
 

نگام نوشتن ه باشد. بنابراین درکار آشنایی بیشتر با موضوع می. دلیل اینمقدار الزم استتر از های ارائه شده معموال مفصلپاسخ توجه:

 اختصار پاسخ دهید. به پاسخ در برگه امتحانی 

 ها در هشت بخش است:سوال

 ـ اهل سنت8های شیعه ـ فرقه7ـ شیعه 6ها ـ فرق اسالمی و زمینه5ـ زرتشت 4ـ مسحیت 3ـ یهود 2ـ کلیات 1 

 کلیات  (1
 .تعریف دین را بیان کنید  ـ1 

 اند. دانستن این عقاید ودین، عقاید و دستورهای عملی و اخالقی است که پیامبران )ع( از طرف خدا برای راهنمایی و هدایت بشر آورده

 انجام این دستورها سبب خوشبختی انسان، در دو جهان است

 صیغه جمع نیامده است؟ اچرا در قرآن کریم هیچ گاه دین بـ 2  

ها مردم را به یك شاهراه، هدایت و به سوی یك هدف اند یكی بوده، و همه آنخواندهاصول فكری و عملی که پیامبران به آن میزیرا 

تأثیری  است« اسالم»اختالف شرایع و قوانین جزئی در جوهر و ماهیّت این راه که نامش در منطق قرآن اند؛ کردهمقدّس، دعوت می

 .نداشته است

 چرا ادیان در شرایع و مناسك اختالف دارند؟ـ 3 

دستورهای نی یع ها است؛ها تنها در مذاهب و شرایع امتاسالم باشد اشتراك داشته و تفاوت آن ادیان الهی در اصل دیانت که همان

ون، های گوناگها و مكانمادّی آدمی و خصوصیات فردی و قومی افراد به مقتضای زمان متناسب با ابعاد طبیعی و ،جزئی و فروع عملی

 .باشندموجب کثرت در اصل دین نمی ،این فروع جزئی که دلیل پیدایش شرایع گوناگون هستند. یابندتغییر می

 یهود  (2
  رسانند؟می کسی چه به را خود نسب سلسله یهودیان -1 

 .رسانندپیشینه خود را به حضرت ابراهیم )ع( می ،یهود

 بود؟ چه( ع) سلیمان و داود حضرت اقدام ترینمهم -2 

اش توسط پدر بزرگوارش حضرت داوود از اقدامات تاریخی و مهّم حضرت سلیمان )ع( این بود که بنای معبد بیت المقدس را که شالوده

و در کنار آن مذبح )قربانگاه( و زائر سراهایی نیز بنا کرد. سلیمان )ع( دستور داد تا صندوق عهد  پایه ریزی شده بود به پایان برد؛)ع( 

 .ظور درست کرده بودند قرار دهندرا در آن معبد و در داخل حرمی که به همین من« الواح تورات»

 شدند؟ رها و آزاد کسی چه توسط و اسیر و عام قتل کسی چه توسط یهودیان -3 

یورش « اورشلیم»ق. م( به سرزمین  597حدود قرن ششم پیش از میالد )« بختَّنصَّر»یا « نبوکد نَصَّر»شاهان قلدر و سفاك بابل به نام 

ر دیگر، بیت ها از فرمانش سرپیچی کردند. او باآورد و پس از تصرف اورشلیم یهودیان آن دیار را به اطاعت خویش وادار کرد. اما آن

از  و بیش از ده هزار تن را به یغما برد المقدس را محاصره و پس از کشتار بی رحمانه، آن جا را فتح کرد و پس از غارت خزائن سلطنتی

حدود پس از آن   !ثروتمندان و صنعتگران و بلكه همه کسانی که از مهارت و هنری برخوردار بودند را به اسارت گرفته و به بابل برد



خود مختاری و استقالل خود  ،سال بعد، حاکم دست نشانده اورشلیم با کمك فرمانروای مصر و فراهم کردن قدرت و قوای حكومتی 10

 .را به بختنصر اعالم کرد. این بار نیز بختنصر با قوای بسیار مجهّزتری به قصد قتل عام و نابودی یهودیان به سرزمین شان حمله کرد

های اصلی الواح تورات در این یورش و مذهبی آنان را به کلی نابود ساخت. صندوق عهد، مشتمل بر نسخهمراکز دینی   این بار

اند. افراد باقیمانده یهود، جملگی اسیر و به بابل برده پیش از میالد، ثبت کرده 586وحشیانه، مفقود گردید. این واقعه را مورخان به سال 

 .شدند

 بردگی یهودیان در بابل، طول کشید، در حالی که آنان نه کتب مذهبی داشتند و نه معبدی برای عبادتحدود نیم قرن، دوران اسارت و 

پیش از میالد مسیح، کوروش پادشاه مقتدر هخامنشی ایران به بابل،  538تا این که پس از گذشت حدود پنجاه سال سرانجام به سال 

ها به بل را فتح کرده، اسیران یهودی را از اسارت و بردگی برهاند، گروهی از آنحمله ور شد، و توانست سلطنت کلدانیان را منقرض و با

گری از ما گروه دی. اقرار گرفتند« زرتشت»مهاجرت کردند، و تحت تأثیر برخی از تعالیم آیین ایرانیان آن روز یعنی « ناایر»سرزمین 

بازگشتند. کوروش شخصی به نام عزرا )غدیر(، که از عالمان برجسته بود و آنان در همان بابل ، باقی ماندند. و گروهی هم به فلسطین 

های مذهبی یهود را بنویسد ها برگزید؛ و به او اجازه داده بود تا بار دیگر کتابآن نزد یهودیان احترام واالیی داشت را به سرپرستی

 ومعابدشان را بنا کند. 

 مسیحیت  (3
 .دبنویسی را مسیحیت واژه معنای ـ دو1

ترین لقب حضرت عیسی )ع( گرفته، وبرای آن معانی متعدّدی ذکر شده است؛ ولی دو معنای زیر از مسیحیّت، از واژه مسیح، روشن 

 :تر استهمه، مشهورتر و مستعمل

نه، نّت دیریباشد؛ زیرا یهودیان بر اساس یك سسح و تدهین شده میمسیح، مأخوذ از ماشِیحَ است که واژه عبری و به معنای مَ  ـالف

اند،  تا به این وسیله، آنان تقدّس و حرمتی کردهاجتماعی و سالطین را طی مراسمی با روغنی مقّدس، مسح می ـ رهبران بزرگ سیاسی

 اند؛ زیرا توسط کسی با روغن، مسح نشده بود. واال یافته و واجب االطاعة گردند. امّا حضرت عیسی )ع( را مجازاً مسیح خوانده

)ماشیح( به معنای ناجی )نجات دهنده( است؛ زیرا که آمدنش را پیامبران بنی اسرائیل به ویژه حضرت یحیی )ع( به ملت  مسیح ـب

 اش را از اساس مورد انكار قرار دادند. دادند، هر چند بعد از ظهور به مخالفت و دشمنی با آن حضرت پرداخته، و پیامبرییهود، نوید می

 دهید؟ توضیح اختصار به شد؟ آغاز چگونه( ع) مسیح حضرت بعثت -2 

 را به« مسیح»کرد و آمدن موعظه می« اردن»مردم را در کنار رود  ،گویند حضرت یحیی، که از پیامبران زاهد یهود بودمسیحیان می

پس از فراخواندن مردم  شیوه کار وی چنین بود که. خواست که توبه کنند و دست از گناه بردارندداد. وی از مردم میها بشارت میآن

البتّه غسل او دارای آداب  . داددر رود اردن، غسل می  ،گشتندکه دعوت او را پذیرا شده و مهیّای توبه کردن میرا به توبه، آنان 

 .اندلقب داده« یحیای تعمید دهنده»شهرت دارد؛ و به همین سبب حضرت یحیی را « غسل تعمید»مخصوصی بود که به 

نزد یحیی آمده تا توسّط او غسل تعمید داده شود. ولی یحیی به او گفت: این منم که که باید از تو تعمید بگیرم. « جلیل» عیسی نیز از

پس از تعمید،  .دهم؛ یحیی پذیرفت، و او را غسل تعمید دادمرا تعمید بده، چون با این کار، دستور خدا را انجام می :امّا عیسی )ع( گفت

ای عجیب به وی دست داد. به این نحو که طبق نقل انجیل، آسمان به رویش از آب، بیرون آمد، مكاشفههمان لحظه که عیسی 

گشوده شد و روح خدا )جبرئیل( را دید که همچون کبوتری شتابان به سویش در حرکت است. در این هنگام ندایی از آسمان به گوشش 

كاشفه و مكالمه غیبی، آغاز رسالت حضرت عیسی مسیح )ع( به شمار رسید که این است پسر حبیب من که از او خشنودم! این م



های اردن رفت و به ریاضت، روزه داری و عبادت معبود خویش پرداخت و نیز درباره پس از این مكاشفه، آن حضرت، به بیابان .رودمی

اش نهاده شده بود به تفكّر، مشغول هرسالت خطیر و وظیفه سنگینی که از این پس در زمینه هدایت خلق و اصالح جامعه بر عهد

مدّت چهل روز طول کشید، که به  ،هاگردید. به روایت منابع مسیحی، دوران ریاضت، روزه داری، تفكّر و مراقبت عیسی )ع( در بیابان

 شهرت دارد.« چلّه»دوره اربعین 

 .ببرید نام را آنها از نفر 4 بودند؟  نفر چند حواریون -3 

نفر را به  12های عیسی )ع( باعث شد گروهی از یهود و غیر یهود به او ایمان آورند. او از میان ایمان آورندگان و موعظهتبلیغ، تعلیم  

ا در دیدند تا تعالیم او رشاگردی و هم نشینی خود برگزید که همواره با او بودند و سخنان او را شنیده و کردار و رفتار او را با چشم می

دانند؛ و طبق مندرجات می« رسوالن»ها را اند و مسیحیان آن، لقب داده« حواریّون»ر سازند. این دوازده تن را جهان سراسر، منتش

 :ها عبارت است ازها انجام گرفته است. اسامی آنرسوالن، انتشار مسیحیّت توسّط آن کتابِ

 ـ  6فلیپ )فلیپس(  ـ 5یوحنّا )برادر یعقوب(  ـ4 زَبْدَی(یعقوب )پسر  ـ3انْدریاس )برادر پطرس(  ـ2شمعون )معروف به پطرس(  ـ 1

 یوطی اسخر یهودای ـ12 شمعون قانوی ـ11ء( تدّی )لبی ـ10یعقوب )پسرحلفی(  ـ 9مَتّا )باجگیر معروف(  ـ 8توما  ـ7یَرْتولُما )بارقوله( 

رئیس حواریون، و بلكه مورد انكار قرار دادن عیسی  رسهر چند نظر انجیل درباره حواریّون، ضدّ و نقیض بوده و از لغزش آنان حتّی پط

 ـ صرف نظر از نام و نشان آنان به ترتیبی که در انجیل آمده است ـ )ع( توسّط آنان خبر داده است،  ولی قرآن کریم، حواریّون را

 :کندمعرّفی می ها را در ایمان و اعتقادشان و نیز وفاداری نسبت به عیسی )ع( ثابت و استوار،ستاید و آنمی

 زرتشت  (4
 یافت؟ تولد تاریخی چه در زرتشت اوستا روایت مطابق -1 

 . درباره زمان تولّد زرتشت نیز اختالف است :  زمان تولد

پیش از  583تا  660های زمان تولّد زرتشت بین سال  آمده، یکنون یبنابر این نظریّه، مطابق آنچه در اوستا:  نظریّه سنّتی زرتشتی

 «گشتاسب» امن به زرتشت آیین پشتیبان و پذیرنده پادشاه که است آن نظریّه این طرفداران مدرك و مستند ترین. مهمبوده است میالد

 شرق فرمانروای هم داریوش پدر ویشتاسب، که این و بود هخامنشی یكی داریوش پدر نام با «ویشتاسب» یا «ویشتاسب کوی» یا

 . این نظریه را بیشتر اوستاشناسان، مردود دانستهولی  . است بوده خراسان و ایران

 هاین است ک وجود دارد شناسی و تاریخیمبتنی بر شواهد و مدارك زبان ـ رسد صحیح هم باشدکه به نظر می ـ نظریه مهمّ دیگری

میالد مسیح است؛ ناگزیر پیش از  1700تا  1500امروزه برای پژوهشگران و اوستاشناسان، کم و بیش روشن است که وداها متعلق به 

 .اوستا هم باید مربوط به همین دوره باشد

 دارد؟ نام چه اوستا بخش ترینکهن -2 

تا است، ترین بخش اوسکه نام کهن  «گاتاها»نام دارد، که به معنای اساس، بنیاد و متن اصلی است. « اوستا»کتاب مقدّس زرتشتیان 

یا پنج سرود زرتشت، شهرت دارد. همه پژوهشگران و اوستاشناسان، فقط « گانههان پنجگا» سرودهای آسمانی زرتشت را گویند و به

دانند و آن را تنها منبع قابل اعتماد برای شناسایی پیام زرتشت، معرفی را منسوب به زرتشت می« سرودهای پنج گانه»این گاتاها 

ها چنین است: اهورا مزدا، یگانه دانند. بخشی از مندرجات گاتبعد میهای اوستا را تهیّه و تدوین شده در ادوار کنند و بقیّه قسمتمی



اندیشه، گفتار و کردار  . آفریدگار است. از اوست آنچه نیك و نغز است. دیوها )گروه پروردگاران آریاییان کهن( سزاوار ستایش نیستند

  .است« دروغ»ترین دشمن مردم، مگینهو س .نیك، مایه رستگاری است

 

 چیست؟ «یسنه» با آن فرق و معناست چه به ها«یشت» -3 

 :اوستا از پنج بخش تشكیل شده است

ها را ترین بخش اوستا و مشتمل بر هفتاد و دو فصل است که هر یك از آنبه معنای نیایش و ستایش، نام مهم« یَسنا»یا « یَسنه»ـ 1

 قرار دارد. منسوب به زرتشت در همین بخش اوستا،گویند. گاهان پنج گانه، تنها قسمت « هائتی»یا « هات»یا « ها»

 باشد.به معنای ستایش و نام بخشی از اوستاست که در ستایش ایزدان می« یسنه»مانند « یَشت»، «هایَشت»ـ 4

 

 فرق اسالمی و زمینه ها  (5

 چرا؟ ؟است رستگار گروه  علی شیعه تنها آیا -1 

علیه و آله نقل شده که آن حضرت از افتراق و جدایی امتش خبر داده و فرموده که از میان در منابع شیعه و سنی از پیامبر صلی اهلل 

امّت موسی بعد  :فرماید از پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله شنیدم که فرمودآنان فقط یك گروه رستگارند. حضرت علی علیه السالم می

فرقه مختلف شدند که  72فرقه در آتشند و امت عیسی بعد از او به  70و  دسته و گروه متفرق شدند که یك دسته رستگار 71از او به 

دسته دیگر  72فرقه متفرق گردند که یك گروه رستگار و  73زودی امتم پس از من به فرقه در آتشند و به 71یك گروه اهل نجات و 

 .در آتش خواهند بود

آن  استفاده کرد و مراد جدی« قرینه منفصله»ه نمود و از آنها به عنوان باید به دیگر سخنان رسول خدا صلی اهلل علیه و آله نیز توج

گوید: نزد رسول خدا صلی اهلل علیه و آله بودیم که دیدیم علی علیه جابر بن عبداهلل می .حضرت را در مورد گروه رستگار به دست آورد

که جانم در دست اوست همانا این )مرد( و شیعیانش ه آنسوگند ب :آید. پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمودالسالم به طرف ما می

گوید: وقتی پیامبر صلی اهلل علیه و آله از حجةالوداع برگشت، در سرزمین جحفه علی اسید غفاری میرستگاران روز قیامتند. حذیفة ابن

قیامت در مورد ثقلین از شما سؤال خواهم فردای  ... :علیه السالم را به عنوان خلیفه بعد از خود به حجّاج معرفی کرد، سپس فرمود

ای از سوی خدا و من در نزد شما اما ثقل اکبر کتاب خدای عزوجل است؛ وسیله :آنان گفتند: ای رسول خدا ثقلین چیست؟ فرمود .کرد

 .... شونددو هرگز ازهم جدا نمیطالب و عترتش است، اینبن ابیو اما ثقل اصغر که مالزم قرآن است علی ...

بنابراین از دیدگاه پیامبر صلی اهلل علیه و آله، رها کردن هر کدام از قرآن یا عترت و تمسك به دیگری، ضاللت و گمراهی قطعی را به 

جای کند و بهاش بسنده میو شكی نیست که شیعه امامیه در اصول و فروع به قرآن و سخنان علی علیه السالم و ذریّه .دنبال دارد

 کند. ر صحابه، فقط به سخنان اهل بیت پیامبر استدالل میاستناد به گفتا

  .بنابراین گروه رستگار شیعیان علی علیه السالم هستند



 دارد؟ دنبال به پیامدی چه باشند، رستگار گروه همان سنت اهل اگر -2 

اد به توحید، نبوت، معاد و انجام نماز، اعتق :که سبب نجات از آتش است عبارت است ازاهل سنت بر این گفته اتفاق دارند که ایمانی 

داری ماه رمضان و پرداخت زکات و خمس. بدیهی است که شیعه در این مطلب با آنان موافق است؛ فقط عالوه بر آن حج، جهاد، روزه

ته شود گروه گر گفسفینة و غیر اینها به والیت و امامت عترت پیامبر نیز معتقد و ملتزم است. پس ا، به موجب حدیث ثقلین، منزلت 

گیرد، زیرا در اصول و فروع با آنان موافق است و از معیار رستگاری آنان رستگار، اهل سنت هستند شیعه نیز در گروه رستگار قرار می

عالوه بر آن، گفتن اینكه اهل سنت گروه رستگار هستند، مستلزم این است  .مند است در حالی که عكس این مطلب تمام نیستبهره

ها یا بیشتر آنان رستگار باشند در حالی که حدیث پیامبر صلی اهلل علیه و آله از میان هفتاد و سه فرقه فقط یك دسته و همه فرقهکه 

امبر را بنابراین آنها که سنت پی. کند و این خود بیانگر کافی نبودن معیار رستگاری اهل سنت نیز هستگروه را اهل نجات معرفی می

 .بیت فراگیرند نجاتشان قطعی و مورد اتفاق استفقط از مكتب اهل 

 .را نام ببرید مسلمانان میان در پیامبر از بعد مذهبی تفرقه هایزمینه و علل -3 

از جمله اجتهاد بعضی از اصحاب در مقابل پیامبر است که تاریخ اسالم به  ،صلی اهلل علیه و آلههای موجود در عصر پیامبر زمینه ـ لفا

 . مانند:موارد آن را بیان کرده استصراحت 

 .صلح را بر جنگ ترجیح داد ،در حدیبیهصلی اهلل علیه و آله پیامبر اکرم  پس از آنكه عمر با صلح حدیبیه مخالفت -1

نزد ما کتاب خداست که برایمان کافی  عمر گفت : .خلیفه دوم از نوشتن وصیت رسول خدا در آخرین لحظات عمرش جلوگیری -2

 .است

 :های موجود پس از پیامبر صلی اهلل علیه و آلهزمینه ـ ب

 جداسازی قرآن از عترت -1

خود  .گیردوسیله نوشتن انجام میبدیهی است که ثبت و ضبط علوم و انتقال آن به آیندگان به :ممنوعیت نقل و کتابت حدیث -2

موضوع تأثیر بسزایی در پیدایش مذاهب گوناگون  این .داده که سخنانش را یادداشت کنندپیامبر صلی اهلل علیه و آله دستور می

بدین ترتیب ممانعت از نقل و نوشتن حدیث پیامبر صلی اهلل علیه و آله به . و برداشت نادرست آنان از مسائل دینی داشت

 ادامه داشت. (101-99)صورت یك سنت اسالمی درآمد و تا عصر عمر بن عبدالعزیز 

ان خالفت منصور، نهضتی بزرگ برای تدوین و نشر احادیث نبوی صلی اهلل علیه و آله هجری دور 143در سال :  جعل حدیث -3

 .رندان دنیاپرست از طریق جعل حدیث، برای خود مقام و موقعیتی کسب کنند و به کرسی استادی تكیه زنند. ریزی گردیدپایه

حدیث، چهار هزار آن را معتبر دانسته و در هجری، از میان ششصد هزار  194تا آنجا که محمد بن اسماعیل بخاری متولد 

 صحیح خود نوشته است.

صحابه بعد از پیامبر صلی اهلل علیه و آله، با فرامین صریح و آشكار آن حضرت مخالفت ورزیدند و احكام :   اجتهاد در برابر نص -4

ینه برای صاحبان هوی و هوس فراهم زم .عنوان یك نظر اجتهادی قلمداد کردندخدا را تغییر دادند و در توجیهش، آن را به

های کالمی های خود تفسیر کنند که نتیجه آن تولّد نامشروع فرقهعنوان مجتهد بتوانند احكام خدا را مطابق خواستهگردید تا به

 چند نمونه:. و فقهی در دامن جامعه اسالمی بود



آورد و در زمان ابو بكر هم مسلمانان جا میرمضان فرادا بهبا اینكه پیامبر صلی اهلل علیه و آله نمازهای مستحبی را در ماه  

 «صالة التراویح»کردند، اما خلیفه دوم دستور داد نمازهای نافله ماه رمضان را به جماعت بخوانند که به گونه عمل میهمین

  معروف است. 

هر که تو را فحش و ناسزا گوید، به من  :رمودپیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله به حضرت علی علیه السالم فمورد دیگر اینكه 

اما معاویه دستور داد باالی منابر و در قنوت نماز، حضرت امیر علیه السالم را لعن و نفرین کنند! بعضی از علمای  .... گفته است

  .اند: معاویه مجتهد بود و این نوع کارها دلیل بر فسقش نیستاهل سنت گفته

 اقرآن تشریع کرده و در زمان پیامبر صلی اهلل علیه و آله و ابوبكر، صحابه به آنها عمل کردند ، اما بعدحج تمتع و متعه زنان را 

دو متعه در زمان پیامبر بود، من از آن دو نهی  :کند که گفتقالبه از خلیفه دوم نقل میابو  .خلیفه دوم با هر دو مخالفت کرد

 عه زنان و متعه حج. زنم: متکنم و هر که مرتكب شود او را میمی

معنای استنباط احكام فروع از اصول در مواردی مشروع و صحیح است که دین اسالم گفتنی است اجتهاد عالمان و فقیهان به

شود که او به مشروعیت  دو متعه در زمان پیامبر از عبارت خلیفه دوم استفاده می. حكم صریحی در آن باره نداشته باشد

هایی از آن را یادآور با وجود این اجتهادات که نمونه. ن که انجام آنها برای ایشان ناخوشایند بوده استاعتراف داشت، جز ای

سازی جز براساس این است که آیات و شدیم چگونه ممكن است فرق و مذاهب مختلف در جامعه رشد نكند و آیا مذهب

 .ید کندای معنی کنیم که خواسته و مختار ما را تأیگونهاحادیث را به

از دو راه در میان تعالیم اسالم سرایت و  با ممنوعیت نقل حدیث و ضایع شدن عترت پیامبر،:  ها و افكار بیگانهنفوذ فرهنگ -5

 :وجود آمدها بهای دیگر برای رشد مذاهب و فرقهنفوذ کرد و زمینه

را  تحریف شدههای تورات و انجیل علمای اهل کتاب تظاهر به اسالم کردند و توانستند افسانه؛ از راه عالمان اهل کتاب -الف 

خاطر نقل کالم پیامبر صلی اهلل علیه و آله توبیخ و هایی همچون ابوذر بهدر زمانی که شخصیت .ها منتشر کننددر بین مسلمان

ه و تمیم بن اوس داری  اجازه داده شد تا سرگذشت انبیای سلف را االحبار، وهب بن منبّشدند، به افرادی همانند کعبتبعید می

بردند و این خود بر رونق کارشان های آنان لذت میمردم از شنیدن قصه .طبق نقل تورات محرّف برای مردم بازگو کنند

نمونه، تفكر جسمیت خدا که  وانعنبه .ها پخش کنندافزود. آنان توانستند از این راه تعالیم یهود و مسیحیت را بین مسلمانمی

ها همانند خدای یهودیان دست کم در های تورات محرّف است در تفاسیر و کتب صحاح وارد شد و خدای مسلماناز آموزه

هایی است که توسط عالمان اهل کتاب در قابل دیدن شد. گرایش به جبر و بحث حدوث و قدم قرآن از دیگر نمونه آخرت

کتبشان وارد شد. همچنین مفسرین، سخنان آنان را درباره آفرینش آدم و حوا و کیفیت آفرینش جهان فرهنگ مسلمانان و 

 های عالمانشود همین تعالیم و داستان سراییآنچه به نام اسرائیلیات خوانده می .عنوان شرح آیات قرآن در تفسیر وارد کردندبه

علیه و آله تظاهر به اسالم کردند و با انواع تملق توانستند در نزد خلفا یهود و نصاری است که بعد از رحلت پیامبر صلی اهلل 

د و درآنجا عنوان مفتی در دستگاه عثمان نفوذ کننمقام و منزلتی کسب کنند و حتی بعضی از آنها مانند کعب االحبار توانستند به

 به انجام وظیفه بپردازند. 

های توحیدی اسالم بخشی از آنها با آموزه. های کالمی بودساز پیدایش فرقهزمینه نفوذ افكار یونانی :از راه ترجمه ـ ب

از سدادند متفاوت بود و این خود بیش از پیش زمینهپاسخی که اندیشمندان مسلمان به شبهات تازه وارد می .ناسازگار بود

السالم افرادی همچون هشام بن حكم، در این میان، امامان اهل بیت علیهم  .های گوناگون گردیدها و مذهبپیدایش مسلك



های ضدّ ابان بن تغلب، ابو جعفر مؤمن الطاق و ... را تربیت کردند تا بتوانند براساس اصول صحیح و با منطقی قوی با اندیشه

توانستند با ترین افرادی بودند که میشاگردان مكتب اهل بیت علیهم السالم در عصر ترجمه، قوی .دینی مبارزه کنند

 .مناظره کالمی بنمایند« ابن ابی العوجاء»های الحادی افرادی همانند ندیشها

 شیعه  (6
 .کنید بیان چیست؟ شیعه ـ معنای1

شود که جانشینی پیامبر اکرم )ص( را حق در اصطالح به کسانی گفته می .است« پیرو و تابع» که در لغت، به معنای« شیعه» 

اختصاصی خاندان پاك رسالت )ع( دانسته و در اعتقادات و احكام و سایر معارف اسالمی، پیرو مكتب اهل بیت آن حضرت )ع( 

ها را نپذیرد و باور نكند از م و عمد آنعل زیرا اصول عقاید شیعه همان اصول عقاید اسالم است که اگر مسلمانی از روی باشند.می

 .آنچه طرح و تبیینش در این جا ضروری است عقیده ویژه مذهب شیعه است .اسالم و مسلمانی بكلی خارج است

  چیست؟ شیعه مذهبی دینی ـ مسأله ترینمهم -2 

 :علی )ع( داللت صریح دارداست که بر امامت حضرت قرآنی، آیه تبلیغاز جمله نصوص 

 . «مُكَ مِنَ النَّاسِ انَّ اللَّهَ الیَهْدی الْقَوْمَ الْكافِرینَیا ایُّهَا الرَّسوُلُ بَلِّغْ ما انْزِلَ الَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ انْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللَّهُ یَعْصِ »
ای و خداوند تو را از ندادهکار را نكنی رسالت او را انجامبه مردم( برسان و اگر اینای پیامبر، آنچه را از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است کاملًا )

 د.کندارد و خداوند کافران را )لجوج( را هدایت نمیهای برخی از( مردم نگاه می)دسیسه

با توجه به لحن خاص آیه، که با با توجه به این که آیات سوره مائده )از جمله این آیه( در آخر عمر رسول اکرم )ص( نازل شده و نیز 

باشد، تأکیدهای بسیاری همراه است و به ویژه تأکید و تهدید بر این که عدم انجام مأموریت محوله مساوی با عدم تبلیغ رسالت می

ر )ص( پیامبمسأله امامت و جانشینی  دهد که آنخبر میسازی که تا آن هنگام ابالغ نشده بود،همه از یك مسأله مهم و پیام سرنوشت

همین سوره( در غدیر خم،  3توضیح آن که به اعتراف مفسّران و مورّخان بزرگ اسالمی، از سنّی و شیعه، آیه مزبور )و آیه  .بوده است

در بازگشت از حجةالوداع، بر پیامبر اسالم )ص( نازل شده و طبق این آیه و دستورات پیاپی خداوند توسط جبرئیل، آن حضرت مأمور به 

ساز الهی، پیامبر )ص( دستور داد تا همه حجّاج برای انجام این مهم و ابالغ این پیام سرنوشت .ن جانشین و معرفی او گردیده بودتعیی

توقف کنند و خود باالی منبری، که از جهاز  -شدندهای حجّاج مناطق گوناگون از هم جدا میجایی که تمامی کاروان -در غدیر خم

د، رفت و طی خطبه آتشینی، حضرت علی )ع( را با فرمان الهی به جانشینی بالفصل خود برگزید و از مسلمانان شتران مهیّا کرده بودن

برایش بیعت گرفت. همه مسلمانان، به ویژه شیخین )ابوبكر و عمر(، با امیرمؤمنان علی )ع(، به عنوان امام و جانشین بالفصل پیامبر 

 هم و منصب الهی را به ایشان تبریك گفتند. اسالم )ص(، بیعت کردند و این مسؤولیت م

 بود؟  پیامبر جانشینی برای فرد ترینشایسته( ع) علی حضرت چرا -3

یكی از وظایف مهم پیامبر )ص( این بود که آیات قرآن را برای مسلمانان تبیین نماید و احكام دینی مربوط به موضوعات  ـلفا

گواه بر  .مجال نیافت تا به تفسیر قرآن و تبیین احكام نورانی آن بپردازد گوناگون را بیان کند. ولی به گواهی روشن تاریخ، آن حضرت

شد؛ از این رو، باید این کار توسط جانشین وی تكمیل می .است که از آن حضرت در این زمینه نقل شده استاین، تعداد اندك روایاتی 

یعنی: کسی که رابطه نزدیكتری با پیامبر اسالم )ص( داشته و در خلوت و جلوت با او بوده و پیامبر )ص( همه احكام و معارف قرآن و 

حفظ و نقل احكام الهی  نین کسی باید از مقام عصمت الهی برخوردار باشد تا در دریافت،روشن است که چ .اسالم را به او آموخته است



 دچار خطا نگردد. 

 .عصمت همه جانبه نشده است در میان صحابه پیامبر )ص(، برای کسی جز حضرت علی )ع( ادعای ـ ب

نیز همه فضایل اخالقی و کماالت روحی و  روشن است با وجود شخصیتی چون حضرت علی )ع(، که دارای عصمت همه جانبه بوده و 

معنوی در او جمع و سرآمد همه صحابه در تمام این جهات بود، تنها او شایستگی جانشینی پیامبر )ص( را داشته و پذیرش امامت غیر 

 .او دور از عقل و منطق است

 فرقه های شیعه  (7
 چرا؟ داشت؟ مامتا ادعای ،((ع) حسینبنعلیزیدبن) زیدیه مذهبی رهبر آیا -1 

آنان خود را پیرو زید شهید فرزند امام سجاد علیه  .های مذهبی مهم شیعه، زیدیه است که در یمن و لبنان  پیروانی داردیكی از فرقه

او در سال  :شوددانند و او پس از حضرت امیر علیه السالم و امام حسن و امام حسین علیهما السالم، امام آنان شمرده میالسالم می

 سال درسالگی  42هشتاد هجری متولد شد و علیه هشام بن عبدالملك در کوفه قیام کرد و توسط یوسف بن عمر والی کوفه در سن 

اهل بیت علیهم السالم رشد کرده و پرورش یافته بود به امامت  زید به عنوان فردی که در مكتب امامان .رسید شهادت به هجری 121

 .شناختایشان را جانشین جدش پیامبر صلی اهلل علیه و آله می آنان معتقد بود و

د که او شودر ستایش و تمجید زید وارد شده استفاده میعلیهم السالم و امامان اهل بیت صلی اهلل علیه و آله از روایاتی هم که از پیامبر 

منكر و خونخواهی جدّش امام حسین علیه السالم بود، ادعای امامت نداشت و نهضتش تنها برای انجام وظیفه امر به معروف و نهی از 

که چون امام باقر و صادق علیهما السالم قیام نداشتند، گروهی خیال کردند که زید مخالف ایشان است و مردم را به امامت جز این

 .گرفتشود گفت حتی قیام زید به دستور امام باقر علیه السالم انجام که میخواند در حالیخودش فرا می

 هستند؟ امامی چند اسماعیلیه، فرقه -2

ق و امام صاد در زمان پدرش از دنیا رفت؛  اسماعیلهستند. علیه السالم معتقد به امامت اسماعیل فرزند بزرگ امام صادق اسماعیلیه 

لیه عبا این حال پس از شهادت امام صادق علیه السالم بارها مردم و شیعیان را بر این امر گواه گرفت و وفات اسماعیل را متذکر شد، 

ها از تننه این گروه .پس از اسماعیل اتفاق نظر ندارندالبته اسماعیلیه در مورد سرنوشت امامت  .گروهی به امامت وی معتقد شدندالسالم 

منسوب به تشیع شمرده  هایاهل بیت پیامبر علیهم السالم فاصله گرفتند بلكه از اسالم خارج شدند و از روی مسامحه از فرقه

  .شوندمی

 شود؟می گفته کسانی چه به غاُلت -3

 ای که آنان را از حد خود باالتر برده وگونهتجاوز کردن از عقیده صحیح نسبت به پیشوایان دینی است به ،غلو در اصطالح علم کالم

  .ای را که دارای آن نیستند برایشان معتقد شوندمقام و مرتبه

 :شوداند که به چند مورد اشاره میاهل کتاب از آن نهی شده در قران، افراطی و غلوآمیز، سابقه دیرینه داشته و به خصوصعقاید 

 « وَ قالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ بْنُ اللَّهِ»

 .و یهود گفتند که عزیر پسر خداست 

 :و در خطابی به اهل کتاب گفته شده 



 « دینِكُمْ وَ ال تَقُولُوا عَلَی اللَّهِ الَّا الْحَقَّ انَّمَا الْمَسیحُ عیسَی بْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ کَلِمَتُهُ ا فییا اهْلَ الْكِتابِ ال تَغْلُو »

ای اهل کتاب در دین خود غلو نكنید و درباره خدا غیر از حق نگویید. مسیح، عیسی پسر مریم فقط فرستاده خدا و کلمه )آفریده( 

 .اوست

 امامان درباره غالت از یبرخ و شدند قائل السالم علیه امیر حضرت یپیامبر یا الوهیت به که شدند پیدا یغالیان نیز مسلمانان ینب رد

 .کردند غلو خود رهبران یا دیگر

 چیست؟ آنان عقاید اصول ترینمهم و چه کسانی هستند حقاهل -4 

ش از برند و تعدادشان تا بیسر میدر ایران، ترکیه، هندوستان، پاکستان و افغانستان به می توان از اهل حق نام برد که غالت معاصراز 

تنان و شوند. به عقیده آنان چهلتنان تقسیم میتنان و هفتاهل حق خود به دو فرقه چهل .سه میلیون نفر تخمین زده شده است

اند و شند که قبل از خلقت آدم علیه السالم و سایر موجودات آفریده شدهباتنان از جمله موجودات پاك و نورانی و از یاران خدا میهفت

 بشر در دنیا از راه حق منحرف نشود بنا به خواهش آنان خداوند آدم علیه السالم را آفرید.  اند کهپس از آن که با خدا عهد و پیمان بسته

 اصول عقاید اهل حق

فرقه است. بنا بر عقیده اهل حق، خداوند در هفت جامه یا هفت تن پاك حلول کرده ترین اصول عقاید این از مهم حلول و تناسخ 

تناسخ در نظر اهل حق عبارت  .باشندعالوه بر این ممكن است در هر تن پاك دیگری نیز جلوه کند و این افراد پیشوایان اهل حق می

 .شوددرنگ از بدنی به بدن دیگر داخل میاز این است که روح پس از مرگ بی

  :گیری ائمه علیهم السالم در برابر غالتموضع

العاده از علی علیه باید توجه داشت که خداوند جسم نیست و حلول و اتحاد برای ذات مقدس او محال است و اگر صدور کار خارق

ه آنان نیز م نیز خدا باشند چرا کدلیل خدایی آنان باشد باید پیامبرانی همچون حضرت موسی و عیسی علیه السال ،السالم یا دیگر امامان

پروردگارا! من از  :علی علیه السالم فرمودهو  احادیث فراوانی از ائمه علیهم السالم در نكوهش غالیان صادر شده . .دارای معجزات بودند

 .( بیزار بودگونه که عیسی بن مریم از نصاری )قائلین به الوهیت عیسیغالت بیزارم همان

 ؟چه کسانی هستند پیرامون آن به اختصار توضیح دهید بهائی و بابی ضالّه فرقه اصلی بنیانگذاران -5 

ضالّه بهائیت ادامه و تكمیل یافته فرقه دیگری به نام بابیّه است که در قرن سیزدهم هجری، در ایران توسط فردی به و  فرقه معاصر 

میرزا »محمد باب، توسط گردید. فرقه بهائیت پس از مرگ علی )باب( و تحت تأثیر عقاید شیخیه  تأسیس« محمد شیرازیعلی»نام 

معروف به بهاءاللَّه که خود از پیروان باب بود، بر پایه عقاید باب و با افزودن اصول و احكام و عقایدی دیگر، تأسیس « حسینعلی نوری

  .گشت

س از های آنان شد. و پشیخیه آشنا گردید و جذب اندیشهعقاید و افكار و  در کربال با چند تن از شاگردان سیدکاظم رشتی محمدعلی 

محمد باب از شیخیه جدا شده و به قصد علی. نامید« باب»هجری، مدعی جانشینی او شد و خود را  1259مرگ سیدکاظم در سال 

یمت مبلغین بابیّه به هجری شكل گرفت. با عز 1260تبلیغ مرام خود به زادگاهش، شیراز بازگشت. بدین ترتیب فرقه بابیه در سال 

همزمان با پیشرفت این فرقه و افزایش شمار  .لوح، داعیه بابیّت او را باور کرده و به آنها پیوستندای از مردم سادهشهرهای مختلف عده

گرفت. وی که تبلیغ خود را با ادعای بابیّت شروع کرده بود، اندکی بعد مدّعی مهدویت شد؛ محمد باب نیز باال میپیروان آن، داعیه علی

نوشته و « انبی»کتابی نیز با نام  شود، معرفی کرد.سپس ادعای پیامبری کرد و خود را به عنوان پیامبری که از جانب خدا به او وحی می



حمد معلمای امامیه با حكم به ارتداد علی .به عنوان کتاب مقدس و آسمانی که از طریق وحی به او رسیده است، به مردم معرفی کرد

در  وان وی،بسیاری از پیر. پس از آنكه باب، از دستگاه حكومتی خواستند، تا در برابر اقدامات باب و پیروانش واکنش نشان دهد

شاه قاجار برای خاموش کردن   گری و آشوب و قتل و آزار و غارت مردم دست زده و سلب امنیت کرده بودند.شهرهای مختلف به فتنه

 .ها تصمیم به اعدام باب گرفتنهآتش این فت

پس از  .را در عكّا تأسیس کرد «بهائیت»هجری فرقه  1285ه. ق( در سال  1233 ـ1310معروف به بهاءاللّه )« میرزا حسینعلی نوری»

محمد باب قانع نشده، ابتدا از مقام جانشینی باب به مقام بابیّت رسید، سپس ادعای مهدویت کرد. تأسیس فرقه بهائیت به جانشینی علی

ا در او حلول آنگاه مدعی والیت مطلقه شد. سپس از رسالت سر در آورد و آوردن شریعت جدیدی را اعالم نمود؛ آنگاه مدعی شد که خد

 معرفی کرد و سرانجام مدعی ربوبیّت و الوهیّت شد.« هیكل اعلی»کرده و مظهر خدا شده و خود را به عنوان 

 

 اهل سنت (8
 .کنید معرّفی اجمال به را وهّابیت فرقه -1

الم و انكار فضایل علی علیه السعلمای اهل سنت . در اواخر قرن هفتم ابن تیمیه از پیروان احمد بن حنبل به احیای مكتب او برخاست 

یا علی تو را » که  به علی   به دلیل این گفته پیامبر :انداند و گفتهاش را دلیل دشمنی ابن تیمیه با علی علیه السالم دانستهذرّیه

 ، ابن تیمیه منافق است.«داردجز منافق دشمن نمی

ه هایش در بوتتعالیم و آموزه ،ابن تیمیه در افكار و اذهان پیدا نمودبا توجه به شخصیت منفی و مطرودی که  وها سپری شد قرن 

پا های او به دست محمد بن عبدالوهاب افتاد. او در قرن دوازدهم برای احیای مكتب ابن تیمیه بهفراموشی قرار گرفت تا این که نوشته

زدند و پدرش که از علمای حنبلی را در چهره او حدس میاند که اساتید محمد بن عبدالوهاب، ضاللت و گمراهی مورخان نوشته .خاست

شنید بارها او را سرزنش کرد و اول کسی که در رد مسلك وی کتاب نوشت برادرش های کفرآمیزی که از او میخاطر حرفبود به

فعلی عربستان( پیمان  محمد بن سعود )جد اعالی حاکمان« دِرعیه»محمد بن عبدالوهاب با امیر شهر  .سلیمان بن عبدالوهاب بود

گونه که شیخ محمد برای توسعه و تحكیم حكومت وی از دین و مذهب مایه بگذارد و او نیز برای گسترش همكاری بست ؛ بدین

محمد را برای پسرش  ریاست مذهبی او از نیروی نظامی استفاده کند. محمد بن سعود برای تحكیم پیمان، یكی از دختران شیخ

شیخ محمد از میان تعالیم ابن تیمیه  .اکنون نیز ادامه داردگاری نمود. این همكاری بین وهابیت و خاندان سعودی همعبدالعزیز خواست

بیشتر مسأله زیارت قبور و توسل را مورد نظر قرار داد و اساس دعوت خود را بر محور توحید و شرك بنا نهاد؛ هر مسلمانی را که برای 

مشرك نامید و بالد مسلمین را بالد شرك خواند و جهاد با آنان را  ،جسترفت یا به وی توسل میو آله میزیارت پیامبر صلی اهلل علیه 

در سال  .سان با کمك خاندان سعودی حرکت ویرانگری علیه مقدسات اسالمی آغاز شدواجب دانست تا به آیین وی بازگردند  و بدین

اهل بیت علیهم السالم در بقیع تخریب شد و همه اینها با چماق شرك و عبادت  هجری قمری با فتوای علمای وهابی آثار قبور 1344

  .پردازیمغیر خدا انجام گرفت. از این رو قبل از بررسی دیدگاه وهابیت به تعریف توحید و شرك می

 ـ معتزله را به اختصار معرفی کنید.2

زمینه را برای ، گشت های کالمی نادرستیپیدایش اندیشه جمودگرایی اهل حدیث و عزل عقل از حوزه مباحث کالمی که منجر به

های کالمی، بیشتر بر اصول عقلی و مبادی برهانی تكیه داشتند. نام معتزله پدید آورد که در عقاید و اندیشهپیدایش گروه معارضی به



، نقاط مثبتی داشتند هر چند به خاطر دوری از دآمدناین گروه در اوائل قرن دوم ظاهر شدند و در مقایسه با اشاعره که بعد از آنان پدید 

 د.پیدا کردن مكتب اهل بیت علیهم السالم و رها کردن ثقل اصغر مشكالت فكری و اعتقادی دیگری

  :توان تقسیم کردحیات معتزله را به سه دوره می

شخصیت اول و دوم معتزله در اواخر  «عمرو بن عبید»و  «واصل بن عطا»وسیله دوره پیدایش و تأسیس اصول اعتزال که به ـ الف

  .عصر اموی آغاز شد

می عنوان مذهب رسمسلك اعتزال را به مأمون .روزگار شكوفایی و دستیابی به قدرت سیاسی که در زمان مأمون به وقوع پیوست ـ ب

  .حكومتش پذیرفت

شد که مكتب اهل حدیث را مذهب رسمی دوره انحطاط و ضعف که بعد از پیدایش اشاعره و از زمان متوکل عباسی آغاز  ـ ج

 .حكومتش قرار داد و معتزله در زمان او تحت تعقیب قرار گرفتند و از آن به بعد، نور معتزله خاموش و مكتب اشاعره رونق یافت

 .بنویسید اختصار به را اشاعره کالمی مكتب هایویژگیبا معرفی اشاعره،  -3 

ه.( بود. او ابتدا دارای مذهب اعتزال بود  260معتزله تأسیس گردید مكتب ابوالحسن اشعری )متولد یكی از مكاتب کالمی که در برابر  

در  گیری کرد وگرفت که ناگهان از این مذهب کنارهو تا چهل سالگی نزد استادش ابو علی جبّائی، مبانی و اصول معتزله را یاد می

در  .تزله توبه نمود و از مكتب اعتقادی اهل حدیث و احمد بن حنبل هواداری کردطور علنی از التزام به مذهب معمسجد جامع بصره به

 :توان نام بردمورد علل برگشت اشعری از مكتب معتزله که در زمان مقتدر عباسی صورت گرفت از دو عامل می

 آغاز شده بود. از زمان متوکل به بعد بر معتزله هایی کهرهایی از فشارـ 1

 .در عقاید اهل حدیث بازنگری اندیشه اصالح وـ 2

وی با پیوستن به اهل حدیث از هواداران این مكتب شمرده شد و سخنانش مقبول عام و خاص گشت و زمینه برای اصالحات مورد 

 اصالح و تعدیل کند. های اهل حدیث رانظر وی فراهم گردید و توفیق یافت که بسیاری از عقاید و دیدگاه

از ا استقبال شایانی از مكتب کالمی اشعری نكردند، امّا بعد از وفاتش روش کالمی وی مورد پسند بسیاریهر چند اهل حدیث در ابتد

هایش بر افكار و اندیشه احمد بن حنبل مقدم گردید و بدین سان با افول پیشوایی احمد در زمینه عقاید و ها واقع شد و اندیشهحنبلی

 ام اهل سنت در مسائل کالمی برگزیده شد.عنوان اممعارف الهی، ابوالحسن اشعری به

 های مكتب کالمی اشاعرهویژگی

 خوضال استحسان» نامبه ایرساله حتّی و نمود توجه نیز عقل به سنت و کتاب بر اعتماد عین در اشعری :توجه به دالیل عقلیـ 1

 .است عقل ،یاعتقاد مسائل زمینه در منابع از یكی که گفت آن در و نوشت «الكالمیف

: با تصرفی که اشعری در مسائل کالمی اهل حدیث انجام داد توانست مكتب معتدلی را مكتبی میانه بین معتزله و اهل حدیثـ 2 

. باشدمی مستقر خویش عرش بر و است صورت و چشم دست، دارای واقعاً خداوند گفتند؛حدیث می اهل نمونه، عنوان. بهریزی کندپایه

 و «بالکیف» قید پذیردنمی خدا درباره را آن عقل که بود تجسیم و تشبیه مستلزم صفات این پذیرش چون ولی را پذیرفت آن اشعری

 نیست. آن شبیه و ندارد را انسانی دست کیفیت یعنی تشبیه، و کیفیت بدون اما دارد، دست خداوند: گفت و نمود اضافه را «تشبیه بال»



 است؟ دیدنی نوع چه منظور دید؟ را خدا توانمی قیامت در اشاعره ادعای به بنا آیا -3

احمد بن حنبل نیز دیده شدن خدا در قیامت را جزو عقاید سلف صالح شمرده و انكار آن را بدعت  ،قبل از اشاعره، امام اهل حدیث 

 بر هک ینقل و یعقل دالیل . در حالی کهالزم به ذکر است که مورد بحث آنان، دیدن خدا با چشم حسی و فیزیكی است .شمرده است

 .ستا نظریه این رد بر دلیل ،دارد داللت خداوند نبودن جسم

 

 ؟پیرامون او به اختصار توضیح دهید کیست ماتریدیه کالمی مكتب ـ بنیانگذار4

ت، پرداخ ـ با اصالح و تعدیل آن ـ همان زمانی که ابوالحسن اشعری در عراق علیه معتزله بپا خاست و به ترویج و عقاید اهل حدیث

نیز در ناحیه خراسان به شكلی دیگر از مذاهب اهل حدیث حمایت کرد و علیه  ـ ه 333متولد  ـ محمدبن محمد ماتریدی سمرقندی

 .معتزله تبلیغ نمود هر چند اشعری در فروعات فقهی شافعی مذهب و ماتریدی تابع مكتب فقهی ابوحنیفه بود

 .کنید بیان را ماتریدیه مهم هایویژگی از مورد دو -5

در این مكتب به عقل بهای بیشتری داده شده و شاید ماتریدی در این جهت از روش فقهی ابوحنیفه نیز متأثر شده که در فروعات  ـ1

 .کرد. از این رو ماتریدیّه هر چند بر معتزله حمله کردند، اما به روش کالمی آنان نزدیكترندبه قیاس و استحسان عمل می

ای خدای )جسم قائل شدن بر و تجسیم ]خدا به بشر[ نزدیكتر است تا تشبیه ]خدای تعالی از صفات بشری[ تنزیهماتریدیه به  ـ2

 تعالی(.

 گردد؟می بر تاریخی چه به مرجئه پیشینه -6

داشتند و نه  که نه امامت علی )ع( را باورـ پس از شهادت علی )ع( و روی کار آمدن بنی امیه، برخی از مردم مسلمان در برابر خوارج 

اینان کسانی هستند که معتقدند: اگر انسانی مؤمن باشد، د. شوای تشكیل دادند که مرجئه خوانده می ، فرقه تازهـ خالفت معاویه را

 قول ایمان :گفتندیم بعالوه آنها .کندهمان گونه که هیچ طاعتی، کفرِ کافر را جبران نمی  رساند،هیچ معصیتی به ایمان او ضرر نمی

معتقد بودند که اگر نماز نخوانند و روزه نگیرند،  زیرا. اندنهاده یکنار به را عمل و کرده اختیار را ایمان ایشان اگوی. است عمل بدون

 دهد.ایمان آنها را نجات می


