان كهن( سزاوار ستايش نيستند

  .است« دروغ»ترين دشمن مردم، مگينهس

 اوستا یتقسيم بند

 :اوستا از پنج بخش زير، تشكيل شده است 



ترين بخش اوستا و مشتمل بر هفتاد و دو فصل است كه هر نيايش و ستايش، نام مهم یبه معنا« يَسنا»ا ي« يَسنه»ـ 3

گويند. گاهان پنج گانه، تنها قسمت منسوب به زرتشت در همين بخش « یهائت»يا « هات»يا « ها»ها را يك از آن

 قرار دارد. اوستا،

يب ، ترتیمراسم دين یاست از ملحقات يسنا، كه برا یاران، مجموعههمه سرو ی، به معنا«ويسپَرَت»يا « ويسپَرَد»ـ 2

 .فصل، قطعه يا بريده است یبه معنا« كَردِه»فصل يا  24داده شده و مشتمل بر 

اين بخش،  است «قانون ضدّ ديو»و يا « داد ديو ستيز»يا « دور دارنده ديو دادِ» یبه معن ،«دَئِوداتَیو»يا « ونديداد»ـ 1

ها . امّا غالب مطالب مزدگرد. ساسانيان بوده یبيست و يك گانه اوستا یهاكتاب( از نسك ینَسْك )به معنانوزدهمين 

در قوانين و احكام است؛ از قبيل سوگند خوردن، پيمان داشتن، عهد شكستن، نظافت، غسل، تطهير، پاك  23 تا مزگرد 

انابه، كفّاره، در خصوص مزد پزشك، راجع به پيشوايان  نگاه داشتن آب، آداب دخمه، اجتناب از الشه مردار، توبه و

 یاز خروس كه در بامدادان بانگ زند و مردم را از پ یدرست و دروغين، در آداب ناخن چيدن و بريدن مو، نيز شرح

 .خصايص سگپيرامون خواند، و  یتسبيح و ستايش يزدان هم

 اشد.بیاز اوستاست كه در ستايش ايزدان م یم بخشستايش و نا یبه معنا« يسنه»مانند « يَشت»، «هايَشت»ـ 4

 یها، طريقه زرتشتكوچك(، كه عبارت است از عبادات روزانه، ماهيانه وساليانه، اعياد، جشن یخرده اوستا )اوستا ـ1

 .و غير آن ی، سوگواری، عروسی، آداب زناشويیگر

 اعتقادات آيين زرتشت

ورا كه ميان اه یاكرده است. فرشته یمعرف از جانب اهورا مزدا، مبعوث شده،زرتشت، خود را به عنوان يك پيامبر كه ـ 3

نيك، بهمن( نام دارد. اين  )پندار« وهومنه»رسانده یپيام اهورا مزدا را به زرتشت م یمزدا و زرتشت، واسطه بوده يعن

 فرشته تقريباً شبيه جبرئيل در دين اسالم است. 

است. زرتشت بر همه  یو تنها خالق جهان و حاكم برهست یيگانه غير مادّ یها، خدازرتشت بنابر گات یاهورا مزدا  ـ 2

 .كننده( ناميد)گمراه« ديو»ان را ، مهر باطل زد و آنیها و خدايان آرياياهوره

 ندارد. وجود یاو، هيچ نوع جبر و تقدير یاز نظر زرتشت، خداوند، انسان را آزاد و مختار آفريد و برا ـ 1

 یرود، روح، باقیشود و از بين میم یدر دين زرتشت، روح يك پديده مستقل است. بر خالف جسم و تَن كه فانـ 4

د بايیماند و سپس در روز قيامت میشود تا روز رستاخيز در عالَم برزخ میخواهد ماند، و بعد از آن كه روان از تَن، جدا م

 حساب و كتاب، پس دهد. 

 «انديشه نيك، گفتار نيك و كردار نيك»ها آمده اساس ديانت زرتشت، بر سه محور: آنچه در گات بنابر «ـ 1

در كه  :شودیهزار سال است كه به چهار دوره سه هزار ساله تقسيم م 32زرتشتيان، عمر جهان  یبنابر اعتقاد سنتـ 5

سه گانه آيين  یظهور موعودهااست و بعد از آن، دوران ظهور خود زرتشت  ،هزار سال چهارم 1 آغاز هزاره نخستِ

يابد و دنيا را پر از یها به فاصله هزار سال، تولّد مموعود هستندكه هر كدام از آن 1زرتشت است؛ زيرا زرتشتيان منتظر 

  .كندیعدل و داد م



 آداب و رسوم

 :عبارت است از یعمده آداب و رسوم دين زرتشت

كردن است. امّا  یها روزه: از گناه واعمال زشت، دوربه عقيده آن. رتشت، روزه وجود ندارددر دين ز :مراسم عبادت ـ3

واجب است؛ هر چند امروزه تنها موبدان  ـ در پنج نوبت ـ رسد در شبانه روزیكه به سنّ بلوغ م یهر زرتشت ینماز، برا

نماز در دين زرتشت بايد به سمت نور يا آتش، است  یگفتن. آورندیم ی( اين پنج نماز را به جایزرتشت ی)عالمان دين

 .خوانده شود

نّ بلوغ )از به س یكودك زرتشت یو وقت بستن از ضروريّات دين زرتشت است. یكشت :یو سِدرِه پوش یتكُشمراسم  ـ 2

است و آن سدره نيز پيراهن مخصوص آنان  .به اختالف( رسيد، بايد اين كمربند را به كمر ببندد یهفت تا پانزده سالگ

سيد و تعاليم ر یبه سن هفت تا پانزده سالگ یكه دختر يا پسر زرتشت یوقت. كوچك شبيه زير پيراهن است یپوشش

و تعيين به كمر ا« یكشت»و بستن « یسدره پوش»مراسم  یبرگزار یرا برا یاو، روز یرا از اوستا فرا گرفت اوليا یمذهب

كنند. پس از تهيّه مقدّمات جشن، مراسم با خواندن یاسم دعوت ماين مر یبرگزار یدوستان برا و از خويشان و

پس از آن مراسم سدره  .كندیشود؛ و كودك به همراه موبد، نيايش را تكرار میيا آتش نيايش، آغاز م« اورمزديشت»

 .گيردیسدره انجام م یبر رو یو بستن كمر بند كشت یپوش

روز  11هر يك از  یروز شمار یدر دين زرتشت، ايّام هفته وجود ندارد؛ چون در ايران باستان برا :ها و اعيادجشنـ  1

گرفتند؛ و جشن مهرگان پس از یشانزده مهر ماه، جشن م شد،یماه تقسيم م 32داشته است. سال به  یماه، نام خاصّ

 یاج داشت و شاعران درباره جشن مهرگان، اشعاررايج بود، و در دربار سالطين، رو یاسالم هم در ميان مسلمانان ايران

از جمله آن جشن نوروز  .دانندیم یاند. جشن مهرگان را يادآور قيام كاوه آهنگر بر ضدّ ضحّاك تازسرودهیساخته و م

 .ايرانيان و مورد تأييد اسالم هم هست یاست، كه نخستين روز سال است، و جشن ملّ 

 .برخوردار است یو از قداست بسيار« آتش»ترين چيزها مذهب زرتشت با ارزشدر  :مراسم نيايش در آتشكده ـ4

من ها به نوبت در ضكدام از آن ها هم اين است كه از شانزده آتش جداگانه، تركيب يافته باشد كه هرترين آتشمقدّس

 ، مرتبه تقديس را حاصل كرده باشند.یيك سلسله عبادات مفصّل و تشريفات طوالن

ند دادیباز، قرار م یبه نام برج يا دخمه خاموشان، در فضاي یرا در محلّ  اجساد مردگان خود زرتشتيان :انردگدفن م ـ 1

تا طعمه الشخوران شود؛ زيرا نزد آنان عناصر خاك، آب و آتش، مقدّس است و نبايد آلوده شود. دليل ديگر آن كه اين 

دستش به جسد مرده برسد  یردند. هنگام كفن و دفن اگر كسكیرسم مغان بوده كه مردگان خود را طعمه حيوانات م

كه به  ـ «ادرار گاو» ینيست بلكه ابتدا بايد مقدار یانجام اين كار تنها، آب، كاف یبايد غسل مس ميّت به جا آورد؛ و برا

با آب، مخلوط شود و با آن بدن را ضدّ  ـ اش، در آيين زرتشت از مطهّرات شمرده شده است یخاطر اثر ضدّ عفون

گويند. یم« پُرسه»گيرند؛ و به آن یمرده، سه روز مراسم عزا م یبرا .كرد، سپس با آب خالص شست و شو داد یعفون

 .كنندیشخص از دنيا رفته برگزار م یروز، چهل روز و سر سال برا یدر سر س یپس از آن مراسم

 پرسش



 چه به هايشت -4 دارد؟ نام چه اوستا بخش ترينكهن -1 يافت؟ تولد یتاريخ چه در تشتزر اوستا روايت مطابق -3 

 سِدرِه و یكُشت مراسم -5. بنويسيد اختصار به را زرتشتيان معتقدات از دو نمونه -1 چيست؟ بايسنه آن فرق و معناست

 چرا؟ گيرند؟یم روزه زرتشتيان آيا -7. دهيد شرح اختصار به را یپوش

 

 

 یدوم: مذاهب و فرق اسالمبخش 

 هافصل اّول: پيدايش مذاهب و زمينه

 پيدايش مذاهب 

وجه پس از خودش ت یبيانگر اين نكته است كه آن حضرت به سرنوشت امت اسالم اهلل عليه و آله یصلسيره پيامبر خدا  

  .فراوان داشت 

 .به شكل صريح و گويا  یگزينش مرجع علم ـ ب .امت بعد از خود یرهبر سياس یمعرف ـ الفمانند: 

 یجد یهادهد كه آن حضرت بارها در اين دو مورد گامینشان م اهلل عليه و آله یصلتأمل در آيات قرآن و احاديث پيامبر 

 یو سياس یگونه اختالف مذهببودند، هيچ یكه اگر امّت نيز پس از او پيرو خواسته و پايبند نظر و یاگونهبرداشته به

 .آمدیوجود نمبينشان به

فرموده  امتش خبر داده و یاهلل عليه و آله نقل شده كه آن حضرت از افتراق و جداي یاز پيامبر صل یدر منابع شيعه و سن

له شنيدم اهلل عليه و آ یفرمايد از پيامبر خدا صلیعليه السالم م یكه از ميان آنان فقط يك گروه رستگارند. حضرت عل

فرقه در آتشند و امت  71دسته و گروه متفرق شدند كه يك دسته رستگار و  73بعد از او به  یت موسامّ :كه فرمود

امتم پس از من به  یزودفرقه در آتشند و به 73فرقه مختلف شدند كه يك گروه اهل نجات و  72بعد از او به  یعيس

 .هند بوددسته ديگر در آتش خوا 72فرقه متفرق گردند كه يك گروه رستگار و  71

تفاده كرد و اس« قرينه منفصله»اهلل عليه و آله نيز توجه نمود و از آنها به عنوان  یبايد به ديگر سخنان رسول خدا صل

اهلل عليه و  یگويد: نزد رسول خدا صلیجابر بن عبداهلل م .آن حضرت را در مورد گروه رستگار به دست آورد یمراد جد

كه جانم در سوگند به آن :اهلل عليه و آله فرمود یآيد. پيامبر صلیسالم به طرف ما معليه ال یآله بوديم كه ديديم عل

اهلل  یر صلپيامب یگويد: وقتیم یاسيد غفاردست اوست همانا اين )مرد( و شيعيانش رستگاران روز قيامتند. حذيفة ابن

 یعنوان خليفه بعد از خود به حجّاج معرفعليه السالم را به  یعليه و آله از حجةالوداع برگشت، در سرزمين جحفه عل

رسول خدا ثقلين چيست؟  یآنان گفتند: ا .قيامت در مورد ثقلين از شما سؤال خواهم كرد یفردا ... :كرد، سپس فرمود

و اما ثقل اصغر كه مالزم  ...خدا و من در نزد شما  یاز سو یاعزوجل است؛ وسيله یاما ثقل اكبر كتاب خدا :فرمود

 .... شوندیدو هرگز ازهم جدا نمطالب و عترتش است، اينیبن ابیعل قرآن است

ت و ، ضاللیاهلل عليه و آله، رها كردن هر كدام از قرآن يا عترت و تمسك به ديگر یبنابراين از ديدگاه پيامبر صل

 عليه السالم و یعل نيست كه شيعه اماميه در اصول و فروع به قرآن و سخنان یو شك .را به دنبال دارد یقطع یگمراه



د. بنابراين گروه كنیاستناد به گفتار صحابه، فقط به سخنان اهل بيت پيامبر استدالل م یجاكند و بهیاش بسنده مذريّه

  .عليه السالم هستند یرستگار شيعيان عل

 نزد اهل سنت یمعيار رستگار

اعتقاد به توحيد، نبوت، معاد  :ش است عبارت است ازكه سبب نجات از آتیاهل سنت بر اين گفته اتفاق دارند كه ايمان 

است كه شيعه در اين مطلب با آنان  یماه رمضان و پرداخت زكات و خمس. بديه یدارو انجام نماز، حج، جهاد، روزه

 سفينة و غير اينها به واليت و امامت عترت پيامبر نيز، موافق است؛ فقط عالوه بر آن به موجب حديث ثقلين، منزلت 

گيرد، زيرا در یمعتقد و ملتزم است. پس اگر گفته شود گروه رستگار، اهل سنت هستند شيعه نيز در گروه رستگار قرار م

 .كه عكس اين مطلب تمام نيست یمند است در حالآنان بهره یاصول و فروع با آنان موافق است و از معيار رستگار

گار باشند ها يا بيشتر آنان رستستند، مستلزم اين است كه همه فرقهعالوه بر آن، گفتن اينكه اهل سنت گروه رستگار ه

 یاهلل عليه و آله از ميان هفتاد و سه فرقه فقط يك دسته و گروه را اهل نجات معرف یكه حديث پيامبر صل یدر حال

را فقط از  پيامبربنابراين آنها كه سنت . اهل سنت نيز هست ینبودن معيار رستگار یكند و اين خود بيانگر كافیم

 .و مورد اتفاق است یمكتب اهل بيت فراگيرند نجاتشان قطع

 ی تفرقه مذهبیهازمينه

از اصحاب در مقابل پيامبر است كه  یاز جمله اجتهاد بعض ،اهلل عليه و آله یصلموجود در عصر پيامبر  یهازمينه ـ لفا

 :تاريخ اسالم به صراحت موارد آن را بيان كرده است

 .جيح دادصلح را بر جنگ تر ،در حديبيهاهلل عليه و آله  یصلپيامبر اكرم  پس از آنكه عمر با صلح حديبيه مخالفت -3

نزد ما كتاب خداست  عمر گفت : .خليفه دوم از نوشتن وصيت رسول خدا در آخرين لحظات عمرش یجلوگير -2

 .است یكه برايمان كاف

 :اهلل عليه و آله یموجود پس از پيامبر صل یهازمينه ـ ب

 قرآن از عترت یجداساز -3

نوشتن انجام  وسيلهاست كه ثبت و ضبط علوم و انتقال آن به آيندگان به یبديه :ممنوعيت نقل و كتابت حديث -2

اين موضوع تأثير  .داده كه سخنانش را يادداشت كنندیاهلل عليه و آله دستور م یخود پيامبر صل .گيردیم

نقل  بدين ترتيب ممانعت از. داشت یهب گوناگون و برداشت نادرست آنان از مسائل ديندر پيدايش مذا یبسزاي

درآمد و تا عصر عمر بن عبدالعزيز  یاهلل عليه و آله به صورت يك سنت اسالم یو نوشتن حديث پيامبر صل

 ادامه داشت. (99-313)

 یصل یتدوين و نشر احاديث نبو یبزرگ برا یدوران خالفت منصور، نهضت یهجر 341در سال :  جعل حديث -1

كنند و  كسب یخود مقام و موقعيت یرندان دنياپرست از طريق جعل حديث، برا. گرديد یريزاهلل عليه و آله پايه

، از ميان ششصد هزار یهجر 394متولد  یتا آنجا كه محمد بن اسماعيل بخار. تكيه زنند یاستاد یبه كرس

 ه و در صحيح خود نوشته است.حديث، چهار هزار آن را معتبر دانست



اهلل عليه و آله، با فرامين صريح و آشكار آن حضرت مخالفت  یصحابه بعد از پيامبر صل:   اجتهاد در برابر نص -4

 یزمينه برا .قلمداد كردند یعنوان يك نظر اجتهادورزيدند و احكام خدا را تغيير دادند و در توجيهش، آن را به

خود تفسير  یهاعنوان مجتهد بتوانند احكام خدا را مطابق خواستهو هوس فراهم گرديد تا به یصاحبان هو

 چند نمونه:. بود یدر دامن جامعه اسالم یو فقه یكالم یهاكنند كه نتيجه آن تولّد نامشروع فرقه

ر آورد و در زمان ابو بكیجا مرا در ماه رمضان فرادا به یمستحب یاهلل عليه و آله نمازها یبا اينكه پيامبر صل 

نافله ماه رمضان را به جماعت  یكردند، اما خليفه دوم دستور داد نمازهایگونه عمل مهم مسلمانان همين

  معروف است. « صالة التراويح»بخوانند كه به 

حش و ناسزا هر كه تو را ف :عليه السالم فرمود یاهلل عليه و آله به حضرت عل یپيامبر اكرم صلمورد ديگر اينكه 

منابر و در قنوت نماز، حضرت امير عليه السالم را لعن و  یاما معاويه دستور داد باال .... گويد، به من گفته است

  .اند: معاويه مجتهد بود و اين نوع كارها دليل بر فسقش نيستاهل سنت گفته یاز علما ینفرين كنند! بعض

اهلل عليه و آله و ابوبكر، صحابه به آنها عمل  یر زمان پيامبر صلحج تمتع و متعه زنان را قرآن تشريع كرده و د

دو متعه در زمان  :كند كه گفتیقالبه از خليفه دوم نقل مابو  .خليفه دوم با هر دو مخالفت كرد اكردند ، اما بعد

 زنم: متعه زنان و متعه حج. یكنم و هر كه مرتكب شود او را میم یپيامبر بود، من از آن دو نه

 مشروع و صحيح است یاستنباط احكام فروع از اصول در موارد یمعنااست اجتهاد عالمان و فقيهان به یگفتن

ت  شود كه او به مشروعيیاز عبارت خليفه دوم استفاده م. در آن باره نداشته باشد یكه دين اسالم حكم صريح

با وجود اين . ايشان ناخوشايند بوده است یدو متعه در زمان پيامبر اعتراف داشت، جز اين كه انجام آنها برا

از آن را يادآور شديم چگونه ممكن است فرق و مذاهب مختلف در جامعه رشد نكند و  یهاياجتهادات كه نمونه

كنيم كه خواسته و مختار ما را  یمعن یاگونهجز براساس اين است كه آيات و احاديث را به یسازآيا مذهب

 .تأييد كند

م از دو راه در ميان تعالي با ممنوعيت نقل حديث و ضايع شدن عترت پيامبر،:  ها و افكار بيگانهنفوذ فرهنگ -1

 :وجود آمدها بهرشد مذاهب و فرقه یديگر برا یااسالم سرايت و نفوذ كرد و زمينه

ل ورات و انجيت یهااهل كتاب تظاهر به اسالم كردند و توانستند افسانه یعلما؛ از راه عالمان اهل كتاب -الف 

خاطر نقل كالم همچون ابوذر به یهايكه شخصيت یدر زمان .ها منتشر كنندرا در بين مسلمان تحريف شده

م بن االحبار، وهب بن منبّه و تميهمانند كعب یشدند، به افرادیاهلل عليه و آله توبيخ و تبعيد م یپيامبر صل

مردم از  .مردم بازگو كنند یسلف را طبق نقل تورات محرّف برا یاجازه داده شد تا سرگذشت انبيا  یاوس دار

افزود. آنان توانستند از اين راه تعاليم يهود یبردند و اين خود بر رونق كارشان میآنان لذت م یهاشنيدن قصه

 تورات محرّف یهانمونه، تفكر جسميت خدا كه از آموزه عنوانبه .ها پخش كنندو مسيحيت را بين مسلمان

قابل  يهوديان دست كم در آخرت یها همانند خدامسلمان یاست در تفاسير و كتب صحاح وارد شد و خدا

است كه توسط عالمان اهل كتاب در  یهايديدن شد. گرايش به جبر و بحث حدوث و قدم قرآن از ديگر نمونه

فرينش آدم و حوا و كيفيت فرهنگ مسلمانان و كتبشان وارد شد. همچنين مفسرين، سخنان آنان را درباره آ

شود همين یآنچه به نام اسرائيليات خوانده م .عنوان شرح آيات قرآن در تفسير وارد كردندآفرينش جهان به



ر به اهلل عليه و آله تظاه یاست كه بعد از رحلت پيامبر صل یعالمان يهود و نصار یهایتعاليم و داستان سراي

انند كعب از آنها م یبعض یكسب كنند و حت یتند در نزد خلفا مقام و منزلتاسالم كردند و با انواع تملق توانس

 در دستگاه عثمان نفوذ كنند و درآنجا به انجام وظيفه بپردازند.  یعنوان مفتاالحبار توانستند به

 یهااز آنها با آموزه یبخش. بود یكالم یهاساز پيدايش فرقهزمينه ینفوذ افكار يونان :از راه ترجمه ـ ب

دادند متفاوت بود و اين یكه انديشمندان مسلمان به شبهات تازه وارد م یپاسخ .اسالم ناسازگار بود یتوحيد

در اين ميان، امامان اهل بيت  .گوناگون گرديد یهاها و مذهبساز پيدايش مسلكخود بيش از پيش زمينه

همچون هشام بن حكم، ابان بن تغلب، ابو جعفر مؤمن الطاق و ... را تربيت كردند تا  یعليهم السالم افراد

شاگردان مكتب اهل بيت  .مبارزه كنند یضدّ دين یهابا انديشه یقو یبتوانند براساس اصول صحيح و با منطق

انند هم یافراد یادالح یهاتوانستند با انديشهیبودند كه م یترين افرادیعليهم السالم در عصر ترجمه، قو

 .بنمايند یمناظره كالم« العوجاء یابن اب»

 مذاهب یها در تقويت بعضنقش حكومت

افتاد كه نخست به حفظ حكومت خود  ی، زمام امور به دست كسانیجامعه اسالم یعترت پيامبر از رهبر یبعد از بركنار 

يدن به رس یبرا یايه آن حكومت كنند، از اين رو گاهخواستند كه بتوانند در سیاين م یانديشيدند و اسالم را برایم

 منافعشان بود با قدرت یكه در راستا یادادند و از نظريهیارائه م یاز متون دين یخود تفسير خاص یمقاصد سياس

 یاميه برا یاز آنهاست كه بن یمسأله اعتقاد به جبر يك .زدیكردند و اين خود بر پيدايش مذاهب دامن میحمايت م

 .دادن بر رفتار خويش، به آن متوسل شدند یو شرع یتوجيه اعمال زشت خود و وجهه اعتقاد

در اين زمينه چنين  یشهيد مطهر .يا تقويت مذاهب مورد نظر را ادامه دادند یعباسيان نيز سياست مذهب ساز

 ،ودو اختيار بشر ب یيدشان آزاداز عقا یعباسيان هر چند سياستشان با امويان مخالف بود و از معتزله كه يك :گويدیم

 حمايت كردند )الاقل از زمان مأمون( اما از زمان متوكل به بعد ورق برگشت و از عقايد اشاعره كه از آن جمله مسأله

 جهان اسالم شد.  ی، مذهب رايج و عمومیايت كردند و از آن به بعد مذهب اشعرمح ،جبر است

اين مسلك بود بلكه افزون بر آن، اين مكتب  یخاطر جبرگرايتنها بهره نهحديث و اشاعحمايت عباسيان از مسلك اهل

از اهل  یاموافق طبع دستگاه خالفت بود. زيرا عده ی، از نظر اعتقاد در برخورد با دستگاه خالفت و مسايل سياسیكالم

دانند و یرا حرام م یو حديث و اشاعره اطاعت سلطان را اگر چه ستمگر باشد واجب دانسته و مبارزه مسلحانه عليه

 برگردد! یصالح و درستگويند فقط بايد او را با موعظه دعوت نمود كه بهیم

 پرسش

 دنبال به یپيامد چه باشند، رستگار گروه همان سنت اهل اگر -2 چرا؟ رستگارند؟ گروه( ع) یعل شيعه تنها آيا -3 

 نص، برابر در اجتهاد چگونه -4. را نام ببريد مسلمانان ميان در پيامبر از بعد یمذهب تفرقه یهازمينه و علل -1 دارد؟

 اجمال به را یگرايفرقه ترويج در بيگانه افكار و هافرهنگ نفوذ نقش -1 است؟ شده سبب را یمذهب تفرقه زمينه

 .بنويسيد



 فصل دوم: شيعه

امبر اكرم )ص( پي یشود كه جانشينیگفته م یدر اصطالح به كسان .است« پيرو و تابع» یكه در لغت، به معنا« شيعه» 

، پيرو مكتب اهل بيت یخاندان پاك رسالت )ع( دانسته و در اعتقادات و احكام و ساير معارف اسالم یرا حق اختصاص

علم و عمد  یاز رو یزيرا اصول عقايد شيعه همان اصول عقايد اسالم است كه اگر مسلمان باشند.یآن حضرت )ع( م

است عقيده  یآنچه طرح و تبيينش در اين جا ضرور .خارج است یبكل یباور نكند از اسالم و مسلمانها را نپذيرد و آن

 .ويژه مذهب شيعه است

 داليل حّقانيت تشّيع

 : به طور فشرده اين مذهب و حقّانيت امامت ائمّه دوازده گانه )ع( یاثبات درست یبرا یداليل

 :باشدیعصمت امامت و جانشين پيامبر )ص( است كه بر دو مقدمه استوار م، لزوم یاز داليل عقل یيك  :یدليل عقل ـ3

بوط به مر یمسلمانان تبيين نمايد و احكام دين یاز وظايف مهم پيامبر )ص( اين بود كه آيات قرآن را برا یيك ـلفا

ين احكام قرآن و تبيمجال نيافت تا به تفسير  روشن تاريخ، آن حضرت یبه گواه یموضوعات گوناگون را بيان كند. ول

از اين رو، بايد  .است كه از آن حضرت در اين زمينه نقل شده است یگواه بر اين، تعداد اندك روايات .آن بپردازد ینوران

وت و با پيامبر اسالم )ص( داشته و در خل یكه رابطه نزديكتر ی: كسیشد؛ يعنیتكميل م یاين كار توسط جانشين و

بايد  یروشن است كه چنين كس .)ص( همه احكام و معارف قرآن و اسالم را به او آموخته است جلوت با او بوده و پيامبر

 دچار خطا نگردد.  یحفظ و نقل احكام اله برخوردار باشد تا در دريافت، یاز مقام عصمت اله

ا ن است بروش عصمت همه جانبه نشده است؛ ی)ع( ادعا یجز حضرت عل یكس یدر ميان صحابه پيامبر )ص(، برا ـ ب

و  یو كماالت روح یعصمت همه جانبه بوده و نيز همه فضايل اخالق ی)ع(، كه دارا یچون حضرت عل یوجود شخصيت

پيامبر )ص( را داشته و  یجانشين یدر او جمع و سرآمد همه صحابه در تمام اين جهات بود، تنها او شايستگ یمعنو

 .پذيرش امامت غير او دور از عقل و منطق است

 :)ع( داللت صريح دارد یعلاست كه بر امامت حضرت ، آيه تبليغیقرآناز جمله نصوص :ینصوص قرآن ـ2

 یمُكَ مِنَ النَّاسِ انَّ اللَّهَ اليَهْديا ايُّهَا الرَّسوُلُ بَلِّغْ ما انْزِلَ الَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ انْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِ »

 . «الْقَوْمَ الْكافِرينَ
خداوند  و یاندادهرسالت او را انجام یكار را نكنپيامبر، آنچه را از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است كاملًا )به مردم( برسان و اگر اين یا

 د.كنیدارد و خداوند كافران را )لجوج( را هدايت نمیاز( مردم نگاه م یبرخ یهاتو را از )دسيسه

توجه به اين كه آيات سوره مائده )از جمله اين آيه( در آخر عمر رسول اكرم )ص( نازل شده و نيز با توجه به لحن با 

 یهمراه است و به ويژه تأكيد و تهديد بر اين كه عدم انجام مأموريت محوله مساو یبسيار یخاص آيه، كه با تأكيدها

دهد بر میخكه تا آن هنگام ابالغ نشده بود، یسازو پيام سرنوشت باشد، همه از يك مسأله مهمیبا عدم تبليغ رسالت م

، از یتوضيح آن كه به اعتراف مفسّران و مورّخان بزرگ اسالم .پيامبر )ص( بوده است یمسأله امامت و جانشين كه آن

سالم )ص( نازل شده و همين سوره( در غدير خم، در بازگشت از حجةالوداع، بر پيامبر ا 1و شيعه، آيه مزبور )و آيه  یسنّ

 یبرا .ده بوداو گردي یخداوند توسط جبرئيل، آن حضرت مأمور به تعيين جانشين و معرف یطبق اين آيه و دستورات پياپ

 یكه تمام یجاي -، پيامبر )ص( دستور داد تا همه حجّاج در غدير خمیساز الهانجام اين مهم و ابالغ اين پيام سرنوشت

، كه از جهاز شتران مهيّا كرده یمنبر یتوقف كنند و خود باال -شدندیگوناگون از هم جدا م حجّاج مناطق یهاكاروان



 بالفصل خود برگزيد و از مسلمانان یبه جانشين ی)ع( را با فرمان اله ی، حضرت علیخطبه آتشين یبودند، رفت و ط

ن )ع(، به عنوان امام و جانشي یؤمنان علبرايش بيعت گرفت. همه مسلمانان، به ويژه شيخين )ابوبكر و عمر(، با اميرم

 را به ايشان تبريك گفتند.  یبالفصل پيامبر اسالم )ص(، بيعت كردند و اين مسؤوليت مهم و منصب اله

ر يد معتبر و طرق گوناگون دنحديث ثقلين است. اين حديث به اساالصدور،  یاز جمله روايات متواتر و قطع :واياتر ـ1

 » :پيامبر )ص( فرمودند و شيعه نقل شده و بر طبق آن، یمعتبر سنّ یكتب رواي

 . الْحَوْضَ یيَرِدا عَلَ  یوَ انَّهُما لَنْ يَفْتَرِقا حَتَّ  یتارِكُ فيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتابَ اللَّهِ وَ عِتْرَت یانّ

آنها هرگز از همديگر جدا  اهل بيتم -گذارم: كتاب خدا )قرآن(، و عترتمیمن در ميان شما دو چيز گران بها و سنگين م

 .شوند تا در روز قيامت كنار حوض كوثر بر من وارد شوندینم

سوره آل عمران( و آيه تطهير  53مراد از اهل بيت پيامبر )ص( چنان كه در ذيل روايت مزبور و نيز در ذيل آيه مباهله ) 

بنابراين حديث متواتر و . نه غير آنان ، فاطمه، حسن و حسين )ع( هستند،یسوره احزاب( آمده، فقط حضرات عل 11)

 یو دور یاز يك یكه پيرو یااست، به گونه یهم قرار گرفته و پيوندشان ناگسستن یمعتبر، اهل بيت )ع( و قرآن همتا

شود. پس فقط آنان سزاوار امامت هستند و مسلمانان بايد در اعتقاد و عمل، تابع آنان یم یموجب گمراه یاز ديگر

 .م جامعه را به دست آنان بسپارندباشند و زما

 پيدايش شيعه و اسالم یهمزمان

 تشيع از نظر روايات

دوران رسالت خود، از  یگوناگون، ط یهااز رسول اكرم )ص( نقل شده كه آن حضرت در مناسبت یروايات متعدد 

 یايت را از كتب روايوان نمونه، راند. به عنوها تعريف و تمجيد كرده)ع( و شيعيان ايشان نام برده و از آن یحضرت عل

 :آوريمیاهل سنّت م

انَّ الَّذينَ آمَنوُا وَ »رَسوُلُ اللَّهِ )ص(: الَمْ تَسْمَعْ قَولَ اللَّهِ:  یقالَ ل  :كند، فرمودی)ع( نقل م یابن مردويه از حضرت عل 

وَ مَوْعِدُكُمُ الْحَوْضَ اذا جِئَتِ الْامَمُ لِلْحِسابِ  یهم انْتَ وَ شيعَتُكَ وَ مَوْعِد ،« عَمِلوُا الصَّالِحاتِ اوُلئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّة

 « تَدْعوُنَ غُرّاً مُحَجَّلينَ 

آنان كه ايمان آوردند و اعمال نيكو انجام دادند آنان بهترين »سخن خدا را  یپيامبر )ص( به من فرمود: آيا نشنيد

حساب  یها براكه امّت یان تو هستند و وعده گاه من و شما كنار حوض كوثر است. زمانپيرو تو و ،ها؟ آن«موجوداتند

 .بيايند شما رو سفيد باشيد

)ع( به  یرا در آغاز، خود پيامبر )ص( درباره دوستان و پيروان حصرت عل« شيعه»بنابراين، همان گونه كه پيداست، لفظ  

 .كار برده است

 تاريخی اسناد در تشّيع

 ایبن سنگ علنی، دعوت نخستين روزهای در خود جانشينی به( ع) علی حضرت تعيين با( ص) خدا رسول شخص 

 از( ص) اكرم رسول كه آن از پس سنّت اهل تاريخی معتبر منابع نقل به زيرا است؛ كرده ريزیپايه را تشيّع مكتب

 در رسمی جلسه يك در شد، اسالم آسمانی آيين به آنان دعوت و خويشاوندان به خود رسالت ابالغ مأمور خدا طرف



 جانشين و وصی برادر، بياورد اسالم و بپذيرد را دعوتم شما از كه كسی نخستين: فرمود خويشاوندانش، از تن 41 حضور

 از. نداد مثبت پاسخ حضرت آن دعوت به( ع) علی حضرت جز كس هيچ مجلس، آن در اما. بود خواهد شما ميان در من

 هب است؛ من جانشين و وصی برادر، اين،: فرمودند( ع) علی حضرت به اشاره با حاضر، جمع ميان در حضرت آن رو، اين

 را مسلمانان گوناگون، هایمناسبت در( ص) خدا رسول هم آن از پس . كنيد اوپيروی از و دهيد فرا گوش سخنانش

 از بسياری كه جا آن تا ساختمی خاطرنشان خود از پس را او خالفت و امامت و كردمی( ع) علی حضرت متوجه

 آن انشيعي نام به را خود و شدندمی نزديك( ع) علی حضرت به محسوس، و آشكارا طور به( ص) پيامبر صحابه بزرگان

ز ا يكی زمينه، اين در. كنند فراهم را( ص) پيامبر خاطر رضايت موجبات طريق، بدين تا كردندمی معرفی حضرت

نويسد: یه(، در جزء سوم كتابش به نام الزينة م 211)م  یمذهب به نام ابوحاتم سهل بن محمد سجستان یمورّخان سنّ 

بود كه آن هم به چهار تن از صحابه به « شيعه»كه در زمان رسول خدا )ص( ظاهر و آشكار شد لفظ  یاولين اسم»

 نيز حضرت در سرانجام .شدیاسر لقب داده مو عمار بن ي ی، مقداد بن اسود كندی، ابوذر غفاریسلمان فارس یهانام

 به امر جانشينی تصريح فرمود. «خم غدير» ماجرای

 پرسش 

( ع) علی حضرت چرا -1 چيست؟ شيعه مذهبی دينی ـ مسأله ترينمهم -2. كنيد بيان چيست؟ شيعه معنای -3 

 آيا -1 چگونه؟.است شده نازل  چيزی چه مورد در تبليغ آيه -4 بود؟( ص) پيامبر جانشينی برای فرد ترينشايسته

 چرا؟ است؟ شده پيدا( ص) پيامبر از بعد تشيع مذهب

 

 شيعه یهافصل سوم: فرقه

خود  ینيل به مقاصد شوم سياس یبرا یجور به اختالف آراء مذهب ی)از جمله دامن زدن خلفا یشيعيان هم بنا به داليل 

)ص((، دچار تفرقه و تشتّت آراء  یو نيز ممنوع كردن ائمّه معصوم )ع( از نقل و بيان حقايق و معارف اسالم ناب محمد

 .با عقايد جداگانه تقسيم شدند یهايگشتند و به فرقه

 زيديه

پيرو زيد شهيد فرزند  آنان خود را .دارد یمهم شيعه، زيديه است كه در يمن و لبنان  پيروان یمذهب یهااز فرقه یيك 

دانند و او پس از حضرت امير عليه السالم و امام حسن و امام حسين عليهما السالم، امام یامام سجاد عليه السالم م

متولد شد و عليه هشام بن عبدالملك در كوفه قيام كرد و توسط يوسف  یاو در سال هشتاد هجر :شودیآنان شمرده م

 كه در مكتب امامان یزيد به عنوان فرد .رسيد شهادت به هجری 323 سال در یسالگ 42كوفه در سن  یبن عمر وال

 یاهل بيت عليهم السالم رشد كرده و پرورش يافته بود به امامت آنان معتقد بود و ايشان را جانشين جدش پيامبر صل

ما اهل بيت هست كه خداوند به او  از یمرد یدر هر زمان :گويد زيد فرمودیعمرو بن خالد م .شناختیاهلل عليه و آله م

كه از او  یام جعفر بن محمد عليه السالم است؛ كسكند و حجت خدا در زمان ما، برادرزادهیبر بندگانش احتجاج م

 .يابدیشود و آن كه با او مخالفت ورزد هدايت نمیكند گمراه نم یپيرو



خدا به عمويم زيد  :نقل كرد كه فرمودعليه السالم د امام رضا عليه السالم فرموده كه پدرم از پدرش جعفر بن محم

فرد پسنديده آل پيامبر( فرا خواند و اگر در قيامش پيروز عليه السالم رحمت فرستد او مردم را به )الرضا من آل محمد 

 (.نمودیكرد ... )حكومت را به امامان اهل بيت عليهم السالم تسليم میخواند وفا میشد به آنچه كه میم

در ستايش و تمجيد زيد وارد شده استفاده عليهم السالم و امامان اهل بيت اهلل عليه و آله  یصلهم كه از پيامبر  یاز روايات

جدّش  یاز منكر و خونخواه یانجام وظيفه امر به معروف و نه یامامت نداشت و نهضتش تنها برا یشود كه او ادعایم

ه زيد خيال كردند ك یچون امام باقر و صادق عليهما السالم قيام نداشتند، گروهكه امام حسين عليه السالم بود، جز اين

قيام زيد به دستور امام باقر  یشود گفت حتیكه میخواند در حالیمخالف ايشان است و مردم را به امامت خودش فرا م

 .عليه السالم انجام گرفت

 :عقايد زيديه

 توحيدـ 3

  عدلـ 2 

زيديه معتقدند هر كس كافر يا  .كه همان بشارت و انذار و خبر دادن خداوند از ثواب و عقاب است «وعد وعيد «ـ 1 

 .ماندیاز دنيا برود هميشه در جهنم م -بدون توبه -گنهكار

 .بايد پيامبران، قبل و بعد از بعثت از انجام گناه معصوم باشند :  تنبوـ 4

گويند با صاحبان ظلم و ستم در یدهند و میبه اين اصل م یام بيشتر، زيديه اهتمراز منك یامر به معروف و نهـ 1

ت حق و عدال یپيروز یكه برا یآميز وارد شد، پس اگر اين راه نتيجه نداد و بودند افرادمرحله اول بايد از راه مسالمت

ه در عرف دارند ك یبه رهبر عليه ستمكاران خروج و قيام كرد و هر جمع انقالبگر نياز یكنند بايد به شيوه انقالب یيار

 .شودیناميده م«امامت و خالفت»قرآن و سنت 

 :امام از ديدگاه زيديه یويژگيها

  .و فاطمه عليهما السالم باشد یيد از اوالد علباـ 3 

 .بايد عليه ظلم و ستم وقت، قيام مسلحانه داشته باشدـ 2

 .امام بايد عادل باشدـ 1

نيست بلكه امامت در نسل عليهم السالم و امام حسن و امام حسين  یبر وجود نص درباره امام بعد از امام عل یضرورتـ 4

 .هر دو برادر ادامه دارد

 :از ديدگاه زيديه یگزينامام

 :انتخاب امام هست یو امام حسن و امام حسين عليهم السالم دو راه برا یگويند: بعد از امام علیزيديه م

 .اين مقام نامزد كند یكه صالحيت امامت دارد خود را برا یكسـ 3



را كه سزاوار امامت  یفرد« حل و عقد»از رجال  یاامامت نامزد نشده باشد عده یاز افراد شايسته برا یاگر كسـ 2

 .نمايندیكنند و با او بيعت میدانند نامزد میم

 یهاكه به وظايف و مسؤوليت یكه به امامت انتخاب شد و زمام امور را به دست گرفت تا وقت یگويند كسیسپس م

 .بپاخيزند یخود عمل كند اطاعتش بر امت واجب است و گرنه بر مسلمانان واجب است او را عزل كرده عليه و

خدا  یاز سو یانتصاب یت را مقامدهد كه آنان امامیديدگاه زيديه در مورد امامت اوالد فاطمه عليها السالم نشان م

 شمارند. یقيام الزم م یرهبر یجمهور و تنها برادانند و وجود امام را در حد يك رئيسینم

 اسماعيليه

هستند. او در زمان پدرش از دنيا رفت؛ با اين عليه السالم معتقد به امامت اسماعيل فرزند بزرگ امام صادق اسماعيليه 

البته اسماعيليه در مورد سرنوشت امامت  .معتقد شدند یبه امامت و یگروهعليه السالم حال پس از شهادت امام صادق 

 .پس از اسماعيل اتفاق نظر ندارند

 : اصول عقايد اسماعيليه

 :گويندیودات بنا نهاده و ماز جهان موج یاسماعيليه عقايد خود را بر يك توجيه فلسف

وسيله عقل، نفس را خلق كرد و نفس نسبت به عقل مانند و او از هر جهت كامل بود و به خداوند ابتدا عقل را آفريد 

 كنند. یكمال حركت م یسوبه نطفه نسبت به طفل است

انسان و جهان هفت دوره دارد و در  اند حياتعدد هفت قائلند گفته یكه برا یبا توجه به قداست : جهان هفت دوره دارد

امام كه هر دوره امام مقيم، رسول ناطق )گويا(، اساس و هفت :هستند كه عبارتند از یپيامبر و امامان یاهر دوره

 .شودیمهفتمين آنان تمامبه

سر امام است كه پ یاز نظر اسماعيليه امام ممكن است دوگونه باشد: مستودع يا مستقر؛ امام مستودع كس دو گونه امام:

امامت به فرزندانش  یكه او را حق واگذاربر همه اسرار و رموز امامت است، جز اين یترين فرزندان او و داناو بزرگ

ام است كه از تم ینامند. اما امام مستقر كسینيز م« نائب الغيبه»نيست و امامت در نزد او امانت و وديعه است. او را 

 .را به فرزندانش واگذارد و آنان وارث امامتش باشند ر است و حق دارد كه امامتامتيازات امامت برخوردا

پايان  یبعثت پيامبر اسالم در دور ششم جهان واقع شده و اين دوره با ظهور امام مهد ابوطالب، امام مقمی است:

و آله است كه قرآن و اهلل عليه  یپذيرد. در اين دوره امام مقيم ابوطالب است، رسول ناطق حضرت محمد صلیم

طالب و امام متمّ محمد بن اسماعيل است كه امام یبن اب یامام اساس عل !شريعت اسالم را از ابوطالب ياد گرفته

 .است  یمهد

 عقايد اسماعيليه یارزياب

 یهاقهاز فرمسامحه  یتنها از اهل بيت پيامبر عليهم السالم فاصله گرفتند بلكه از اسالم خارج شدند و از روآنان نه

  .شوندیمنسوب به تشيع شمرده م

 :تدابير ويژه امام صادق عليه السالم درباره وفات اسماعيل



امام صادق عليه  :كندیچنين نقل ماسماعيل به اتفاق همه، در زمان خود امام صادق عليه السالم از دنيا رفت؛ زراره اين

داود بن  ناماز اصحابش به یتن از شيعيان خود را به منزلش فراخواند. سپس به يك یالسالم بعد از وفات اسماعيل س

كه در آنجا حاضر  یو ببين او زنده است يا مرده. حضرت به همه افراد یاسماعيل را بگشا یرو !داود یكثير فرمود: ا

 یو همگ ..سل داده كفن كردند غ .با دقت صورت اسماعيل را بنگرند و شاهد وفاتش باشند یيك یبودند دستور داد يك

 یاو زنده است يا مرده؟ همگ همه بنگريد آيا ...كه اسماعيل را در لحد نهادند  یوقت ..بنگريد كه او زنده است يا مرده.

خدا، او وفات كرده است. بار ديگر فرمود: خداوندا شاهد و گواه باش! همانا اهل باطل در مرگ اسماعيل  یول یگفتند: ا

دفن تمام شد، دگر بار فرمود: اين مرده كفن شده ... كه نور خدا را خاموش كننداين ید خواهند نمود براشك و تردي

ا گرفت عليه السالم ر ی. سپس دست فرزندش موس.دفن شده در اين لحد كيست؟ همه گفتند: اسماعيل فرزند شماست.

 .. گردد. و فرمود: اين حق است و حق با او و از اوست تا خداوند وارث زمين 

با همه اين  «از شيعيانش را به نيابت از اسماعيل به حج فرستاد.  یبعضعليه السالم نيز روايت شده كه امام صادق 

كه در عصر خود امام  یدرباره وفات اسماعيل كرد باز گروهعليه السالم كه امام صادق  یهايیكارها و محكمیروشنگر

 فرموده اسماعيل نمرده و او پس از ايشانعليه السالم نيز بودند، گفتند: نه چنين است كه امام صادق  عليه السالمصادق 

 .ديگر گفتند: امامت از اسماعيل به محمد بن اسماعيل انتقال يافت  یامام است! و بعض

 غالت

برد و در نهايت راه یسؤال مآلوده و تحريف شده از دين و مذهب شده اصل آن را زير  یاپديده غلو موجب ترسيم چهره

با جريان غلو مبارزه كرده عقايد  یطور جدكند. از اين رو امامان شيعه بهیتكامل و پيشرفت مورد نظر دين را مسدود م

تالش  از آنان یغاليان و سرانجام صادر كردن فرمان قتل بعض یدرباره رؤسا یاند. آنها با افشاگرصحيح را بيان نموده

ان در آن یكه نظير اين تالش را از سو یاگونهاند؛ بهو اضمحالل اين پديده انجام داده یرا در راه نابود یعظيم و پرثمر

 .سراغ نداريم یاديان غير اسالم یو حت یيك از مذاهب ديگر اسالمبرخورد با هيچ

حد خود  كه آنان را از یاگونهاست به یتجاوز كردن از عقيده صحيح نسبت به پيشوايان دين ،غلو در اصطالح علم كالم

  .آن نيستند برايشان معتقد شوند یرا كه دارا یاباالتر برده و مقام و مرتبه

اره اند كه به چند مورد اششده یاهل كتاب از آن نه در قران، و غلوآميز، سابقه ديرينه داشته و به خصوص یعقايد افراط

 :شودیم

 « رٌ بْنُ اللَّهِوَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْ»

 .و يهود گفتند كه عزير پسر خداست 

 :به اهل كتاب گفته شده یو در خطاب 

 « تُهُبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ كَلِمَ یاللَّهِ الَّا الْحَقَّ انَّمَا الْمَسيحُ عيسَ  یدينِكُمْ وَ ال تَقُولُوا عَلَ  یيا اهْلَ الْكِتابِ ال تَغْلُوا ف »

لمه پسر مريم فقط فرستاده خدا و ك یاهل كتاب در دين خود غلو نكنيد و درباره خدا غير از حق نگوييد. مسيح، عيس یا

 .)آفريده( اوست



 غالت از یبرخ و شدند قائل السالم عليه امير حضرت یپيامبر يا الوهيت به كه شدند پيدا یغاليان نيز مسلمانان بين رد

 .كردند غلو خود رهبران يا ديگر امامان درباره

 اهل حق

د و برنیسر مدر ايران، تركيه، هندوستان، پاكستان و افغانستان به می توان از اهل حق نام برد كه غالت معاصراز  

تنان تقسيم تنان و هفتاهل حق خود به دو فرقه چهل .تعدادشان تا بيش از سه ميليون نفر تخمين زده شده است

 باشند كه قبل از خلقتیو از ياران خدا م یتنان از جمله موجودات پاك و نورانتنان و هفتآنان چهلشوند. به عقيده یم

ق بشر در دنيا از راه ح اند كهاند و پس از آن كه با خدا عهد و پيمان بستهآدم عليه السالم و ساير موجودات آفريده شده

 م را آفريد. منحرف نشود بنا به خواهش آنان خداوند آدم عليه السال

 :اصول عقايد اهل حق

ترين اصول عقايد اين فرقه است. بنا بر عقيده اهل حق، خداوند در هفت جامه يا هفت تن پاك از مهم حلول و تناسخ 

 .ندباشینيز جلوه كند و اين افراد پيشوايان اهل حق م یحلول كرده عالوه بر اين ممكن است در هر تن پاك ديگر

 یجزا .شودیبه بدن ديگر داخل م یدرنگ از بدنیل حق عبارت از اين است كه روح پس از مرگ بتناسخ در نظر اه

خواهد بود كه انجام داده است،  یمتناسب با اعمال یبعد یهابيند و بدين ترتيب جامهیاعمال گذشته خود را م

رفت و اگر مرتكب اعمال زشت  نيك از او سر زند به جامه ثروتمندان و اشخاص مرفه خواهد یكه كارهایدرصورت

كردار خود را ببيند. پس از عوض كردن هزار  یگردد به جامه فقيران آمده دچار ناماليمات خواهد شد تا از اين راه جزا

اهل حق براساس اعتقاد به تناسخ،  .جامه، هزار و يكمين جامه خود را كه عبارت از بقا و ابديت است خواهد پوشيد

و آله و  اهلل عليه یاز پيشوايان آنها در اعصار گذشته در جامه پيامبران و صحابه حضرت محمد صلمعتقدند كه يك عده 

آنان به دوازده امام بعد از پيامبر معتقدند  .اندياران حسين عليه السالم و بقيه امامان و عرفا و سالطين به دنيا آمده

الزم  .دانند كه خداوند در آنان حلول كرده استیاهل حق ماز پيشوايان  یهر يك از امامان را مظهر يا جامه يك یمنته

روح كه از  ،است و از ديدگاه قرآن یاسالم و تمام اديان آسمان یضرور ]عقايد مسلم و[به تذكر است كه تناسخ، خالف 

نيز تناسخ را  یشود، در عالم برزخ است و ادله عقلیم با بدن خود محشور یبدن جدا شود، قبل از قيامت كه هر روح

 شمرد. یباطل م

جا را با تشريفات مخصوص به یجمع شده و اوراد و اذكار خاص یاهل حق هر هفته در محل :جمخانه و آداب آن

آورند تا در پايان مجلس یم یاافراد با خود هديه .گويندیم« جمخانه»و آن مجمع را « جم»آورند. عده حاضر را یم

د. در شویشود كه با شركت در جمخانه و دادن نياز، تكليف نماز ساقط میو نذر ناميده م نياز ،صرف شود و اين هديه

ن بي یطور مساونذرها را به« خليفه»نام به یخواند. شخص ديگرینذر را م یدعا« سيد»نام به یاين مراسم شخص

رار آنها را تك یاز و یحاضر به پيرو خواند تا افرادیرا م یاذكار« كالم خوان»به نام  یكند و فردیحاضرين تقسيم م

اين  یگانه حقيقت است كه در نظر اهل حق سمت پيشواياز خاندان يازده یاست كه وابسته به يك یسيد فرد .كنند

 فرقه را دارند. 

 گيرند. یهل حق در هر سال سه روز از دوازدهم تا چهاردهم زمستان روزه ما



عليه السالم حلول كرده بود، قرار چنين  یعل یكه خداوند در جامه مرتض یادورهگويند: صاحبكار فرمود: در یآنان م

 هستند.  یبلند و دراز یهاشارب یبوده كه هر كس ما را خواست سبيل نگيرد؛ از اين رو اهل حق، دارا

 :عليه السالم یديدگاه اهل حق درباره عل 

د معتبر آنان موجو یهاكتاب دانند و اين اشعار دریم را خدا معليه السال یاز غاليان ديگر، عل یاهل حق همانند بسيار

  :است

 

 آشكار  یشد از جامه مرتض  به دور محمد همان كردگار 

  یبر او جانشين گشت آن مرتض  یپس از رحلت احمد مصطف

 به تخت بقا گشت فرمانروا  بود ذات خدا  یكه آن مرتض

خدا دانسته و به تجسم و تجسّد  یهاشش  نفر ديگر را نيز جزء جامه ،معليه السال یالبته اهل حق غير از حضرت عل 

تنان باشد. از اين رو بهتر است اهل حق را به باشند. و شايد اين مطلب فقط جزو عقايد فرقه هفتیخدا در آنان معتقد م

 .بناميم« حلوليه»خواندن، « یاللهیعل» یحا

  :ائمه عليهم السالم در برابر غالت یگيرموضع

العاده از ذات مقدس او محال است و اگر صدور كار خارق یبايد توجه داشت كه خداوند جسم نيست و حلول و اتحاد برا

ه السالم نيز علي یو عيس یهمچون حضرت موس یآنان باشد بايد پيامبران یدليل خداي ،عليه السالم يا ديگر امامان یعل

و  از ائمه عليهم السالم در نكوهش غاليان صادر شده یاحاديث فراوان . .معجزات بودند ید چرا كه آنان نيز داراخدا باشن

)قائلين به الوهيت  یبن مريم از نصار یگونه كه عيسپروردگارا! من از غالت بيزارم همان :عليه السالم فرموده یعل

 .( بيزار بودیعيس

 بهائيت

، در ايران یبه نام بابيّه است كه در قرن سيزدهم هجر یبهائيت ادامه و تكميل يافته فرقه ديگرضالّه و  فرقه معاصر 

)باب( و تحت تأثير عقايد شيخيه  تأسيس گرديد. فرقه بهائيت پس از مرگ « یمحمد شيرازیعل»به نام  یتوسط فرد

از پيروان باب بود، بر پايه عقايد باب و با معروف به بهاءاللَّه كه خود « ینور یميرزا حسينعل»محمد باب، توسط یعل

  .ديگر، تأسيس گشت یافزودن اصول و احكام و عقايد

بنا به نقل نويسندگان و مورخين  .، در شيراز به دنيا آمدیهجر 3211در سال « باب»، معروف به یمحمد شيرازیعل

 یروبام منزل رفته و روبهبستان به پشتتا یفرساطاقت یهمه روزه از صبح تا شب در زير گرما ، اویو بهائ یباب

پرداخته است، تا از اين راه بتواند خورشيد را تسخير كرده و به روحانيت یخورشيد به نماز و دعا و اذكار و اوراد مختلف م

چون شيراز به دنيا آمده و  یكه در شهر خوش آب و هواي یكس یسوزان بوشهر برا یتحمّل گرما .ستارگان دست يابد

محمد به آن یتقويت حافظه كه عل یبرا «كندر»سخت و خوردن بيش از حدّ  یهاگ شده، از يك سو و رياضتبزر

 یااز او سر زد؛ بگونه یغيرعاد یاو سخت تأثير گذاشت و رفتارها یو روان یزغديگر، در وضعيت م یملتزم بود، از سو

بدست نياورد، او را ناچار به ترك بوشهر كرد و به  یوفيقاش، پس از آنكه در منع كردن او، از اين گونه امور تیكه داي



 .يدا كندپ یبهبود عليهماالسالم و امام حسين یكربال و نجف فرستاد تا شايد با تغيير آب و هوا و توسّل به امام عل

 بابيّت یادعا

آنان  یهاگرديد و جذب انديشهعقايد و افكار شيخيه آشنا و  یدر كربال با چند تن از شاگردان سيدكاظم رشت محمدیعل 

ناميد، شيخيه بعد از « باب»او شد و خود را  یجانشين ی، مدعیهجر 3219شد. و پس از مرگ سيدكاظم در سال 

و نكردند. از اين ر یاعتناي یمحمد شيرازیآوردند و به عل ی، رویخان كرمانمحمد كريماغلب به حاج یسيدكاظم رشت

ده و به قصد تبليغ مرام خود به زادگاهش، شيراز بازگشت. بدين ترتيب فرقه بابيه در محمد باب از شيخيه جدا شیعل

ا لوح، داعيه بابيّت او راز مردم ساده یامختلف عده یشكل گرفت. با عزيمت مبلغين بابيّه به شهرها یهجر 3251سال 

محمد باب نيز باال یروان آن، داعيه علهمزمان با پيشرفت اين فرقه و افزايش شمار پي .باور كرده و به آنها پيوستند

 یيامبرپ یمهدويت شد؛ سپس ادعا یبعد مدّع یبابيّت شروع كرده بود، اندك یكه تبليغ خود را با ادعا یگرفت. ویم

ه و به نوشت« بيان»نيز با نام  یكرد. كتاب یشود، معرفیم یكه از جانب خدا به او وح یكرد و خود را به عنوان پيامبر

اماميه با حكم به ارتداد  یعلما .كرد یبه او رسيده است، به مردم معرف یكه از طريق وح یكتاب مقدس و آسمانعنوان 

خواستند، تا در برابر اقدامات باب و پيروانش واكنش نشان دهد و آنان را سركوب  یمحمد باب، از دستگاه حكومتیعل

يرا اش بسيار دير هنگام بود، زتوبه ینان، مجبور به توبه شد، ولباب گرچه در اثر فشار علما، حاكم فارس و غير آ نمايد.

و آشوب و قتل و آزار و غارت مردم دست زده و  یگرمختلف به فتنه ی، در شهرهایاز پيروان و یتا آن زمان بسيار

 .گرفت ها تصميم به اعدام باب نهخاموش كردن آتش اين فت یاز اين رو شاه قاجار برا سلب امنيت كرده بودند.

 پس از اعدام باب بهائيت یگيرشكل

محمد باب يكسال پيش از مرگ ی( كه علیهجر 3111 ـ3245« )صبح ازل»ملقب به « یمازندران ینوریميرزا يحي» 

باب نشست و امور بابيان را به دست گرفت. امّا برادر او  یكرده بود، به جا یرا به عنوان جانشين خود معرف یخود، و

 یهجر 3258به مخالفت برخاست. تا اينكه در سال  یو یدر موضوع جانشين« بهاءاللَّه»ملقّب به  ینور یميرزا حسينعل

 كنند ویمگسترده بابيان مبادرت  یبه دستگير یپس از سوء قصد نافرجام به جان ناصرالدين شاه قاجار، مأموران حكومت

و يارانش از جمله دستگير شدگان بودند، امّا با دخالت مستقيم سفارت  یشوند. ميرزا حسينعلیاز آنان اعدام م یعده زياد

از نزديكانش را به عراق تبعيد  یصبح ازل و جمع برادرشو  یشود و به ناچار ویروسيه، حكومت قاجار از قتل او منع م

سرزمين عراق نيز حاكميت داشت(، آن دو را محاكمه كرده و به تبعيد در دو نقطه جدا از )كه بر  یدولت عثمان كند.یم

معروف به « یورن یميرزا حسينعل». شوندیصبح ازل به قبرس و بهاءاللّه به فلسطين تبعيد م .نمايدیيكديگر محكوم م

پس از تأسيس فرقه بهائيت  .تأسيس كردرا در عكّا « بهائيت»فرقه  یهجر 3281ه. ق( در سال  3211 ـ3131بهاءاللّه )

ت كرد. آنگاه مهدوي یباب به مقام بابيّت رسيد، سپس ادعا یمحمد باب قانع نشده، ابتدا از مقام جانشينیعل یبه جانشين

شد كه خدا  یرا اعالم نمود؛ آنگاه مدع یواليت مطلقه شد. سپس از رسالت سر در آورد و آوردن شريعت جديد یمدع

ربوبيّت و الوهيّت  یكرد و سرانجام مدع یمعرف« یهيكل اعل»در او حلول كرده و مظهر خدا شده و خود را به عنوان 

و در كتاب ديگرش « ال اله الّا انا المسجون الفريد» :گويدیچنين م« كتاب مبين»از كتابهايش به نام  یدر يك یشد. و

بهاءاللَّه « !يولدفيه وُلد مَن لم يلد و لم یفيا حبذا هذا الفجر الذ»گويد: یولد خود مدر مورد روز ت« ايّام تسعه»به نام 

گاه بهائيان در شهر عكّا از دنيا رفت و در همانجا به خاك سپرده شد. قبر او اكنون قبله یهجر 3131سرانجام در سال 



 یشوق یبهائيت به رهبر یشكيالت مركزفلسطين، ت یاشغال یتأسيس دولت اسرائيل در سرزمينها یابتدااز  .است

 .و دولت اسرائيل يكديگر را به رسميت شناخته و طبق اظهار خود آنان، روابطشان دوستانه و صميمانه است یربّان

 :مرام و عقيده بهائيت

 یبرا یدليل و برهان است، ضرورتیپايه و نظرات رهبران آن سخيف و بیاز آنجا كه اساس و بنيان اين فرقه سست و ب

 بينيم.یو نقد آنها نم یبررس

 مظهر ترسال دوره ما دوره ؛گويندو می دانندیبهائيان، عقيده بهائيت را ناسخ شريعت اسالم م  :نسخ شريعت اسالم ـ3

ر تا هزاامّا حداقل  كرد خواهد یتجل زمينيان و زمين بر خداوند بارها نيز اين از بعد و بوده( اللَّه يُظهِرُهُ من) یاله جمال

  .، در جهان نخواهد بودیاله یاز ظهور و تجلّ  یسال ديگر، خبر

هر چند يكبار خداوند در جسم يك فرد برگزيده، حلول نموده و در او ظهور  بهائيان معتقدند،  :خدا یحلول و تجل ـ2

شت، خودِ باب بود. پس از دا یكه چنين داعيه یكند. آنگاه آن فرد به عنوان مظهر خدا ظهور خواهد كرد. اوّلين فردیم

 .است« بهاءاللَّه»اند كه از جمله آنها كرده یچنين ادعاي یاز پيروان و یاو نيز افراد ديگر

شود و بيشتر آن را بهاءاللَّه از آنان ینماز بهائيان نُه ركعت است كه صبح و ظهر و شب خوانده م  :نماز و قبله ـ1

 .و قبر بهاءاللَّه است یمحل زندگ« عكّا»برداشته است. قبله بهائيان طبق نظر بهاءاللَّه به طرف 

كرد و پيروانش را به  یاللَّه الحرام معرفمحمد باب، خانه محل والدت خود را در شهر شيراز، به عنوان بيتیعل : حجـ 4

و دفن خود( تغيير داد، همانجا را  یامّا بهاءاللَّه، همانگونه كه قبله را به عكّا )محل زندگ. ترغيب نمودزيارت و حجّ آن 

 .هر دو مكان احترام و تقدس قائلند یبهائيان برا .هم، بيت الحرام قرار داد

بود و نجاست ساير را پاك اعالم كرده  یمحمد باب، فضله موش، خفاش و ابابيل و نيز منیعل :طهارت و نجاست ـ1

بهاءاللَّه همه نجاسات را بدون استثناء پاك اعالم  .رود، ردّ نكرده بودیرا كه در شريعت اسالم نجس به شمار م یموارد

 .كرد

 .به شرط آنكه مورد رضايت دو طرف باشد: حلّيّت رباـ 5

 .يكديگر، مجاز اعالم كرد باب، حكم حجاب را از زنان برداشته و نگاه زن و مرد را به : حجاب و نگاهـ 7
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 )ازفرقه های اهل سنت( چهارم: اهل حديثفصل 

 و یكالم یهافرقه تا شد سبب بيت اهل از یدور و آله و عليه اهلل یصل خدا پيامبر جانشين درباره مسلمانان یدستگ دو

 از توانیم نمونه عنوانبه. شد افزوده تعدادشان بر زمان گذشت با كه آيد پديد سنت اهل ميان در نيز یگوناگون یفقه

 و یالمك روش رفتند، بين از و شده منقرض زمان گذشت با كه یهايفرقه از یبسيار برخالف كه برد نام «حديث اهل»

 در یسرسخت مدافعان و است حاكم سنت اهل جهان از یعظيم بخش بر تفكر، يك عنوان به همچنان آنان یفقه

 .دارد عربستان همچون یاسالم یكشورها از یبرخ

 اهل حديث كيانند؟

 یلصهستند كه در اصول و فروع دين به ظواهر آيات و احاديث پيامبر  یتوان گفت آنان كسانیاهل حديث م یدر معرف 

به شدت  یو معارف دين یدر زمينه مسائل اعتقاد یعقالن یهاعقل و تحليل یكارگيركنند و از بهیعمل ماهلل عليه و آله 

 اعم از اين كه موافق عقل باشد يا مخالف. ،آنان سنت پيامبر است یكنند. اصل و معيار برایپرهيز م

منافع دستگاه خالفت و غير آن و نفوذ اسرائيليات  یدر راستا یو احاديث ساختگ یممنوعيت نقل حديث پيامبر از طرف

در ای نهبه گو ايشانپس از رحلت  صلی اهلل عليه و آله پيامبر ینام حديث پيامبر از طرف ديگر، موجب شد كه سنت واقعبه

 یگونه تحقيق و تأمللكن اهل حديث بدون هيچ .پيامبر دشوار گرديد یكه تشخيص گفتار واقع ابهام فرو رود ای ازپرده

 یقادكردند و اصول اعت یعنوان سنت پيامبر تلقرا به یهر روايت ،در سند و داللت احاديث و يا عرضه آنها بر كتاب خدا

آشكار داشت.  ینمودند، گرچه ظاهر آن احاديث با مفاد آيات اختالف یريزیوايات و احاديث پخود را براساس ظاهر ر

كردند  كه خدا را به مخلوقاتش تشبيه یكسان یمه در ميان آنان بود يعنهه و مجسّ ، پيدايش مشبّیانگارنتيجه اين سهل

 .ها تراشيدندمثال، مثلیب یخدا یاو قائل شدند و در نتيجه برا یبرا یو صفات جسمان

داشتند و استداللشان بيشتر به عقل بود تا نقل. اين گروه ديدگاه اهل  یدر برابر آنان معتزله بودند كه گرايش عقالن

 . نمودندیتجسيم پرهيز م كردند و از تشبيه ویرد م یحديث را در مورد صفات اله

شد تا اين كه زمان متوكل  یمعتصم زندان یخاطر اصرار بر قديم بودن قرآن از سوبه حديث،بزرگ اهل احمد بن حنبل

و تحمل شكنجه و زندان در اين باره موجب جلب  ـ قديم بودن قرآن ـ فرا رسيد. استقامت اهل حديث در راه عقيده

نان در جامعه به نظريه قديم بودن متوكل با درك موقعيت آ .شد یتوجه جامعه به آنان و برخورداريشان  از پايگاه اجتماع

 یداشت. او به اهل حديث اجازه داد در رد معتزله و در تشبيه و تجسيم برا یقرآن متمايل شد و احمد بن حنبل را گرام

مردم سخن بگويند و حديث نقل كنند. در نتيجه از زمان متوكل، ستاره اهل حديث درخشيد و دوران انزوا و محدوديت 

ذهب م یاهل حديث از مسلمانان سن یپيشوا ی. بدين سان احمد بن حنبل در زمينه عقائد و معارف الهمعتزله آغاز شد

 یعنوان عقايد سلف صالح مورد قبول واقع گرديد و مخالفان نظريات وهايش بهها و ديدگاهشناخته شد و انديشه

 .گزار محسوب شده و مورد تعقيب قرار گرفتندبدعت

 عقايد ويژه اهل حديث

. شودیدو دست، چشم و صورت است و در روز رستاخيز با چشم ديده م یخداوند بر عرش خويش مستقر است. او دارا

 یدرباره شخصيت آنان خوددار یاهل سنت و حديث، فضيلت صحابه رسول خدا را باور دارند و از هرگونه گفتگوي

 .شمارند و خالفت اين چهار تن را باور دارندیبرتر معليه السالم را  یكنند با اين همه ابوبكر، عمر، عثمان و علیم



آنهاست و نبايد با شمشير بر آنان خروج كرد. و نبايد  یمصلحت هر مسلمان ارج نهادن به پيشوايان مسلمين و دعا برا

 .آفريده خداوندبندگان و اعمال آنان را  یهایبد. در فتنه و شورش با ايشان پيكار نمود

ناسازگار بود،  یظهور در تشبيه و تجسيم داشت و با اصول مسلم عقلو احمد حنبل   از آنجا كه عقايد اهل حديث  

 .جايگزين مكتب اهل حديث گرديد ، توسط ابوالحسن اشعرییمكتب اشعر

 یگریسلف یابن تيميه و احيا

او برخاست و تصرفات و اصالحات ابوالحسن مكتب  یدر اواخر قرن هفتم ابن تيميه از پيروان احمد بن حنبل به احيا 

ابن  .كه احمد بن حنبل گفته، بيشتر متكلمان زنديقندرا رد كرد و متكلمان را مورد انتقاد قرار داد و گفت: چنان یاشعر

دارد را  یمتعال اشارت یكه به خدا یبود و همه آيات و احاديث یبه ظاهر قرآن و حديث متك یتيميه در عقايد دين

 . كردیتفسير م یو لفظ یرت ظاهرصوبه

عنوان عقايد سلف به عقايد اهل حديث اضافه نمود كه عبارتند را نيز به یاحمد بن حنبل، امور یِ گریسلف یاو با احيا

 بناسازی  .حرام و شرك است یاله یتوسل به اوليا .شودیبه شرك م یزيارت پيامبر حرام است زيرا منته یسفر برا :از

 .اردند صحّت شده، نقل اشذريه و السالم عليه علی مورد در كه یفضايل بيشتر. است حرام آنها تعمير و قبور بر

اند و ستهعليه السالم دان یابن تيميه با عل یاش را دليل دشمنعليه السالم و ذرّيه یاهل سنت انكار فضايل عل یعلما

، «داردیتو را جز منافق دشمن نم یيا عل»عليه السالم:  یه علاهلل عليه و آله ب یبه دليل اين گفته پيامبر صل :اندگفته

وقت  یمعاصرش مورد تكفير قرار گرفت و بارها از طرف دستگاه قضاي یعلما یابن تيميه منافق است. ابن تيميه از سو

ز ل سنت ااه یعليه عقايد ابن تيميه توسط علما یمتعدد یهامحكوم به زندان شد و گويا در همان زندان مرد. كتاب

 كردند.  یدر دين معرف یگذاراو را به بدعت یمذاهب چهارگانه نوشته شد و همگ

 )وهابيت( در قرن دوازدهم یگریتجديد حيات سلف

تعاليم و  ،كه ابن تيميه در افكار و اذهان پيدا نمود یو مطرود یبا توجه به شخصيت منف وشد  یها سپرقرن 

او به دست محمد بن عبدالوهاب افتاد. او در قرن  یهاقرار گرفت تا اين كه نوشته یهايش در بوته فراموشآموزه

 یاند كه اساتيد محمد بن عبدالوهاب، ضاللت و گمراهمورخان نوشته .پا خاستمكتب ابن تيميه به یاحيا یدوازدهم برا

شنيد بارها او را یكه از او م یرآميزكف یهاخاطر حرفبود به یحنبل یزدند و پدرش كه از علمایرا در چهره او حدس م

محمد بن عبدالوهاب  .كتاب نوشت برادرش سليمان بن عبدالوهاب بود یكه در رد مسلك و یسرزنش كرد و اول كس

يخ گونه كه شبست ؛ بدين یعربستان( پيمان همكار یحاكمان فعل یمحمد بن سعود )جد اعال« دِرعيه»با امير شهر 

او از  یگسترش رياست مذهب یاز دين و مذهب مايه بگذارد و او نيز برا یم حكومت وتوسعه و تحكي یمحمد برا

دالعزيز پسرش عب یمحمد را برا از دختران شيخ یتحكيم پيمان، يك یاستفاده كند. محمد بن سعود برا ینظام ینيرو

شيخ محمد از ميان تعاليم ابن  .اكنون نيز ادامه داردهم یبين وهابيت و خاندان سعود ینمود. اين همكار یخواستگار

تيميه بيشتر مسأله زيارت قبور و توسل را مورد نظر قرار داد و اساس دعوت خود را بر محور توحيد و شرك بنا نهاد؛ هر 

سلمين مشرك ناميد و بالد م ،جستیتوسل م یرفت يا به ویاهلل عليه و آله م یزيارت پيامبر صل یرا كه برا یمسلمان

ركت ح یسان با كمك خاندان سعودبازگردند  و بدين یواند و جهاد با آنان را واجب دانست تا به آيين ورا بالد شرك خ

آثار قبور اهل بيت  یوهاب یعلما یبا فتوا یقمر یهجر 3144در سال  .آغاز شد یعليه مقدسات اسالم یويرانگر



 یر خدا انجام گرفت. از اين رو قبل از بررسعليهم السالم در بقيع تخريب شد و همه اينها با چماق شرك و عبادت غي

  .پردازيمیديدگاه وهابيت به تعريف توحيد و شرك م

  پرسش

 را وهّابيت فرقه -1 داشت؟ عقايدی  چه و كيست یگریسلف احياگر  -2. كنيد بيان اختصار به كيانند؟ حديث اهل -3

 است چگونه هایوهاب نظر از قبور یرو بر یبناساز -1 چرا؟ است؟ شرك غيرخدا به توسل آيا -4. كنيد یمعرّف اجمال به

 چيست؟ آنها پاسخ و

 ) از اهل سنت( فصل پنجم: معتزله

، گشت ینادرست یكالم یهاكه منجر به پيدايش انديشه یاهل حديث و عزل عقل از حوزه مباحث كالم یجمودگراي

و  یعقل ، بيشتر بر اصولیكالم یهانام معتزله پديد آورد كه در عقايد و انديشهبه یپيدايش گروه معارض یزمينه را برا

، مدندآتكيه داشتند. اين گروه در اوائل قرن دوم ظاهر شدند و در مقايسه با اشاعره كه بعد از آنان پديد  یبرهان یمباد

و  یو رها كردن ثقل اصغر مشكالت فكراز مكتب اهل بيت عليهم السالم  یداشتند هر چند به خاطر دور ینقاط مثبت

 د.پيدا كردن یديگر یاعتقاد

  :توان تقسيم كردیحيات معتزله را به سه دوره م

شخصيت اول و دوم  «عمرو بن عبيد»و  «واصل بن عطا»وسيله دوره پيدايش و تأسيس اصول اعتزال كه به ـ الف

  .آغاز شد یمعتزله در اواخر عصر امو

عنوان مسلك اعتزال را به مأمون .كه در زمان مأمون به وقوع پيوست یبه قدرت سياس یو دستياب یروزگار شكوفاي ـ ب

  .حكومتش پذيرفت یمذهب رسم

آغاز شد كه مكتب اهل حديث را مذهب  یدوره انحطاط و ضعف كه بعد از پيدايش اشاعره و از زمان متوكل عباس ـ ج

حت تعقيب قرار گرفتند و از آن به بعد، نور معتزله خاموش و مكتب حكومتش قرار داد و معتزله در زمان او ت یرسم

 .اشاعره رونق يافت

 معتزله به گذارینام وجه

 تحكمي قبول خاطر به را السالم عليه علی حضرت خوارج، صفين، جنگ در حكميت قضيه از بعد كه است مشهور 

 شد میاسال جامعه در بحث اين رواج موجب كبيره، گناه صاحب شدن كافر درباره خوارج ديدگاه. دانستند كافر و گنهكار

 كافر اصلًا اي شودمی كيفر گناهش قدر به و است مؤمن آيا چيست؛ حكمش داد انجام كبيره گناه كسی اگر راستیبه كه

 رریض باشد، كبيره چند هر معصيت و گناه ايمان، وجود با گفتند آنان. بودند «مرجئه» خوارج مقابل نقطه است؟ شده

 ایمتوف) بصری حسن نزد مردی راستا همين در گويند. بخشدنمی سودی خدا اطاعت نيز كفر وجود با كهچنان ندارد

 پاسخ، دادن از قبل. رفت فرو فكر در او. شد جويا دهد انجام كبيره گناه كه كسی درباره را نظرش و آمد( ه 331

 كافر اي مؤمن مطلق بطور كبيره گناه صاحب گويمنمی من: داد گونهاين را كننده سؤال جواب عطا، بن واصل شاگردش

 پاسخ و رفت مسجد هایستون از يكی سویبه و برخاست سپس. كافر نه است مؤمن نه است؛ دو آن بين بلكه است

 ام از واصل «واصِلٌ عَنَّا إِعْتَزَلَ : »گفت وی به بصری حسن. نمود تقرير بصری حسن ياران از گروهی برای را خودش

 . شدند ناميده معتزله يارانش و عطابنواصل جهت ازاين. است گيریكناره معنایبه اعتزال. كرد گيریكناره



 معتزله یاصول اعتقاد

تند از: آمد و آنها عباریشمار مبه یپذيرفت معتزلیمعتزله بر پنج اصل  استوار بود كه هر كس آنها را م یمكتب كالم 

 .از منكر یامر به معروف و نهـ 1 ،المنزلتينمنزلت بينـ 4وعد و وعيد، ـ 1عدل، ـ 2توحيد، ـ 3

تواند مشتمل بر همه اصول دين باشد كه اعتقاد به آن معيار اسالم و ايمان اصول ياد شده نمیكه الزم به ذكر است 

 عتزلهم كه درحالی است كافر و منكرش است دين اصول از آله و عليه اهلل صلی پيامبر نبوّت به اعتقاد زيرا است،

( است لتينالمنز بين منزلت معنای كه) كبيره گناه صاحب نبودن كافر و مؤمن به اعتقاد طرفی از و اندنشده آن متعرض

جگانه اصول پن پس. گردد ايمان از خروج موجب آن به نسبت اعتقادیبی كه ایگونهبه باشد دين اصول جزو تواندنمی

است  یمسائل ،اندرسد آنچه معتزله عرضه كردهینظر مبه .دين، نه جامع افراد است نه مانع اغيارمعتزله نسبت به اصول 

عنوان اصول پنجگانه ياد ايشان به رد بر یمخالفشان، برا یهاخود با فرقه یكالم ـ یعلم یهاكه آنان در بحث

 گونه است.از اصول عقائد اهل حديث و اشاعره نيز اين یكه تعداداند. چنانكرده

 :اندواجب دانسته و گفته ی، اعتقاد به اصول ياد شده را بر هر مسلمانعبدالجبار یلكن بزرگان معتزله همانند قاض 

 .مخالف اين اصول، يا كافر است يا فاسق يا خطاكار

 ديدگاه معتزله پيرامون اصول پنجگانه یارزياب

 قرار یاسالم عقايد جدول در معتزله و اماميه یسو از یاعتقاد اصل يك عنوان به عدل ،یاله صفات يانم : ازعدل

 موجودات ههم همانند نيز بندگان افعال: گفتند چيز، همه بر خداوند خالقيتِ اصل بر تحفظ یبرا حديثاهل .است گرفته

 خود انآن و ندارد یدخالت بندگان كار در خداوند بگوييم اگر و )جبر( خداست مخلوق و آفريده مستقيم، و مباشر طوربه

 حتاجم خود یِ هست در انسان: گفتند معتزله. ايمشده دچار فاعليت و خالقيت در شرك به باشندیم كارهايشان فاعل

 رابرب در «تفويض» اصطالح در كه است شده واگذار او به آنها اختيار و است نيازیب او از كارها انجام در اما است، خداوند

 و برگزيدند ار نظريه اين خداوند، به بندگان یهایزشت ندادن نسبت و تنزيه اصل حفظ یبرا معتزله. شودیم ناميده جبر

  .دهد كيفر یاختيار غير گناهان خاطر به را بندگانش خداوند كه است عدل خالف اين گفتند

 و بقا رد خداست به نيازمند پيدايش، در كه گونههمان انسان زيرا پذيرفت، تواننمی را معتزله نظر مورد تفويض لكن

 علّت را خداوند حديث اهل همانند اگر خطاست كه اين جز است، محتاج او به كارها انجام در نيز و هستی استمرار

 گرا و شوند ناشی خودش اراده از انسان اعمال كه است اين بر او اراده بلكه بدانيم بندگان اعمال مستقيم و مباشر

 توانا اختياری اعمال انجام بر را انسان او و است الهی اراده خالف زند، سر او از اراده و اختيار بدون انسان كارهای

 .است ساخته

وعده او بر كيفر دادن اهل كفر و « وعيد»بر دادن پاداش بر ايمان و عمل صالح و  یوعده اله« وعد» :وعد و وعيد

گويند: خداوند به صاحبان گناه كبيره وعده عذاب داده است پس اگر عذاب ندهد، یاز معتزله م یبعض .معصيت است

اند اگر صاحب گناه آيد خلف وعده كرده يا دروغ گفته باشد و اينها بر او محال است و بر همين اساس گفتهیالزم م

  .ماندیشود بلكه جاودانه در آتش میكبيره توبه نكرده باشد، بخشيده نم

خلف وعده در مورد دادن پاداش بر عمل صالح قبيح  یاين است كه در اين زمينه بين وعد و وعيد تفاوت است يعن پاسخ

ندارد و هر چه او دهد تفضل است اما بعد از اينكه خود وعده پاداش به  یبر خدا حق یاست. زيرا هر چند در ابتدا كس



كند و خلف وعده در اين زمينه موجب تضييع حق او یحقاق پاداش پيدا مبا انجام كار نيك است ینيكوكاران داد هر مؤمن

نكردن وعده عذاب قبيح نيست چون در اين صورت خداوند از حق خود گذشته است و از ديدگاه  یشود لكن عملیم

 .شودینيك بوده و عفو كننده تحسين م ـ بعد از وعده عذاب ـ یعفو كردن در شرايط خاص یعقالي

 ط معتزلهعوامل سقو

 یاهل حديث آغاز گرديد. اين موضوع دارا یافول كرد و دوران درخشش و پيروز یستاره معتزله از زمان متوكل عباس

 :شودیاشاره م یاست كه به بعض یعلل و عوامل

 د ازدادند و محاكم تفتيش عقايیدست يافتند اهل حديث را تحت تعقيب قرار م یكه معتزله به قدرت سياس یزمان ـ3

 ،ويژه در زمان مأمون تشكيل گرديد تا فقها و محدثان از اعتقاد به قديم بودن قرآن دست بردارندبه ینوع قرون وسطاي

اش قيدهخاطر عكه احمد بن حنبل يك بار زمان مأمون بهگشتند. چنانیم یشدند يا زندانیغير اين صورت يا كشته مدر

از  یمأمون كه آن روز در يك یسوفرمانده نظاميان بغداد اسحاق بن ابراهيم به یبه قديم بودن قرآن، دست بسته از سو

 .شد یبرد فرستاده شد كه با فوت مأمون از وسط راه آزاد گشت و در زمان معتصم زندانیبه سر م یمرز یشهرها

و   م نسبت به معتزله شدتوده مرد یبرخوردار بودند و اين موجب بدبين یكه اهل حديث از قداست و نفوذ اجتماعیدرحال

 .آنان را پايين آورد یاعتبار اجتماع

ود. گونه نباهل حديث آن كه عقايدیداشت و مورد پذيرش مردم نبود در حال یاز تعاليم معتزله جنبه منف یبعضـ 2

روند یيا منتوبه از دیكه ب یاهلل عليه و آله شامل مؤمنان فاسق یعنوان مثال، معتزله گفتند: شفاعت پيامبر صلبه

 یراباهلل عليه و آله  یصلكه عقايد اهل حديث اين بود كه شفاعت پيامبر یاند. در حالشود و آنان در آتش جاودانهینم

 یوسصاحبان گناه كبيره ذخيره شده و خلود در جهنم مخصوص كافران است و اين خود افكار و احساسات عموم را به

 .اهل حديث متوجه نمود

 .بود پيرو آن مكتب یاز مكتب معتزله و تبليغ عليه آن با اين كه تا چهل سالگ یابوالحسن اشعر یگيركناره ـ1

 .كه اهل حديث پايبند ظواهر كتاب و سنت بودند ی، در حالیمفرطانه معتزله و تأويل نصوص شرع یگرايعقل ـ4

 یهایخود قرار دادند و در واقع ستمگر یماز منكر را جزو اصول كال یمعتزله اعتقاد به عدل و امر به معروف و نه ـ 1

آنان قابل قبول نبود هر چند در عمل هميشه با آنان سازش كردند؛ در  یبرا یو اعتقاد یخلفا دست كم از نظر تئور

 .اطاعت سلطان ولو ستمگر باشد واجب است ،اهل حديثاز نظر كه  یحال

كردند و همان را ترويج نمودند و در ذائقه سالطين و  یاهل سنت از مكتب اهل حديث پيرو یبعدها نيز بزرگان دين

 .تر بوداهل حديث شيرين یها نيز مكتب كالمحكومت

 پرسش

 معتزله چرا -1. ببريد نام ؟را نام ببريد معتزله عقايد اصول -2. كنيد بيان اختصار به چيست؟ معتزله یگذارنام وجه -3 

 افول و سقوط موجب یعوامل چه -1 ؟چه معناست، توضيح دهيد به وعيد و وعد -4 گويند؟یم «تفويض اهل» را

 شد؟ معتزله



 ) از اهل سنت( فصل ششم: اشاعره

 یه.( بود. او ابتدا دارا 251)متولد  یكه در برابر معتزله تأسيس گرديد مكتب ابوالحسن اشعر یاز مكاتب كالم یيك 

ز اين گرفت كه ناگهان ایو اصول معتزله را ياد م ی، مبانیجبّائ ینزد استادش ابو عل یمذهب اعتزال بود و تا چهل سالگ

 یاز التزام به مذهب معتزله توبه نمود و از مكتب اعتقاد یطور علنكرد و در مسجد جامع بصره به یگيرمذهب كناره

 یدر عباساز مكتب معتزله كه در زمان مقت یدر مورد علل برگشت اشعر .كرد یاهل حديث و احمد بن حنبل هوادار

 :توان نام بردیصورت گرفت از دو عامل م

 آغاز شده بود. از زمان متوكل به بعد كه از فشار بر معتزله یرهايـ 3

 .در عقايد اهل حديث یانديشه اصالح و بازنگرـ 2

 یبا پيوستن به اهل حديث از هواداران اين مكتب شمرده شد و سخنانش مقبول عام و خاص گشت و زمينه برا یو

اصالح و تعديل  اهل حديث را یهااز عقايد و ديدگاه یفراهم گرديد و توفيق يافت كه بسيار یالحات مورد نظر واص

 كند.

مورد  یو ینكردند، امّا بعد از وفاتش روش كالم یاشعر یاز مكتب كالم یهر چند اهل حديث در ابتدا استقبال شايان

بر افكار و انديشه احمد بن حنبل مقدم گرديد و بدين سان با افول هايش ها واقع شد و انديشهیاز حنبلیپسند بسيار

 ه شد.برگزيد یعنوان امام اهل سنت در مسائل كالمبه ی، ابوالحسن اشعریاحمد در زمينه عقايد و معارف اله یپيشواي

 اشاعره یمكتب كالم یهایويژگ

 نامبه ایرساله حتّی و نمود توجه نيز عقل به سنت و كتاب بر اعتماد عين در اشعری :یتوجه به داليل عقلـ 3

 .است عقل ،یاعتقاد مسائل زمينه در منابع از يكی كه گفت آن در و نوشت «الكالمیف الخوض استحسان»

تب اهل حديث انجام داد توانست مك یدر مسائل كالم یكه اشعر ی: با تصرفميانه بين معتزله و اهل حديث یمكتبـ 2 

 رب و است صورت و چشم دست، دارای واقعاً  خداوند گفتند؛حديث می اهل نمونه، عنوان. بهكند یريزرا پايه یمعتدل

 عقل كه ودب تجسيم و تشبيه مستلزم صفات اين پذيرش چون ولی را پذيرفت آن اشعری. باشدمی مستقر خويش عرش

 و يفيتك بدون اما دارد، دست خداوند: گفت و نمود اضافه را «تشبيه بال» و «بالكيف» قيد پذيردنمی خدا درباره را آن

 نيست. آن شبيه و ندارد را انسانی دست كيفيت يعنی تشبيه،

 یديدگاه اشاعره درباره توحيد صفات

ت و نظير علم، قدر یاقائلند كه صفات ذاتيه ـ برخالف برهان عقلی و فرمايش اميرالمومنين عليه السالم ـ اشاعره 

گونه كه مفهوم لفظ علم و قدرت غير از مفهوم لفظ جالله همان یموجودند يعن یمغاير با ذات اله یحيات به وجود

 هستند و تفاوت یباشند ؛ جز اين كه اين صفات همراه با ذات الهینيز غير همديگر م یاست، در مصداق خارج« اهلل»

 .صفات خداوند با صفات آفريدگانش، در قديم و حادث بودن است

 و رؤيت خدا در قيامتاشاعره 

احمد بن حنبل نيز ديده شدن خدا در قيامت را جزو عقايد سلف صالح شمرده و انكار  ،قبل از اشاعره، امام اهل حديث 

 در حالی كه .است یو فيزيك یالزم به ذكر است كه مورد بحث آنان، ديدن خدا با چشم حس .آن را بدعت شمرده است

 .هست نيز نظريه اين رد بر دليل ،دارد داللت خداوند نبودن جسم بر كه ینقل و یعقل داليل



 حسن و قبح افعال از ديدگاه اشاعره

محور بحث اين است كه آيا  .قائل شدند یحسن و قبح شرع یبه نوع یاشاعره در اين بحث با انكار حسن و قبح عقل 

 در نظر یويژه افعال الهافعال به یرا برا ی، ضوابطیاله یخود و صرف نظر از امر و نه یتواند به خودیعقل انسان م

الزم است خداوند  :عنوان مثال، بگويدبكند؟ به یو ترك كار ديگر یبگيرد و براساس آنها حكم به لزوم انجام كار

 گيرد؟یمصورت یها تنها براساس وحگونه قضاوتيا اين .مؤمنان را به بهشت و كافران را به دوزخ ببرد

آنچه خدا به آن امر كند خوب است،  یآنچه خدا انجام دهد نيكوست و در امور تشريع یدر امور تكوين گويند:یاشاعره م 

كند. بنابراين اگر خداوند مؤمنان را به دوزخ و یدهد يا به آن امر میخوب است خدا آن را انجام م یكه چون كارنه اين

دستور دهد كه حق يتيم را پايمال كنيد چون فرمان  كافران را به بهشت ببرد چون كار خداست خوب است و اگر خدا

 .است یبازگشت همه اينها به انكار حسن و قبح عقل .است یخداست كار خوب

تواند مؤمنان را به دوزخ و كافران را به بهشت ببرد و اگر اين كار را انجام داد از عدل بيرون نيامده است، لكن یپس م

 دهد و خداوندیكند و به مؤمنان پاداش بهشت میخود خبر داده كه كافران را عقاب م كند، زيرایگاه اين كار را نمهيچ

 .گويدیدروغ نم

گويد؟ اگر گفته شود او خود به ما خبر داده كه یتوان گفت كه خداوند دروغ نمیاين است كه از كجا م یپاسخ اجمال

جا خداوند در اين خبر دادنش دروغ نگفته است؟ گويد در اين صورت خود اين هم يك نوع خبر است و از كیدروغ نم

كرده و  اعتراف یدهد و در اين صورت به حسن و قبح عقلیمگر گفته شود كذب قبيح است و خداوند كار قبيح انجام نم

 .ريزدیاساس نظريات ياد شده فرو م

 به نام كسب یگريزگاه

اشكال  دفع یشود، برایباطل و لغو م یو ثواب و عقاب اله یدريافت كه با قبول جبر، مسأله امر و نه یابوالحسن اشعر 

كه از یگفت: خداوند خالق همه چيز از جمله افعال انسان است اما انسان كسب كننده اعمال خودش است و هر فعل

 ناست؛ ايجاد و خلق عمل از خدا و كسب آنان از انسان است و از اي یو كسب یدو جهت خلق یشود دارایانسان صادر م

 جهت مسؤول اعمال خويش است و معيار اطاعت و عصيان و ثواب و عقاب نيز كسب است. 

ت توان فعل انسان را در بسیدر صدور فعل دارد يا نه؟ در صورت اول، نم ی: براساس نظريه كسب آيا انسان نقشپاسخ

ورت اصل توحيد در خالقيت با مخلوق خدا و انسان است و در اين ص مخلوق و آفريده خدا دانست و دست كم، آن فعل

دهد یكه انجام م یانسان در فعل یبيند. و اگر صورت دوم صحيح باشد يعنیكه اشاعره از آن دارند آسيب م یتفسير

  .كندیپس نظريه كسب مشكل جبر را حل نم !نداشته باشد پس، چرا بايد او مسؤول اعمال خودش باشد؟ ینقش

 تكليف فراتر از توان

 ظاهر به زمينه اين در و كه توان انجامش را ندارد فرمان دهد. یامكان دارد كه خداوند انسان را به چيز یعراز نظر اش 

 گانفرشت به سپس داد ياد آدم به را نامها خداوند: شودمی اشاره يك نمونه به كه است كرده استدالل آيات از  تعدادی

 تراس اگر «صادِقينَ كُنْتُمْ انْ هؤاُلءِ بِأَسْماءِ أَنْبِئُونی: »فرمود و كرد خطاب بودند كرده اعتراض آدم آفرينش بر كه

 از دتوانننمی و ندارند اطالعی هانام آن از آنان دانستمی متعال خداوند كه درحالی. دهيد خبر اينها اسامی از گوييدمی

 .دهند خبر آنها



 نينچ حكيم خداوند است محال پس است زشت و قبيح عقلی نظر از توان، از فراتر تكليف اولًا كه است اين پاسخ 

 تكليف وانشت اندازه به جز را نفسی هيچ خداوند  «وُسْعَها إِلَّا نَفْساً اللَّهُ يُكَلِّفُ ال: »فرموده خود ثانياً . باشد داشته تكليفی

 در علف شدن واقع و جدی طلب انگيزه با دهنده فرمان و آمر گاهی شده بيان اصول علم در كه گونههمان ثالثاً . كندنمی

 ر،ديگ امور يا فعل انجام از طرف ناتوانی نمودن آشكار يا امتحان انگيزه با گاهی و خواهدمی كسی از را آن انجام خارج،

 عليه دمآ دانش آنان كه شود ثابت فرشتگان بر كه بوده اين الهی فرمان انگيزه شده ياد آيه در و. كندمی صادر را امری

 . ناتوانند السالم عليه آدم به شده داده ياد هاینام به علم از و ندارند را السالم
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 قبح و حسن آيا -4 است؟ ديدنی نوع چه منظور ديد؟ را خدا توانيم قيامت در اشاعره یادعا به بنا آيا -1. دهيد توضيح

 بر یمبن اشاعره یادعا آيا -5 است؟ معنا چه به اشاعره نزد «كسب» مفهوم -1 ؟یشرع يا است یعقل اشاعره، نزد افعال

 دهيد؟ توضيح است؟ درست «توان از فراتر تكليف»

 فصل هفتم: ماتريديه و مرجئه

 یترمذهب از شهرت بيش یياد شده، دو مكتب ماتريديه و مرجئه از ميان ساير مكاتب سنّ  یعالوه بر مكاتب كالم 

 برخوردارند. 

 ماتريديه یمكتب كالم

ل با اصالح و تعدي -در عراق عليه معتزله بپا خاست و به ترويج و عقايد اهل حديث یكه ابوالحسن اشعر یهمان زمان 

ديگر از مذاهب اهل  ینيز در ناحيه خراسان به شكل ـ ه 111متولد  ـ یسمرقند یپرداخت، محمدبن محمد ماتريد -آن

تب تابع مك یمذهب و ماتريد یشافع یدر فروعات فقه یحديث حمايت كرد و عليه معتزله تبليغ نمود هر چند اشعر

 .ابوحنيفه بود یفقه

 یمكتب ماتريد یهایويژگ 

شده  ابوحنيفه نيز متأثر یدر اين جهت از روش فقه یداده شده و شايد ماتريد یبيشتر یدر اين مكتب به عقل بها ـ3 

كرد. از اين رو ماتريديّه هر چند بر معتزله حمله كردند، اما به روش یكه در فروعات به قياس و استحسان عمل م

 .آنان نزديكترند یكالم

از عقايد ماتريديه و افتراقشان با اشاعره اشاره  یبه موارددر اينجا  .ماتريديه به تنزيه نزديكتر است تا تشبيه و تجسيم ـ2

 :شودیم

 یتأكيد دارند؛ جز اين كه اشاعره وجود آن صفات را به معنا یهر دو مكتب بر لزوم ايمان به صفات خبر ـالف

فات در اين صگويند: ما به وجود یماتريديه م یكنند، ولیخداوند اثبات م یبرا« بالتكليف» یاش با قيد عمومیظاهر

كه از راه كتاب و سنت به ما رسيده جزو متشابهات  یكه خودش اراده كرده، ايمان داريم، زيرا صفات خبر یخدا به معناي

 است كه بايد علم بدان را به خدا واگذار نمود و اصل تنزيه را در مورد او مراعات كرد



 یعضگويند: عقل، حسن و قبح بیم یمعترفند؛ يعن خاص یبه شكل یماتريديه برخالف اشاعره، به حسن و قبح عقل ـب

تواند بر خداوند واجب كند كه بايد كار حسن )همانند عدل( را انجام دهد و كار قبح )مانند یكند، اما نمیافعال را درك م

 .كند یتواند بر خداوند حكمرانینم یظلم( را ترك كند؛ زيرا كس

ويد: گیكه عقل در خداوند سراغ دارد، م یابايد توجه به صفات كماليه ی: كار عقل فقط درك كردن است منتهپاسخ

 محال است خداوند با اين صفات، عدل نورزد و يا ظلم كند.

 اشاعرهماتريديه و  مشتركات

 .رد بر معتزلهدفاع از مكتب اهل حديث و ـ 2. جواز رؤيت خدا در آخرتـ 3 

مت در مركز حكو یابوالحسن اشعر یبرخوردار نشد؛ زيرا از طرف یندانماتريديه برخالف اشاعره از رواج چ یمكتب كالم

ديگر ماتريديه همانند معتزله به عقل  یزيست و دستگاه خالفت تنها از او حمايت كرد و از طرفیعراق م یيعن یاسالم

 .آمدیدر آن عصر به حساب م یداد و اين يك نقطه منف یبيشتر یبها

 مرجئه

)ع( را باور  یاز مردم مسلمان در برابر خوارج كه نه امامت عل یاميه، برخ یكار آمدن بن یرو )ع( و یپس از شهادت عل

هستند كه معتقدند:  یاينان كسان .شوندیتشكيل دادند كه مرجئه خوانده م یا داشتند و نه خالفت معاويه را، فرقه تازه

 ، كفرِ كافر را جبرانیهمان گونه كه هيچ طاعت  رساند،یبه ايمان او ضرر نم یمؤمن باشد، هيچ معصيت یاگر انسان

 زيرا. داننهاده یكنار به را عمل و كرده اختيار را ايمان ايشان یگوي. است عمل بدون قول ايمان: گفتندیم و كندینم

ز اين سخن دهد. ظاهراً اين نام )مرجئه( را ایمعتقد بودند كه اگر نماز نخوانند و روزه نگيرند، ايمان آنها را نجات م

« ارجاء»مسلمين ساقط كرده بودند.  ی، و عذاب را كلًا از تمام «نَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِاللَّهِ وَ آخَروُ»گرفته باشند كه  یتعال یخدا

مشتق است و  «ارجاء»گناهكاران را دارند و يا از ماده  یكه آنها از خدا، اميد ثواب برا یاست، يعن «رجاء»يا از ماده 

بنابراين، اساس مذهب مرجئه،  .داشتندیتأخير، زيرا كه آنها حكمِ مرتكبان گناه كبيره را به آخرت موكول م یارجاء يعن

اند. آنان اين مسأله را به خداوند ارجاء است كه بدون توبه مرده یبه عذاب يا عفوِ گناهكاران یاز قضاوت يقين یخوددار

 .شوندیدهند و از همين رو، مرجئه خوانده میم

 بود. مُرجئه پس «بن محمدبن حنيفهابومحمد حسن»را طرح كرد و درباره آن سخن گفت، « ارجاء»كه  یخستين كسن

به چهار فرقه تقسيم شد: مُرجئه خوارج، مُرجئه قدريه، مُرجئه جبريّه و مُرجئه صالحيّه. و حسن از اين گروه بود. او  یاز و

دانست، بلكه یاو عمل را متأخر از ايمان نم .دعوت كرد« ارجاء»به مختلف فرستاد و مردم را  یبه شهرها یهاينامه

نيز  یبرخ .رسدیبه ايمان نم یگفت: انجام عبادات و ترك گناهان، جزو ايمان نيست، و با از بين رفتن آنها، ضرریم

يگر د یو برخ بود «یمزن یحارث یبن باللحسان»را در بصره مطرح كرد، « ارجاء»كه واژه  یاند: نخستين كسگفته

تأخير حكمِ مرتكبِ كبيره،  یبنابراين ارجاء يعن .انده( نسبت داده 312)در گذشته سال  «ابوسلت سلمان»همين كار را به 

ين رو داد و از هم یبودن گناهكار یيا جهنّم یوجه حكم به بهشتتوان در دنيا به هيچیبه روز قيامت، به اين معنا كه نم

 .اندعذاب آنها را به تأخير انداخته است، مرجئه ناميده شدهگويند خداوند یكه م



، گرد یعليه السالم بودند. اما پس از شهادت و یاطالق شد كه نخست با عل ینخستين بار، اين عنوان )مرجئه( بر كسان

ها فرقهخوانده شدند كه با همه « مرجئه»از اصحاب جمل و غيره. و از آن رو به  یمعاويه جمع شدند؛ همچون برخ

 یاآيند و بریبه ايمان، مؤمن به حساب م یگفتند: اهل قبله )مسلمانان( همه صرفاً با اقرار ظاهریائتالف داشته و م

 همه آنها، اميد بخشش داشتند.

امامت قيام كند و به كتاب و سنّتِ رسول، آگاه باشد، استحقاق امامت را دارد و  یآنان معتقد بودند: هركس كه برا

 .شودینها با اجماع همه امّت، ثابت مامامت ت
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