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  1فاطمه آفتاب

 فرقه نصيريه و اهل حق از غلّات شيعه

  چكيده

ون در جهان اسالم و هم چنين در ايران وجود وجود فرقه هاي مختلفي كه اكن 

دارد، هرگونه نقد و نظر عالمانه نسبت به اين فرق پيشاپيش نيازمند شناخت دقيق آن 

هاست و نيز همچنان گرايش به آنها از سوي افراد ناآگاه ادامه دارد پس بايد با آگاهي 

مشخص نمود تا حقانيت  از عقايدشان وجه تشابه و تمايز آنان را با شيعه دوازده امامي

  .و يا بطالن ديدگاه ها و عقايدشان روشن شود

غلو به معناي گذشتن از حد و خارج شدن از اعتدال است و در اصطالح درباره 

كساني است كه درباره امامان از مرز عقل تجاوز كردند و ايشان را خداپنداشتند كه 

جمله عوامل به وجود آوردن  اين امر در قرآن و روايات مذموم تلقي شده است و از

  .توان جهل و ناآگاهي و ضعف خداشناسي را برشمرداين اعتقادات مي

راه غلو را پيموده و او را به  7777غالت به گروهايي گويند كه در مورد امام علي

درجه خدايي رسانده اند و براي خود آداب و رسوم خاصي وضع كرده اند كه از آن 

  .و نصيريه را نام بردتوان فرقه اهل حق جمله مي

نامند كه شود كه آنان را علويون نيز مينصيريه به پيروان محمد بن نصير گفته مي

ق از شيعه اماميه منشعب شدند و بعدها در غربِ سوريه جاي گرفتند .در قرن پنجم ه

  .دانندو برخي از دانشمندان فرقه اهل حق و نصيريه را يكي مي

ا گرايش هاي عرفاني با آداب و متون مذهبي خاص اهل حق گروه مذهبي ايراني ب

خود و داراي بعضي اعتقادات كه در مورادي با برداشت هاي رسمي و اعتقادات 

توان در اعتقادات و سنت هاي بعضي از ريشه هاي آن را مي. اسالمي مطابقت ندارد

ات فكري و فرهنگ عامه مردمان ساكن غرب ايران جستجو كرد و رگه هايي از معتقد

  .ايراني پيش از اسالم را نيز در آن يافت

تناسخ  - غالت - نصيريه - اهل حق: كليد واژه

                                                 
فراخوان آثار  شايسته تقدير در دومين( 3مدرسه علميه پيروان حضرت زهرا. آموخته سطح دو دانش . ١

 )1393پژووهشي 
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 مفهوم شناسي واژه غلو

  غلو در لغت. 1 

  1.غلو در لغت به معناي از حد گذشتن، تجاوز و مبالغه آمده است
د باشو همچنين به معناي افراط، ارتفاع، باال رفتن و تجاوز از حد و حدود هرچيزي مي

-به معناي گران مي» غال«رود، به آن بنابراين وقتي قيمت چيزي از حد معمول خود باالتر مي

گويند غليان گويند، چنان كه درباره مايعات هرگاه به جوش آيند و در حد خود نگنجند، مي
  2.كرده است

 غلو در اصطالح. 2

و پيشوايان :ئمه اطهارتجاوز از عقيده صحيح درباره ا: غلو در اصطالح نيز عبارت است از
ديني به گونه اي كه آنان از حد خود باالتر برده و مقام و مرتبه اي كه داراي آن نيستند به آنها 

  3.نسبت دهند و به آن معتقد شوند
با اين تعريف غالت، فرقه هايي از شيعه هستند كه افراط در تشيع دارند و درباره ائمه خود 

خداي رسانيده، يا قائل به حلول جوهر نوراني الهي در ائمه و  گزافه گويي كرده و ايشان را به
  .پيشروان خود شدند و يا به تناسخ قائل گشتند

  

  علل پيدايش اعتقادات غلو آميز

  زياده روي در عالقه و دوستي.1

بررسي فرقه شناسان، پژوهش و تحقيق در روند شكل گيري فرقه هاي غالت نشان از عشق 
 .ا هنگام ارتكاب به غلو داردمفرط به برخي شخصيت ه

آن گاه كه انسان گرفتار فراوان عشق و محبت به شخص و يا مقتداي خود گردد و بدون 
تدبر در شئون مثبت و منفي عقيده خويش، سر مست خياالت، محبت مطلق و بي قيد و شرط 

                                                 
  .269،ص10ق،  ج1306مرتضي حسيني زبيدي، تاج العروس ، قاهره، بي نا،: ك.ر.  1
 .613، ص1381حسين بن محمد راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تهران، انتشارات حوراء، . 2
  .23، ص1389مهر،  علي انصاري بوير احمدي، غلو از ديدگاه تشيع، قم، انتشارات آشيانه.  3
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شود ري ميدهد و چنان گرفتار خطاي فكگردد، تعقل و تدين كار حقيقي خود را انجام نميمي
   1.كه خطر آن از بمب اتم نيز مخرب تر است

  احساس كوتاهي و تقصير نسبت به گذشته. 2

نام برد چراكه عراقيان و  7توان در غلو نسبت به حضرت علياز ديگر عواملي است كه مي
كرد، درباره او بي مهري و بي بر آنان حكومت مي 7به ويژه مردم كوفه آن هنگام كه علي

داشتند و آن هنگام كه در رويارويي خليفه مسلمين با معاويه كه از حكومت مركزي  وفايي روا
اعالم انشعاب كرده بود به ياري عراقيان چشم اميد دوخته بود، از ياري كردن خودداري 
ورزيدند، در چنين شرايطي بود كه عراقيان و به ويژه كوفيان نسبت به گذشته بسيار پشيمان 

آن كوتاهي ها كه روا داشته بودند اينك به دام افراط گرفتار آمدند و  شدند و در جبران همه
 2.غلو ورزيدند

  

  عقايد مختص به غّلات

به طور مشخص، تمام گروه ها و فرقه هاي گوناگون پس از پيدايش، اعتقاد و باورهايي دارند 
عقايد غاليان  كه به آن ها معتقد هستند، از اين رو در ادامه نيز به طور خالصه، درچند مورد

  :گيردمورد بررسي قرار مي

  ::::اعتقاد به الوهيت و خدايي ائمه. 1

هم چنان كه پيش از اين توضيح داده شد، غالباً غالت يكي از ائمه را به خدا تشبيه كرده و 
خدا را حالّ در ابدان آدميان دانسته و مانند تناسخيان، يهود و نصاري قائل به تجسم خداوند 

  3.شده اند
براي اولين بار به عبداهللا بن سبأ نسبت داده شده است  :اسالم اعتقاد به خدايي ائمهدر 

  4.دانسترا خدا مي 7كه حضرت علي

                                                 
  .48علي انصاري، غلو از ديدگاه تشيع، ص.  1
  .294، ص1388، 7علي پزشكي، دانشنامه فرق و مذاهب اسالمي، نجف آباد، انتشارات انصار امام المنتظر.  2
 .151محمد جواد شكور، تاريخ شيعه و فرقه هاي اسالمي، ص.  3
 .176، ص1378هاي آستان قدس، نعمت اهللا صفري، غاليان، مشهد، بنياد پژوهش .  4
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  انديشه تشبيه و تجسيم. 2

اند برخي از رهبران غاليان صفاتي جسماني يا صورت مشخصه اي را به خداوند نسبت داده
نسبت  2و مغيره بن سعيد 1بيان بن سمعان در گزارش منابع فرقه شناسي چنين انديشه اي به

 3.داده شده است

  :اعتقاداتي كه در  باب تشبيه به غاليان نسبت داده اند براين نحو است
خداوند مردي است از نور كه بر سرش تاجي است و اعضايي مانند مرد دارد او داراي قلب 

د مثالً پاهاي او مانند الف جوشد حروف ابجد با اعضاي او مطابقت داراست كه از آن حكمت مي
  4.خواست اشياء را خلق كند اسم اعظم را ذكر كرداست، او تنها بود پس وقتي كه مي

  
  تاريخچه فرقه نصيريه

رود كه هسته هاي اوليه ايشان در كوه هاي از نظر منشأ نژادي و قبيله اي، چنين گمان مي
آنان نخست در منطقه اي كه  از طيريه  علويون هست كه از ديرباز به آيين تشيع درآمده بودند،

تا حلب كشيده  - شوندجايي كه هنوز نيز پيروان الوهيت در آن جا مشاهده مي -و جبل عامل
 5.شده اقامت داشتند و شمارشان محدود بود

كه در » محمد بن نصير«همان گونه كه پيش از گفته شد، اين فرقه در قرن سوم توسط 
  .امام را مطرح كرد، پا به عرصه وجود نهاد حق امام غلو و ادعاي بابيت
امام جانشين او شد و بعد از » باب´به عنوان » محمدبن جندب«پس از مرگ ابن نصير، 

واقع در ميان ( از شهر جنبال» فارسي« معروف به» ابومحمد عبداهللا جنان جنبالني«جندب، 

                                                 
وائمه و اوالدش و سپس به  الوهيت خود قائل شد در نتيجه  7بيان بن سمعان تميمي وي اول به الوهيت حضرت علي.  1

  .5139، ص4فرقه بيانيه را به وجود آورد؛ علي اكبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج
گفت خدا ه ي زيديه از كساني است كه به تجسم قائل بودو ميرئيس فرقه مغيريه يكي از فرق پنجگان: مغيره بن سعيد.  2

 .21244، ص14به صورت مردي است كه بر سرتاجي دارد و اعضاي او به صورت حروف ابجد است، همان، ج
 .296علي پزشكي، دانشنامه فرق و مذاهب اسالمي، ص.  3
لين، ترجمه دكتر محسن مؤيدي، تهران، انتشارات علي ابن اسماعيل اشحري، مقاالت االسالميين و اختالف المص: ك.ر.  4

 .14، ص1362اميركبير، 
عبدالرحمن بدوي، تاريخ انديشه هاي كالمي در اسالم، ترجمه حسين صابري، مشهد، بنياد پژوهش هاي اسالمي آستان .  5

  .408، ص1388قدس رضوي، 
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في جديدي تأسيس كرد كه جانشين او گرديد، جنبالني فرقه صو) كوفه و واسط در جنوب عراق
با وي مالقات كرد و از » خصيبي«او به مصر رفت و در آن جا، . پس از او  جنبالنيه نام گرفت

پيروانش شد، سپس به اتفاق خصيبي كه فقه و فلسفه، طالع بيني، نجوم و ديگر علوم معروف 
  1.داد به جنبال بازگشتدر آن زمان را تعليم مي

» ابوعبداهللا حسن بن حمدان خصيبي«ي فرقه نصيري را پس از مرگ جنبالني، رهبر
برعهده گرفت كه تدوين و بنياد اساسي آن به دست او انجام گرفت و از آن پس به شكل يك 

  2.فرقه غالي در جامعه اسالمي تداوم يافت
  

  عقايد فرقه نصيريه 

يش از تعاليم نصيريه عبارت است از التقاط عناصر شيعه، مسيحيت و معتقدات مردم پ
اسالم؛ به عقيده ايشان خدا ذات يگانه اي است كه مركب از سه اصل اليتجزي به نام هاي 

اين تثليث به نوبت در وجود انبياء مجسم و متجّلي گشته، آخرين » باب«و » اسم«، »مغني«
، 7تجسم با ظهور اسالم مصادف شد و آن ذات يگانه در تثليث اليتجزايي در وجود علي

» عمس«فارسي تجسم يافت، بدين سبب تثليث مزبور را با حروف و سلمان 6محمد
  3.كردند كه اشاره به حرف اول سه اسم علي، محمد و سلمان استمعروفي مي

كنند كه ظهور چنين است كه استدالل مي 7و اما عقيده ايشان در مور الوهيت علي
در جانب خير در  روحاني در جسد جسماني امري است كه هيچ خردمندي منكر آن نيست اما

گاه جبرئيل به صورت . ظهور روحاني در جسم مانند ظهور جبرئيل در بعضي اشخاص است
شد اما از جانب شرع ظهور شيطان به صورت انسان ظاهر مي6اعرابي يا بشر ديگر بر پيغمبر

گويد و چون گردد و به زبان آدمي سخن ميجايز است حتي جن به صورت بشر ظاهر مي

                                                 
 .117، ص1379م، سال اول، شماره سوم، پاييز متي موسي، پيدايش نصيريان، ترجمه حسين مختصري، مجله تاريخ اسال. 1
 .73، ص1386سيد حسين مدرسي طباطبائي و مكتب در فرآيند تكامل، ترجمه هاشم ايزدپناه، تهران، انتشارات كوير، . 2
 .1875محمدجواد مشكور، تاريخ شيعه و فرقه هاي اسالمي، ص.  3
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چه كسي است كه به  7خداوند به صورت اشخاص ظاهر شود و باالتر از عليجايزست كه 
  1.صورت او ظاهر نگردد

  
  فرقه اهل حق

تعيين تاريخ پيدايش آيين اين جماعت موضوع ساده اي نيست اگر هالك اهل حق بودن را 
 7بدانيم در اين صورت تاريخ پيدايش اين فرقه به زمان علي 7صرفاً غلو درباره ي امام علي

رسد  زيرا در زمان ايشان برخي او را به درجه خدايي رساندند و حضرت با آن ها برخورد مي
شديدي كردند، اما اگر اهل حق را فرقه اي خاص با مجموعه اي از آرا و عقايد كه هم اينك 
مركز آن ها در غرب ايران است بدانيم در اين صورت تعيين دقيقي تاريخ پيدايش آنان ممكن 

  2.نيست
شود نام برد اين است، منبعي كه بتواند تاريخ معين براي پيدايش آيين از داليلي كه مي

الفرق « اهل حق را نشان دهد در دست نيست، در كتاب هاي قديم مربوط به اديان از قبيل 
كه از آثار قرن پنجم و ششم هستند » الملل و نحل شهرستاني«و » بيان االديان«و » بين الفرق
ن فرقه برده نشده است و از طرفي پيروان اين فرقه سعي كرده اند كه اسرار آن را نامي از اي

فاش نكنند و آداب و رسوم خود را مخفي نگه دارند اين امر موجب گرديد كه كسي از تاريخ 
  3.پيدايش اين آيين اطالع دقيقي به دست نياورد

  
  اصول و عقايد

  حلول و تناسخ. 1

قايد اهل حق است كه در واقع پايه و اساس آيين مزبور را حلول و تناسخ از اصول مهم ع
توان گفت اين دو قسمت از عقايد آن هاست كه اهل حق را از اسالم جدا مي. دهدتشكيل مي

                                                 
 .443همان، ص. 1
 .161اسالمي، صرضا برنجكار، آشنايي با فرق ومذاهب .  2
 .3محمد علي خواجه الدين، سرسپردگان، ص.  3
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گردد و نمايد چراكه حلول و تناسخ نه تنها از نظر اسالم مطرود است بلكه كفر محسوب ميمي
  1.ي، داخل اين آيين گشته استشايد حلول وتناسخ از اديان هندي و زردشت

 نبوت. 2

وصل ) مرحله(به عقيده برخي افراد اهل حق، مسلك آن ها از نظر آيين باطني آخرين منزل 
گويند براي رسيدن به حق، بشر بايد مراحلي را طي نمايد؛ اين مراحل از نظر به خداست و مي

  آن ها به ترتيب زير است؛
عالم ناسوتي كه هر فرقه اي در اديان مختلف به عبارتي است جسماني در : مرحله اول

نمايند، اين مرحله را مقام شريعت گويند، تأثيرش آن است كه عامل طريق مخصوصي عمل مي
  .خوانند» من اهللا«دارد، چنين عابدي را عابد را فقط از اعمال زشت و ناپسند باز مي

ار رباني، محل آن از سينه به عبادتي است فارغ از قيود اركان جسماني و اذك: مرحله دوم
باشد بزرگتر و رفيع تر از مرحله اول  مي. قلب است حاصلش حضور قلبي و اشراق معنوي است

به تعبير ديگر عالمي است ملكوتي، اين مرحله را مقام طريقت گويند و چنين عابدي را عابد 
   2.خوانند» ابااهللا«

مرتبه نفس ناطقه روحاني يافته و فارغ از  عبادتي است از مرتب قلب ارتقاء به: مرحله سوم
  .هستي ماده و صورت گشته است اين مرحله را مقام عرفاني و معرفت به نفس گويند

عبادتي است از خود بي خود شده مانند قطره  به درياي بي كران توحيد : مرحله چهارم
مرحله را مقام الهي محو گشته روحش به مبدأ اصلي حق و حقيقت واقعي اتصال يافته، اين 

  3.خوانند» فنا في اهللا« حقيقت و عالم الهوتي گويند و چنين عابدي را عابد 

  معاد .3

اهل حق حيات پس از مرگ را نيز بر پايه همان اعتقادات تناسخي و حلولي تعبير و تفسير 
: ويسدناند گويي معاد در همين دنيا خواهد بود و در اين باره يكي از افراد اين فرقه مينموده

طبق نظريه پيشوايان اهل حق ورودي اهل اعتقاد به حلول روح فقط جسم شخص متوفي از «
                                                 

 .12همان، ص. 1
 .127نورعلي الهي، برهان الحق، ص.  2
 .129همان، ص.  3
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گردد ولي روح او بر حسب اعمالش به جسم ديگري در همين بين رفته و به خاك تبديل مي
  1».نمايددنيا حلول مي

حق يكي از افراد اهل حق در جواب سؤالي كه روح و آخرت، جهنم و بهشت در فرقه اهل 
چگونه است؟ پاسخ داده است كه روح صد در صد وجود دارد ولي پس از مرگ در شخص 

گيرد اگر كارهاي خوب كرده باشدد در جسد بعدي راحت است وگرنه ناراحت ديگري قرار مي
 7دانند و معتقدند خدا خود را در وجود حضرت عليآنان روح را جزئي از خدا مي.خواهد بود

  2.خاطر است كه وي را خدا  گفته اندكرده و به همين ظاهر 
  

  احكام و فروع

  قبله. 1

محلي در غرب شهرستان پاوه كه جايگاه سلطان » پرديور«بنابراحكام عقيدتي قبله اهل حق
نمايند و خاك و دفن مي» پرديور«سهاك است معرفي شده كه اهل حق مردگان را رو به 

ته بعضي از آن ها معتقدند كه هرجايي كه ذات الب 3كنند؛قرباني ها را هم رو به آن جا ذبح مي
  5.پندارندو در جايي ديگر كعبه و جمع خانه را يكي مي 4.حق باشد، حكم كعبه را دارد

  نماز. 2

آن چه به تواتر رسيده اين است كه نماز در ميان فرقه اهل حق جنبه وجوب ندارد و 
دهند و بيش تر به جاي اهميتي نميخواندن آن استحبابي است بنابراين اين نسبت به اداي آن 

دهند و معتقدند كه با نشستن در جمع خانه و دادن نياز مسئوليت اين تكليف از نماز، نياز مي
  6.شودآن ها سلب مي

                                                 
 .95، ص1375، 18اسماعيل قبادي، اصول اعتقادي اهل حق، نشريه فلسفه، عرفان و كالم، شماره. 1
 .1374، ص3جهان، ج عبداهللا مبلغي آباداني، تاريخ اديان و مذاهب: ك.ر. 2
 .36محمد مرداني، سيري كوتاه در مرام  اهل حق، ص. 3
 .500، ص1نورعلي الهي، آثار الحق، ج.  4
 .72همان، ص.  5
 .61محمد علي خواجه الدين، سرسپردگان، ص.  6
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بخشي از افراد اين فرقه نيز نمازها را انجام داده و عمالً عامل به احكام عبادي اسالم هستند 
نفرادي خود و خانواده شان را هدايت كرده اند، بعضي از و اين افراد به صورت پراكنده و ا

آورند و اتفاقاً رسماً نمازها را به جا مي 2و مشعشي ها1اي اين فرقه نيز مانند آتش بيگيه شاخه
  3.با استقبال خوبي مواجه شده اند

  روزه، اختصاصي اهل حق. 3

عد معين سه روز بر هر اهل حق، شامل مرد وزن، تكليف شرعي است كه هرساله به مو
متوالي روزه دار باشد، در مورد تاريخ اين سه روز، بين خاندان هاي اهل حق، اختالف نظر وجود 

توان گفت كه موعد آن معموالً در زمستان است در مورد نام اين روزه هم، دارد، همين قدر مي
  .نامندمي» مرنوي« اختالف است ولي بيشترشان آن را نيت

مربوط است به زماني كه سلطان اسحاق به اتفاق سه تن از يارانش مورد  مرنو يعني غارنو و
مرز ايران و عراق كنوني در غاري كه پديدار شده » شدركوه«تعقيب دشمنان قرار گرفته در كوه 

بود، سه شبانه روز به حالت روزه گذراندند و از آن به بعد  قرار شد هرساله به همان موعد، افراد 
دار باشند، اهل حق براي اين روزه اهميت عرفاني و روحي خاصي قائلند و  حق سه روز، روزه

   4.داندجزو اركان مسلك خود محسوب مي

  

                                                 
بخشي از يكي از فرقه هايي كه  در قرن  يازدهم هجري ملح به اهل حق گرديد، فرقه آتش بيگي بود كه ظاهراً .  1

 .مسعشيان است
دانند، علي اكبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، را خدا مي 7اين فرقه در خوزستان از ياران محمد مشعشع است و حضرت علي.  2
 .1385، ص13ج
 .166، 3عبداهللا خدابنده، مبلغي تاريخ اديان و مذاهب جهان، ج.  3
 .612، ص2احمد صدر، حاج سيد جوادي، دايره المعارف تشيع، ج.  4
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  نتيجه گيري

غلو نموده : توان ردپايي از افرادي يافت كه در مورد بعضي از اماماندر سراسر تاريخ مي
راهي خود و ديگران را فراهم و با پديد آمدن آراء و عقايد باطل به بيراهه رفته و وسيله گم

  .نمودند
 :شود كه ديدگاه قرآن و اهل بيتدر بررسي هاي به عمل آمده اين نتيجه حاصل مي

نسبت به موضوع غلو كامالً منفي و به نكوهش آن پرداخته اند به طوري كه خداوند متعال در 
نيز غاليان و پيروان :ارنمايد كه در دين خود اندازه نگه داريد و ائمه اطهآيات قرآن بيان مي

آن ها را نكوهش  كردند و اين كه فرقه ها و نصيريه نيز در طول تاريخ فاصله زيادي از اسالم و 
احكام اسالمي گرفته اند به طوري كه بعضي از عقايد آن ها از قبيل حلول و تناسخ مغايرت 

كه اطالق اين نام به كساني اساسي با عقايد شيعيان دارد، البته در مورد فرقه نصيريه بايد گفت 
رسد؛ زيرا همان طور شناسيم، صحيح به نظر نميكه امروزه به نام علويان در تركيه و سوريه مي

كه خود علويان هم به اين امر اذعان دارند، علويان را امروزه بايد يكي از فرق شيعه نزديك به 
  .مذهب شيعه داوزده امامي دانست
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   1انسيه آشپز

كارهاي درمان آن با تاكيد بر انديشه علل انحطاط جوامع اسالمي و راه

  سيد جمال الدين اسدآبادي
  چكيده 

توان با مرور بر آثار بر جامانده از سيد ادعا كرد كه محور اساسي اي كه آثار وي مي
دردهايي كه . بر آن سامان يافته، بررسي چرايي و علل انحطاط جوامع اسالمي ؛ است

يك دسته از مسائل جوامع . شده بودند به صور فرهنگي، سياسي و اجتماعي، ظاهر
سيد با استعمار و تهاجم . اسالمي به نظر سيد جمال، مسائل فرهنگي متعدد بود

فرهنگي غرب، به ويژه آن هايي كه در پي بي هويت كردن مسلمانان بودند مبارزه مي 
كرد، هم چنين سيد جمال مبارزه با غرب گرايي را براي حفظ موجوديت فرهنگي، 

سيد جمال بي خبري از . و هويت مستقل جوامع اسالمي ضروري مي دانست سياسي
علوم و فنون جديد را براي جهان اسالم به خصوص حوزه هاي ديني عيب مي 

به نظر وي باور به جبر يكي از عقايد خطرناك مسلمين بود و از مسائل . دانست،
  . اساسي جهان اسالم محسوب مي شد

س كرده بود كه حكومت هاي استبدادي، بزرگترين سيد جمال، با تمام وجود لم
مانع ترقي ملتهاي اسالمي هستند، چرا كه جوامع استبدادي، مصرانه روش هايي 
  .اتخاذ مي كنند كه از ريشه گيري هر گونه نظريه توسعه و انتقادي جلوگيري مي كنند

داي چنان كه آسيب هاي بيان شده نشان مي دهد، احتماال ابعاد پيچيده و ناپي
به نظر سيد جمال، افراد جامعه اي كه از لحاظ . نظام اخالقي را نيز در بر مي گيرد

اخالقي و اجتماعي منحرفند، هم در هدف اختالف دارند و هم در رفتار متفاوتند و 
  . چنين جامعه اي به ناچار به از هم گسيختگي اجتماعي مي انجامد

بحران هايي كه به وجود آن ها  سيد جمال حل مسائل، درمان دردها، آسيب ها و
درتن وجان ممالك و جوامع اسالمي پي برده بود به چندين راهكار اساسي اعتقاد پيدا 

بازگشت به اسالم اصيل ودورريختن خرافات ها و زدودن  :كرد كه عبارتنداز
بدعتها،كسب فضايل اخالقي،همبستگي و پيوند ميان دين و سياست،مبارزه با 

  ... بر غرب وخودباختگي در برا
  انحطاط، استعمار ، استبداد ، غربزده: كليد واژه :كليدواژه

                                                 
و دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه غرب 3مدرسه علميه پيروان حضرت زهرا. آموخته سطح دو دانش . ١

 )1391برگزيده استاني در پنجمين جشنواره عالمه حلي ( .مشهد مقدس دانشگاه فردوسي
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  مقدمه

اين مقاله سعي بر آن دارد تا با تكيه به انديشه هاي سيد جمال به علل و عواملي كه باعث 
نگارنده عدم اعتماد به .  افول تمدن بزرگ اسالمي شده بپردازد و سپسس راهكارهايي ارائه دهد

مستبد بر جوامع اسالمي را از جمله موانع مان و همچنين حكمراني حكامنفس ملل مسل
در حالي كه كشورهاي غربي پيش از رنسانس از فرهنگ و .پيشرفت مسلمانان دانسته است

افكنده هاي مختلف زندگي و تفكر آنان سايهاند و كليسا بر جنبهبرخوردار نبودهدانش چنداني
شد،مسلمانان در سايه دين اسالم، هر روز بر دامنه علم و ان ميبود و مانع هر گونه پيشرفت آن

ولي اين دوران ديري نپاييد كه با شروع جنگهاي صليبي سير معكوس .افزودنددانش خود مي
بطوري كه كشورهاي غربي در طول اين جنگ ها به واسطه ارتباط با مسلمانان،با علم .طي نمود

در اين ميان متفكران بزرگي همچون  .مسلمانان شدندو دانش آنها آشنا شده و ميراث خوار 
سيد جمال الدين اسدآبادي با آگاهي به اين موضوع، از ميان توده مردم برخاستند و سعي بر 
  .اين داشتند تا با تحمل مشقات و سختي ها مسلمانان را دوباره به اوج تمدن اسالمي بازگردانند
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  الدين اسد آباديزندگي نامه و شخصيت سيد جمال 
 وي تولد.در اسدآباد همدان متولد شد) ه ق 1254(سيد جمال الدين اسد آبادي،به سال  

 كه در حالي . بردمي سر عميقي به خوابي و ذلت اوج در اسالم جهان كه بود دوراني با مصادف

 گردي عبارت به.داشت دردست را جهاني سلطنت امور زمام و بود قدرت اوج در غرب استعمار

 مي سر به ... و اقتصادي، سياسي اجتماعي، فكري، انحطاط و ماندگي عقب اوج در اسالم جهان

 در جمال سيد شرايطي چنين در .كرد مي طي را ترقي و پيشرفت مسير غرب جهان و برد

 بود عام و خاص زبانزد سيد، العاده استعداد خارق و هوش .شد مي تربيت خوبي به پدرش سايه

 شيوه از توان مي را نكته اين . كرد دقت مي آن معاني در و خواندمي عميق را هادرس سيد .

از هيچ  اسالمي كشورهاي يكپارچگي سيد به منظور . فهميد مكتب در سيد آموزش و تحصيل
 در را او و جمال درگذشت سيد) ق ه 1314 شوال( در اينكه تا كوششي فرو گذار نكرد

  ١ .سپردند خاك به ءاوليا و دانشمندان ويژه گورستان
  

  علل افول جوامع اسالمي از ديدگاه سيد جمال الدين اسدآبادي
اين سئوال هميشه مطرح بوده است كه چرا تمدن ها پس از طي كردن يك دوره طاليي و 

سيد جمال الدين اسدآبادي در پي دارويي براي درمان . درخشان دچار زوال و انحطاط مي شوند
  .بود  و ريشه يابي اين بيماري

  فاصله گرفتن از اسالم اصيل و نفوذ خرافات در عقايد مسلمين  -1       
سيد جمال الدين با مقايسه گذشته و حال مسلمين از نظر عقيده و عمل، تحليلش اين بود 
كه مسلمانان درصدر اسالم به واسطه اعتقاد به اسالم اصيل، كه احكام آن دقيق و اصولش 

دستوراتش همه رموز زندگي فردي و اجتماعي را شامل بود، با هم  نيرومند و قواعدش محكم و
اما راه . وحدت كالم داشتند و بالد اسالمي و مسلمين در راه نيرومندي و عظمت گام مي نهادند

فقط ناشي از ترك آن  ٢يافتن خلل در اركان هستي امت اسالمي و نزول آن از مقام شامخش
رجاي آن خواهد بود كه با ترك آن اصول بدعت هاي ناروا اصول محكم و كنارگذاردن قواعد پاب

ولي اعتقاد كنندگان، . ميان آنان بوجود آمد، گرچه آن بدعت ها در بدو امر زياد قابل توجه نبود
آن بدعت ها را جانشين آن اصول ثابت كردند و از راه راستين كه دين به آنان نشان داده بود 

                                                 
معاصر،چاپ اول،  غالمرضا ضابطپور، انديشه سياسي سيد جمال الدين اسدآبادي، موسسه فرهنگي دانش و انديشه -  1

 16- 12، صص 1380

احمد موثقي، علل و عوامل ضعف و انحطاط مسلمين در انديشه سياسي و آراي اصالحي سيد جمال الدين اسدآبادي،  -  2
 47، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، ص 1378
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ه كه دين به خاطر آن ها آمده بود و حكمت الهي براي روگردان شدند و همه آن چيزهايي ك
تامين سعادت در دين گنجانده بود، به دور انداختند و جز نام چيزي از آنها باقي نگذارند، فقط 

 . عبارت و جمالتي كه لفظ خوانده مي شد، باقي ماند 

  ترك فضائل اخالقي-2
. ايل و ترك فضايل اخالقي استكي ديگر از عوامل اصلي انحطاط جوامع اسالمي، رواج رذي

در جامعه اي كه فضيلت ها شكسته شد و پستي هاي نفساني و حيواني غالب آمد، روحيه 
   ١. تخريب و توطئه و سستي و ركود بر آن اجتماع تسلّط مي يابد

  بحران عقالنيت و نقص روح فلسفي  - 3
روح فلسفي به سراسر  بحران عقالنيت و نقص –هم چون روزگار ما  –در روزگار سيد جمال 

هم حوزه هاي دانش سنتي و هم . حوزه هاي علمي و معرفتي جهان اسالم چيرگي داشت
به همين . موسسات جديد آموزشي گرفتار نقص روح فلسفي بودند و كاري نمي كردند جز تقليد

سيد جمال كه خود . سبب ناتوان از پرسش جدي از تجدد و سنت و ترقي و انحطاط بودند
از حوزه هاي دانش سنتي بود و در عين حال با دانش و تفكر جديد نسبتا آشنايي به هم  برآمده

رسانيده بود،به تذكر موكد اين درد پرداخت و آن را اساسي ترين علل و عوامل انحطاط 
  ٢.شناخت

  از خود بيگانگي و خودباختگي در برابر غرب و غربزدگي - 4
: بي شاهد  پيدايش دو جريان متفاوت بوده استجهان اسالم در برخورد با مدنيت  جديد غر

پيدايش اين هر دو . يكي تجدد ستيزي و ديگري غرب گرايي مقلدانه يا اصطالحاً غربزدگي
مسلمين بود كه از قرن ها پيش از برخورد با ... جريان معلول انحطاط فكري، عقلي و اخالقي و 

خود دايره انحطاط پيشين و قديمي اما اين دو جريان به نوبه . تجدد غربي شروع شده بود
مسلمين را وسيع تر كرده و زمينه چيرگي روزافزون استعمار سياسي و اقتصادي و فرهنگي 

  ٣. كردندغرب بر جوامع اسالمي را فراهم مي
  باور به جبر و برداشت نادرست از قضا و قدر – 5

                                                 
لدين اسدآبادي، ضعف و انحطاط مسلمين در انديشه سياسي و آراي اصالحي سيد جمال او عوامل احمد موثقي، علل  -  1

 53ص 

 –داريوش رحمانيان، تاريخ علت شناسي انحطاط و عقب ماندگي ايرانيان و مسلمين، موسسه تحقيقاتي علوم اسالمي  -  2
  121، ص 1382،چاپ اول، تبريز دانشگاه انساني

 61داريوش رحمانيان، سيد جمال الدين اسدآبادي، موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني،ص  -  3
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عقيده جبري از . تكي ديگر از علل انحطاط مسلمين از نظر سيد جمال، عقيده جبري اسي
ديرباز بين مسلمين با عقيده به قضا و قدر  خلط شده بود و به همين سبب در روزگار سيد 
جمال، بسياري از شرق شناسان اروپايي، با انتساب آن به اصل اسالم، گناه انفعال و سستي و 

به گردن ركود و انحطاط مسلمين را كه ريشه در عدم اعتقاد به اصل آزادي و اختيار داشت، 
كه هم به طور جداگانه  - نقادي هاي سيد جمال از اين عقيده غلط را . خود اسالم مي انداختند

در نگارش يكي دو مقاله خاص و هم در ذيل مباحث و مقاالت مربوط به مسائل ديگر آمده 
سيد . بعضي از محققان، برجسته ترين و مهم ترين بخش انديشه سيد جمال دانسته اند ١.است
به تذكر اين مطلب پرداخته كه انديشه » النصرانية و االسالم و اهلها«هم در مقاله معروف  جمال

جبري در اصل اسالم نبوده و نيست و از جمله بدعت هايي است كه بعداً پيدا شده و مسلمين 
  ٢.را رو به انفعال و انحطاط برده است

  استبداد - 6  
الفت و از قدرت سياسي، روند تبديل خالفت به بر اثر جدايي مقام علم و اجتهاد از مقام خ

دين اسالم از سياست واقعاً موجود در جهان اسالمي جدا گشت و حكومت . سلطنت شروع شد
هاي اسالمي از حقيقت اسالم فاصله گرفتند و ستيزه گري بين خود و بين امت اسالمي را رواج 

رهبري را از دست داد و قرآن عمالً بر اين زمينه به تدريج اسالم نقش فرمانروايي و . دادند
فساد عقيدتي و اخالقي، ضعف غيرت و عصبيت را به دنبال و در نتيجه باعث . مهجور ماند

تسلط اقوام بيگانه و مهاجم شد و تسلط آن ها نيز به نوبه خود، عامل تشديد فساد عقيدتي و 
الم دربست، به دام اخالقي و ضعف غيرت و عصبيت ديني اسالمي گشت و در نهايت جهان اس

   ٣. خودكامگي خودكامگان گرفتار آمد
  استعمار  - 7

اين استعمار كه از نظر لغت به معني آباد كردن است از « :سيد در مورد استعمار مي گويد
زيرا اين استعمار يعني . لحاظ معني حقيقي و اصيل به عقيده من مانند اسماء اضداد است

دگان و خالصه استعمار به معني تخريب، نزديك تر است تا به استعباد و بنده و برده ساختن آزا
وي مي گويد جنگ هايي كه به وسيله قدرتمندان و سرمايه داران غربي ٤».تعمير و عمران 

پديد مي آيند، برآمده از سلطه گري ها و سودپرستي و گسترش قلمرو قدرت آن ها ست كه 
                                                 

 140داريوش رحمانيان، سيد جمال الدين اسدآبادي، ص  -  1

 39-31، صص 1360عبداهللا سمندر، مولي، : سيد جمال الدين حسيني، گزيده عروة الوثقي، مت : رك  -  2

 119از سيد جمال الدين اسدآبادي و محمد عبده، عروة الوثقي، ص  :رك  -  3

 68،ص1348هضت  اسالمي، شركت سهامي انتشار،صدر واثقي، سيد جمال الدين حسيني  پايه گذار ن -  4
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به . اع از سرزمين و مردم صورت مي گيردوطن و ملت و دف: البته تحت عناوين زيبايي چون 
گفته يكي از نويسندگان آمريكايي سيد جمال معتقد بود كه روح صليبي هنوز در تن غرب 

   ١. حضور دارد
  
  جدايي دين از سياست -  8

سياسي مسلمانان و از  –مسئله جدايي دين از سياست يكي از مهم ترين انحرافات عقيدتي 
انحطاط آنان مي باشد كه سيد جمال در طرح و رد آن پيشگام علل و عوامل اساسي ضعف و 

شايد فضل تقدم در اين زمينه با سيد جمال «: به طوري كه مرحوم مطهري مي نويسد. بود
سيد جمال شايد نخستين كسي بود كه احساس كرد اگر بخواهد در مسلمانان جنبش و . باشد

از دين جدا نيست، اين بود كه او اين  حركتي ايجاد كند بايد به آن ها بفهماند كه سياست
بعدها استعمارگران تالش زيادي كردند تا در . مساله را به شدت در ميان مسلمين مطرح كرد

   ٢» .كشورهاي مسلمان رابطه دين و سياست را قطع كنند
  تعصبات قومي و نژادي  -9

وند كنار رفتن قوميت گرايي و تعصبات قومي و نژادي يكي ديگر از مسائلي است كه در ر
دين از صحنه هاي اجتماعي و سياسي در غرب و شرق، مبنا و منشا جديدي براي تشكيل 
جوامع و دولتها در قرون جديد و معاصر گرديد و جايگزين و بديل مبنا و منشا فرامليتي و ديني 

  .جوامع شد
  فرقه گرايي و تفرقه ميان مسلمين - 10

يي دين از سياست و مقام ديني و معنوي از مقام با فاصله گرفتن از اسالم اصيل و جدا
سياسي و اجرايي فرقه سازيها و تمايالت فرقه اي، كه خود يكي از عوامل تفرقه و پراكندگي 

  .مسلمين بود، در جامعه اسالمي رو به رشد و گسترش نهاد
  

  جوامع اسالمي درمانراهكارهاي 
  ها وبازگشت به اسالم اصيل دورريختن خرافات ها و زدودن بدعت ها و پيرايه  - 1

اين مطلب به تعبيري در مقام خلوص و پيرايش دين و پاكسازي و تطهير اسالم از خرافات، 
بدعت ها، پيرايه ها، زنگارها و سازوبرگهايي است كه در طي قرون بر آن بسته شده در حالي كه 

                                                 
 ارشاد، حسينيه موسسه مبارزات، و ها انديشه اسدآبادي، الدين جمال سيد طوسي، رئيس رضا –غالمحسين زرگري نژاد -  1

 53 ،ص1376اول، چاپ

 52مرتضي مطهري، پيرامون انقالب اسالمي، صدرا، چاپ دوم، بي تا، ص  -  2
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و درمان دردهاي خود بنابراين مسلمانان بايد جهت رفع انحطاط و عقب ماندگي . از آن نيست 
آن چيزها را كه هم چون غل و زنجير بر دست و پا و افكار و اذهان آنها بند زده، به دور ريخته 
و به اسالم اصيل، ناب و اوليه و قرآن كريم و سنت پيامبر و سيره سلف صالح به عنوان منابع 

  ١.ا احيا نمايندسياسي، برگشته و اصول و مفاهيم آن ر -اصلي تفكر ديني و عمل اجتماعي
  كسب فضايل اخالقي و كماالت انساني -2

 يم يريجلوگ آنان داخل به گانگانيب دخول از كه هاست امت يواقع يزندگ ياخالق ليفضا
 كه را يا هيقر خداوند:  فرموده خداوند رايز بخشد يم نجات انحالل و ينابود خطر از كند،

  ٢.كندينم رابخ ستم و ظلم با باشند كوكارين و صالح مردمانش
     فلسفي جديد عقالنيت تاسيس - 3

 خروج راه تنها عنوان به آن، آوردن پديد ضرورت بر جمال سيد كه فلسفي جديد عقالنيت
 مي فلسفي نگري تاريخ و علمي شناسي تاريخ اساس بر كند،فقط مي تاكيد انحطاط و بحران از

 اول شرط را فلسفي و علمي  يشناس تاريخ جمال، سيد سبب همين به. بيايد ظهور مجال تواند
 پزشكان منزله به كه حقيقي مصلحان كه است راه اين از. داند مي اصالحگري هرگونه قدم

 به بشناسند را دردها توانند مي انحطاط و ترقي قانونمندي از آگاهي با اند بشري جوامع روحاني
 ٣.بپردازند درمان
  مبارزه با خودباختگي غرب - 4
و تمدن جديد بورژوازي غربي را در ابعاد و ماهيت آن به خوبي و از نزديك  سيدجمال تفكر 

مي شناخت و قبل از بسياري از رهبران مترقي جهان سوم با آن درگير و افراد و اقشار جديد و 
تحصيل كردگان و روشنفكران را از برخورد صوري و سطحي با مسئله غرب برحذرمي 

به فعال نمودن همه اقشار در پيوند با يكديگر، در نهضت  در عين حال سيد جمال الدين٤.داشت
سياسي خود تمايل داشت و به خصوص با دو قشر علما و روشنفكران در ارتباط و  –فكري 

                                                 
مل ضعف و انحطاط مسلمين در انديشه سياسي و آراي اصالحي سيد جمال الدين اسدآبادي، اواحمد موثقي، علل و ع -  1

 106ص 

 169همان، ص  -  2

 24مرتضي مدرسي چهاردهي، ارمغان سال : شيخ محمد عبده، فلسفه تربيت از نظر سيد جمال الدين افغاني مت : رك  -  3
  354ش ص  1328آبان  –مهر  8و  7شماره 

 
، علل و عوامل ضعف و انحطاط مسلمين در انديشه سياسي و آراي اصالحي سيد جمال الدين اسدآبادي، احمد موثقي -  4
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تماس بود و آن ها را به همراهي و همكاري در مبارزه با عقب ماندگي ها و استبداد و استعمار 
  ١.دعوت مي كرد

  تصحيح اعتقاد قضا و قدر -5
تفسير درست و دقيق عقيده قضا و قدر در نظر سيد اين است كه جهان مرهون علل و 
عوامل، دقيق و منظم، حساب شده و با برنامه ريزي صحيح، تنظيم شده است و ظهور و سقوط 
ملت ها و تمدن ها، در اثر عوامل گوناگون مي باشد و به همين دليل يكي از عوامل موثر در 

  .اراده انسان ها را بايد به حساب آورد تحوالت اجتماعي، عامل
  مبارزه با استبداد و برقراري قانون و دموكراسي- 6

 و تيماه و نوع و ياسالم يكشورها بر حاكم استبداد مسئله به ياسدآباد نيالد جمال ديس
 از يكي واقع در و داد يم ژهيو تياهم مسلمان جوامع در يحكمران يچگونگ و عملكرد
 در ديس.  بود مسلمانان تيريمد و يملكدار وهيش به دنيبخش بهبود او ياصالحگر يمحورها

 الجرم و قانون و يدادگر و عدل به را نيسالط و زمامداران همواره مصر، و يعثمان و رانيا
 در ديس تر، يامروز ريتعب به.  كرد يم دعوت مردم به يقيحق قدرت انتقال و قدرت تيمحدود

 ساختار در اصالحات فكر به كه است آن مسلم قدر اما نبود ميرژ رييتغ و يبرانداز شهياند
  ٢. است بوده يدموكراس و عدالت و قانون رشيپذ و حكومت

   مبارزه با استعمار در همه ابعاد- 7
 واكنش در و داشته استعمار مسئله يرو را تمركز و ديتاك نيشتريب جمال ديس نهضت
 نوزدهم قرن در ياسالم يكشورها به غرب و اروپا ياسيس تهاجم و ينظام اشغال به نسبت
 و تيماه شناخت عدم و احساسات يرو از نه هم آن بود، نموده اتخاذ را مواضع نيتر كاليراد
 يآگاه با او بلكه.  شوديم دهيد انيادگرايبن مواضع در كه گونه آن غرب، مسئله ابعاد و ها انيبن
 يكارشناس و دانش چهره دو غرب، مسئله ابعاد و تيماه درك و ياسيس و ينيد قيعم شعور و
 و اخذ بر ديتاك ضمن و كرده كيتفك را يغرب ديجد تمدن گرانه غارت و ياستعمار زين و

                                                 
 168همان، ص -  1

 61، ص مبارزات و ها انديشه اسدآبادي الدين جمال سيد – طوسي رئيس رضا –غالمحسين زرگري نژاد  -  2
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 ،يفرهنگ استعمار برابر در فنون، و علوم يريفراگ و تمدن نيا يعلم يها جنبه از اقتباس
  ١.انداخت راه به يا جانبه همه و قيعم مبارزات غرب ياقتصاد و ياسيس

  دين و سياست  همبستگي -8
از نظر سيد دين روح و روان سياست حاكم بر بدن جامعه بوده و به عبارت ديگر دين بدون  

سياست در زمين و جامعه بشري حاكم نمي تواند بشود و سياست هم بدون اين روح و روان، 
دين، جسم و جسد جامعه را آن طور كه بايد اداره و هدايت نمي تواند بكند و حيات به يعني 

آن نمي دهد، و اين همان سياست الهيه است كه در آن دين و سياست در پيوند و هماهنگي با 
يكديگر، به جامعه حيات، رشد، تعالي و توسعه انساني و اجتماعي مي بخشد و به نظر مي رسد 

  ٢.ن دو هم در ميان امت، امامت باشد، آن گونه كه در مكتب تشيع مطرح استحلقه اتصال اي
  تكيه بر تعصب و همبستگي ديني امت اسالمي  -9

به اعتقاد سيد جمال ميان همبستگي ملي به معناي تعصب در ميان اعضاي جامعه 
سيد . خويشاوند، با همبستگي فراملي، بر بنياد مذهب يا دين مشترك تضادي وجود ندارد 

تعصب وقتي به طور مطلق به كار گرفته مي شود، از آن « : جمال در همين زمينه مي نويسد 
همان . غيرت به نژاد ارائه مي گردد كه مرجع آن، همان رابطه نسب اجتماع در يك تبار است 

طور در عرف عامه توسعه بيشتري يافته و آن را به پيوند مردمي كه روي انگيزه ديني كمك 
و از نظر عقلي ميان دفاع يك خويشاوند از يك ... نيز مي پردازند، نيز اطالق مي كننديكديگر 

نزديك ديگر و همكاري با وي در منشا كل زندگيش، با آن چه از مردم همبسته به رابطه 
  ».مذهب و پيوند عقيده، در اين زمينه صادر مي گردد جزئي ترين فرقي نيست 

  وحدت اسالمي- 10
د داشت كه راه تجديد اقتدار گذاشته، اتحاد سالطين و ملت هاي مسلمان  سيد جمال اعتقا 

اين اتحاد و همبستگي براي تقويت واليت اسالمي، از قوي ترين اركان ديانت . با يكديگر است
محمدي است كه در آن، به استادي كه آن را تعليم دهد و يا كتابي كه آن را ثابت كند و يا 

   ٣.ند، نياز نداردرساله اي كه آن را نشر ك

                                                 
يشه سياسي و آراي اصالحي سيد جمال الدين اسدآبادي ، احمد موثقي، علل و عوامل ضعف و انحطاط مسلمين در اند -  1

 199ص 

احمد موثقي، علل و عوامل ضعف و انحطاط مسلمين در انديشه سياسي و آراي اصالحي سيد جمال الدين اسدآبادي ،  -  2
 154ص 

  130مجيد كافي، تغييرات اجتماعي در انديشه سيد جمال الدين اسدآبادي، ص  -  3
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منظور سيدجمال الدين اسد آبادي از وحدت، وحدت مذهبي كه امري غيرممكن بوده، نبود، 
  ١.بلكه منظور اتحاد جبهه اي سياسي بود، يعني تشكيل صف واحد در مقابل دشمن غارت گر

  
  

                                                 
  29ررسي اجمالي نهضت هاي اسالمي درصد ساله اخير،ص مرتضي مطهري،ب -  1
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  نتيجه گيري 

هاي بسيار سياسي سيد جمال الدين اسدآبادي داراي ويژگي  –به طور كلي نهضت فكري 
مثبت و ارزنده اي بود و به همان دليل ، تاثير عظيم و عميقي در زندگي سياسي و حيات فكري 

عالوه بر ويژگي هاي شخصيتي و خصايل نيكوي . و معنوي مسلمانان در دوره معاصر داشت 
سيد جمال نظير روحيه كنجكاو ، حساس و ضد ظلم ، طبع انقالبي و آتشين ، اراده و همت 

، دانش و بينش و كنش عميق و وسيع ، وسعت مشرب و سعه صدر ، آزادگي ، زهد و عالي 
تقوي و سادگي و قناعت انقالبي ، نهضت او عميقا ريشه در متن دين و قرآن و سنت پيامبر 

نهضتي جامع و معتدل در ابعاد مختلف در برخورد با . صلي اهللا عليه و آله و سلم داشته است 
داخلي و نيز مسئله غرب و در سطح جهان اسالم و شرق كه توام با  انحطاط و عقب ماندگي

شناخت و شعور فراوان نسبت به مسائل و مشكالت مسلمين و دردهاي جوامع مسلمان ، آن هم 
  .به طور عيني و ملموس و از نزديك بود

او هم چون طبيبي دردمند و درد آشنا ولي پيامبر گونه ، خود به دنبال بيماران و ستم  
ديدگان مي رفت و با تكيه بر دين و فلسفه ، روانشناسي و جامعه شناسي ، تاريخ و فلسفه تاريخ 

مساله اساسي در تفكر سيد . ، سياست ، جغرافيا و مردم شناسي در صدد درمان دردها بود 
جمال تغييرات اجتماعي و علل و عوامل آن بود تا در اين راستا به درك و حل انحطاط و توسعه 

تگي جوامع مسلمان پرداخته و آنان را در مسير رشد و توسعه و ترقي و تعالي قرار دهد و از نياف
اين جهت او پايه گذار مكتب نويني در نوسازي و توسعه سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و 

  . فرهنگي نيز بود 
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  1معصومه اكبري
  زندگي زراره بن أعين و جايگاه وي در حديث شيعه   

  چكيده

پايگاه هاي نشر مواريث حديثي شيعي بوده است و خاندان حوزه كوفه يكي از 

جزء كارشناسان حديث اين حوزه بوده و » زراراه بن أعين«و خصوصاً » أعين«

نقش  8888وي به عنوان صحابي خاص صادقين. شاگردان زيادي را پرورش داده است

  .كليدي و اساسي در نشر روايات ايشان داشته است

ه اول بوده و به علت انجام خدمات بي شمار به شيعه زراره جزء اصحاب اجماع طبق

از اين رو اخبار مذموم و جعلي چندي در مورد . مورد طعن و حسادت غلّات قرار گرفت

  .وي منتشر شد كه با دفاع امامان شيعه از اين شخصيت رفع ابهام گرديد

ضرورت اين تحقيق بدين جهت است كه، حول شخصيت وي از لحاظ فردي و 

. ي او انجام گرفته است تا رفع ابهامات از اين شخصيت بزرگوار حديثي گردداجتماع

بيش از دو هزار حديث در ... همچنين از آنجا كه از وي در حوزه فقه، كالم، اخالق و

كتب اربعه شيعه است، پژوهشي در مورد جايگاه وي در روايات موجود شيعه انجام 

  .ه شيعه و ديگر مدارك متقدم مشخص شودگرفته تا تعداد روايات او در جوامع اربع

طبقه بندي و موضوع يابي روايات زراره جهت آشكار شدن دامنه فعاليت او در 

ازديگر موارد .... زمينه حديث و ميزان تبحر وي در برخي علوم ديني چون فقه، كالم و

  .اين تحقيق است

  
  زراره،آل أعين، روايات، مدح، ذم، حديث، شيعه :كليدواژه

                                                 
 )1392رتبه سوم در فراخوان آثارپژوهشي ( 3مدرسه علميه پيروان حضرت زهرا. آموخته سطح دو دانش . ١
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  قدمهم

با حمد و ستايش ايزد منّان و درود  وصلوات بر نبي رحمت و ختمي مرتبت حضرت 
و فرزند برزگوارش صادق  7طاهرينش خصوصاً حضرت باقر :و اهل بيت6محمد

  .كه خزانه داران علم و شارح وحي الهي و احياگران سنت نبوي هستند 7القول، امام جعفر
قرآن كه مجموعه تعاليم الهي به انسان و  در حديث ثقلين بعد از6نبي مكرّم اسالم

تشكيل دهنده بناي فرهنگي متعالي است، عترت خود را به عنوان بنيان استوار و قديم اين بناء 
نمود كه تمسك به اين دو سبب هدايت و دومين مرجع شناخت احكام و عقايد اسالمي معرفي 

  .گرددبشر مي
ن علم الهي بوده و چون شايسته بر دوش وارثا :بنا بر عقيده شيعه، ائمه معصومين

كشيدن رسالت تبلبغ پيامبرند، آگاه ترين امين ترين و صادق ترين افراد امت به فرهنگ ديني 
حجت شرعي 6پس قول و فعل آن ها همانند قول رسول اكرم. و تعاليم الهي رسول خدايند

  . است
امت و صحابه راستين، ، عالمان دين و فقهاي  7امامان معصوم6پس از عترت پيامبر 

  .نقش اساسي در تحكيم پايه هاي فرهنگ ديني و ترويج آن ميان نسل ها و عصر ها دارند
شناخت اين عالمان و فقيهان متعهد و امين شيعي كه در پايداري و استحكام فرهنگ 

از  .گرددسبب اعتماد به ايشان و روايات منقول از آن ها مي. اسالمي نقش ارزنده اي داشته اند
زراره بن «توان به ميان اين شخصيت هاي گرانقدر و چهره هاي درخشان حديث شيعه مي

  .كه از خاندني اهل علم و فضليت بود، اشاره نمود» أعين
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  زندگي زراره بن أعين

« بوده نام او 8از راويان و اصحاب خاص امام باقر و امام صادق» زراره بن أعين شيباني«
  .دانسته اند 4»اباعلي«و برخي  3»ابوالحسن« كنيه او را  2.باشداو  مي  و زراره لقب 1»عبد ربه

 150سال والدت او را هيچ يك از شرح نويسان بيان نكرده اند اما تاريخ وفات او را سال
سال سن داشته  70بيان داشتند و گفته شده در زمان وفات  6هجري 148و برخي  5هجري
  8.موطن وي كوفه بوده است 7.است
است كه بنا بر نقل، غالمي رومي بود و در جنگ مسلمانان و » أعين بن سنسن«ر زراره پد

روميان اسير شد و مردي از بني شيبان از حلب او را خريداري كرد و به عنوان پسر خوانده اش 
  9.برگزيد

طبق آنچه از  10پرداختندفرزند بود كه تمامي آن ها به نقل حديث مي 7يا  6زراره داري 
آيد زراره و خانواده او ابتدا بر مذهب عامه بودند و سپس به تشيع گرايش رجالي برمي كتب
  11.يافتند

  منزلت  زراره از نظر ائمه و رجال نويسان

  7منزلت زراره نزد امام باقر - 1

                                                 
، چاپ اول، 1379محمد بن اسحاق بغدادي، الفهرست دارالفكر، ترجمه محسن  ابوالقاسمي، تهران، انتشارات دارالمعرفه، .  1
 .276ص
 .314، ص1331محمد بن حسن طوسي، الفهرست، ترجمه جواد قيومي، قم، مؤسسه نشر الفقاهه، .  2
 .133، ص1325احمد بن محمد، زراري، رساله، ترجمه محمد رضا حسيني، قم، سازمان تبليغات اسالمي، .  3
 .275همان، ص.  4
رجم موسي شبير زنجاني، قم، موسسه نشر اسالمي، ابوالعباس احمد بن علي نجاشي، فهرست اسماء مصنفي الشيعه، مت.  5

 .460،رقم 1330
 .46، ص1345كمال موسوي، تهران، دارالتعارف مطبوعات، : محسن امين، اعيان الشيعه، مترجم.  6
 .136احمد بن  محمد زراري، همان، ص.   7
 .96، ص2، ج1326علميه، عبدالمعطي قطبي، قم، دارالكتب : محمد بن عمر، عقيلي، صعقاء العقيل، مترجم.  8
 .209محمد بن حسن طوسي، همان، ص.  9
 .136همان، رقم . 10
 .96، ص2قلعچي، ج: عقيلي، صغفاء العقيلي، مترجم. 11
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آيد كه وي امين و مورد اعتماد امام از برخي روايات منقول از زراره بن أعين چنين برمي
 . بوده است 7پنجم

  77771زراره از شاهدان كتاب جامعه اميرالمؤمنين. 1- 1

موفق به ديدن كتاب جامعه كه به امالي حضرت 7او به فرمان امام محمد باقر
كه روايت آن در متن موجود است  به علت  2.است، شد 7و خط اميرالمؤمنين 6رسول

  .طويل بودن در اينجا از ذكر آن خودداري كرديم

  7مام محمد باقرزراره يار و مالزم ا. 2-1

شب هاي زيادي را در مسجد الحرام، با امام : در سير آموختن فقه و حديث اهل بيت
خوابيدن در مسجد «: گفتم7به امام  باقر:كندبه صبح رساندم؛ چنانچه خود نقل مي 7باقر

من » مسجد النبي و مسجد الحرام: مانعي ندارد، مگر در دو مسجد« :امام فرمود» رواست؟
پرداختم و ي چه بسيار شب ها كه در مسجد الحرام خدمت شما به درس وحديث ميول«:گفتم

خوابيدن، در آن قسمتي كراهت « :فرمود7امام باقر» !رفتيمبعد از خستگي هردو به خواب مي
رسميت داشت؛ اما در اين قسمتي كه ديگران به مسجد 6دارد كه در زمان رسول خدا
  3».الحرام افزوده اند، مانعي ندارد

  7منزلت زراره نزد امام جعفرصادق -2

  ::::راوي امين احاديث صادقين. 2- 1

خداوند زراره بن أعين را رحمت « :فرمود7امام صادق: گويدمي» ابراهيم بن عبدالحميد«
  4».رفتاگر او و امثال او نبودند چه بسا احاديث پدرم از بين مي. كند

   7ر  امام صادقبرجستگي علمي زراره نسبت به ديگران در نظ. 2-2

                                                 
 . 94، ص7محمد جواد فقيه، قم، د ارالكتب االسالميه، بي تا، ج: محمدبن يعقوب كليني، الكافي، مترجم.  1

 .94، ص7، ج1347جواد فقيه،  محمد بن يعقوب كليني، الكافي، ترجمه. 2
 .370، ص3همان، ج.  3
 .217استرآبادي، رقم : محمد بن حسن طوسي، اختيار معرفه الرجال، مترجم.  4
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با اشراف به فقاهت وي، او و ديگر يارانش را براي مباحثه با علماي 7حضرت امام صادق
اگر بتوانيد اصحاب مرا در « :فرمودنمود و با صراحت به مخالفان ميديگر مذاهب انتخاب مي

  1»مباحثه علمي شكست دهيد چنان است كه مرا شكست داده ايد
يزان اعتماد زياد حضرت به اصحاب خاص به ويژه زراره و نشان دهنده م 7فرمايش امام

آشكار نمودن برتري علمي آن ها نسبت به ديگران و عجز و ناتواني دشمنان در مقابله و مباحثه 
  .است

  7777منزلت زراره نزد امام موسي كاظم - 3

« :حضرت فرمود.نام زراره به ميان آمد7777در محضر امام كاظم« :گويد»ابن منصور واسطي«
] شفاعتش خواهم كرد و به من عطا خواهد شد. [روز قيامت او را از خدا خواهانم! خدا سوگند به

  2».داشتزراره بن أعين به خاطر خدا، دشمنان ما را دشمن و دوستان ما را دوست مي! واي برتو

  7777منزلت زراره نزد امام رضا -4

از حضرت پرسيد » ن حبيبيحيي ب«وقتي . نهادندواالي زراره را ارج مي مقام7هشتمامام 
پنجاه و يك « :سازد چيست؟ امام فرمودكه بهترين چيزي كه انسان را به خدا نزديك مي

» اين روايت زراره است« :گويدوي در پاسخ مي. ركعت، نمازهاي واجب و نافله هاي آن است
  3».آيا كسي را سراغ داري كه از او بهتر و بيشتر حق را آشكار كند« :فرمايدمي7امام

  منزلت زراره نزد علماي معاصرش - 5

سر » زراره«كه خود از فقهاي آن زمان بود نسبت به مقام منزلت علمي » جميل بن دراج«
به راستي مجلس و محفل «: گويدبه او مي» محمد بن ابي عميد«تعظيم فرود آورده و وقتي 

ما در مقابل زراره بن ! ندبه خدا سوگ« :گويددر پاسخ مي» .علمي شما بس آراسته و مغتنم است
  4».أعين مانند كودكاني در مقابل معلم بوديم

  

                                                 
 .همان.  1
 .76صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، ترجمه حميد رضا شيخي، ص.  2
 .442، ص3محمد بن يعقوب كليني، الكافي، ترجمه محمد جواد فقيه، ج.  3
 .213محمد بن حسن طوسي، اختيار معرفه الرجال، ترجمه استرآبادي، ص. 4
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  منزلت زراره نزد علماي رجال - 6

را صادق ترين و فاضل ترين افراد عصر خود خوانده و وي را » زراره«نيز » شيخ طوسي«
  معروف بن فربود، بريد بن معاويه، : برشمرده است كه شامل 1»اصحاب اجماع دسته اول«جزء 

  2.باشدابوبصير ليث بن بختري، فضيل بن يسار، محمد  بن مسلم طائفي و زراره بن أعين مي

  اوضاع سياسي عصر زراره 

هجري قمري بود با  150تا  80زراره بن أعين در طول حيات خود كه تقرياً بين سال هاي 
و بني عباس در طي اين مدت يازده خليفه از بني اميه . فراز و نشيب هاي سياسي روبرو بود

  . حكومت كردند
آغاز شد و با حكومت  82در سال » عبدالملك بن مروان«دوران حيات زراره با حكومت 

معاصر با حكومت ده خليفه اموي و دو  7صادقامام . به پايان رسيد 148منصور در سال 
ت از مسايلي كه جو خفقان حاكم بر حكوم. بوده است» سفاح و منصور دوانيقي«خليفه عباسي 

تعيين پنج نفر به عنوان وصي پس از خود،  در7صادقدهد، وصيت امام عباسي را نشان مي
پنج نفر را به اين ترتيب به عنوان 7امام. است 7به منظور حفظ جان امام موسي كاظم

ابوجعفر منصور داونيقي، محمد بن سليمان، عبداهللا و موسي بن : وصي معرفي كرده است
فقط در زمان انتقال خالفت امويان به عباسيان، دوران  7م صادق، و حميده همسر اما:جعفر

حكومت سفاح، نيز سه سال آخر پاياني حيات پر بركتشان كه منصور شهر بغداد را بنا كرد 
بداجا رفت تا حدودي آزادي عمل داشتند و در ديگر دوران، تحت فشار حّكام اموي و عباسي 

  3.بودند

 

 

                                                 
شود كه فقها اجماع و اتفاق به صحيح بودن خبر آن ها داشته و به در اصطالح به كساني گفته مي: اصحاب اجماع.  1

 .309، ص1325كنند؛ حسن بن  يوسف حلي، خالصه االقوال، مترجم جواد قيومي، قم، نشر فقاهه، روايتشان عمل مي
 .213محمد بن حسن طوسي، اختيار معرفه الرجال، ترجمه استرآبادي، ص.  2
 .278، ص2، ج1371رسول جعفريان، حيات فكري و سياسي امام شيعه، .  3
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  رهاوضاع فكري و فرهنگي عصر زرا

بااين خفقان حاكم بر جامعه و تعداد اندك ياران حقيقي مسلماً شرايط قيام مسلحانه به 
در جهت خنثي :سود مكتب تشيع نخواهد بود؛ لذا روش هاي اتخاذ شده از سوي اهل بيت

سازي نقشه ها و سياست هاي خلفا و نيز تحكيم، ترويج و تبليغ مذهب حّقه تشيع در ميان 
ن به بستر سازي فرهنگي و علمي مشغول شدند؛ براي ياران و اصحاب ايشا. مسلمانان بود

نمودند، اصحاب را از معاشرت و مراجعه به خويش چهره حاكم جبار و ستم گر را توصيف مي
به دليل فشارهاي حكام بر شيعيان استفاده از تقيه به عصر . داشتندآنان برحذر مي

ين اصل واليت، امامت و نشان دادن جايگاه ايشان هم چنين به تبي. گددباز مي:صادقين
واكنشي در مقابل بني عباس  :ممتاز آن به شيعان و مصادقين واقعي و انحصاري اهل بيت

  1.رسدهستيم و وراثت با وجود فرند دختر به عمو مي :گفتند ما اهل بيتبود كه مي

  نقش زراره و آل أعين در تاريخ

اين شهر با انتقال مركز خالفت از . يث شيعه بوديكي از مهم ترين مراكز حد» كوفه«شهر
فرهنگي شيعه  –يكي از كانون هاي سياسي » 7حضرت علي«مدينه به كوفه در زمان 

اهتمام : دارد و حضرات معصومين:شناخته شد كه سهم بسزايي در تبليغ و نشر تعاليم اهل بيت
  .خاصي به اين شهر داشتند

هستند، كوفه به رغم متأثر بودن از اختالفات و  در درجه اول كوفي7راويان امام صادق
  . چند دستگي ها به مركزي شيعه شهره بود

خاندان ها و خانه هاي مختلفي در اين شهر به كار نشر حديث و آموزش ديني اشتغال 
داشتند، آنان با امامان عصر خود ارتباط داشتند و در حوزه نگهداري، اصالت سنجي، طبقه 

  .فعاليت داشتند 7ات به خصوص در زمان امام صادقبندي و تدوين رواي

                                                 
 .4، ح242، ص2محمد بن يعقوب كليني، كافي، ج.  1
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اين اقدامات به گونه اي بود كه علم و دانش در ميان آن ها شكل توارث به خود گرفته و 
- مي» آل أعين«كه بزرگ ترين و معروف ترين آن ها . همه اعضاي خاندان در آن سهيم بودند

  .باشد
  .باشدمي» أعين آل«دو علت مهم ضامن اين بزرگي و معروفيت براي  
  .بودند: تعداد افرادي كه در اين خاندان كه در خدمت ائمه طاهرين -1
: خدمات علمي ارائه نموده و در محضر اهل بيت» آل أعين«طول مدت زماني كه  -2

. بودنداين خاندان به مدت دو قرن نسلي پس از نسل ديگر عهده دار آموزش و ترويج حديث بود
  1.گرديند :نان جزء ياران مخصوص صادقينبه وري كه بسياري از آ

  
  
  

  سيماي زراره در آينه روايات

همواره مورد توجه 8به عنوان راوي امين و راستگوي صادقين» زراره«روايات شخصيت  
  :در مورد وي رواياتي وجود دارد كه به دو دسته قابل تقسيم هستند. دشمنان اسالم بود

  .است» زراره«و ستايش دسته اول رواياتي كه ناظر به مدح . 1
كه در اين قسمت به عنوان . است» زراره«دسته دوم رواياتي كه ناظر به ذم و سرزنش. 2

  .كنيمنمونوه به دو حديث در زمينه مدح زراره اشاره مي

  روايات مدح. 1

  زراره از اهل بهشت. 1- 1

سامي اهل بهشت اسم تو در ا! اي زراره« :به او  فرمود 7از زراره نقل است كه امام صادق 
-اسم من عبد ربه است و  ليكن لقبم زراره مي. فدايت شوم! بلي« :پس گفتم» .بدون الف است

  2».باشد

                                                 
 .191احمد بن محمد، زراري، رساله، ترجمه محمد رضاحسيني، ص.  1
 .208محمد، زراري، رساله، ترجمه محمد رضاحسيني، رقم احمد بن .  2



36� 

 

 

  فقاهت زراره . 2-1

نقل شده است؛ چنان كه 8از قول صادقين» زراره«روايات بسياري در بيان مقام واالي 
اگر كسي بر « :د او فرموددر مور7در مناظره فرد شامي و زراره در مسائل فقهي، امام صادق

  1»اصحاب من غلبه كند پس برمن غلبه نموده است

  روايات ذم  -2

نقل شده است، روايات ديگري در مقام ذم آمده است » زراره«درمقابل رواياتي كه در مدح 
  :بريمكه به سه گروه تقسيم شده است كه به طور اجمال آن ها را نام مي

  ز سوي زرارها 7عدم شناخت امام  هفتم ) الف
  انحرافات مذهبي زراره) ب
  7سرزنش زراره از جانب امام صادق) ج

چنين » ;آيت اهللا خويي«شود بنا به گفته با تأملي كه در سند روايات ذم به زراره مي
  گردد كه اكثر آن ها از جانب معصوم روايت نشده است و ضعيف هستند؛ چرا كه در آشكار مي

  
د مجهول الحال وجود دارد كه توسط علماي رجال توثيق نشده سند بسياري از آن ها افرا

  2.اند
  داليل وجود روايات نكوهش آميز در مورد زراره

  .قابل اثبات است 7رواياتي كه صدور آن ها از جانب معصوم. 1
  .رواياتي كه از جانب معصوم صادر نشده است. 2

درپاره اي از روايات،  7صادق با توجه به فرمايشات امام: توان گفتدر مورد دسته اول مي
ايشان علت نقل روايات نكوهش آميز را حفظ وجود زراره و دفع شر دشمنان از او را عمل به 

  3.تقيه دانسته اند

                                                 
 .219همان، رقم .  1
 .255، ص4ابوالقاسم خويي، معجم و رجال الحديث، ترجمه حميد ضا شيخي، ج.  2
 .431محمد  بن حسن طوسي، اختيار معرفه الرجال، ترجمه استĤبادي، رقم .  3
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كه به معني خودداري از . تقيه يكي از روش هاي عقاليي رايج در ميان ملل و نحل است
و تأييد پيامبر » عمار ياسر«عمل  باشد، در اسالم نيز باافتادن به دام خطر و مهلكي مي

 سپري براي حفظ جان مسلمانان در مواقع خطر شناخته شد و به گفته معصومين 6اسالم
  1.جزء دين و آيين اسالم واقع شد :

اما دسته دوم، روايات كه به صورت مرسل و يا ضعيف السند هستند از جانب غلّات و 
شبهه و اختالف نقل شده است كه به واسطه  منحرفين مذهبي به منظور فتنه انگيزي، ايجاد

  2.اين روايات، بزرگاني چون زراره مورد طعن و تكفير امام قرار گرفته اند

  حيات علمي زراره

و همزماني آن با انتقال قدرت از بني اميه به بني عباس، عصري حساس 8عصر صادقين
زمان نهضت ترجمه شكل در اين دوره . باشددر حوزه علم و فرهنگ در ميان مسلمانان مي

گرفت و علوم و اطالعات فراواني در زمينه؛ طب، منطق، فلسفه، نجوم، رياضيات و رشته هاي 
  3.ديگر از يونان و ديگر مناطق وارد جامعه اسالمي شد
وي با دقت نظر، سخت كوشي و استعداد . زراره شخصي عالم، متكلم، اديب، شاعر وفقيه بود

 :به بعد مسافت بين كوفه و مدينه توانست در مكتب معصومينوافر، همت بلند و باتوجه 
  .نقل كند :پرورش يابد و قريب به دو هزار حديث را بدون واسطه از زبان صادقين
پرداخت و از تفرقه ميان اما با توجه به توان علمي خود هچ وقت به مجادله و مباحثه نمي

استدالل و سخنِ قاطع و سليس وي باعث پرداخت، اما هرگاه به بحث مي. اصحاب گريزان بود
  4.شد تا طرف مقابل مقهور شودمي

  :شيوه هاي كسب علم زراره از صادقين

  :پرداختمي :زراره به سه طريق به كسب علم و معرفت از صادقين

                                                 
 .52، ص1363علي  تهراني، تقيه در اسالم، .  1
 .97، ص1370جيد معارف، پژوهشي در تاريخ حديث شيعه، م.  2
 .303، ص4ويل دورانت، تاريخ تمدن، ترجمه محمد آرام، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، بي تا، ج.  3
 .249محمد بن حسن طوسي، اختيار معرفه الرجال، تجمه استرآبادي، رقم .  4
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حضور درمجالس عمومي درس فقه و حديث آن بزرگواران كه مانند ديگران به استماع . 1
  .نمودي موارد پرسش ميدرس پرداخته و در بسيار

بهره جستن از مالقات هاي خصوصي با امامان بزرگوار كه راحت تر پاسخ مطالب و . 2
  . نمودپرسش هاي مهم و اختصاصي خود را دريافت مي

شيوه ديگر او در هنگام عدم دسترسي به امام ارسال نامه يا فرستادن افراد خاص مورد . 3
  1.علم و حديث بوداطمينان به محضر امام، براي كسب 

  شيوه زراره در ضبط احاديث

زراره عالوه بر تالش مجدانه براي فراگيري حديث در ضبط و نگهداري آن ها نيز سعي 
نوشت تا مبادا به او سخنان آن بزرگواران را به دقت در لوحي كه همراه داشت مي. فراوان داشت

  دست فراموشي سپرده شد

  آثار علمي زراره  

ين در عصر خود در بيشتر علوم سرآمد بوده است و در رشته هاي علوم اسالمي زراره بن أع
اما در كتب رجالي . چون قرائت، فقه، حديث، كالم و همچنين در ادبيات و شعر مهارت داشت

وكتاب  2»االستطاعه و الجبر«شرح حال نگاران كتاب . آثار زيادي از او ذكر نشده است
  4.داننداره ميرا جزء آثار علمي زر3»العهود«

در رشته فقه و حديث كتابي از زراره در دسترس نيست، اما احاديثي كه وي راوي آن ها 
موجود است، 5»مسند الزراره«رسد در كتاب بوده و تعداد آن ها به بيش از دو هزار حديث مي

                                                 
 .213همان، رقم .  1
 .463ي الشيعه، ترجمه موسي شبير زنجاني، رقم نجاشي، فهرست اسماء مصنف.  2
 .همان.  3
 .463همان، رقم . 4
 ، مقدمه 1321بشير مازندراني،مسند زراره بن أعين، قم، موسسه نشر اسالمي،.  5
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دث در برهه باشد، چه بسا بسياري از آن ها بر اثر حواالبته اين تمام احاديث منقول از زراره نمي
  1.هاي مختلف زماني از بين رفته است

  نقش زراره در احاديث صادقين

روشن شود ابتدا بايد تعريفي از حديث  :براي اينكه نقش زراره در احاديث صادقين
  داشت و سپس نگاهي به وضعيت حديث در آن زمان پرداخت

  معناي حديث

حديث در لغت به . دهيمر ميابتدا معناي لغوئي و اصطالحي حديث را مورد توجه قرا
به معني سخن و خبر، احاديث و حدثان : نو، تازه، جديد، چيز تازه، حداث و حدثاء جمع: معناي

 :جمع، علم حديث در اصطالح علمي است كه به اخبار و اقوالي كه از پيامبر اسالم و ائمه
  2.پردازدنقل شده است مي

  7نگاهي به وضعيت حديث در عصر صادقين

دوره ابتدا : توان به چهار دوره كلي تقسيم كردحديث شيعه در عصر حضور را مي تاريخ
 و8،دوره امام كاظم و امام رضا8، دوره صادقين7صدور حديث تا زمان امام سجاد

  . :دوره سه امام آخر
اوج تاريخ حديث شيعه و تأثيرگذارترين دوره در حيات تاريخ حديث 8عصر صادقين

دوره، اين دو بزرگوار آزادي بيشتري جهت ترويج فرهنگ و مذهب شيعه در اين . باشدشيعه مي
  3.ايشان عالوه بر تدريس حديث و عقايد شيعه به تربيت شاگردان زيادي نيز پرداختند. داشتند

  7777حديث در عصر صادقين

ماشاهد كثرت راويان و محدثان شيعي و حتي غير 8در زمان امام باقر و امام صادق
اين كثرت نقل، مرهون تالش بسيار و .اين دو بزرگوار نقل حديث كرده اند شيعي هستيم كه از

                                                 
 .152معارف، پژوهشي در تاريخ حديث شيعه، ص.  1
 .351، ص1371محمد بهشتي، فرهنگ فارسي اميد، .  2
 .152در تاريخ حديث شيعه، ص مجيد معارف، پژوهشي.  3
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هم چنين ترغيب ها و تشويق هاي آن حضرات در زمينه حديث و هم چنين صادر شدن حكم 
  . باشدحكومتي از سوي عمربن عبدالعزيز مبني بر جواز و بلكه امر به كتابت حديث مي

را كه از آن حضرت نقل حديث كرده اند  7شيخ طوسي در رجال خود اصحاب امام باقر
   1.نفر ذكر كرده است 3223را نيز  7مرد و زن برشمرده است و اصحاب امام صادق 463

  8مجالس درس صادقين

دو گونه مجلس جهت القاي درس 8تاريخي در زندگي صادقين - باتوجه به شواهد روايي
مخاطبين ايشان به شرايط و 8وجود داشته است كه انتخاب هريك از آنها براي صادقين

  :از جمله. سياسي و اجتماعي بستگي داشت

با مردم و 8بر طبق پاره اي از شواهد، مالقات هاي عمومي صادقين :مجالس عمومي. 1

» مسجد نبوي«. نيز القاي خطب و مواعظ از سوي آنان بيش تر در يكي از اين مراكز بوده است
و  فقهاء در مسجد نبوي به تشكيل حلقه هاي درس بنا به قرائن تاريخي در آن زمان محدثان 

  2.پرداخته انداقدام كرده و به نقل حديث يا صدور فتوي مي

آن دو بزرگوار به صورت جمعي يا فردي در خانه ي خود،  :حلقه درسي در منزل.1- 1

  3.داده اندبوده و به سؤاالت آن ها پاسخ مي –شيعه و غير شيعه  –پذيراي مراجعين 

از حج و مواقف آن در جهت تماس با 8صادقين :ارها و مناظره ها درحجديد.2-1

فلسفه اين . كرده اندخواص ياران خود و حتي ديدار با مخالفان مذهب، استفاده هاي زيادي مي
  4. عمل، كم شدن كنترل هاي حكومت در اين ايام بوده است

و احياناً منظور از مجالس خصوصي، نشست ها، مالقات ها  :مجالس خصوصي. 2

اجتماعاتي است كه آن دو بزرگوار به طور فردي يا جمعي با شيعيان خود به ويژه خواص ياران 

                                                 
 .4، ح242، ص2، ج1330محمدبن يعقوب كليني، الكافي، ترجمه علي اكبر غفاري، بيروت، دارالتعارف، .  1
 .234معارف، همان، ص. 2
 .66-72، صص47محمددباقر مجلسي، بحاراالنوار، ج. 3
 .66-72، صص47محمددباقر مجلسي، بحاراالنوار، ج . 4
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اين . داشته اند -بدون نياز به رعايت برخي مالحظات سياسي، برخالف مجالس عمومي –خود 
  1.شدگونه جلسات اكثراً در خلوت ها، زوايا و به صورت غيررسمي برگزار مي

  در برخورد با اصحاب 8ادقينشيوه آموزشي ص

-اين دو بزرگوار با توجه به استعداد و جنبه اي كه در هركدام از اصحاب خود مشاهده مي

ابان «به  7به عنوان مثال امام باقر. آوردندنمودند به تقويت همان بعد در شخصيت او روي مي
به پاره 7امام صادق اجازه داد تا در مسجد بنشيند و براي مردم فتوي دهد و نيز» بن تغلب

اي از ياران خود اصول بحث و مناظره را تعليم نموده و به آنان اجازه داد تا با مخالفان مذهب به 
  2...زراره، هشام بن حكم، ابان بن تغلب، هشام بن سالم، حمران و : مناظره برخيزند، از جمله

  مقابله با انحرافات فكري  حديث در جامعه

بايد بدان توجه نمود، فعاليت هاي دفاع اين 8حديثي صادقيننكته ديگري كه در عصر 
. باشددو بزرگوار در مقابله با تبليغ و ترويج مذاهب اربعه فقهي، كالمي و نيز ادعاهاي غلّات مي

در اين دوران بازار فقه پر رونق بود و تكاپوي گسترده اي در زمينه مسايل فقهي شكل گرفته 
مالك، ابوحنيفه، شافعي و ابن حنبل در تبليغ، ترويج و نيز  :رؤساي مذاهب اربعه چون. بود

اضافه بر مكاتب مختلف فقهي، فرقه هاي منحرف . توسعه مذهب و فقه خود سعي بليغ داشتند
نيز ... كالمي؛ غلّات، مرجئه، زنادقه، معتزله، كيسانيه، خوارج، جبريه، مفوضه، زيديه، اسماعيليه و

  .ودنددر اين دوران مشغول فعاليت ب
. ناگريز به مقاومت و دفاع بودند :در برابر حضور و فعاليت اين فرَق، اهل بيت

آگاه نمودن شيعيان و هشدار به آن ها درباره اين افكار و اعمال : بر دو محور8صادقين
مسموم و امر به حذر بودن از آن ها؛ مبارزه مستقيم از منحرفين و از صحنه خارج نمودن آنان 

  3.كردندبله ميبا ايشان مقا

                                                 
 .236، ص1377خ عمومي حديث، قم، انتشارات كوير، مجيد معارف، تاري. 1
 .328محمد بن حسن طوسي، اختيار معرفه الرجال، ترجمه استرآبادي، رقم . 2
 .5، ص1385ابوالحسن  فدوي قرايي، نگاهي به وضعيت حديث در عصر صادقين، .  3



42� 

 

 

نقل شده كه در آن ها شيعيان را از :در باب محور اول، رواياتي از حضرت معصومين
. برخي از فرق چون مرجئه و غالت و از برخي از افراد چون مغيره بن سعيد برحذر داشته اند

با فرقه هاي مخالف معاشرت نكنيد خدا آنان را لعنت كند؛ خداوند « :فرموده اند7امام صادق 
  1».همه اين ملت هاي كفر و شرك را لعنت كند كه بندگي آنان اساس خدايي ندارد

توان به مناظرات گسترده آن ها در عرصه مي8در باب محور دوم فعاليت هاي صادقين
  .پرداختندبه مناظره مي:هاي مختلف يا شاگردان ايشان اشاره كرد كه به دستور ائمه

فرهنگ شيعي سبب شد كه اين مكتب با نام امام  اقدامات اين دوبزرگوار در غني سازي
كه زمينه فعاليت وي گسترده تر از پدرشان بود، اشتهار يابد و مذهب شيعه را مكتب 7صادق

  2.جعفري و شيعه اثناعشري را شيعه جعفري بخوانند

  احاديث زراره در جوامع اربعه

ات اين كتب با كلمه دهد كه بسياري از روايمالحظه مطلع روايات كتب اربعه نشان مي
، براي شاگردان خود ميداني 8شود و اين حكايت از آن دارد كه صادقينشروع مي» سألت«

از جمله . از تحقيق و پژوهش باز نموده و خود بر كيفيت رشد علمي آنان نظارت داشته اند
بارت به آن ها اهتمام داشته و در آن ها به تربيت شاگرد پرداخته اند، ع8علومي كه صادقين

  3.علم حديث، علم تفسير در قرآن كريم، علم كالم، علم فقه و ساير علوم ديگر: اند از
  
  

  احاديث زراره در الكافي

پردازد و جمع آوري روايات نقل شده از زراره مي» كليني«در بازنگري احاديث كتاب الكافي 
ابواب آن در كه تعداد  آن بالغ بر ششصد و هفتاد حديث است كه در سي و سه كتاب و 

  .موضوعات مختلف بيان شده است
                                                 

 .6، ح410، ص2محمد بن يعقوب كليني، كافي، ترجمه علي اكبر غفاري، ج.  1
 .148، ص139ميد فالحتي،بررسي زندگي وشخصيت زراره، ح.  2
 .185-193، صص1386قم، انتشارات شيعه شناسي، ) تا قرن پنجم هجري( نحله غروي نائيني، تاريخ حديث شيعه . 3
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باشد ومابقي در كالم در دو جلد قريب به هشتاد درصد احاديث زراره در الكافي، فقهي مي
است و ... اوليه الكافي، احاديث اعتقادي در موضوعات توحيد، ايمان وكفر، نبوت، امامت، معاد و 

  1.است :برخي تاريخي و اخالقي و سيره ائمه

  ث زراره در من اليحضره الفقيهاحادي

است كه احاديث فقهي بر حسب فروع آن » من اليحضره الفقيه«دومين كتاب از كتب اربعه 
شيخ صدوق در اين كتاب از احاديث زراره بهره جسته و به نقل آن ها . دسته بندي شده  است

وارد شده كه  دويست و بيست حديث از زراره» من اليحضره الفقيه«در كتاب . پرداخته است
بيشترين روايات در اين كتاب به ترتيب مربوط به موضوعات نماز، حج، . يازده آن تفسيري است
  2.ارث، ازدواج و طالق است

  احاديث زراره در تهذيب االحكام

يكي از چهار كتاب اصلي و مراجع حديثي متقدم شيعه است و مرجعي » تهذيب«كتاب 
ونه اي كه در ميان بيست كتاب از جمع بيست و سه كتاب به گ. باشدبراي فقها و محدثان مي

دراين كتاب تعداد انگشت . هفتصد و هفتاد روايت از راره وجود دارد» تهذيب االحكام«فقهي، 
شماري احاديث تاريخي و اخالقي وجود دارد و روايت تفسيري آن مربوطه به تفسير بعضي از 

بيشترين روايت به ترتيب در كتاب هاي . شدباآيات االحكام است كه قريب به بيست مورد مي
  3.صاله، طهارت، طالق، نكاح، زكات و حج است

  

  4.احاديث زراره در االستبصار فيما اختلف من االخبار

كه چهارمين كتاب از كتب اربعه بوده و جزء مهم ترين » شيخ طوسي«اثر حديثي ديگر 
ادات، معامالت و بقيه ابواب فقهي با عب, در اين كتاب كه در سه جزء. باشدكتب حديثي مي

                                                 
 .1388نرم افزار گنجينه روايات نور، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، . 1
 .1388ركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسالم، قم، ر، م.نرم افزار گنجينه روايات نو.  2
 .همان.  3
 .همان.  4
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استفاده از كتاب تهذيب تأليف يافته است و در آن تعدادي از احاديث تهذيب آورده شده كه با 
اين كتاب در بيست . هم اختالف دارند و شيخ طوسي، طبقه جمع آن ها را يادآور شده است
: كه به ترتيب موضوعات. موضوع تعداد سيصد و پنجاه و هفت حديث از زراره بيان شده است

نماز، طهارت، نكاح، طالق، زكات و حج بيشترين روايات موجود را در اين كتاب به خود 
شيخ » «كليني«اختصاص داده است و بايد گفت هريك از صاحبان جوامع كتب اربعه يعني 

   1و اقرار بر فقاهت وي متفق القولند» زراره«در صحت روايات » شيخ طوسي«و » صدوق

  ديث زراره در ساير كتباحا

همان طور كه قبالً ذكر شد احاديث نقل شده توسط زراره بيش از دوهزار حديث است كه 
احمد بن خالد برقي، » محاسن«كتاب : اين احاديث عالوه بر كتب اربعه در كتب ديگر مانند

ز يك آمده است كه بيش ا... شيخ مفيد و » امالي«محمد بن حسن صفار ، » بصائر الدرحجات«
چهارم احاديث زراره در كالم است و اين نوع روايات بيانگر اين است كه زراره متكلمي چيره 

در حوزه روايات تفسيري تقريباً در مورد تمام سور قرآن كريم در تفسير برخي . دست بوده است
» يتفسير عبياش«به طور مثال در كتاب . آيات الهي وايتي از زراره در كتب تفسيريي آمده است

  2.نقل شده است) از بقره تا كهف(سوره از قرآن كريم  17روايت از ايشان در باب تفسير  207
توان از وي به عنوان محدثي ياد نمود كه اهتمام ويژه اي به تفسير آيات الهي خصوصاً مي

آيات االحكام داشته است و نكات تفسيري كه براي او مبهم بوده رامستقيم از امام باقر و امام 
دريافت نموده » قلت له من قول اهللا عزّوجلّ«و » سألته«به صورت پرسشي با عبارت  7صادق
  3.است

                                                 
 .1388ر، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسالم، قم، .نرم افزار گنجينه روايات نو . 1
 .همان.  2
 .همان.  3
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  نتيجه گيري
زاره «. باشدمي» زراره بن أعين«اين تحقيق در مورد يكي از شخصيت هاي بزرگ اسالمي 

و » عبدربه« نام او. بوده است8از راويان و اصحاب خاص امام باقر و امام صادق» بن أعين
  .باشدزراره لقب او مي

او با شناخت كامل، عقيده و ايمان به گونه اي  در ترويج و حفظ آموزه هاي دين و جمع 
و نيز امامان 8داشت كه هميشه مورد توجه صادقينگام برمي :آوري احاديث اهل بيت

  .بود :معصوم
و نيز امام » .رفتاگر زراره نبود احاديث پدرم از بين مي«:فرمودند 7به طوري كه امام باقر

اين گونه سخن » .هركس كه زراره را درك كند گويي مرا درك كرده است« :فرمودند7صادق
  .دهدمي8ها نشان از منزلت زراره نزد صادقين

هجري قمري بود، يازده خليفه از  150تا  80در مدت حيات زراره كه تقريباً بين سال هاي 
  .بني عباس حكومت كردند
كدام از امامان و يارانشان آزادي بيان و نشر احاديث را نداشتند؛ فقط در در اين زمان هيچ 

در اين مدت كم و همچنين در . از آزادي بيشتري برخوردار بودند» عمربن عبدالعزيز«زمان 
ارتباط برقرار كنند وتمام مسائل و 8زمان انقراض بني اميه شيعيان توانستند با صادقين

  .بپرسند... نه هاي مختلف به خصوص در زمينه فقه، كالم ومشكالت زندگي خود را در زمي
و يارانشان قرار داشتند، زراره توانست بيش از نه هزار :در شرايط خفقان سياسي كه ائمه

در اين زمان چون حكام دولت به دنبال . را نزد خود ثبت و ضبط كند8حديث از صادقين
افراد باتوجه به عنصر تقيه به بدي ياد از اين  :اشخاص فرهيخته فرهنگي بودند ائمه معصوم

بنابراين احاديث بسياري وجود دارد كه .كردند تا ذهن دشمنان را از اين افراد منحرف كنندمي
ياد شده است تا جان او را در مقابل  :در آن از زراره به عنوان شخص خيانتگر به اهل بيت

  . دشمنان حفظ كنند
هي كافي، االستبصار، تهذيب االحكام و من اليحضره روايات زراره در كتاب هاي بزرگ فق

  .الفقيه موجود است كه باتوجه به موضوعات مختلف دسته بندي شده اند
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  1زهرا جوادي

  

  رويكرد حديثي جريان قرآن گرايان افراطي شيعه
 

  چكيده

 خرافات با آميخته و انحرافي جريان يك شيعه، افراطي گرايان قرآن جريان 

پي ايجاد تغييرات بنيادي در اصولي است كه پايه  است كه با ادعاي اصالح گري، در

نظريات و انتقادات اين جريان، به . هاي اعتقادي و ديني مردم را تشكيل مي دهد

و عدم نياز به سنت است و ) حسبنا كتاب اهللا(نوعي برگرفته از نظريه قرآن محوري 

 .اساس آن به زمان خليفه دوم برمي گردد

سلفي گري داشته كه توسط حنبلي ها و در ابتداي  اين جريان، ريشه در تفكرات

سيد اسد اهللا خرقاني، شريعت سنگلجي، . قرن چهارم هجري قمري پايه گذاري شد

از طرفداران اين جريان بوده و به تبليغ ضد شيعي و .. يوسف شعار، ابوالفضل برقعي و

، مي توان به از مباني فكري اين جريان . گسترش افكار سلفي در ايران همت گماشتند

فاصله گرفتن ايشان از مرجعيت رسمي ديني، ايجاد مناسبات مخصوص بين خود و 

مريدها و تشكيل حلقه هاي مذهبي، عدم پذيرش رهبري، گرايشات تساهل گرايانه و 

  . داشاره نمو... پلوراليستي و  

 دانسته، به شدت قرآن را دين هاي آموزه استنباط منبع در رويكرد حديثي، تنها

 نفي را سنت به بوده،  نياز حديث بي اعتنا و سنت نسبت به اساسا و قرآن گرا بوده

كرده و به دليل كنار نهادن سنت و رد روايات، دچار انحرافات بسياري شده و فتاواي 

، امامت، )ع(ائمه  عصمت شيعه، رجعت، ضروريات به غريبي داده اند، همچنين نسبت

ش سنت و حديث را به بيان فروعات، جزئيات و كم توجه بوده و نق... شفاعت و 

صحت و سقم احاديث را با عرضه . بازگشايي رازها و رمزهاي قرآني محدود كرده اند

                                                 
برگزيده استاني در پنجمين جشنواره عالمه (3مدرسه علميه پيروان حضرت زهرا. آموخته سطح دو دانش . ١

 )1391حلي 
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بر قرآن سنجيده و رواياتي را كه مخالف با ظاهر قرآن باشد، رد كرده و احتياجي به 

 .بررسي رجالي و سندي آن از لحاظ متن و مضمون نمي بينند

 ويكرد حديثي، قرآن گرا، افراطي، تجديد نظر طلب، سلفر: كليدواژه
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  مقدمه

جريان قرآن گرايان افراطي شيعه، يك جريان روشن فكري ديني است كه با پذيرش 
مدرنيته و عقالنيت جديد غرب به دنبال برچيدن دين از اجتماع بوده و سعي در وارد كردن 

اين جريان، به دنبال باز تفسير كردن دين  .مدرنيته با محوريت و عقالنيت غربي در جامعه دارد
است و با استفاده از اعتقادات انحرافي سلفي وهابي، از آموزه هاي تشيع گذر كرده و سعي در 

معروف است، ... حذف شيعه دارد و به عناوين ديگري مثل مستبصرين شيعه، قرآنيون جديد و 
ارزه با خرافات مطرح مي كرده است اوج آن در دوره رضاخان بوده و گزارشات خويش را طي مب

. و طرفداران آن اغلب از علماي شيعي بوده اند كه به عقايد تسنن و وهابيت گرايش يافته اند
جاي تعجب است با اين كه، اين اصالح ). اهل سنت، آنان را مستبصرين شيعه نام نهاده اند(

ديشه ايشان را تقويت و طلبان، از سوي اهل سنت به شيعه افراطي متهم مي شوند، ولي ان
  .حمايت كرده تا از طريق آنان، جامعه شيعه را بيشتر تحت فشار قرار دهند

اين جريان انحرافي در اعتقادات و نظريات خويش، به شدت قرآن محور بوده و به امامت و 
اعتقادي نداشته و روايات را به دليل موافق نبودن با ظاهر قرآن رد كرده و  8عصمت ائمه 

قابل جريان تفكيك كه به روايات استناد مي كنند، قرار گرفته اند و به ضروريات اعتقادي در م
از طرفداران اين جريان مي توان به محمد حسن . مستفاد از روايات سيعه بي اعتنا هستند

كه داراي آثاري ... شريعت سنگلجي، سيد ابوالفضل برقعي، حيدر علي قلمداران، يوسف شعار، و 
اكثر اين كتب ممنوع الچاپ بوده و به ندرت در كتابخانه ها يافت مي . اشاره نمود مي باشند،

  . شود
  :اين جريان در قالب عناوين ذيل معرفي مي گردد

  زمينه هاي پيدايش؛. اول
  وضعيت سياسي اجتماعي؛. دوم
  شخصيت ها؛. سوم
  آثار . چهارم
  مباني فكري؛. پنجم
  رويكرد حديثي؛. ششم
  نتيجه؛. هفتم
اين جريان يا به قرآن بسندگي و يا به . يد نظر طلبان يك جريان است و مكتب نيستتجد

قرآن بسندگي در تفسير اعتقاد داشته و از نظر رتبه علمي و توان تفسيري در مرتبه اي نبوده 
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اند كه بتوان آنان را مفسران صاحب مكتب به شمار آورد و از نظريه آنان به عنوان مكتب ياد 
  . 1كرد
  ينه هاي پيدايشزم.1

اولين . 3گري از ابتداي قرن چهارم هجري قمري توسط حنبلي ها پايه گذاري شد 2سلفي
، وي 4كسي كه در آن زمان عقايد ضد شيعي و انحرافي را گسترش داد ابومحمد بربهاري بود

منع مي كرد و به كشتن نوحه  7مردم را از نوحه گري و مرثيه خواني و زيارت امام حسين
و سپس محمد بن عبد الوهاب وهابيت را پايه گذاري كرد و سلفي گري . 5ستور مي دادگران د

را بدعت ... آن ها توسل جستن به خدا توسط يكي از مخلوقات، شفاعت، زيارت و . 6را احيا نمود
دانسته و معتقد بودند كه به مفهوم توحيد، لطمه مي زند و به همين دليل آن را نفي مي 

  .  7كردند
يميه، از بزرگ ترين علماي حنبلي در قرن هفتم و هشتم هجري است كه عقايد ابن ت

وهابيت را گسترش داد و بعد از او شاگردش ابن قيم جوزيه در راه ترويج عقايد و آراء استاد 
  . 8خود كوشش نمود

آيين وهابيت ) ابن تيميه و ابن قيم(پس از سپري شدن مدتي از نهضت فكري اين دو نفر 
د بن عبد الوهاب پايه گذاري شد و عبد الوهاب به بسط و گسترش تفكرات انحرافي توسط محم

  . 9وهابيت همت گماشت
نخستين كسي كه در ايران شروع به فعاليت ضد شيعي و گسترش افكار سلفي كرد سيد 

سنگلجي بعد از مرگ خرقاني در تهران، با احداث يك دار التبليغ ضد . اسد اهللا خرقاني است

                                                 
  . 132، ص2علي اكبر، بابايي، مكاتب تفسيري، ج: ك.ر. 1
، 6محمد بن مكرم، منصور االفريقي، لسان العرب، ج: »سلف در لغت به معناي پيشين، و كساني هستند كه گذشته اند«. 2
اصحاب ( )salafiyye(سلفيه «؛ 90، ص3؛ ابوالحسن، احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغه، ج331و  330ص

فرقه اي است كه تمسك به دين اسالم جسته و خود را پيرو سلف صالح مي دانند و در اعمال و رفتار و ) السلف الصالح
    .20علي اصغر، فقيهي، وهابيان، ص: ك.ر» صحابه و تابعين دارند 6اعتقادات خود سعي بر تابعيت از رسول 

  . 12يت، صزهرا، مسجد جامعي، نظري بر تاريخ وهاب: ك.ر. 3
 .17علي اصغر، فقيهي، وهابيان، ص: ك.ر. 4
 . 22همان، ص: ك.ر. 5
 .12زهرا، مسجد جامعي، نظري بر تاريخ وهابيت، ص. 6
 . 14همان، ص: ك.ر. 7
 . 18علي اصغر، فقيهي، وهابيان، ص: ك.ر. 8
  .19زهرا، مسجد جامعي، نظري بر تاريخ وهابيت، ص. 9
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بعد از قلمداران بيش از سي كتاب بر ضد شيعه قصد گسترش افكار . ه او را ادامه دادشيعي را
  .1سلفي را داشت

 
  وضعيت سياسي و اجتماعي 

ادعاي اصالح گري دارند و داشتن اين ادعا، لزوما به ) تجديد نظر طلبان(اين جريان ها 
ه مدعي اصالح طلبي بسياري از جريانات فكري و سياسي ك. معناي درستي اين جريان نيست

هستند ، در واقع در پي ايجاد تغييرات بنيادي در اصولي هستند كه پايه هاي اعتقادي و ديني 
  . مردم را تشكيل مي دهد

در طول يك و نيم قرن در ... اصطالحاتي مثل اصالح طلبي، نوگرايي، تجديد نظر طلبي و 
. تعريف و ابهامات خاص خود را دارد ايران و ساير كشورهاي اسالمي رواج يافته و هر كدام هم

اين قرآن گرايان افراطي، در دوره رضا خان فعاليت ضد ديني خود را تحت عنوان خرافه زدايي 
از فرهنگ عامه آغاز كرد و براي منحرف ساختن اذهان، مرز خرافات را با حقايق و شعائر ديني 

انتقاد از دين . رهنگي در آمده بودتبيين نمي كردند و مبارزه با خرافات، به صورت يك ارزش ف
و مذهب، گاه از سوي عناصر خودي و به صورت دروني، و گاه به دنبال فشار افكار بيروني و در 

اين انتقادات به شكل افراطي، اغلب از سوي كساني بود كه . ادامه نفوذ بيگانه صورت مي گرفت
كردند و برخي از چهره ها در انتقاد، جانبداري مي  2از الئسيم غربي و انديشه هاي پوزيتيويستي

آن قدر تندروي كرده كه در نهايت به ارتداد رسيدند و گروهي نيز تنها به ايجاد تغيير در برخي 
موارد اشاره داشته و از روي تقيه يا اعتقاد و مالحظات ديگر، از آن حد تجاوز نمي كردند، گاه 

كه بركت زمينه هاي  3ه يكديگر مي نوشتنداين افراد با يكديگر درگير شده و رديه هايي علي
اصيل مذهبي جامعه و اقتدار مرجعيت رسمي و حاكميت سياسي فقيهان، اين جريان، فرصت 

  .4توسعه نيافته است

                                                 
 ،1390بهمن  5، 1389بهمن  7، خبرگزاري جمهوري اسالمي، "روشنفكري دينياز سلفي گري تا "همايش :  ك.ر. 1

<www.http://irna.ir>  
و  310؛ غالم حسين، صدري افشار، فرهنگ معاصر، ص»اثبات گرايي، داراي شدت يا زياده روي، تندروي: »پوزيتيويسم«. 2

122 .  
از روي كار آمدن محمدرضا شاه تا پيروزي انقالب (ايران  رسول، جعفريان، جريان ها و سازمان هاي مذهبي سياسي: ك.ر. 3

 .  661-662، صص)اسالمي

 . 380، ص1محمد، اسعدي و با همكاري جمعي از محققان، آسيب شناسي جريان هاي تفسيري، ج: ك.ر. 4
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از شعارهاي اين جريان، عزت طلبي و مقابله با انحطاط و عقب ماندگي جامعه اسالمي بوده است و 
دو محور تضعيف جبهه دينداران و همكاري يا همسويي با نقش منفي اين قرآن گرايان افراطي در 

سيد ابوالفضل برقعي كه نمونه بارز اين جريان است به رغم آن كه به لحاظ . 1استعمارگران خالصه مي شود
نظري بر پايه مباني ديني و مذهبي سخن مي گفت، بر ضرورت حكومت اسالمي و وحدت امت مسلمان 

نقش او در عرصه جبهه بندي هاي سياسي اجتماعي، رويكرد وي به لحاظ  ولي با نگاهي به 2تاكيد داشت
خوش آمده و به لحاظ ديني به جبهه اي در برابر جريان حماسه : مذهبي به كام مخالفان مكتب اهل بيت

ساز مرجعيت تبديل شده است كه اين نقش در بين ساير اصحاب اين جريان كم و بيش قابل مشاهده 
 .3است
     

  اشخصيت ه.1
از افراد برجسته اين جريان كه اغلب، از دانش آموختگان حوزه هاي علوم ديني شيعه 
... هستند، مي توان به شريعت سنگلجي، سيد اسد اهللا خرقاني، برقعي، قلمداران، يوسف شعار و 

 . 4اشاره نمود

  شريعت سنگلجي.2-1
حسن پدرش حاج شيخ . است) 1271يا  1269(محمد حسن شريعت سنگلجي متولد 

شريعت در تهران، فقه را نزد عبد النبي . شريعت و جدش حاج رضا قلي سلك علما و فقها بودند
مجتهد نوري آموخت و در علم فلسفه از ميرزا حسن كرمانشاهي بهره برد، كالم و عرفان را نيز 

وي مدتي در نجف بوده و در . از حاج شيخ علي متكلم نوري و ميرزا هاشم اشكوري فرا گرفت
  . 5پس از اقامت چهار ساله در نجف، به تهران بازگشت 1340ل سا

وي از شخصيت هاي جنجالي در تفسير قرآن در قرن حاضر، و از سران معروف قرآن گرايان 
افراطي است كه تحت تاثير سلفيه، و آنان نيز به نوبه خود، متاثر از گرايش هاي نوي حنبلي 

ي آنان واقع شده بودند، وي مجلس و مكتب تفسيري وهابيان بودند و يا تحت تاثير منابع فكر
به همت يوسف شعار تاسيس نمود كه از ) خيابان فرهنگ(قابل توجهي را در تبريز و تهران 

                                                 
 . 419-421صصمحمد، اسعدي و با همكاري جمعي از محققان، آسيب شناسي جريان هاي تفسيري، : ك.ر. 1

 .  ؛ حيدر علي، قلمداران، مقدمه برقعي بر كتاب شاهراه اتحاد176و  682ابو الفضل، برقعي، احكام القرآن، ص: ك.ر. 2

 . ابو الفضل، برقعي، مقدمه كسر الصنم: ك.ر. 3

   . 348-356رسول، جعفريان، جريان ها و سازمان هاي مذهبي سياسي ايران، صص: ك.ر. 4
  . 625همان، ص: ك.ر. 5
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تا همين اواخر، جلسات هفتگي اين مكتب در تهران ) 1304(حدود پنجاه و اندي سال پيش 
حل دار التبليغش يعني خيابان در گذشت و در همان م 1322دي ماه  15وي در . 1برقرار بود

  . 2فرهنگ مدفون گرديد، از او دو فرزند به نام هاي محمد باقر و عبد اهللا بر جاي مانده است
 

  آثار
نمونه سبك و سليقه قرآن شناسي (از آثار شريعت سنگلجي مي توان به كليد فهم قرآن 

قايد غاله شيعه مي رجعت را از ع(، محو الموهوم و صحو المعلوم، اسالم و رجعت )اوست
، البدع و الخرافات به )كليد فهم قرآن(، متعابسات در مسائل فلسفي، براهين القرآن )دانست

 . 3زبان عربي، رساله اسالم و موسيقي، رساله در حرمت ربا اشاره نمود

 سد اهللا خرقانيسيد ا.2-2

گفته شده كه وي ق در روستاي شيزند به دنيا آمد، .ه 1254خرقاني در سال  سيد اسد اهللا
  در اصل از مردم

خرقان بوده است و به نقل از سيد حسن خليلي پسر عموي خرقاني، وي از از نسل سادات 
سالگي براي  15مير سالم دولت صفوي بوده است و پس از تحصيل در مقدمات عربي، در سن 

به  1275- 1276پس از فراگرفتن فقه و اصول در حدود سال . ادامه تحصيل به قزوين رفت
با  1284در سال . تهران آمد و شروع به فراگيري حكمت، علوم جديد و زبان فرانسه نمود

سال تحصيل در در حوزه علميه نجف به درجه اجتهاد  25خانواده به نجف هجرت كرد و پس از 
  . 4رسيد

وي از عالمان عصر مشروطه است هر چند كه نقش اساسي سنت در معرفت دين را پذيرفته 
ولي در توجه به قرآن و كنار نهادن حديث در حوزه  5ثار گوناگون خود از آن سود بردهو در آ

افكار نوگرايانه او نيز شباهت زيادي . 6هاي مختلف از عقايد شيعه تندروي هايي نيز داشته است

                                                 
؛ بهاء الدين، خرمشاهي، دانش نامه قرآن و قرآن پژوهي،  37اء الدين، خرمشاهي، تفسير و تفاسير جديد، صبه: ك.ر. 1
  .1300ص
   . 625رسول، جعفريان، جريان ها و سازمان هاي مذهبي سياسي ايران، ص: ك.ر. 2
  .627-628همان، صص: ك.ر. 3
    . 630ايران، ص رسول، جعفريان، جريان ها و سازمان هاي مذهبي سياسي: ك.ر. 4
؛ رسول، 381، ص1محمد، اسعدي و با همكاري جمعي از محققان، آسيب شناسي جريان هاي تفسيري، ج: ك.ر. 5

  . 74، 208،137جعفريان، اسد اهللا خرقاني، ص
  . 60و 61رسول، جعفريان، اسد اهللا خرقاني، ص: ك.ر. 6
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با برخي افكار شريعت سنگلجي داشت و تحت تاثير گرايش اصالحي رضا شاهي، به نقد تشيع و 
وي پس از سال ها فعاليت سياسي و فرهنگي در شب چهارشنبه، . 1مي پرداختديدگاه آن 
  .   2ق از دنيا رفت1355هفتم صفر 

 
  آثار

، رساله اصول )رساله كشف الغوايه في رد الهدايه( از تاليفات وي مي توان به رساله رد نصاري
رساله رد دارونيستها،  عقايد، رساله تنفيذ قوانين عدليه، رساله روح التمدن، و هويت االسالم،

رساله كثرت و وحدت زواج، رساله محو الموهوم و صحو المعلوم، پنج جزوه رد مبلغين نصاري، 
رساله رد كشف حجاب، رساله رد متشابهات قرآن و حديث من فسر القرآن، رساله نبوت خاصه 

سالمي و مفهوم و برهان الساطع في اثبات الصانع، حقوق ا... و ابديت اسالم و حماسه با اديان 
  .  3مصداق اولواالمر قرآن كه تا حال از مبتكرات آيات شريفه است

 
 حيدر علي قلمداران.2- 3

ش 1290او در سال . وي فرزند محمد اسماعيل در اصل تفرشي بود و در قم زندگي مي كرد
يت او پس از چند دهه فعال. به دنيا آمد) خجلستان قم(در روستاي ديزجان در ميان راه قم 

مسلحانه قرار  زماني كه در روستاي خود ديزجان بود، مورد حمله 1358فرهنگي در سال 
وي در اواخر عمر خويش مانند سني ها تالش مي كرد كه معناي موال را در حديث . 4گرفت

و پس از گذراندن هشت سال بيماري طاقت فرساي فلج  5خارج سازد» اوالي تصرف«غدير از 
  . 6سالگي در گذشت و در باغ بهشت قم دفن شد 76در سن  1368ارديبهشت  15در 

 
  آثار

قلمداران از جواني شيفته محمد خالصي گرديد و به ترجمه آثار وي، كه متفاوت از مشي 
از ترجمه هاي او مي توان به المعارف، . رسمي تفكر شيعه با نگاهي اصالحي بود، همت گماشت

                                                 
  .634ي ايران، صرسول، جعفريان، جريان ها و سازمان هاي مذهبي سياس: ك.ر. 1
  . 630همان، صص: ك.ر. 2
  . 635همان، صص: ك.ر. 3
  . 644همان، صص: ك.ر. 4
  . 647همان، صص: ك.ر. 5
  . 644همان، صص: ك.ر. 6
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او همچنين .لسعاده و االسالم و الجمعه اشاره كردالمحمديه، احياء الشريعه، االسالم سبيل ا
قلمداران كار تاليفش را با نقد .   1احياء الشريعه خالصي را كه توضيح المسائل بود ترجمه كرد

گرايش هاي غلو آميز آغاز كرد و كتاب راه نجات از شر غالت را نوشت كه در آن به بحث از علم 
از كتب ديگر او مي توان به زيارت و . خته شده استامام، واليت، شفاعت، غلو و زيارت پردا

  . 2و حكومت در اسالم وي اشاره نمود) همان عقايد رايج وهابيان است(زيارت نامه 
همچنين كنگره حج يا كنگره عظيم اسالمي و شاهراه اتحاد وي با حواشي سيد ابو الفضل 

ابع اسالمي نصي بر امامت برقعي اشاره نمود كه وي در آن سعي كرده، ثابت كند كه در من
و فرزندان او نيست و منابع نصئص در نظر اين افراد، منحصر به قرآن است،  7حضرت علي

  .3حال آن كه عموم دانشمندان اسالمي نصوص را از سنت قطعيه استخراج مي كنند
 
 يوسف شعار.4-2

پيرو مسلك يوسف شعار مدرس قرآن در تبريز و از وابستگان به جريان سلفي گري شيعي و 
شريعت سنگلجي بود و همزمان با وي در تبريز جريان فكري او را تحت عنوان مكتب قرآن از 

  . ترويج نمود 1304حدود سال هاي 
يوسف شعار بعدها به تهران آمد او در تبريز مكتب قرآني دائر كرد كه سال ها فعال بود و 

 . 4ن معروف استفكري هم بر جاي گذاشت كه اينك به جلسات شعاريا تاثيرات

  
  آثار

تفسير آيات مشكله در يك . از شعار دو كتاب تفسيري و دو اثر قرآن پژوهي باقي مانده است
مجلد به زبان فارسي و مقدمه عربي كه شامل بخشي از قرآن كريم است اين اثر در سال 

ه تفسير سور. ق در تبريز انتشار يافته است و حاوي مباحث جلسه منزل او مي باشد1393
اين رساله تفسيري نيز . جمعه و منافقون در يك مجلد، به زبان فارسي و به شيوه خطابي است

دو اثر قرآن پژوهي او به نام محكمات و متشابهات در قرآن و . در در تبريز به چاپ رسيد
                                                 

  .645، صهمان:ك.ر. 1
  . 646-648همان، صص: ك.ر. 2
خصصي تاريخ اسالم و ، كتابخانه ت"حيدر علي قلمداران و ديدگاه او در باب حكومت اسالمي"رسول، جعفريان، : ك.ر. 3

  < www.http://history lib.com> ،1390بهمن  5، 1384فروردين16ايران، 
، 1جمعي از پژوهشگران موسسه اطالعات و پژوهش هاي سياسي، سازمان مجاهدين خلق پيدايي تا فرجام، ج: ك.ر. 4

  . 276-277صص
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مقدمات تفسير، هر دو در تبريز چاپ شده و بخشي از ديدگاه هاي او دربردارنده موارد متعارض 
  . يع و خالف اجماع محسوب شده اندبا تش

ايرادي كه نوعا به وي گرفته مي شود، تفسير به راي بودن و دور بودن آن ها از شيوه و 
مي باشد و اين اشتباهات از جمله در مورد تفسير آيات مشكله، فراوان رخ داده :روش اهل بيت

نده تفسير صحيح آيات مشكله كه در پاسخ به انحرافات پيرامون آيات قرآني يوسف شعار، اثر ارز
از سوي آيه اهللا جعفر سبحاني با تعليقات سيد هادي خسروشاهي در همان سال هاي انتشار 

  . 1اين رساله منتشر گرديده است
  
  يد ابوالفضل برقعي س.2- 6

و  ق است و در شهر قم به دنيا آمد، پدرش فردي زاهد1287سيد ابوالفضل برقعي متولد 
وي بحث برانگيز عالم تشيع . سكينه سلطان دختر شيخ غالم رضا قمي بودفقير بوده و مادرش 

بوده و موافقانش او را طرفدار اصالح گري دينيف ولي مخالفانش او را دگر انديش ديني مي 
 . خوانند

قرائت قرآن را در ده سالگي فرا گرفت، وي براي تخصص در فقه و اصول فقه به نجف نزد 
ت و تصديق اجتهادش را دريافت رد و عالوه بر تدريس و تحقيق در سيد ابوالحسن اصفهاني رف

  . علوم ديني، مسائل سياسي را نيز پي گيري كرد
وي به دليل ترجمه كتاب محمد عبد الوهاب و توحيد ابن تيميه به فارسي و حمايت از آراي 

د را دوستدار آنان به وهابي بودن متهم شد، هر چند كه اين اتهام را به شدت رد مي كرد و خو
 . مي خواند:اهل بيت

گروهي به وي سوء قصد كرده و از ناحيه صورت او را مجروح كردند، وي اين 1356در سال 
 . 2سوء قصد را از جانب گروهي دانست كه به وجود خرافات در دين اصرار دارند

 .اظهار نظر در مورد عقايد و شخصيت وي مشكل است و ديدگاه ها درباره او متضاد است
برخي عقيده دارند كه وي از شيعه بودن عدول نكرده و بعد از بررسي مباني و اصول اسالم  

و  9گرايش به شيعه بودن در او قوي تر است، زيرا كه هنگام مرگ، اعتقادش به خدا، پيامبر 

                                                 
، 1زمان مجاهدين خلق پيدايي تا فرجام، ججمعي از پژوهشگران موسسه اطالعات و پژوهش هاي سياسي، سا: ك.ر. 1

  . 276-277صص
، كتابخانه تخصصي تاريخ اسالم و ايران، "حيدر علي قلمداران و ديدگاه او در باب حكومت اسالمي"رسول، جعفريان، : ك.ر.2
  < www.http://history lib.com> ،1390بهمن  5، 1384فروردين16
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را اعالم نمود و عده اي نيز گفته اند كه وي از شيعه بودن عدول كرده زيرا به :امامت ائمه
ي پرداخته كه گرايش او را به اهل سنت و حتي وهابيت نشان مي دهد، زيرا كه توسل به مباحث

  . و زيارت اهل قبور را مخالف دستور دين دانسته و آن را شرك مي داند:اهل بيت
  . 1خالصه نمي توان قاطعانه از عدول برقعي از شيعه به مذهب اهل سنت سخن گفت

  
  .2در قبرستان مجاور امامزاده شعيب دفن گرديد در تهران درگذشت و 1370وي در سال 

 آثار  

وي حقيقه العرفان را بر رد صوفيه نوشته است، عقايد اماميه اثني عشريه، تراجم الرجال، 
حكومت جمهوري االسالمي، المراجعات كه در رد سني بودنش نوشته، العقيده االسالميه محمد 

نموده و تضاد مفاتيح الجنان كه خالصه منهاج  بن عبد الوهاب را با مقدمه و اضافاتي ترجمه
  . 3السنه ابن تيميه است را با عنوان رهنمود سنت در رد اهل بدعت، تاليف نموده است

شيخ احمد كسروي، علي اكبر برقعي، شيخ محمد خالصي زاده، محمد جواد غروي اصفهاني، 
صيت هاي اين جريان سيد مصطفي حسيني طباطبايي، محمد صادقي تهراني نيز از ديگر شخ

در اين تحقيق به جهت اختصار، به افراد مطرح . (4مي باشند و هر كدام داراي آثاري هستند
 ). شده اكتفا شده است

 
  مباني فكري  .2

جريان قرآن گرايان افراطي شيعه، به عنوان يك حركت فكري كه داراي انگيزه ها و 
  :گرايشاتي مي باشد، قابل توجه است

 حانيت در بعد فكري و دين شناسانهن از مرجعيت رسمي ديني و روفاصله گرفت .1-3

عدم پذيرش رهبري، كه اين ويژگي در اغلب افراد شديدتر بوده به طوري كه . 3-2
 5مشروعيت روحانيت را زير سوال مي برند

                                                 
  . همان: ك.ر. 1
از روي كار آمدن محمدرضا شاه تا پيروزي انقالب (جريان ها و سازمان هاي مذهبي سياسي ايران  رسول، جعفريان،: ك.ر. 2

  .651، ص)اسالمي
از روي كار آمدن محمدرضا شاه تا پيروزي انقالب (رسول، جعفريان، جريان ها و سازمان هاي مذهبي سياسي ايران : ك.ر. 3

  .651، ص)اسالمي
  .637-673همان، صص: ك.ر. 4
  .623همان ص: ك.ر. 5
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 1ايجاد مناسبات مخصوص بين خود و مريدها و تشكيل حلقه هاي مذهبي .3-3

ي وهابي كه با ناديده گرفتن نقش سنت و تفسير سلف و اكتفا گرايشات و عاليق سلف.4-3
كردن به قرآن، قائل به نوعي انديشه بازسازي ففم ديني در پناه تفاسير خود از قرآن و دين، 
نظام هاي اجتماعي موجود و قالب هاي سنتي را توجيه كرده و انديشه هاي اصالح طلبانه شان 

از آن جمله مي توان به انكار شوون و  2عطوف مي كردندرا به رويكردهاي همگون با وهابيت م
در فرهنگ شيعي مستند به قرآن و روايات است، اشاره :مقامات ويژه اي كه در حق اهل بيت

 . 4مظاهر مذهبي مخالفت مي كردند و در غالب مبارزه با خرافات، با بسياري از 3نمود

» 5َتيمع الموسانَّك َلا ُت«به آيه  در بحث توحيد و شرك مانند وهابي ها با استناد .5-3
در بحث شفاعت  6زيارت قبور و ساخت بنا روي قبور را از مظاهر شرك، و ناروا دانسته

، تقليد و پيروي از راي اشخاص با 7سختگيرانه عمل كرده و هر نوع شفاعتي را رد مي كردند
، 8جوب تعليم و تعلم تاكيد داشتندتوجه به آيات و اخبار صحيحه را بدعت و حرام دانسته و بر و
 . در ذم تقليد به اخباري از كتب كافي و معتبر اشاره كرده اند

  .؛ هر كس فتوي دهد، ضامن فتواي خود است»9ُكلُّ مْفت ضَامنٌ  «7امام صادق
 اللَّه كتَاب َترَك منْ و َضلَّ ص نَبِيه بيت أَهلَ َترَك منْ و هلَك ِبرَأِْيه َنَظرَ منْ« 7امام كاظم

لَ وَقو هكََفرَ َنبِي 
؛ هر كس به راي خود نظر كند هالك شده و آن كه كتاب و گفتار پيغمبرش را رها كند »10

  .كافر است

                                                 
  .624همان، ص: ك.ر. 1
  .413، ص1محمد، اسعدي و با همكاري جمعي از محققان، آسيب شناسي جريان هاي تفسيري، ج: ك.ر. 2
، 75، 72، 70، 68، 31، 26،ص2؛ ج339، 141، 136، 135، 21-23، صص1ابوالفضل، برقعي، تابشي از قرآن، ج: ك.ر. 3
يوسف، : ك.؛ ر448، 445، 438، 73-75، 55، 50، 49، 24- 25، احكام القرآن، صصابوالفضل، برقعي: ك.؛ ر329، 213، 80

  . 195،229شعار، تفسير آيات مشكله، ص
از روي كار آمدن محمدرضا شاه تا پيروزي انقالب (رسول، جعفريان، جريان ها و سازمان هاي مذهبي سياسي ايران : ك.ر. 4

  .623، ص)اسالمي
  . 80/نمل.  5
  . ،329و  330، ص2ضل، برقعي، تابشي از قرآن، جابوالف: ك.ر. 6
  . 188-189نورالدين، چهاردهي، وهابيت و ريشه هاي آن، صص: ك.ر. 7
  .8-24، صص1ابوالفضل، برقعي، تابشي از قرآن، ج: ك.ر. 8
  .   409، ص7حمد بن يعقوب، كليني، كافي، جم:ك.ر. 9
  . 56، ص1همان، ج :ك.ر. 10
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  آنان چنين مي پنداشتند كه بايد با حفظ تشيع، اين قبيل خرافات را از دين و مذهب زدود، 
  .  1چون ريشه در تشيع ندارد

اين جريان نوعي خردورزي غربي دارد، به عبارتي اين گروه، بيشتر سلفي از نوع جديد  .3- 6
  . 2هستند تا وهابي از نوع اعتدال ايي كه از قديم در جامعه شيعه بوده اند

 
در حوزه اديان و مذاهب، نظير اين ديدگاه بين  3گرايشات تساهل گرايانه و پلوراليستي .7-3

پلوراليسم، مكتبي است كه براي همه رويكردهاي ديني . ه مي شودقرآن گرايان افراطي ديد
اعتباري يكسان قائل است و به تساهل و روا داري صاحبان اديان مختلف نسبت به يكديگر فرا 

  .مي خواند
اسداهللا خرقاني اگر چه در راستاي آرمان هاي وحدت گرايانه و اصالحي اش بر اصول مسلم  

ي تاكيد داشت، ولي گاهي آرايي را بيان كرده كه قابل تامل ست و مورد اتفاق مذاهب اسالم
سال آغازين اسالم را تمجيد كرده و مسائل اختالفي آن دوره را به افراد خاصي  40مثال وي 

وي خلفاي چهارگانه نخست را با عنوان مصداق . مرتبط نموده كه بعد از آن مصداقي ندارد
 . 4نه از مفهوم شيعي امامت ارائه نموده استاولواالمر تلقي نموده و ديدگاهي بيگا

اين جريان، رجوع به قرآن و فاصله گرفتن از حديث را تنها راه حل اختالف نظر در  .8-3
 معناي آيات مي

داند كه پس از بروز اختالف تشيع، اعتزال و اشعري در تاريخ به وجود آمده و قرآن را تنها 
 . 5كليد فهم عقايد و اصول قرار داده است

 تاويل گروي در فهم معارف قرآن .9-3

تاويل به معناي توجيه آيات بر خالف ظواهر كالمي و متعارف آن، يك رويكرد  .10-3
استثنايي و اضطراري به حساب مي آيد و اصحاب اين جريان بر اساس برخي مباني و پشتوانه 

                                                 
از روي كار آمدن محمدرضا شاه تا پيروزي انقالب (ن ها و سازمان هاي مذهبي سياسي ايران رسول، جعفريان، جريا: ك.ر. 1

  .621، ص)اسالمي
  .623-624همان، صص: ك.ر. 2
  . 59داريوش، آشوري، فرهنگ سياسي، ص: »آيين كثرت، كثرت گرايي: پلوراليسم«. 3
  . 688، ص2؛ ج363-364صص ،1جقعي، تابشي از قرآن، ؛ ابوالفضل، بر60و 61رسول، جعفريان، اسد اهللا خرقاني، ص: ك.ر. 4
؛ رسول، 381، ص1محمد، اسعدي و با همكاري جمعي از محققان، آسيب شناسي جريان هاي تفسيري، ج: ك.ر. 5

  . 411جعفريان، اسد اهللا خرقاني، ص
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ه راي مدارانه و غير متكي هاي نا استوار، از ظواهر معتبر قرآني دست كشيده و به تاويل و توجي
 . 1به عقل برهاني روي آورده اند و اساسا روش مادي و تجربه گرا با تكيه بر اصالت حس است

نگرش افراطي به نقش عربيت زبان قرآن در تفسير ديد افراطي به نقش عربيت زبان .11-3
اديده گرفته شده و قرآن در تفسير، از ديدگاه هاي اين جريان است، اما در مقام تفسير آيات، ن

بار معنايي خاصي كه واژگان قرآني همگون با سنت افاده مي كند، مورد توجه قرار گرفته 
  .2است
  

  رويكرد حديثي.4
 ادعاي كفايت قرآن . 4-1

و ابزار  3قرآن حجت كافيه و قابل فهم براي همه است و نيازي به تفسير و مفسر ندارد
  . 4ب استتفسيري آن نيز آشنا شدن با ادبيات عر

قرآن با بيان » 5 ...هذا بالغٌ للنَّاسِ«سوره ابراهيم و استناد به آيه  52تا  47با توجه به آيات 
  .  6رسا و صريح، تمام نيازهاي مردم از امور ديني را كفايت مي كند

  .7آنان قرآن را محور معرفت ديني و ضرورت پااليش تفاسير مي دانند
 ويل آيات متشابهدر تا:عدم نياز به ائمه .2-4

) حديث(اصحاب اين جريان برآنند كسي كه آسان يعني قرآن را نمي فهمد، چگونه مشكل 
 را مي فهمد چون

  : كه فرموده اند: اخبار و روايات عربي را با توجه به سخن اهل عصمت
»بعَتصسم بعيثَنَا صدرآن مي ، يعني احاديث ما بسيار سخت است را مشكل تر از ق»1إِنَّ ح
و به دليل زبان ساده و آشكار قرآن در آيات متشابه، فهم معاني آيات را نيز آسان دانسته  2دانند

  .  3نمي بينند:و نيازي به تاويل آيات متشابه توسط ائمه

                                                 
  . 62و  58-59احمد، كسروي، پرسش و پاسخ، صص: ك.ر. 1
؛ ابوالفضل، 124، 116؛ يوسف، شعار، تفسير آيات مشكله، ص21، 37، ص 1جرآن، ابوالفضل، برقعي، تابشي از ق: ك.ر. 2

  ...و  531، 265، 264، 239، 207، 202برقعي، احكام القرآن، ص
  .25، 21، 15، ص1جابوالفضل، برقعي، تابشي از قرآن، : ك.ر. 3
  .16؛ ابوالفضل، برقعي، احكام القرآن، ص37،73، ص2؛ ج21همان، ص: ك.ر. 4
  . 52/راهيماب. 5
  . 37، ص 1جابوالفضل، برقعي، تابشي از قرآن، : ك.ر. 6
  . 39و 41محمد حسن، شريعت سنگلجي، كليد فهم قرآن، ص: ك.ر. 7
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بي اعتنايي نسبت به حديث و سنت و رد روايات به دليل عدم موافقت با   .3-4
  ظواهر قرآن

و َنزَّلْنا عَليك «سا بايد سنت را كنار نهاد و ادعاي آنان همين آيه ايشان قائلند براين كه اسا
ُكلِّ شَيياناً لبت تابالْك و به دليل جامعيت قرآن در پاسخگويي به همه نيازها با توجه  5است» 4ء

هر چيزي را كه به دين نسبت داده شود، برگرفته از قرآن دانسته و ) حسبنا كتاب اهللا(به شعار 
يا تعليم  عملي طبق مقتضاي قرآن، و در كل نيازي به سنت  9نيازي به شرح و تفسير پيامبر

كه بيان داشته اند صحت : (ايشان صحت و سقم هر خبر را به فرموده رسول و ائمه. 6نمي بينند
و سقم هر خبر را توسط قرآن بفهميد و نفرموده اند صحت و سقم قرآن را از حديث معلوم 

مثال در باب نماز جمعه، به همان ظواهر قرآن در سوره جمعه . 7آن مي سنجندبا قر) كنيد
تمسك مي كردند و كمتر به حديث توجه داشتند و لذا بر اساس نص آيه به وجوب اقامه جمعه 
فتوا مي دادند و يا خمس را جز در غنايم ثابت نمي دانستند و آن چه را كه در روايات آمده، 

به عقيده آنان در فروع . 8توجيه مي كردند و بر زكات تطبيق مي دادند انكار، و به شكلي ديگر
رجوع كرد و در مسايل مستحدثه بايد اجتهاد نمود به نحوي كه 9احكام بايد به سنت پيامبر

شيعه (مخالف با صراحت قرآن مجيد نبوده باشد و در مورد اخبار رسيده از طريق عامه و خاصه 
  .   9بايد به قرآن مجيد عرضه شود9بربه موجب فرمايش پيام) و سني
»ا جم و َفأََنا ُقلُْته اللَّه تَابقُ كافونِّي يع ُكماءا جم ا النَّاسهنًى فَقَالَ أَيص بِم قَالَ النَّبِي ُكماء

  . »10يخَالف كَتاب اللَّه َفَلم أَُقْله
  .»11م عنَّا منْ حديث لَا يصدُقه كتَاب اللَّه َفهو باطلٌأَبِي عبد اللَّه ع قَالَ ما أََتاُك«

                                                                                                                            
  . 401، ص1محمد بن يعقوب، كليني، كافي، ج :ك.ر. 1
  .11ابوالفضل، برقعي، مقدمه احكام القرآن، ص: ك.ر. 2
  .115يوسف، شعار، تفسير آيات مشكله، ص: ك.ر. 3
  .  89/نحل. 4
  .   594علي، نصيري، رابطه متقابل قرآن و سنت، ص: ك.ر. 5
  .  208-209همان، صص: ك.ر. 6
  . 15ابوالفضل، برقعي، مقدمه احكام القرآن، ص: ك.ر. 7
ب از روي كار آمدن محمدرضا شاه تا پيروزي انقال(رسول، جعفريان، جريان ها و سازمان هاي مذهبي سياسي ايران : ك.ر. 8

  .624، ص)اسالمي
  .1314بهاء الدين، خرمشاهي، دانش نامه قرآن و قرآن پژوهي، ص: ك.ر. 9
  .111، ص27شيخ حر، عاملي، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، ج: ك.ر. 10
  . 242، ص2محمد باقر، مجلسي، بحاراالنوار، ج: ك.ر. 11
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ايشان با وجود بهره گيري از احاديث، منكر استفاده از روايات نمي باشند اگر چه در موارد 
  .  1زيادي به روايات توجه نكرده و يا روايات را مخالف قرآن پنداشته و رد كرده اند

  است در حوزه فهم قرآن سنت گرايي آفتي  .4-4
اصحاب اين جريان برآنند كه احاديث نقش ناهمگوني و تهافت در فهم قرآن داشته و به 

اين ادعا به احاديثي نظر دارد كه يا . 2پشتوانه آن، رجوع به سنت را شايسته ندانسته اند
نسخ آياتي از عمومات قرآني را تخصيص زده و يا اطالقات قرآني را مقيد ساخته و يا گواهي بر 

ولي واقعيت اين است كه ضرورت استواري و خلل ناپذيري آيات قرآن يك . 3قرآن مي باشد
  .4اصل مسلم است كه در خود قرآن مورد تاكيد مي باشد

راي گروي در استخراج تفاصيل شرعي از قرآن و ناديده گرفتن نقش سنت  .4- 5
 . در پرتو تبيينات

سوره اسراء از همين باب  110ر قرائت نمازها از آيه استخراج حكم شرعي جهر و اخفات د
  . 5است
 نقش سنت در بيان احكام و معارف ناگفته قرآن.4- 6

نقش سنت در بيان احكام و معارف ناگفته اي كه قرآن بدان نپرداخته است كه پشتوانه اين 
  .6ديدگاه مسئله جامعيت قرآن است

رابطه با مجمالت فروعيه مثل زكات، حج، صحاب اين جريان اخبار و احاديثي را كه در ا 
، به عبارتي در زمينه مجمالت، رجوع به 7را توضيح و تفسير مي كند، قبول دارد... صالت و 

قرآن و در تفصيالت رجوع به اهل عصمت را صحيح دانسته و معترفند بر اين كه هرگز حكمي 
و أَْنزَلْنا «همچنين با استناد به آيه . 8باشد از قرآن استخراج نكرده اند:را كه بر خالف حكم ائمه

                                                 
  .130، ص2علي اكبر، بابايي، مكاتب تفسيري، ج: ك.ر. 1
، 340-344؛ يوسف، شعار، تفسير آيات مشكله، صص26، 70، ص2، ج25، ص 1جابوالفضل، برقعي، تابشي از قرآن، : ك.ر .2

  . 19؛ ابوالفضل، برقعي، احكام القرآن، ص209
  . 395، ص1محمد، اسعدي و با همكاري جمعي از محققان، آسيب شناسي جريان هاي تفسيري، ج: ك.ر. 3
  . 41-42/ فصلت: ك.ر. 4
  . 265-266؛ ابوالفضل، برقعي، احكام القرآن، صص209يوسف، شعار، تفسير آيات مشكله، ص: ك.ر .5
  . 101همان، ص: ك.ر. 6
  . 6همان، ص: ك.ر. 7
، 379، 368، 244، 204، 202، 141-143، 117، 116، 114، 52، 50، 18،27ابوالفضل، برقعي، احكام القرآن، ص: ك.ر. 8

  . 1544، 1504، 920، 707، 699، 502، 498، 416، 325، 321، 305، 73، 70، 60، 51، 44، 43، 25، 24مسائل 



64� 

 

 

كليات قرآن را نياز به مبيني مي دانند و بيان جزئيات » 1مإِلَيك الذِّْكرَ لُتبينَ للنَّاسِ ما ُنزِّلَ إِلَيِه
  .   2را توسط سنت الزم دانسته اند

رِجوا منْ ديارِهم و أَموالِهم لْلفَُقراء الْمهاِجرينَ الَّذينَ أُْخ« آنان سنت را با توجه به آيات
در حوزه احكام » 3يبَتُغونَ َفْضالً منَ اللَّه و رِْضواناً و يْنصرُونَ اللَّه و رسوَله أُولئك هم الصادُقونَ

شرعي حجت دانسته و استنباط از قرآن را  بدون در نظر گرفتن سنت جايز نمي دانند و با 
در واقع به صورت . 4يث ثقلين قائلند بر اين كه به ناچار، بايد به سنت مراجعه كردتوجه به حد

  .5كلي، كار سنت به بازگشايي رازها و رمزهاي قرآني محدود شده است
 پذيرش خبر صحيح با اعتقاد به واضح تر دانستن قرآن از خبر .7-4

 :و ائمه هدي 6خبر صحيح را موافق قرآن مي دانند يعني هرگز خبري كه از رسول
  .6بايد با قرآن سنجيده و تطبيق شود... رسيده باشد چه در معارف، احكام، فضائل، دعا و 

 عدم نياز به روايات متواتر در تفسير آيات  .8-4

با وجود اين كه اصحاب اين جريان، روايات متواتر را در رفع ابهام و اجمال آيات قبول دارند 
  .7ي كنندولي عمال به اين قول اعتنا نم

معنا كردن قرآن با اخبار غير متواتر به معناي غيرمتواتر نشان دادن قرآن  .9-4
 است 

همچنين قائل اند بر اين كه اگر قرآن، با اخبار و اقوالي كه متواتر نيست معنا شود در اين 
صورت بين قرآن كه متواتر است با اخباري كه متواتر نيست هيچ فرقي نيست و قرآن متواتر 

در صورتي كه قرآن از نظر صدور، متواتر بلكه مافوق متواتر است و . ر متواتر نشان داده استغي
روايات اگر چه از نظر داللت و تفهيم مقصود قطعي نيست هر چند اطمينان بخش است ولي از 
نظر داللت چه بسا ممكن است از آيه اي كه پيرامون آن آمده، روشن تر باشد و از اين ناحيه 

  .8هام از آيه مي كندرفع اب

                                                 
  . 44/نحل. 1
  . 140محمد حسن، شريعت سنگلجي، كليد فهم قرآن، ص: ك.ر. 2
  . 8/حشر. 3
  .41،39محمد حسن، شريعت سنگلجي، كليد فهم قرآن، ص: ك.ر. 4
  .   589علي، نصيري، رابطه متقابل قرآن و سنت، ص: ك.ر. 5
  .  11ابوالفضل، برقعي، مقدمه احكام القرآن، ص: ك.ر. 6
  .  160- 161جعفر، سبحاني، تفسير صحيح آيات مشكله، صص: ك.ر. 7
  .  همان: ك.ر. 8
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 برخورد با احاديث ظهر و بطن قرآن  .4- 10

احاديث در مورد ظهر و بطن قرآن را از احاديث اسماعيلي و از مجهوالت فرقه باطينه داشته 
  . 1و به هيچ وجه احاديث در اين باب را صحيح نمي دانند

 تحكيم روابط سياقي بر سنت معتبر .11-4
م يئس الَّذينَ كََفرُوا منْ دينكُم َفال َتخَْشوهم و اخَْشونِ الْيوم أَكْمْلت َلكُم الْيو«اين فراز از آيه  
ديَنكُم تمأَتْم و  

دانسته 7برخالف رواياتي كه آن را بر مسئله اعالم واليت امام علي» 2...  علَيكُم نعمتي
با سياق هاي جانبي آن كه احكام شرعي  اندف توجيه شده و سعي بر اين است كه آيه همگون

اصحاب اين جريان، به قرينه سياق تمسك جسته و آيه را از غدير .3خاصي است تبيين گردد
و چنين تفسيري را مخالف عقل  4به خالفت و واليت بيگانه مي شمارد7خم و نصب امام علي

و در  5عرضه شده باشد و فصاحت قرآن دانسته كه بر پايه تعصبات فرقه اي و روايات تقيه اي
به رواياتي كه القربي را به علي،   »6... أَسَئُلكُم علَيه أَجراً إِالَّ الْمودةَ في الُْقرْبى«مورد تفسير 

توجه نكرده و موضوع آيه را صله 9و ساير خويشاوندان نزديك پيامبر:فاطمه، حسن و حسين
و منظور از مودت در قربي را عبارتي عام در  رحم و دوستي مسلمانان با خويشان خود دانسته

و اگر . 7نظر گرفته و قرآن را وسيله اي براي ايجاد و يگانگي ميان قبايل و افراد بشر دانسته است
به مناسبت حكم و موضوع رسالت و اجر آن توجه مي كرد و يا به اخبار و روايات رسيده از 

  .  8معنا را براي آيه ذكر نمي كردامامان، صحابه و تابعين عنايت مي داشت، اين 
 استناد به ظهور بدوي آيات و تخطئه برخي روايات و انكار باورهاي شيعه .4- 12

با استناد به ظهور بدوي آيات و بدون توجه به روايات و قرائن منفصل آيات، برخي روايات را 
 . تخطئه كرده و باورهاي شيعه را مورد ترديد و انكار قرار داده اند

 ر سوال بردن علم پيامبر و امامزي •

                                                 
  .42محمد حسن، شريعت سنگلجي، كليد فهم قرآن، ص: ك.ر. 1
  .3/مائده. 2
  . 114، ص1ي تفسيري، جمحمد، اسعدي و با همكاري جمعي از محققان، آسيب شناسي جريان ها: ك.ر. 3
  . 136-138يوسف، شعار، تفسير آيات مشكله، صص: ك.ر. 4
  . 340-341، صص1جابوالفضل، برقعي، تابشي از قرآن، : ك.ر. 5
  . 23/شوري. 6
  .344يوسف، شعار، تفسير آيات مشكله، ص: ك.ر. 7
  . 21-24همان، صص: ك.ر. 8
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امكان شاهد بودن و شهادت دادن انبياء و اوصياء بر اقوال و افعال امت را تا زماني كه در 
ميان مردم باشند، باور داشته و زماني كه از دنيا بروند آنان را بي خبر از عقايد اهل دنيا مي 

هيچ كس جز خدا، حتي پيامبر، : ناد كرده و مي گوينداست» 2ال يعلَمهم إِالَّ اللَّه«و به آيه  1دانند
عدد انبياء، افراد امت ها و احوال آنان را نمي داند و نتيجه مي گيرند كه اين آيه، مخالف با 

» ما كان و ما يكون الي يومالقيامه«علم به  7و امام 9اخباري است كه مي گويد پيامبر
طبق اين 9است كه رسول خدا» ما يكون«نان از دارد، چون شمار انبياء و احوال امم گذشته آ

 .  3آيه، علم به آن ها ندارد

 : زير سوال بردن عصمت انبياء و ائمه •

اصحاب اين جريان برآنند كه انبياء معصوم نبودند و گاه يا پيوسته خدا را نافرماني مي 
ا به همسران بر اين اساس، بدون توجه به روايات و با استناد به سياق، آيه تطهير ر4كردند
  . 5انكار نموده است9تعميم داده و داللت آن را بر عصمت اهل بيت رسول9پيامبر
  
  بي اعتنايي به ضروريات اعتقادي برگرفته از روايات .13-4

مثل رد كردن رجعت، زير سوال بردن مباني تشيع از اصل امامت گرفته تا آداب و رسوم و 
 . 6سپس روحانيت

را فقط مبتني بر حديث مي داند و قائل 7ت و خالفت علياصحاب اين جريان منصوصي
است كه در كتاب خدا كمترين اشاره اي به آن نشده است و مهم ترين آن احاديث، حديث 

و با تمام . 8نمي دانند 7و اين حديث را دال بر منصوصيت و خالفت علي 7غدير خم است
ته و همچنين از احاديث را نداش7شهرت و اعتبارش، هرگز معناي خالفت و امامت علي

همچنين با . 9، و امثال آن چنين معنايي استنباط نمي گردد»كل طير مشوي«، »منزلت«
                                                 

  .  74ابوالفضل، برقعي، احكام القرآن، ص: ك.ر. 1
  . 9/ابراهيم .2
  . 26، ص2جابوالفضل، برقعي، تابشي از قرآن، : ك.ر. 3
  . 15يوسف، شعار، تفسير آيات مشكله، ص: ك.ر. 4
  .  411-412، صص2جابوالفضل، برقعي، تابشي از قرآن، : ك.ر. 5
تا پيروزي انقالب از روي كار آمدن محمدرضا شاه (رسول، جعفريان، جريان ها و سازمان هاي مذهبي سياسي ايران : ك.ر. 6

  .638، ص)اسالمي
  . 166حيدرعلي، قلمداران، شاهراه اتحاد، ص: ك.ر. 7
  .   78همان، ص: ك.ر. 8
  .   166همان، ص: ك.ر. 9
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بررسي سند حديث لوح جابر از لحاظ متن و مضمون، آن را ضعيف دانسته و هيچ گونه 
، و حديث لوح را نيز داراي راويان 1احتياجي به صحت و سقم حديث جهت رجال آن نمي بيند

  .   2و مجعول دانسته اند ضعيف
  

 عدم نياز به سنت در مسائل اعتقادي  .4- 14

مثل اثبات صانع جهان، توحيد، نبوت، معاد و جزئيات آن  ها به دليل وجود آن مسائل در 
  .3قرآن

را مبناي : تالش كرده اهل بيت» سنت رسول از عترت رسول«قلمداران در كتاب  .15-4
بات اين حقيقت است كه اگر فرد يا جميع مسلمانان در صدد دهد و در پي اث: كار خود قرار

نجات خود در دنيا و آخرت باشند، چاره اي ندارند جز اين كه احكام اسالم را از عترت 
كه ائمه اثني عشر هستند، بگيرند و مذاهب ديگر هيچ كدام خالي از اين خطر 9پيامبر
 .  4نيستند

ما مسلمانيم، خدا، چنان كه تمام انبياء و «كه  وي در مقام شرح باورهايش، تاكيد مي كند
راهنمايي مي كند و عقل و وجدان گواهي به :اولياء معترف، و قرآن و نهج البالغه و اخبار ائمه

كند و به آن چه از جانب رسالت تمام پيامبران مي دهد كه قرآن رسالت ايشان را تصديق مي
مان به آن چه در قدرتش بوده، عمل كرده آمده ايمان داشته و در انگيزه اين اي9پيامبر
  .»5است

با قاطعيت برآن است كه مصداق امام در روايات و متون » حكومت در اسالم«وي در كتاب
كهن فقه شيعي به هيچ روي منحصر در امام و معصوم نيست و نظام سياسي را مرتبط به اسالم 

كومت در اطاعت از هر فاسق و فاجر نمي داند و منشا اين بي توجهي را افراط سني ها در امر ح
و افراط شيعيان در منحصر كردن مفهوم امام در امام معصوم مي داند كه عمال منجر به تعطيلي 

  . آن شده است

                                                 
  .   166-170همان، صص: ك.ر. 1
  .   173-176همان، صص: ك.ر. 2
  . 39،41محمد حسن، شريعت سنگلجي، كليد فهم قرآن، ص: ك.ر. 3
، كتابخانه تخصصي تاريخ اسالم و "حيدر علي قلمداران و ديدگاه او در باب حكومت اسالمي"ان، رسول، جعفري: ك.ر. 4

  < www.http://history lib.com> ،1390بهمن  5، 1384فروردين16ايران، 
  . 86،87حيدرعلي، قلمداران، شاهراه اتحاد، ص: ك.ر. 5



68� 

 

 

باطل دانسته، مورد 7همچنين رواياتي از شيعه را كه هر نوع حكومتي را پيش از قيام قائم
  .    1ماردنقد قرار داده و اين گونه روايات را مجعول مي ش

   
  
     

  نتيجه گيري 
و ) حسبنا كتاب اهللا(نظريات و انتقادات اين جريان، به نوعي برگرفته از نظريه قرآن محوري 

ايشان به شدت . عدم نياز به سنت است كه ريشه و اساس آن به زمان خليفه دوم بر مي گردد
نارسايي در برداشت خويش از قرآن گرا بوده و نسبت به حديث بي اعتنا بوده و به دليل خلل و 

مضامين و مفاهيم جامعيت قرآن و پاسخگو بودن آن به تمام معارف و آموزه هاي ديني، تنها 
  . منبع و مالك در فهم دين را فهم قرآن مي دانند

همچنين به خاطر كنار نهادن سنت و رد روايات، دچار انحرافات بسياري شده و فتاواي 
  . غريبي داده اند
كرده و قائلند كه ) 7/حشر(، »ما آتاُكم الرَّسولُ َفخُذُوه«ت سنت را مستند به آيه آنان حجي

نقش سنت و حديث به بيان فروعات، جزئيات و بازگشايي رازها و رمزهاي قرآني محدود شده و 
  .ناچار بايد به آن مراجعه كرد

را كه مخالف با  اين جريان، صحت و سقم احاديث را با عرضه بر قرآن سنجيده و رواياتي
ظاهر قرآن باشد، رد كرده و احتياجي به بررسي رجالي و سندي آن از لحاظ متن و مضمون 
نمي بينند و نسبت به بسياري از ضروريات اعتقادي برگرفته از سنت مثل رجعت، امامت، 

  . نيز  كم توجه هستند... شفاعت، و 

                                                 
، كتابخانه تخصصي تاريخ اسالم و "ر باب حكومت اسالميحيدر علي قلمداران و ديدگاه او د"رسول، جعفريان، : ك.ر. 1

  < www.http://history lib.com> ،1390بهمن  5، 1384فروردين16ايران، 
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 . ش1351، تهران، 5رواريد، چآشوري، داريوش، فرهنگ سياسي، م .1
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جمعي از پژوهشگران موسسه اطالعات و پژوهش هاي سياسي، سازمان مجاهدين خلق  .11
 .  ش1384، تهران، 1ج، بي نا، چ3پيدايي تا فرجام، 
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 . ش1377

 ، تهران،1سبحاني، جعفر، تفسير صحيح آيات مشكله، موسسه نشر و تبليغ كتاب، ، چ .15
 .ش1364
 . ، تهران، بي تا5شريعت سنگلجي، محمد حسن، كليد فهم قرآن، دانش، چ .16
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ج، موسسه آل البيت، قم، 29يعه،عاملي، شيخ حر، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشر .19
 . ق1409
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 .  ق1404ج، موسسه الوفاء، بيروت، 110مجلسي، محمد باقر، بحاراالنوار،  .24

 .   ش1380، تهران، 1مسجد جامعي، زهرا،  نظري بر تاريخ وهابيت، صرير دانش، چ .25

شگاه فرهنگ و انديشه نصيري، علي، رابطه متقابل قرآن و سنت، سازمان انتشارات پژوه .26
 .ش1386، تهران، 1اسالمي، چ

  سايت:ب
، كتابخانه »حيدر علي قلمداران و ديدگاه او در باب حكومت اسالمي«جعفريان، رسول، .1

 www.http://history><، 1390بهمن  5، 1384فروردين16تخصصي تاريخ اسالم و ايران، 

lib.com. 
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زهرا جوادي
1
  

  ر طلبان اعتدالي اهل سنترويكرد حديثي جريان تجديد نظ

  

  چكيده
جريان تجديد نظر طلبان اعتدالي اهل سنت، با تاثير پذيري از خاورشناسان و  

مطالعات آنان، ضمن اظهار اعتقاد به حجيت حديث و انكار خبر واحد در عقايد، 
روايات را از اساس قبول داشته ولي مبنا و محور را قرآن دانسته و روايات را بر قرآن 

ه مي كنند و مي سنجند و بر حسب ارزشيابي عقلي، احاديثي را كه با عقل نمي عرض
  .سازد، اگر چه در صحاح بخاري و مسلم آمده باشد رد مي كنند

ايشان عدالت صحابه را زير سوال برده و قائل به جعل و وضع گسترده در احاديث 
سنت ايرادهاي  مي باشند و بر همين اساس بر ميراث حديثي به جاي مانده از اهل

 .جدي گرفته اند

اهل سنت و وهابيت، با طرفداران اين جريان به شدت برخورد كرده، آنان را به 
   . متهم ساخته و رديه هايي عليه ايشان نگاشته اند نسبت هاي عقيدتي

  

   
 حجيت، رويكرد حديثي، تجديد نظر طلب، اعتدال، وضع، جعل، صحابه، :كليدواژه

  .اسرائيليات
 
  
  

  

  

                                                 
برگزيده كشوري در پنجمين جشنواره عالمه ( .3مدرسه علميه پيروان حضرت زهرا. آموخته سطح دو دانش . 1

 )1391حلي 
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 قدمهم

احساس ضرورت و بازنگري در ميراث حديثي به ويژه اهل سنت، با توجه به پژوهش هاي 
پرسش بر انگيز خاورشناسان در دوره اخير، موجب پديدار شدن جريان ها و آثاري شد كه مي 

 .توان آن ها را جريان ها و آثار تجديد نظر طلبانه ناميد
مايل به شيعه و ديدگاه هاي آن است و جريان تجديد نظر طلب اهل سنت به گونه اي مت

  . گفته شده بعضي از طرفداران اين جريان مثل ابوريه شيعه شده اند
نظر پردازان جريان قرآن گرايان افراطي اهل سنت و نوگرايان اهل سنت از ديگر عناوين اين 

ي ايشان در بسياري از ديدگاه هاي مشهور اهل سنت به خصوص در مباني حديث. جريان است
آن ها تجديد نظر كرده اند، لذا بيشترين رديه ها و حمالت از سوي اهل سنت، وهابيت و 

  . مخالفين به ايشان صورت گرفته است
اين جريان سنت را يكسره نفي نمي كند و از آن را از اساس قبول دارد و بيشتر به ميراث 

و كارآمدن، راهي جز  حديثي نظر دارد و بر آن است كه ميراث حديثي اهل سنت براي حراست
  .   اصالح ندارد و پذيرش يكسره ميراث موجود در صحاح ممكن نيست

اعتقاد به قرآن محوري و نه قرآن بسندگي، عدم اعتقاد به عدالت صحابه و زير سوال بردن   
عدالت صحابه مشهور مثل ابوهريره، عدم اطمينان به وثاقت ايشان و دفاع نكردن از آن ها، 

عل و وضع گسترده و نقل به معنا در روايات، ارزشيابي عقلي روايات، اعتقاد به ضعف اعتقاد به ج
از رويكردهاي حديثي اين ... احاديث صحيح بخاري و مسلم، ورود اسرائيليات به احاديث و 

  . جريان است
از اصحاب اين جريان مي توان به محمود ابوريه، ابراهيم فوزي، اسماعيل كردي، اسماعيل 

  .  محمد سعيد عشماوي اشاره نمود منصور،
 :اين جريان در قالب عناوين ذيل معرفي مي گردد

 زمينه هاي پيدايش؛. اول

 خاستگاه؛. دوم

 شخصيت ها و آثار؛. سوم

 مباني فكري؛. چهارم

 رويكرد حديثي؛. پنجم

  نتيجه؛. ششم
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 زمينه هاي پيدايش.1

ح طلب مثل شبه قاره هند كه به اين جريان عمدتا به دنبال حركت هاي نوگرايانه و اصال
تقليد گريزي و نفي منابع غير قرآني در فهم دين و شريعت گرايش دارد و در اثر مواجهه با 
پيشرفت صنعتي غرب و مشاهده عقب ماندگي هاي علمي و فرهنگي مسلمانان شكل گرفته و 

  . 1در پي بازنگري در تفسير دين و قرآن است
عالمان اهل سنت بر آنند كه آموزه عدالت صحابه و صحت در روزگار معاصر بسياري از 

روايات با مشكل رو به روست و عده اي تالش كردند تا ديدگاه، حدود، استواري و نا استواري 
احاديث و چگونگي منابع حديثي را در يابند و در پرتو آگاهي هاي دين شناسانه به نقد آن چه 

عضي از نفي سنت به طور مطلق سخن راندند و آمده است بپردازند، در اين جهت گيري، ب
گروهي با حزم و احتياط، ضمن پذيرش استواري بسياري از روايات، از پذيرفتن بخش هاي مهم 

  . 2سر باز زدند
او اولين افكار تجديد نظر طلبي را مي توان در نظرات شيخ محمد عبده و شاگردان او 

دون تامل در نصوص و با جمود بر الفاظ دين را او با تاكيد بر اين كه فقيهان ب. مشاهده كرد
ضايع نكنند، روايت حديث را فقط در صورت تامل و دقت، تحليل، احتياط و تحرير روا مي 

  . 3داند
اين نگرش در جهان اسالم، موج را ايجاد كرد و كساني مثل ابوريه، مولف معاصر مصري 

اضواء علي سنه (ه با لحني تند و گزنده وي از اولين كساني است كه با صراحت و گا. اشاره كرد
  .4مطالب كتب اهل سنت را به نقد كشيده است) المحمديه

 
  

                                                 
؛ حميد، عنايت، 377، ص 1محققان، آسيب شناسي جريان هاي تفسيري، ج  محمد، اسعدي با همكاري جمعي از: ك.ر. 1

  . 24شش گفتار درباره دين و جامعه، ص 
 .767، ص 12غالم علي، حداد عادل، دانشنامه جهان اسالم، ج : ك.ر. 2
 .همان: ك.ر .3
  .769همان، ص : ك.ر. 4
 . 59، ص 2مهدي، مهريزي، حديث پژوهي، ج : ك.ر.  5
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 خاستگاه. 2

  شكل گيري اين جريان، بستر فرهنگي و جغرافيايي خاص خود را داشته و خاستگاه اين 
  . 1جريان را مي توان بيشتر در مصر جستجو كرد

  
 شخصيت ها و آثار. 3

  محمود ابوريه.3- 1
  .م به دنيا آمد1889دسامبر  15در تاريخ » قهليه«استان » مركز اجا«ابوريه در كفر المندره 

تحصيالت عمومي و ديني را در مدارس ابتدايي و متوسطه و حوزه هاي علميه به صورت يكجا 
به جيزه رفت و در آن جا  1957خواند و بيشتر عمرش را در شهر المنصوره گذراند، در سال 

  .2در جيزه درگذشت 1970د و درسال اقامت نمو
   .كه در مورد اصحاب رسول خداست» وطمخط«از آثار وي مي توان به 

مي باشد ) ص(اين كتاب، تعريف و بيان سنت و حديث پيامبر» االضواء علي سنه المحمديه«
كه بر اساس منابع اهل سنت به نقد صحت گفتار برخي راويان اهل سنت و احاديث رسيده از 

و شناخت صحيح از نا صحيح آن پرداخته است و عالوه بر نقد برخي از راويان، پاره ) ص(ر پيامب
. اي از اسرائيليات و راويان متغلب و نمونه اي از روايات ساختگي آن ها معرفي شده است
بررسي كتب مشهور اهل سنت، احوال برخي از راويان، عدالت صحابه و خبر واحد، بررسي 

نگي نقل احاديث از صحابه نيز مطالب ديگري هستند كه نويسنده به آن سرگذشت قرآن و چگو
اين اثر موجب بروز انتقادهايي از سوي برخي علماي اهل سنت به نگارنده شد . پرداخته است

كه به عنوان نمونه متن مكاتبه و نقد طه حسين به كتاب و پاسخ نويسنده به آن افزوده گرديد، 
  .ذر تاريخ به فارسي ترجمه شده استمدي در گاين كتاب تحت عنوان سنت مح

صحيحه جمال الدين «، »حياه القري«، »السيد البدوي«، »3ابوهريره شيخ المضيره«
اسرائيليات «، »4قصه الحديث المحمدي«، »دين اهللا واحد«، »جمال الدين افغاني«، »االفغاني

  .بوريه مي باشدنيز از ديگر آثار ا» 6رويكردي نو به سنت پيامبر«، »في الحديث
  دفاع و رديه ها.1-3- 1

                                                 
 
 .12رتضي، رضوي، آراء علماء مصر المعاصرين حول الشيعه االماميه، ص م:  ك.ر .2
  . توسط آقاي محمد وحيدي گلپايگاني به فارسي ترجمه شده است» بازرگان حديث«اين كتاب با نام . 3
 .12مرتضي، رضوي، آراء علماء مصر المعاصرين حول الشيعه االماميه، ص :  ك.ر. 4
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 كتب در دفاع از ابوريه.1-1-3- 1

دفاع عن السنه و رد «از جمله كتبي كه در دفاع از ابوريه نوشته شده است، قسمتي از كتاب 
المستشرقين و الكتاب المعاصرين و بيان الشبهه الوارده علي السنه قديماً و حديثاً و ردها رداً 

كه مولف كوشيده است احاديثي را كه ابوريه ). 1409/قاهره(از محمد ابو شهبه  »علمياً صحيحاً
  . 1در مورد حجيت سنت بيان نموده به اثبات برساند

  
 رديه ها .3- 1- 2-1

ابوريه سبب شده كه » ابوهريره شيخ المضيره«و » االضواء علي سنه المحمديه«دو كتاب   
  .2برخي نسبت هاي عقيدتي متهم سازندوي را به فسق و خدمتگزاري به مستشرقين و 

ابوريه دركتاب االضواء با شجاعت قابل تحسيني ضعف ها و برخي از نقدها را به صحاح وارد 
ساخته كه با موج عظيمي از اعتراضات و رديه ها مواجه شده و خود، در مقدمه كتاب به اين بي 

ن معاصر ديگري مثل مصطفي حديث گرايا. 3ها و مخالفت هاي شديد اشاره نموده است مهري
) 320ـ 373ص (بيش از پنجاه صفحه » السنه و مكانتها في تشريع االسالمي«سباعي در كتاب 

  . 4به رد او اختصاص داده است» مع ابي ريه«را با عنوان 
االنوار الكاشفه لما في كتاب اضواء علي سنه «عالمه عبد الرحمن معلمي يماني كتاب 

لتضليل و المجازفه كه مفصل ترين و گسترده ترين نقد، در رد ابوريه مي المحمديه من الزلل و ا
  .5»باشد، نگاشته است

دكتر محمد حسين ذهبي و قاضي برهون نيز از جمله منتقدين اثري به وي بوده، از ديگر 
و نيز كتاب  6از عبد الحليم محمود» السنه في مكانتها و في تاريخها«كتب نقد در رد ابوريه، 

به قلم عبد المنعم عزي است، كه در آن مولف كوشيده ابوهريره » دفاع عن ابي هريره مفصلٌ«

                                                 
 .762، ص 12، دانشنامه جهان اسالم، ج غالم علي، حداد عادل: ك.ر .1
 .61، ص 2مهدي، مهريزي، حديث پژوهي، ج  .2
 .  18محمود، ابوريه، االضواء علي سنه المحمديه، ص : ك.ر. 3

؛ عذري، انتخابيان، بررسي 420، ص 1ابي عبد الرحمن، قاضي برهون، خبر الواحد في تشريع االسالمي و حجيته، ج : ك.ر. 4
 .  143و داليل آن، ص حجيت خبر واحد 

  .769، ص 12غالم علي، حداد عادل، دانشنامه جهان اسالم، ج : ك.ر. 5
 .61، ص 2مهدي، مهريزي، حديث پژوهي، ج : ك.ر. 6
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مدعي شده، امامان شيعه و ) 171-235ص (را فردي ثقه و صادق نشان دهد و در جلد دوم 
  .1شيعيان آغازين، او را مدح كرده اند

  ابراهيم فوزي. 3- 2 
گي او مطالب چنداني در دست نيست نويسنده از انديشمندان اهل سنت است، در مورد زند

  . و در اين جا به به معرفي آثار او بسنده مي كنيم
و شامل سه بخش است، تعريف سنت،  2م در لبنان منتشر شد1994تدوين السنه، در سال 

و 6نهي از تدوين آن، پرهيز صحابه از تدوين سنت، اجازه تدوين آن، دروغ بستن به پيامبر 
  .اد در فقه اسالمي بخش اول اين كتاب را تشكيل مي دهداسباب و داليل و اجته
به بررسي علوم حديث و انواع آن، انواع حديث و اختالفات ) علوم حديث(در بخش دوم 

مربوط به آن، اختالف درباره صحت احاديث و تعريف صحابه و نقد حديث از جهت متن مي 
  . پردازد

جنايي، عقود، ازدواج و طالق، وصيت و و بخش سوم با عنوان سنت بعد از تدوين، احكام 
  . ارث را مورد بررسي قرار داده و سپس با خاتمه و فهرست اعالم پايان مي پذيرد

عالم بال «و نيز » دراسه مقارنه بين االحكام االسره: االسره في الجاهليه و االسالم«كتاب 
  .از ديگر آثار فوزي است» فقر

  
  محمد سعيد عشماوي .3- 3

نمايندگان اين جريان است، با نگاهي به آثار او مي توان دريافت كه مراجعه به وي از ديگر 
، »اصول الشريعه«. سنت در پژوهش هاي وي يك اصل است و از روايات نيز بهره گرفته است

از كتب اين شخصيت حديثي » الربا و الفائده في االسالم«، »حقيقه الحجاب«، »حجيه الحديث«
ودن بخش زيادي از اخبار صحيح و بخاري است كه ظن آفرين است و است و معتقد به آحاد ب

  .3نه يقين آور، و در نتيجه در امور اعتقادي و واجبات دين هم نمي توان به آن ها استناد كرد
  
  اسماعيل كردي.4-3

                                                 
 .769، ص 12غالم علي، حداد عادل، دانشنامه جهان اسالم، ج : ك.ر. 1
  .64، ص 2مهدي، مهريزي، حديث پژوهي، ج .  2
 .770، ص 12د عادل، دانشنامه جهان اسالم، ج غالم علي، حدا: ك.ر.  3
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نحو تفعيل «وي از نويسندگان نو انديش و معاصر سوريه است كه كتاب مستند و روشمند 
را به نگارش در آورده » دراسه تطبيقيه علي بعض احاديث الصحيحين: حديثقوائد نقد متن ال

است و در آن از افراط و تفريط نسبت به سنت سخن گفته و تايد نموده كه اظهار نظر 
پيشينيان درباره صحيحين مبني بر اين كه صحيح ترين كتب بعد از قرآن هستند به انگيزه 

مان همان طور كه درباره ميراث هاي مقدس نيز روي تمام مطالب آن ها نبوده و با گذشت ز
داده، هاله اي از قداست بر دو كتاب كشيده شده و هر گونه نقد و تحليل درباره محتواي كتب 
را غير ممكن ساخته و با اين اعتقاد، به نقد و ارزيابي بعضي روايات صحيح بخاري و مسلم 

  . 1پرداخته است
  سامر اسالمبولي.3- 5
تحرير العقل من النقل و «ه ترك تبار و مقيم دمشق است كه با نگاشتن كتاب او نويسند 

به نقد بنيادي صحيحين پرداخته و نقل » قراءه نقديه لمجموعه من احاديث البخاري و مسلم
را كه نصوص آن در صحاح سته آمده را به شدت نقد 6هاي مرتبط با مسحور شدن پيامبر 
  . رداخته يهوديان مي داندو رد كرده و آن ها را ساخته و پ

باور شيعه مبني بر پايه آيه تطهير را قبول نداشته و ارزيابي روايات صحاح را بر اساس آموزه 
  .هاي قرآن و داوري هاي عقلي مي پذيرد

وي قائل است بر اين كه تنها راه براي فهم درست اخبار، نقد و تحليل است و اگر مقتضاي 
  .2مقتضاي عقل در تضاد و تناقض بود، عقل نبايد تعطيل گرددبا ) حتي احاديث صحاح(حديثي 
  
  اسماعيل منصور.3- 6

جريان نقد منابع حديثي با نگاه هاي متفاوت، بيش از هر جايي از پژوهش هاي مصريان سر 
از پژوهش هاي ) بي تا/ قاهره(برآورد و جمال بنا، نويسنده پر كار مصري در كتاب نحو فقه جد 

پيشينه رسمي تحصيالت پزشكي و حقوق، به مطالعه و پژوهش درباره قرآن  اسماعيل منصور با
  . و حديث پرداخته و از موضع او درباره سنت ياد كرده است

تبصير «و اثر تفصيلي او به نام » شفاء الصدر بنفي عذاب القبر«از آثار او مي توان به كتاب 
  .1اشاره كرد» االئمه بحقيقه السنه

                                                 
 .769همان، ص : ك.ر . 1
 .770ص ، 12غالم علي، حداد عادل، دانشنامه جهان اسالم، ج : ك.ر. 2
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رسي سنت منقول به صورت واقع گرايانه با شيوه علمي، دقيق، دور از وي با اعتقاد به بر
تقليد و اعتماد هاي بي پايه، در بخش عظيمي از كتابش به نقادي روايات منابع كهن حديثي بر 
اساس قوائد نقد متن پرداخته و احاديث بسياري را كه بيشتر آن ها در صحيحين وجود دارد، 

  . 2رد نموده است
  
 
 كريمباني ف-4

تعبير به معتزليان معاصر و پيروان ... از شيخ محمد عبده و شاگردان او مثل ابوريه و 
موسسه منار مي شود  كه در آن مجددا به عقل گرايي و تاويل نصوص مخالف با آن دعوت شده 

  .است
سنت گرايان اين نحو، تفكر را زاييده تمدن معاصر مي دانند كه در تعامل با قرآن و حديث، 

ك تاويل را پيش گرفته و اولويت را در به كارگيري عقل دانسته اند چنان كه اموري مثل مسل
را با اين شيوه تاويل و تبيين مي كنند و بنا بر نظر سنت 6جن، شيطان، معجزات پيامبر 

مي باشند » اعتزال قديم«در بسياري خصوصيات شبيه مدرسه » مدرسه المنار« گرايان، پيروان 
  : كار معتزليان معاصر، و قدر مشترك همه آنان را در دو امر مي دانندو زير بناي اف

  تاويل) الف
  3رد احاديث تحت عنوان آحاد) ب
  
 رويكرد حديثي .5

  تعريف سنت.5- 1
نسبت داده شود، گفته مي 6به گفتار، كردار، سكوت همراه با رضايت، كه به پيامبر 

تا زماني كه به عنوان فعل تشريعي انشاء و به عقيده اين جريان، فعل يا تقرير حضرت . 1شود

                                                                                                                            
 .768همان، ص : ك.ر 1
  .769همان، ص : ك.ر. 2

ذري، انتخابيان، ؛ ع413، ص 1ابي عبد الرحمن، قاضي برهون، خبر الواحد في تشريع االسالمي و حجيته، ج : ك.ر 3.
 .139بررسي حجيت خبر واحد و داليل آن، ص 

 .  42محمود، ابوريه، االضواء علي سنه المحمديه، ص : ك.ر 1.
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انجام نگردد، نمي تواند امري مباح براي مسلمانان باشد و سنت به عنوان يكي از منابع مهم 
  . 1نمود پيدا كرده است6تشريع فقط در سنت قولي پيامبر 

  
  جايگاه سنت در مقايسه با قرآن.2-5

 . مراتب دين؛ قرآن، سنت عملي و سنت گفتاري است

رآن به دليل نقل متعدد، متواتر و عدم شك و ترديد در آن، چه به صورت اجمال و تفصيل، ق
قطع و يقين آور است و سنت به دليل نقل محدود و كم به صورت اجمالي اطمينان آور و به 
صورت تفصيلي گمان آور است و احتمال ضعيف بر خالف، در آن هست، پس سنت عملي پس 

و سنت گفتاري پس از سنت رفتاري و آن هم پس از قرآن و در مرتبه  از قرآن و در مرتبه دوم
 . 2سوم قرار دارد

به عقيده ايشان، قرآن دربردارنده همه اركان و اصول شريعت است و سنت به طور مفصل يا 
همچنين سنت به طور كلي . 3مختصر به آن راهنمايي مي كند، پس قرآن مقدم بر سنت است

؛ تو داراي خلق عظيم و برجسته هستي و »4ُخُلقٍ عظيمٍ  إِنَّك َلعلى«يات در قرآن وجود دارد و آ
؛ ما هيچ چيز را در كتاب فروگذار نكرديم و آيه شريف »5ء  ما َفرَّطْنَا فىِ الْكَتابِ من شى«آيه 
»ينَُكمد لَُكم ْلتأَكْم مود از آن فرستادن ؛ امروز دينتان را برايتان كامل كردم كه مقصو»6الْي

پس سنت به طور خالصه بيان، براي همه آن چه در قرآن است . قرآن بود، بر اين امر اشاره دارد
مي باشد و به كتاب باز مي گردد و آن چه در دين مهم است اول قرآن، بعد سنت عملي كه 

و احاديث واحدي كه بيانگر آن است و 6مورد اتفاق باشد و سپس سنت گفتاري پيامبر 
  . 7داللت آن ها تمام است، قرار دارد

  
  
  

                                                 
 .37ابراهيم، فوزي، تدوين السنه، ص : ك.ر 1
  .  42محمود، ابوريه، االضواء علي سنه المحمديه، ص : ك.ر 2.
 . 43همان، ص : ك.ر 3.

 . 4/قلم 4.

  . 38/انعام 5.

 . 3/مائده 6.

  .43-44محمود، ابوريه، االضواء علي سنه المحمديه، صص : ك.ر. 7
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  عدم جايگاهي براي حديث در امور دنيايي.5- 3
اصحاب اين جريان براي حديث در امور دنيايي جايگاهي قائل نيستند و سخنان پيامبر 

و  2مثل روايت تابير نخل 1را امري ارشادي و غير ديني مي دانند و نه واجب و يا مستحب6
ره شد، جايگاه حديث در امور ديني را پس از قرآن و سنت عملي مي همان طور كه قبال اشا

  .3دانند
  .4منحصر به امر تبليغ در دين است)ص(عصمت پيامبر.5- 4 
  تاخير در كتابت حديث و زير سوال بردن اصالت تاريخي آن.5- 5

و نگاشته نشدن حديث در قرن يك را زمينه  5ايشان به تاخير دركتابت حديث اعتقاد داشته
از نظر اين جريان نهي از كتابت حديث، . 6از بسياري از مشكالت حديثي و سياسي دانسته اندس

بديهي و صحيح تر از احاديث امر به كتابت است و قرائن بر صحت و صدق آن گواهي داده و 
براي حديثش نويسندگاني معرفي نفرمود تا 6، زيرا پيامبر 7عمل صحابه هم مويد آن است

گفت آن ها را بنويسند، همان طور كه براي قرآن حكيم كاتباني قرار داده بود هر گاه كه سخني 
ال تكتبوا عني شيئا سوي «: از نوشتن احاديثش نهي كرد و فرمود6و عالوه بر آن پيامبر 

؛ كسي از من چيزي غير از قرآن ننويسد و اگر غير »القرآن فمن كتب عني غير القرآن فليمحه
  . ته، آن را از بين ببرداز قرآن از من چيزي نوش

اصحاب براي عمل به اين نهي، هيچ چيزي غير از قرآن ننوشتند و امر به همين مقدار 
مشخص شد كه تمايلي به نقل 6متوقف نشد بلكه با مطالعه تاريخ و زندگي اصحاب پيامبر 

اي حديث حضرت نداشتند و مردم را از آن باز مي داشتند، همچنين  در مورد احاديثي كه بر
نقل شده كه خليفه دوم درباره كتابت و عدم كتابت . 8گرفتندايشان نقل مي شد، سخت مي

                                                 
 .45ص محمود، ابوريه، االضواء علي سنه المحمديه، : ك.ر. 1
 . 46و 47همان، صص : ك.ر. 2

  .42همان، ص : ك.ر. 3
 .45همان، ص : ك.ر .4
  . 25همان، ص : ك.ر. 5
 .49-56همان، ص: ك.ر .6
 .  294؛ امين، امين الصادق، موقف المدرسه العقليه من السنه النبويه، ص 46- 50، 43، 23-25، 20-21همان، صص : ك.ر .7

 .43-48؛ ابراهيم، فوزي، تدوين السنه، صص 49-62و  22-23محمود، ابوريه، االضواء علي سنه المحمديه، صص : ك.ر. 8
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حديث از اصحاب نظر خواهي كرد و ايشان به كتابت نظر دادند، ولي خليفه به دليل مشكالتي 
  .1كه در امت هاي پيشين اتفاق افتاده بود تصميم به منع از كتابت گرفت

  .سطه نقل به معنا به ما رسيده اندبسياري از احاديث به وا.6-5

ابوريه معتقد است در تمام كتب حديثي كه احاديث آن صحيح و حسن ناميده مي شود، 
فرموده باشد، يافت 7همان گونه كه رسول اكرم 6حديثي را كه به لفظ حقيقي پيامبر 

  .2نمي شود
  
يل جعل اعتقاد به وضع و جعل گسترده احاديث و آسيب پذيري روايات به دل.7-5

  3و وضع از سوي امويان و عباسيان و ورود اسرائيليات
در 6اجماع است بر اين كه آغاز ساختن روايات و نسبت دادن حديث دروغين به پيامبر 

اواخر حكومت عثمان و پس از فتنه هاي كه سبب پايان يافتن زندگي او بوده، مي باشد و بعد از 
ي به خود گرفت كه به دليل عدم بيعت صحيح ، اين كار سرعت بيشتر7بيعت با حضرت علي 

اوج اين جعل و وضع را زمان . 4مردم با حضرت، معاويه خالفت را غصب كرد و پادشاه اموي شد
توسط ائمه جماعت بر منابر ذكر 7حاكميت معاويه، مبني بر دادن حكم بدگويي از علي 

  .5نموده اند
  :6از جمله اسباب دروغ بستن بر پيامبر 

 جاري هاي موجود در نظام هاي حكومتي بعد از آن حضرت؛وجود ناهن )1

 6تدوين سنت و نبود قوه قانون گذاري )2

 7تحكيم پايه هاي حكومت )3

  8تشويق به پارسايي و عبادت پيشگي )4
   1ورود اسرائيليات )5

                                                 
  . 57-61ابراهيم، فوزي، تدوين السنه، صص : ك.ر. 1
 .298، 75- 85و  8، 23، 99، 101االضواء علي سنه المحمديه، ص  ود، ابوريه،محم: ك.ر. 2
 . 187-199، 149-186، 121-149، 24همان، ص : ك.ر. 3

  . 121همان، ص : ك.ر. 4
  . 87و  107ابراهيم، فوزي، تدوين السنه، ص : ك.ر. 5
  . 77-78همان، صص : ك.ر. 6
  . 110-117همان، صص : ك.ر. 7
  . 117-119، همان: ك.ر. 8
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ابوريه از جمله آثار تاخير تدوين تا سال هاي قرن دوم را، شكل گرفتن جريان جعل و وضع 
ده تا بدانجا كه هزاران روايت ساختگي وارد آثار و نگاشته هاي مولفان و گسترش آن ذكر نمو

  . 2گرديد و در خاوران و باختران جامعه اسالمي نشر يافت
كعب االحبار را مروج اسرائيليات ميان مسلمين دانسته كه در زمان حكومت عثمان به دليل 

  . 4ر او آغازگر داستان سرايي شدو به دستو 3دانش فراوان، به عنوان مشاور معاويه استخدام شد
كعب االحبار تازه مسلمان، قديمي ترين حديث ساز در ساختن احاديث و داستان هاي يهود 

بر اساس تورات و انجيل ... و به همراه وهب بن منبه و  5، در اسالم است)مشهور به اسرائيليات( 
همچنين مسيحيات و غير  .6نسبت مي دادند6رواياتي ساخته و به ... در وصف پادشاهان و 

آن ها از اديان و فرقه هاي غير اسالمي را نيز در دين وارد كرده و مسلمانان بدون دقت در آن 
  . 7يا پرسشي از آنان، مي پذيرفتند و اين باعث آسيب هاي زيادي در روايات گرديد

علي : يدگوابوريه در مورد موضع خاندان عترت و صحابه راستين در برابر اسرائيليات مي
  .  8»منحرف شده است7او كذاب است و كعب از آيين علي «: راجع به كعب االحبار فرمود7
  
  عدم اعتقاد به عدالت صحابه. 5- 8 
اهل سنت قائل به عدالت همه صحابه هستند و روايات آن ها را درباره اسباب نزول، به  

، در حالي كه بسياري 9دانند دليل اين كه شاهد نزول آيات بوده اند، در حكم حديث مرفوع مي
از احاديث صحابه، جعلي و موجب وهن اسالم و طعن بر آن است و طرفداران اين جريان درباره 
صحابه رويكرد متعادل تري را برگزيده اند و درباره عادل نبودن بعضي از صحابه مثل ابوهريره، 

بن سالم را دچار ... عبد او بعضي از ايشان مثل كعب االحبار، وهب بن منبه، و  10سخن رانده

                                                                                                                            
  .  119-125همان، صص : ك.ر. 1
 121، 285، 286االضواء علي سنه المحمديه، ص  محمود، ابوريه،: ك.ر .2

 . 162همان، ص : ك.ر. 3

 203؛ محمود، ابوريه، ابوهريره شيخ المضيره، ص 128همان، ص : ك.ر .4

 .152همان، ص : ك.ر. 5
 .119ابراهيم، فوزي، تدوين السنه، ص : ك.ر .6
 .124االضواء علي سنه المحمديه، ص  محمود، ابوريه،: ك.ر .7
 .165همان، ص : ك.ر. 8
 .340همان، ص : ك.ر. 9
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، به ويژه اين كه كعب االحبار را مروج اسرائيليات و  نفاق دانسته و به شدت بر آنان تاخته
  .1روايات مذموم بر گرفته از منابع يهود معرفي مي كنند

همچنين به قداست ساختگي صحابه اشاره نموده و از فضيلت دادن به ايشان و كافر شمردن 
و ثروت اندوزي هاي بعضي از آن ها را  2ذمت ايشان سخناني بيان كردهآن ها در صورت م

يادآور شده، نظير اعمال نادرست صحابه در برخورد با افراد، مانند برخورد معاويه با محمد بن 
  .3ابي بكر و حجر بن عدي

طرفداران اين جريان معتقدند كه روايات صحابه بايد مورد نقادي و سنجش قرار گيرد و 
 .4وان از عدالت و وثاقت همه ايشان دفاع كرد و بايد از عدالت آن ها جستجو شودنمي ت

؛ همراهان من ستارگان هستند، هر »اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم«رواياتي مثل 
؛ و گفته »فايهم اخذتم بقوله«كدامشان را به پيشوايي برگزينيد شما را هدايت مي كند، و نيز 

 . پذيريدهر كدامشان را ب

  . 5اين احاديث را باطل شمرده و آن ها را داراي هيچ اصلي نمي دانند
اصحاب اين جريان قائلند بر اين كه صحابيان از نظر باور، عمل و روايت حديث از رسول 

 . 7، يكديگر را نقد كرده و روايات اقران خود را به آساني نمي پذيرفتند6يكسان نبوده اند6

ه و اعتماد به تمامي آن چه در منابع حديثي از ايشان روايت شده، پس آموزه عدالت صحاب
باور به عدالت تمام صحابه و پذيرش : بي اساس است و ابتالي عالم را دو چيز مي دانند

  . 8كوركورانه و غير منتقدانه كتب حديثي و اطمينان به آن ها
سنت، ابوهريره است و با توجه به اين كه راوي بخش عظيمي از روايات جوامع حديثي اهل 

داراي احترام زيادي است، ابوريه با كمال شجاعت، 6به دليل افتخار مصاحبت با پيامبر 
  .وثاقت او را زير سوال برده و در اين جا به اجمال به معرفي اين شخصيت مي پردازيم

                                                 
 . 225 ، علي، نصيري، رابطه متقابل قرآن و سنت، ص.149-176محمود، ابوريه، االضواء علي سنه المحمديه، صص : ك.ر. 1
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و در خصوص نام او اختالفات فراواني  1ابوهريره، اولين متهم به وضع و جعل حديث است
نسبت داده 6او اهل تدليس بوده و بسياري از روايات دروغين را به پيامبر . 2يده مي شودد

در سال هفتم هجري بين صلح حديبيه و فتح خيبر به قولي بعد از فتح خيبر به مدينه . 3است
اني كنت امرا مسكينا الزم رسول «هدف ابوهريره با توجه به سخن خودش، . 4رفت و اسالم آورد

  . 5، فقر و گرسنگي و به چنگ آوردن منافع دنيوي بوده است»مليء بطنيعلي ... ا
حديث نقل كرده و اين در حالي است كه او 6ابوهريره بيش از همه صحابيان از پيامبر 

را در حاالسالم درك نكرده است و اين دليل بر بي 6يك سال و نه ماه از زمان رسول اكرم 
اگر حيات عمر ابوهريره به قدري طوالني مي شد كه  ، وي مي افزايد6اعتباري احاديث اوست

لقب مشهور . 7مرگش اتفاق مي افتاد او جرات وضع و نشر اين همه اخبار موضوع را نمي داشت
مضيره نام غذاي مخصوص اشراف زادگان بوده و ابوهريره، بنا بر (ابوهريره، شيخ المضيره است 

ين معاويه و شوق و اشتياق فراواني كه به مالحظاتي چند از سوي خوانندگان سفره هاي رنگ
كه در زمان معاويه به )  مشروبات و ماكوالت دربار خالفت داشت، به شيخ المضيره معروف شد

  .8او داده شد
ابوهريره، بيشترين اسرائيليات را بين مسلمين منتشر ساخت و در اين زمينه از كعب االحبار 

كسي را چون : در شرح حال ابوهريره گفته است بيشترين بهره را برده است، كعب االحبار
  . 9ابوهريره نديدم كه تورات نخوانده باشد، اما داناتر از هركسي به محتواي آن باشد

از هيچ كوششي 7ابوهريره به جهت تضعيف پيكره اسالم، اهانت و تحقير حضرت علي
ا قرار دادن مزد و دريغ نمي كرد و آن قدر پرده دري كرد تا معاويه خشنود شود، معاويه ب

در ) عروه بن زبير(و تابعين ) ابوهريره، عمروعاص، مغيره بن شعبه(استخدام گروهي از صحابه 
به اخبار و گزارش هاي زشت و دور از حيا و ادب روي 7جهت طعن و تحقير حضرت علي 

                                                 
 . 154؛ محمود، ابوريه، ابوهريره شيخ المضيره، ص 211، 25همان، ص : ك.ر. 1

 .43؛ همان، ص 202همان، ص : ك.ر .2
 . 224؛ علي، نصيري، رابطه متقابل قرآن و سنت، ص 210-211صص االضواء علي سنه المحمديه،  محمود، ابوريه،: ك.ر .3

 .45؛ محمود، ابوريه، ابوهريره شيخ المضيره، ص 203همان، ص : ك.ر .4
 ؛197همان، ص : ك.ر. 5
 . 124؛ همان، ص 208-209همان،صص : ك.ر. 6

 . 209همان، ص : ك.ر 7

 . 55؛ همان، ص 205همان، ص : ك.ر. 8

  .89؛ ابوهريره شيخ المضيره، ص 215االضواء علي سنه المحمديه، ص  محمود، ابوريه،: ك.ر. 9



85� 

 

 

بن  ق در عتيق وفات يافت و حاكم مدينه، وليد 59سالگي به سال  80ابوهريره در سن . 1آورد
  .    2عتبه بن ابي سفيان، بر وي نماز خواند

  
  اعتقاد به ارزشيابي عقلي روايات.9-5
  اصحاب جريان معتقد به ارزشيابي عقلي هستند . 5- 9- 1

ايشان رواياتي را كه با عقل نمي سازد و لو در صحيح بخاري و مسلم آمده باشد، صحيح 
  . نتايج علمي نمي سنجد، رد مي كنند نمي دانند و حتي گاهي روايات را به خاطر اينكه با

نقل مي كنند كه هرگاه 6مثال روايتي است از بخاري و ابن ماجه از ابوهريره و از پيامبر 
پشه اي در ظرف يكي از شما افتاد، آن پشه را كامال در ظرف فرو بريد و سپس آن را بيرون 

اين كه مسلم از ابو هريره نقل و يا  3بريزيد، زيرا در يك بال آن درد و در ديگري درمان است
كتب زيادي . 4كرده كه در بهشت درختي است كه سواره در سايه آن صد سال حركت مي كند

  . در دفاع از اين احاديث نوشته شده ولي ابوريه و هم نظران او، آن روايات را رد مي كنند
  استفاده از استحسان و ظن شخصي. 2-9-5

نباط در فقه بعد از كتاب و سنت، اجماع، قياس، اين جريان مهم ترين راه هاي است
و با اظهار به اين مساله كه پرهيز از كاربرد نابجاي عقل در  5استحسان و مصالح مرسله دانسته

استنباط احكام و مجاز نبودن به استفاده از قياس و استحسان همواره مورد تاكيد امامان شيعه 
  .6بوده است

حجيت خبر واحد، خطر استفاده از عاليق شخصي به نام عقل و  ايشان قائلند بر اين كه انكار
چنان كه . رهاورد آن، كه در اهل سنت به عنوان شريعت قلمداد شده همواره مطرح بوده است

  . 7ابوحنيفه نيز، در تعارض قياس و خبر واحد، قياس را ترجيح مي داد
  شرايط حجيت خبر واحد از ديدگاه اصحاب جريان. 3-9-5 

                                                 
 .236؛ همان، ص 224همان، ص : ك.ر .1
 .264؛ همان، ص 227همان، ص : ك.ر .2
  . 231ص االضواء علي سنه المحمديه،  محمود، ابوريه،: ك.ر. 3
  . 248؛ همان، ص 232همان، ص : ك.ر. 4
  . 136ابراهيم، فوزي، تدوين السنه، ص: ك.ر. 5
؛ عذري، انتخابيان، بررسي حجيت خبر واحد و داليل آن، ص 273 همت، بناري، زندگي و انديشه هاي ابن ادريس، ص. 6

156 .  
  .  388، ص همان: ك.ر. 7
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خبر آحاد در مورد كسي كه خودش آن را دريافت كرده باشد و صحت آن را . 9-5- 1-3
در صورتي كه خود فرد دريافت نكرده و در صحت آن شك (تصديق كرده باشد حجت است 

  . 1)دارد و متواتر نيست اگر آن را نپذيرد نمي توان به ايمان او طعنه زد
آن يا علم باشد هر چند به درجه اخبار آحاد در صورتي كه مخالف عقل يا قر. 9-5- 2-3

  ). 2...، حديث غرانيق و 6مثل حديث سحر پيامبر (صحت رسيده باشد، پذيرفته نمي شود 
  انكار حجيت خبر واحد در عقايد. 4-9-5

احاديث آحاد در عقايد اخذ نمي شود و فقط در احكام فرعي اخذ مي شود، زيرا عقايد نياز 
  .4يقين است و وهم و ظن در آن پذيرفته نيست و مبتني بر 3به دليل از عقل دارد

  اباحه گري در رد حديث. .5- 10
روايات كتب از طريق اخبار آحاد رسيده و مفيد ظن است و ظن، كسي را از حق بي نياز 
نمي كند پس بر مسلمانان الزم است كه با ايمان جازم به قرآن كه هيچ باطلي در آن راه ندارد، 

همچنين عقايدي را كه تنها سنت، . 5ه آن است، مراجعه نمايندسپس حديثي كه بيان كنند
مي باشد و در قرآن ذكر نشده، 6و رواياتي كه در بردارنده معجزات پيامبر  6بيانگر آن است

به گمان ايشان مخالف قرآن و سنت است و موجب ايجاد شبهه نسبت به اسالم و دانشمندان 
  .  7غربي است، پس رد مي شود

  يد بر نقد محتوايي متن حديث تاك .11-5  
استفاده ) نقد داخلي(از نقد متني ) نقد خارجي(ايشان معتقدند اگر به جاي نقد سندي 

و با مد نظر قرار  8شود، ضعف و جعل بسياري از روايات بسان احاديث فضايل روشن خواهد شد
، عالوه بر نقد دادن پديده تعارض بين احاديث و نيز در كنار تعارض احتمالي حديث با قرآن

                                                 
؛ عذري، انتخابيان، بررسي حجيت خبر واحد و داليل آن، ص 412االضواء علي سنه المحمديه، ص  محمود، ابوريه، :ك. ر. 1

140 .    
  . 141؛ همان، ص 394ص ، االضواء علي سنه المحمديه،  محمود، ابوريه،: ك.ر. 2
 ؛140؛ همان، ص 399همان، ص : ك.ر 3
 .  ؛ همان411همان، ص : ك.ر. 4

  . 157؛ همان، ص 270-271ابوهريره شيخ المضيره، صص : ك.ر. 5
 .145؛ همان، ص 478، ص 1ابي عبد الرحمن، قاضي برهون، خبر الواحد في تشريع االسالمي و حجيته، ج : ك.ر. 6
  .؛ همان477همان، ص : ك.ر. 7
 .  223علي، نصيري، رابطه متقابل قرآن و سنت، ص : ك.ر. 8
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، چه بسا حديثي در 1سندي، مي توان متن حديث را به نحو گسترده اي مورد نقادي قرار داد
  .سندش فقط ثقه وجود داشته باشد ولي نادرست باشد

پس حديث صحيح با شناختن راويانش مشخص نمي گردد بلكه با فهم درست و حفظ  
به نقد متن روايات بخاري و مسلم پرداخت  و قائلند بر اين كه بايد 2ارتباط شناخته مي شود

 5، احاديث تجسيم4مثل حديث ذباب3زيرا كه نه به كاردين و نه به كار دنياي مسلمانان مي آيد
  .6پس روايات در جهت سند و متن به شيوه عقال بايد مورد نقد قرار گيرند... و 

  نابع حديثي ادعاي كفايت قرآن و بي نيازي از سنت به منظور پااليش م. .12-5
  اين ديدگاه بر آن است كه به فرض امكان نيل به سنت معتبر و روا بودن مراجعه به آن، 

  . 7اساسا به سنت نيازي نيست و قرآن حاوي شرح و تفصيل همه نيازهاي ديني است
اگر قرآن بازگو كننده همه معارف و دانستني هاي ديني است و خود به : ابوريه مي گويد 

است حل مشكل نمايد چه نيازي به ثبت و نگارش حديث داريم؟ وضع و جعل، تنهايي قادر 
تحريف معنوي معارف قرآن، راهيابي اسرائيليات، وارونه ساختن ارزش هاي اخالقي و شخصيت 

  .  8از جمله نتايج سوء چنين انديشه خامي بوده است... هاي دين و 
انكم «: م را گرد آورد و گفتمرد6ذهبي نقل مي كند كه ابوبكر پس از وفات پيامبر 

احاديث تختلفون فيها و الناس بعدكم اشد اختالفا، فال تحدثوا عن رسول ... تحدثون عن رسول ا
  .»9فستاحلوا حالله و حرموا حرامه... شيئا فمن سائلكم فقولوا بيننا و بينكم كتاب ا... ا

يد و اين اختالف در ميان مردم نقل مي كنيد كه در آن، اختالف نظر دار6شما احاديثي از پيامبر 
  : نقل نكنيد و هركس از شما پرسيد، بگوييد6بعد از شما زيادتر خواهد شد پس سخني از رسول خدا 

  .بين ما و شما كتاب خداست پس حالل آن را حالل و حرام آن را حرام بشماريد

                                                 
 .191-192ابراهيم، فوزي، تدوين السنه، صص : ك.ر 1
، 2، ج120، ص 1مهدي، مهريزي، حديث پژوهي، ج ؛415-416االضواء علي سنه المحمديه، صص  محمود، ابوريه،: ك.ر 2

 .61ص 
  .294و  268صص  ابراهيم، فوزي، تدوين السنه،: ك.ر . 3
  ). اذا وقع الذباب في ثواب احدكم فليغوصه او يغمسه فانه في احد جناحيه داء و في االخر شفاء(، 270همان ص : ك.ر . 4
  . 280همان، ص : ك.ر . 5
، 2، ج120، ص 1مهدي، مهريزي، حديث پژوهي، ج ؛415-416االضواء علي سنه المحمديه، صص  محمود، ابوريه،: ك.ر . 6

  .61ص 
 .44االضواء علي سنه المحمديه، ص  محمود، ابوريه، :ك.ر . 7
 .49همان، ص : ك.ر . 8
 .3، ص 1الدين محمد، ذهبي، تذكره الحفاظ، ج شمس ... ابو عبد ا: ك.ر . 9
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سنت نا  ابوريه صرفا ادعاي پااليش منابع حديثي و تفكيك ميان سنت صحيح و معتبر از
هر چند  1در مقام شرح و تفسير قرآن6پيامبر  معتبر را دارد نه انكار صريح حجيت سنت

  در عمل، به رويكردهاي افراطي در نفي احاديث و اكتفا به خود 
  .احاديث و اكتفا به خود قرآن در معرفت ديني انجاميده است 
مدعاي كفايت قرآن سود  از نهي نبوي در كتابت سنت و عدم تدوين آن توسط صحابه براي 

در بستر احتضار و كافي شمردن قرآن در 6برده و حتي مخالفت با در خواست پيامبر 
  . 2سخن او را به مثابه امري مشروع، مستند راي خود مي داند

 و شريعت را نيز منحصر به 3ايشان بسياري فتاواي خالف قرآن را نتيجه احاديث دانسته

ي در بقيه مسايل را معطوف به قوانين حقوقي و پيشرفت هاي شخصي نموده و پاي بند احوال
  . 4بشري مي دانند

  عدم اعتقاد به روايات صحاح  .13-5
اهل سنت، صحيح بخاري و مسلم را صحيح ترين كتاب پس از قرآن كريم مي دانند، ولي   

م به اين عقيده يك نوع تحكم كردن و ادعاي بي دليل است و تقليد از آن جايز نيست و حك
زيرا كه اشكاالت . 5صحيح تر بودن آن چه در اين دو كتاب آمده در واقع نوعي زورگويي است

بسياري در احاديث اين كتب به چشم مي خورد و احاديثي موجود است كه با وجود اين كه از 
روايات بخاري صحيح تر هستند در اين دو كتاب ذكر نشده مثل آن چه در مسند احمد و 

  .6آمده استمسانيد ديگر 
و يا  7يا احاديث زيادي را كه در معاني آن ها اشكال است يا با روايات ديگر در تعارض است

در بخاري ديده مي شود و يا ... و 6احاديث ساختگي مثل حديث سحر كردن پيامبر 
  .8رواياتي را در امور عادات و غرايز ذكر نموده كه از اصول و فروع دين نيستند

                                                 
 ؛ محمد، اسعدي با270؛ محمود، ابوريه،ابوهريره شيخ المضيره، ص 42محمود، ابوريه، االضواء علي سنه المحمديه، ص  .1

 .378، ص 1همكاري جمعي از محققان، آسيب شناسي جريان هاي تفسيري، ج 
، 1؛ محمد، اسعدي با همكاري جمعي از محققان، آسيب شناسي جريان هاي تفسيري، ج 46، 52، 55همان، ص : ك.ر . 2

 . 378ص 

 .295ابراهيم، فوزي، تدوين السنه، صص : ك.ر . 3
  .411-412ابراهيم، فوزي، تدوين السنه، : ك.ر. 4
  . 327-328محمود، ابوريه، االضواء علي سنه المحمديه، صص: ك.ر. 5
 .316همان، ص : ك.ر. 6
 .317همان، : ك.ر. 7
   . 318همان، : ك.ر. 8
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سلم احاديث نادرستي مثل حديث آفرينش زمين در روز شنبه آورده كه به و نيز در كتاب م
گفته امامان اهل حديث اين روايت، از گفته هاي كعب االحبار است و روايات شبيه به آن، نيز 
رواياتي را كه غلط بودن آن ها مشخص است، اشاره كرده مانند داستان نماز كسوف پيامبر 

و ) حالي كه يك بار نماز كسوف فقط با دو ركوع خواند سه ركوع خواند، در6پيامبر (6
  .1روايت مشكل دار در صحيح مسلم بيان كرده است 132حدود 

اصحاب اين جريان در صدد هستند كه كتب و جوامع حديثي اهل سنت نيازمند تنقيح و 
اب، پااليش بنيادين است و نبايد مثل قرآن، مقدس و پاك شمرده شود و با اين كه مقصود اصح

از تدوين اين كتب، انكار اعتبار سنت نبوده، ولي غالب انديشه هاي محافل علمي اهل سنت با 
  .2ايشان مخالفت كرده و آن ها را جزء منكران اعتبار سنت برشمرده اند

  
  ديدگاه فرو كاهشي در مفهوم سنت .5- 14

  .اصحاب اين جريان از سنت معتبر نبوي برداشت هايي فرو كاهشي داشته اند
دامنه اين ديدگاه به حوزه محدودي از احاديث تقليل يافته و پيشاپيش زمينه اهتمام به  

نقش سنت در تفسير از بين رفته، برخي بين سنت قولي و عملي تفكيك نموده و سنت معتبر و 
شمرده كه به تواتر قطعي گزارش شده 6قابل اتباع را، آن دسته از سنت هاي عملي پيامبر 

  . 3اندكي نيز داردو البته شمار 
  .4بر احاديث قولي را اصطالحي نوپديد مي داند» سنت نبوي«ابوريه اطالق 

  
  نگره عدم امكان دست يابي به سنت معتبر . 15-5

اصحاب، به پشتوانه برخي شواهد نظري و تاريخي مثل جعل احاديث و مباح شمردن آن، 
و در ) ص(از هر فرقه اي به پيامبر  كثرت جعليات ، ورود اسرائيليات و نسبت دادن آن روايات

                                                 
 .323-324همان، صص : ك.ر. 1
  . 225علي، نصيري، رابطه متقابل قرآن و سنت، ص : ك.ر. 2
  .329مديه، ص محمود، ابوريه، االضواء علي سنه المح: ك.ر. 3
؛ محمد، اسعدي با همكاري جمعي از محققان، آسيب شناسي 407محمود، ابوريه، االضواء علي سنه المحمديه، ص : ك.ر. 4

  .  384، ص 1جريان هاي تفسيري، ج 
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از نظر تاريخي احاديث را حكايتگر و نشانگر 6نتيجه متعارض شدن آن ها با احاديث پيامبر 
  .1نمي دانند6واقعي سنت پيامبر 

را ناممكن و دشوار خوانده و قائلند بر اين 6دست يابي به سنت منقول و معتبر پيامبر 
آن را خداوند تضمين كرده، از اين امتياز برخوردار  كه سنت بر خالف قرآن كه حفاظت از

  . 2نيست
از كتابت و تدوين حديث اكراه داشته و با صرف 6از همين رو است كه صحابه پيامبر 

نظر از موجه يا نا موجه بودن آن، امتناع ايشان، راه دستيابي ما به سنت صحيح را دشوار ساخته 
  .3است
  
  و پلوراليستي در حوزه اديان و مذاهب  گرايش هاي تساهل گرايانه .16-5

پلوراليسم ديني مكتبي است كه براي همه ي رويكرد هاي ديني اعتباري يكسان قائل است 
انسان در اين . و به تساهل و رواداري صاحبان اديان مختلف نسبت به يكديگر فرا مي خواند

استواري را نمي توان براي مكتب، در برابر راه هاي گوناگون ديني مختار است و اصل معرفتي 
  . 4ترجيح يك دين، پيش روي او نهاد

گرايش تساهل گرايانه محمود ابوريه نسبت به مذاهب گوناگون اسالمي قابل توجه است وي 
كه به نقد اصول حديثي اهل سنت مشهور است و اخبار متواتر و معتبر را تنها اخباري مي داند 

  . 5ره شده استكه در قرآن نيز به مضامين آن ها اشا
وي مذاهب و رويكرد هاي مختلف در قبال آن احاديث را به يكسان رواشمرده و با اشاره به 

  : مذاهب مختلف اسالمي مي گويد

                                                 
؛ علي، نصيري، رابطه متقابل قرآن و 149- 149با تلخيص و تصرف به نقل از االضواء علي سنه المحمديه، صص : ك.ر. 1

 . 226سنت، ص 

 . 386، ص 1محمد، اسعدي با همكاري جمعي از محققان ، آسيب شناسي جريان هاي تفسيري، ج : ك.ر .2

 ؛ 34و  46؛ 20- 21محمود، ابوريه، االضواء علي سنه المحمديه، مقدمه، صص : ك.ر .3

 . 142-161عبد الرسول و ديگران، بيات، فرهنگ واژه ها، صص: ك.ر .4

محمد، اسعدي با همكاري جمعي از همكاران، . 27بوريه، االضواء علي سنه المحمديه، شيخ المضيره، ص محمود، ا: ك.ر .5
 . 417، ص 1آسيب شناسي جريان هاي تفسيري ، ج 
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در دين و ايمان پيروان مذاهب مختلف اسالمي نمي توان طعنه و ترديدي روا داشت، زيرا «
و هر قومي را سنت و امامي  و قرآن ايمان دارند6آنان به اصول چنگ زده و به پيامبر 

يا عناوين مقابل آن » اهل سنت«او تصريح مي كند اساساً به چيزي تحت عنوان . 1»است
  . 2اعتقادي ندارد و اين عناوين مذهبي ريشه درستي در اسالم ندارند

  ظاهراً نگرش تكريم آميز او به مذهب شيعه، ناشي از همان روي كرد تساهل آميز و كثرت 
  .3هبي اوست، نه بر حق دانستن اين مذهب به آن معنا كه خود شيعيان باور دارندگرايانه مذ

  تاثير اجتماعي منفي به سنت . 5- 17
طرفداران اين جريان از هر فرصت يا مناسبتي استفاده مي كنند تا نقش متمايز و 

رائه احكام جداسازنده حديث را در تاريخ اسالم مورد تاكيد قرار دهند و با اشاره به هدف، از ا
مالي، كيفري، مدني اختالف موجود بين مكاتب فقهي و فقها را به مساله تعارض در حديث بر 
مي گردانند و براي اثبات سخن خود، اختالف فقها را ناشي از اختالف احاديث دانسته و برآنند 

  .كه اگر فقها به اين اختالفات توجه مي كردند
، عدم جمع همزمان 4به ديه زن و مرد در اسالمتشا(بي ترديد از آداب و رسوم جاهلي 

كه نصي در ...) و  7، تقسيم انسان ها به آزاد و عبد6، واليت نداشتن مادر بر دختر5قصاص و ديه
  .8اثبات آن وجود ندارد  و صرفا سيره اي عملي بوده است، روي مي گردانند

، احكام خانواده، و از نظر فوزي معامالت شامل احكام داد وستد، بخشي از حقوق مدني
و باور به ثبات اين ها، براي تطبيق آن در هر زمان و  9احكام كيفري، جزء ثابت دين نيستند

                                                 
 . 271محمود، ابوريه، ابوهريره شيخ المضيره، ص : ك.ر .1

 . 309، ص همان: ك.ر .2

با همكاري جمعي از محققان، آسيب شناسي جريان هاي  ؛ محمد، اسعدي272و  235-237، 233، ص همان :ك.ر. 3
 .  417تفسيري، ص 

 . 306ابراهيم، فوزي، تدوين السنه، ص  :ك.ر. 4

 . 310همان، : ك.ر. 5

 .364- 365همان، صص : ك.ر. 6
 . 307-308همان،  :ك.ر. 7

 . 175-176، صص 32يث، ش ، سنت، نقش و جايگاه آن در انديشه اسالمي، فصلنامه علوم حد...حيدر، حب ا: ك.ر. 8

 . 14و  12- 13ابراهيم، فوزي، تدوين السنه، صص  :ك.ر. 9
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مكان سبب گرفتاري و عقب ماندگي مسلمانان شده و اختالفات در تدوين كتابت حديث، وضع 
  . 1و جعل عامل ثابت تلقي شدن معامالت در دين شده است

  
  نتيجه

نوعي برگرفته از انديشه هاي غربي و متاثر از خاورشناسان است و به لحاظ اين جريان كه به 
به اصالت تاريخي حديث . تجديدنظرطلبي در اهل سنت، شبيه تجديدنظرطلبان شيعه مي باشد

را دربرگيرنده سنت قولي دانسته و آن را پس از قرآن و در 6معتقد بوده و سنت پيامبر 
  .قرار مي دهد مرتبه سوم، يعني پس از سنت عملي

اعتقاد به قطعي الصدور بودن قرآن و ظني الصدور بودن سنت دارد و سنت را از اساس قبول 
داشته ولي آن را حتي نسبت به صحيح بخاري و مسلم پيراسته ندانسته و به دليل تاثيرپذيري 

ن در از مستشرقان، نگاه بدبينانه اي به حديث دارد و به خاطر اعتقاد به جعل و وضع فراوا
  .احاديث، نمي توان، ايشان را در كنار قرآن محوري، سنت مدار دانست

معتقد به نقل به معنا در بسياري احاديث بوده و از طرف ديگر، خيلي از واقعيات را پذيرفته 
است و عدالت صحابه را زير سوال برده و محتواي صحيح بخاري و مسلم را صحيح ندانسته، 

خلفا، شخصيت هاي يهودي، اسرائيليات را وارد احاديث كرده و  همچنين معتقد است در زمان
مسائل سياسي و دنيوي را با عقل خود مي سنجد و در آن نيازي به سنت نمي بيند، بر اساس 
شيوه عقال، اخبار آحاد را نه به طور كلي رد مي كند و نه تمسك بي پروا را مي پذيرد، بلكه در 

ه در صورتي كه خبر واحد شرايط الزم را داشته باشد، آن را خصوص مسايل و امور اعتقادي البت
  .  پذيرفته، به آن ترتيب اثر مي دهد و در غير اين صورت، منكر حجيت خبر واحد مي شود

ايشان معتقدند روايات ارزش تاريخي ندارد، پس چه حجت باشد و چه نباشد براي ما 
ايد متعادلي بوده و كار بزرگي انجام داده اصحاب اين جريان، اگر چه داراي عق. اعتباري ندارد

اند ولي هدف كلي و نتيجه پاياني ايشان بر مبناي عدم سنت شكل گرفته يعني سنت، بي سنت 
  .   اگر چه كه، به معناي سني آن باشد

  
  
  

                                                 
 . 64، ص 2مهدي، مهريزي، حديث پژوهي، ج  :ك.ر. 1
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  1مليحه قايني

  و تفسيريي از نگاه تاريخ))))7777((((    بررسي طوفان نوح

  چكيده

هاي گذشته براساس عقايد و داستان طوفان قدمتي سه هزار ساله دارد و تمدن

  .اندفرهنگ خودشان به نگارش اين داستان پرداخته

ها، اسطوره طوفان سومري است و آنچه كه در داستان قديمي ترين اين داستان

-باشد كه به نظر ميمي طوفان بابلي و تورات ذكر شده است، بسيار شبيه اين اسطوره

تر است داستان ها متقنرسد از اين كتيبه الهام گرفتند اما آنچه از تمام اين داستان

و نزول عذاب ))))8888((((باشد كه در آن سرگذشت قوم نوح طوفان در قرآن كريم مي

  .كندالهي را از جهت عبرت آموزي اشاره مي

اين حادثه دليلي دردست  با توجه به اينكه در مورد جهاني يا منطقه اي بودن

نيست ولي باتوجه به شواهد باستان شناسي برخي براين باورند كه طوفان يك رويداد 

  .منطقي بوده است

يكي از داليلي كه باعث شده است قرآن به داستان طوفان بپردازد عبرت آموزي 

هاي الهي مطرح مي شود؛ بعنوان يكي از سنّت))))8888((((به انسان هاست و طوفان نوح

هاي الهي مي باشد و كه نزول عذاب بر امت هاي فاسد و طغيان گر يكي از سنت چرا

  . طبق آيات قرآن سنت خداوند تخلف ناپذير و تبديل ناپذير است

هايي كه دچار طغيان و ظلم شوند مشمول اين بنابراين در عصر حاضر نيز امت

يست و آنان نيز اگر سنت قرار مي گيرند و جامعه اسالمي نيز از اين قاعده مستثني ن

  .گيرنداز مسير الهي خارج شوند قطعاً مورد عذاب قرار مي

  

  سنت الهي- نوح-قوم-عذاب- طوفان: كليدواژه
                                                 

برگزيده استاني در پنجمين جشنواره عالمه ( .3مدرسه علميه پيروان حضرت زهرا. آموخته سطح دو دانش . ١
 )1390قرآني دانشگاه آزاد اسالمي -هشيو رتبه چهارم در فراخوان آثار پژو 1391حلي



95� 

 

 

  قدمهم

برخي از آيات قرآن اختصاص به اقوام گذشته دارد و البته دليل مهمي كه قرآن به اين 

ين آيات كمي تأمل كنند و پردازد عبرت آموزي به انسان هاست تا  با خواندن اموضوعات مي

  .بدانند آنان نيز ازا ين قاعده مستثني نيستند و ممكن است همان سرنوشت در انتظار آنان باشد

و قوم ايشان )8(پردازد داستان حضرت نوح هايي كه قرآن به آن مييكي از سرگذشت

سوره نوح و هود ي آنها مفصل تر مي باشد كه در برخي از سوره ها به آن اشاره دارد و از همه

سال به 950است كه خدوند دراين آيان نوح را اولين پيامبر صاحب شريعت معرفي مي كند كه

ارشاد قوم خويش پرداخت و سرانجام به سبب لجاجت و پافشاري در كفر، قوم ايشان به وسيله 

نه سؤالي كه در اين جا مطرح است اين مي باشد كه كيفيت اين طوفان چگو. طوفان نابود گشت

  بوده است آيا اين حادثه يك رويداد منطقه اي بوده است ياخير؟

دهد كه اين قوم به به اين نكته توجه مي)8(خداوند درباره عّلت غرق شدن قوم نوح

توانستند در يك محيط متعادل و سالم درجه اي از تباهي رسيده بودند كه نسل هاي آينده نمي

- كردند و اجازه نميدر فرهنگ باطل و كفر رشد ميرشد كنند و كودكان در همان آغاز تولد 

يافتند از هدايت تكويني و تشريعي سود ببرند، بنابراين خداوند تصميم بر نابودي آنان گرفت تا 

راه براي رشد و تعالي ديگر افراد فراهم گردد و اين سنت الهي است و طبق فرموده خداوند 

  .ناپذير استناپذير و تحولتخّلف هاي آنسنت هاي الهي از ابتداي خلقت تا سنت

سنت عذاب اختصاص به جوامع گذشته ندارد بلكه سنتي عام است كه در جوامع امروز نيز  

بنابراين اگر جوامع امروزي نيز از مسير الهي انحراف يابند و به طغيان و فساد . شوداجرا مي

امعه اسالمي و غير اسالمي روي آورند مشمول اين سنت خداوند قرار مي گيرند و فرقي بين ج

  .وجود ندارد



96� 

 

 

  حضرت نوح و قوم ايشان

 )8(واسطه به حضرت آد م  8يكي از پيامبران الهي است كه با  )8(حضرت نوح

ايشان تنها پيامبري است كه از عمر طوالني برخوردار بودند و اولين پيامبر اولوالعزم . مي رسد

ح ما بندگان صال «1)صلحين عبادنَا(بنده صالح  آيات قرآن ايشان را با صفاتي چون. مي باشند

سال در  950معرفي مي كند و هم چنين خداوند ايشان را صابر مي نامد چرا كه ايشان » بودند

بين مردم بود و به ارشاد و راهنمايي آنان مي پرداخت و در برابر آزار و اذيت قوم خود تنها به 

   2.گشودميخداوند توكل مي كرد و لب به شكايت ن

قوم ايشان جمعيتي كشاورز بودند كه در منطقه بين النهرين زندگي مي كردند و به بركت 

رودخانه هاي دجله و فرات از نعمت بسيار برخوردار بودند و بت پرستي به تازگي ميان آنان 

  3.رواج يافته بود كه طرفداران آن با تالش فراوان سعي در ترويج اين مرام باطل داشتند

از جانب خداوند به رسالت مبعوث گشت تا آنان را به راه راست دعوت  )8(رت نوح حض

نمايد ولي قوم ايشان پيامبر خويش را تكذيب كردند و با هر وسيله مانع از انتشار كلمه توحيد 

مي شدند و ايمان نياوردند طبقه اشراف و بزرگان خود يكي از داليل موفق نبودن دعوت 

  4.سال رسالت ايشان بود950ل در طو )8(حضرت نوح 

 فىِ تُخَطبنىِ لَا و وحيَِنا و ِبأَعيننَا الُْفْلك اصَنعِ َ(قرآن كريم مردم نوح را مردمي ستمگر

كشتى را زير نظر و الهام ما بساز و در باره اين ستمكاران با من « 5)مْغرَُقون إِنهُم  َظلَمواْ الَّذينَ

 آنها (6)تجْهُلونَ َقوما   أَرئكم   َلاكنى و ربهِم ملَاُقواْ إِنَّهم (:(جاهل»اند قهسخن مگوى، كه همه غر

                                                 
 10آيه ) 66(تحريم. 1
 244، ص6جواد آملي، سيره پيامبراي در قرآن، انتشارت   ، ج. 2
 61رسول، محالتي، تاريخ انبياء، انتشارات بوستان كتاب، ص . 3
 109-110ارشادي، سيما پيامبران در قرآن، انتشارات  اسراء، ص... عين ا. 4
 37آيه ) 11(هود. 5
 29آيه ) 11(هود. 6
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 من خصم قيامت، دادگاه در برانم، خود از را آنها اگر( كرد خواهند مالقات را پروردگارشان

  )بينم مى جاهلى قوم را شما ولى) بود خواهند

 در و شدند غرق گناهانشان بخاطر همگى( 1)نَارا َفأُدخُلواْ أُْغرُِقواْ َخطيتهِِم مما (گناهكار 

كند و همه اينها باعث مي شد گوش و چشم هايشان در معرفي مي)گشتند وارد دوزخ آتش

  .مقابل نصايح پيامبر خويش بسته شود و در مقابل حق قد علم كنند و به مخالفت برخيزند

  

  )8( ويژگي هاي دعوت حضرت نوح

از تمام راه هاي اقناع و آگاهي با شيوه مجادله احسن پاسخ قوم  )8(حضرت نوح 

دادند و تالش مي كردند تا از طريق استدالل، آنان را به سوي خداوند فرا خوانند خويش را مي

اما اين قوم لجوج آن بزرگوار را به ريشخند و مسخره مي گرفتند و مي گفتند؛ تو مانند ما 

مي خواهي با ادعاي پيامبري از ما برتري يابي چرا كه اگر خدا مي خواست بشري هستي كه   

  2.براي ما پيامبري بفرستد فرشتگان خود را براي هدايت ما مي فرستاد

بي شك وجه غالب دعوت ايشان پافشاري و خستگي ناپذيري ايشان در امر رسالت بود كه با 

ان در امر رسالت خويش دلسرد نمي شدند وجود پافشاري قوم خود بر بت پرستي و استكبار ايش

كرد و در پنهان و آشكار آنان را به خداوند مي خواند و تنها به يك روش و شيوه قناعت نمي

كرد اما قوم او با نفي رسالت ايشان و بلكه از تمام شيوه هاي طبيعي براي اقناع آنان استفاده مي

  3. شان داشتندحقير شمردن طرفداران ايشان سعي در سرپيچي از اي

 

 

 

                                                 
 25آيه ) 71(نوح. 1
  67رسول، محالتي، تاريخ انبياء، .  2
 157-158مصطفي، عباسي مقدم، اسوه هاي قرآني و شيوه هاي تبليغي آنان، انتشارات دفتر تبليغات اسالمي، ص. 3
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  زول عذابن

با استدالل و منطق قوي خويش پاسخ قومش را داد و باعث  )8(با آنكه حضرت نوح 

شكست آنان شد ولي اين قوم لجوجو همچنان بر عقايد باطل خويش اصرار داشتند و حضرت 

   1.كنند را تهديد مي كردند كه اگر دست از عقايدش برندارد او را سنگسار مي )8(نوح 

از كردار مردم به ستوه آمد از خداوند ياري طلبيد و از  )8(پس از آنكه حضرت نوح 

قوم خويش شكايت كرد و خداوند نيز به ايشان وحي نمود جز همان تعداد افراد اندك كسي به 

او ايمان خواهد آورد آنگاه به او دستور داد كشتي بسازد كه بزودي عذاب الهي بر كافران نازل 

  2.شودمي

به فرمان خداوند مشغول ساخت كشتي شد كه در اين هنگام نيز كفار )8(رت نوح حض

با صبر و بردباري و توكل  )8(دست از آزار و اذيت ايشان برنمي داشتند ولي حضرت نوح 

كار ساخت كشتي به پايان رسيد آنگاه  3.به خداوند تمام اين آزارو اذيت ها تحمل مي نمود

به  )8(انا جوشيدن آب از تنور بود آشكار گشت؛ حضرت نوحنشانه هاي عذاب الهي كه هم

فرمان الهي از هر جفت حيواني وارد كشتي نمود وبه همراه ياران خويش از عذاب الهي رهايي 

  4.جست و تمام ظالمان و ستمكاران قوم ايشان بوسيله سيل و وطوفان عظيم نابود گشتند

  

  در اساطير بين النهرين )8(بررسي طوفان نوح

استان طوفان و به راه افتادن سيل بزرگ و نابودي موجودات زمين قدمتي سه هزار ساله د

اين داستان در . دارد و در افسانه ها و داستان هاي عاميانه از جايگاهي خاص برخوردار است

ملل مختلف به اشكال گوناگون بيان شده است كه در بعضي از فرهنگها نتيجه گناه و خطاي 

. تنها خواست موجودي الهي در پايان بخشيدن به وجود بشري تلقي شده است مذهبي انسان يا
                                                 

 92فتر نشر و تبليغات اسالمي،ص عفيف عبدالفتاح،  همراه با پيامبران در قرآن، ترجمه حسين خاكسارانو عباس جاللي، د.  1
 169، ص7رك، محمد باقر حجتي و عبدالكريم بي آزار شيرازي، تفسير كاشف، دفتر نشر و تبليغات اسالمي، ج. 2
 128، ص1رك، محمدبن جرير طبري، تاريخ طبري، ترجمه ابوالقاسم پاينده، انتشارات اساطير، ج. 3
 187، ص1الميزان، انتشاراتسبحان، ج رك، حسين عراقي، داستان هاي پيامبران در. 4
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اما افسانه هايي از اين دست كه در طول قرون به ياد بشر مانده است جملگي نشان مي دهند 

اين فاجعه سيلي عظيم بوده است كه با توجه به روايات ما و آنچه در تورات آمده طوفان در 

ين النهرين رخ داده است كه در اين قسمت تنها به بررسي سه خاور نزديك و مدر منطقه ب

  .داستان طوفان سومري، بابلي و آنچه در تورات ذكر شده است بسنده مي كنيم

  

  اسطوره طوفان سومري) الف

سومري ها نخستين ساكنان  بين النهرين بوده اند كه حدود پنج هزار سال پيش از ميالد از 

النهرين مهاجرت كردند آنان از اقوام ديگر بين النهرين متمدن سوي خليج فارس به سوي بين 

تر بودند و خود خاستگاه تمدن هاي ديگر نيز بوده اند و اولين قومي بودند كه شهرهاي بزرگ را 

  1.بنا نهادند

قديمي ترين داستان، مربوط به واقعه طوفان به هزاره برزگ سوم پيش از ميالد است؛ در 

گيرد بشريت را نابود سازد و انكي يكي ي بزرگ مردم سومر تصميم مياين روايت سومري خدا

بخشي كه مربوط به . ديگر از خدايان به فردي به نام زيوسودرا از خدايان را فاش مي سازد

ساخت كشتي  است از ميان رفته است و وقتي كتيبه خوانا مي شود زمان طوفان را بازگو 

ين را فرا گرفت و كشتي عظيم در اثر طوفانهاي باد ميكند كه هفت روز و هفت شب سيالب زم

به اين سو وآن سو پرتاب مي شود و پس از پايان طوفان زيوسودرا در مقابل اوتو به خاك مي 

   2.افتد و گوسفندي قرباني مي كند

در اين داستان تنها تصميم خدايان بر نابودي بشر اعالم مي شود ولي از دليل اين تصميم 

در پايان زيوسودرا قهرمان داستان بديل رستگاري و قرباني . يان نيامده استمهم سخني به م

  .كردن در پيشگاه خدايان عمر جاوداني مي يابد

                                                 
 37-38فليپ جي آدلر، تمدن هاي عالم، ترجمه محمد حسين آريا، انتشارات اميركبير، ص. 1
 39-40ساموئل هوك، اساطير خاورميانه، ترجمه علي اصغر بهرامي و فرنگيس مزداپور، انتشارات روشنگران، ص. 2
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  اسطوره طوفان بابلي) ب

اين اسطوره بسيار زيباتر و مفصل تر از طوفان سومري است چرا كه داستان سومري دچار 

  .استان تا حد بسياري بسط يافته استپراكندگي مي باشد ولي در حماسه گيل گمش اين د

دراين حماسه گيل گمش بعلت مرگ يار خود دچار پريشاني مي شود و به دنبال دست يابي 

به عمر جاوداني  مي رود و مي داند شخصي بنام اوت پتشتيم به بي مرگي رسيده است وقتي او 

خود را بازگو مي كند؛ او  آنگاه اوت شرح حال 1.پرسدرا مي يابد از او علت بي مرگي اش را مي

گويد زماني كه خود را مردي از اهل شورپاك كهن ترين شهر بين النهرين معرفي مي كند و مي

خدايان تصميم به نابودي بشر گرفتند او توسط خدايي بنام ائا از اين راز آگاهي مي يابد و به 

دهد و را در آن جاي مي فرمان او كشتي مي سازد كه تمام افراد خزندگان و طال و نقره خويش

گيرند تا آنكه روز هفتم طوفان و سيل چون لشكري شش روز و شش شب درون كشتي قرار مي

فرستد تا نشيند و او براي آگاهي يافتن از وجود خشكي سه پرنده را بيرون ميمهاجم عقب مي

خويشان خود از  گردد و او از وجود خشكي آگاه مي شود و به همراهآنكه پرنده سوم ديگر برنمي

   2.كندكشتي فرود مي ايد و به پيشگاه خدايان قرباني تقسيم مي

با بررسي اين حماسه به خوبي روشن مي شود هر دو يك حماسه هستند كه تنها اسطوره 

هم چنين حفاري هاي منطقه بين النهرين وچود سيل شديد را در . بابلي بسط بيشتري دارد

  .ي كندشهرهاي اور، كيش و رخ تأييد م

  طوفان در تورات) ج

خاستگاه اوليه قبائل عبراني كه ما اكنون آنها را يهود مي خوانيم بنا بر وايت خود بني 

سال پيش از ميالد از اين منطقه خارج شده اند و با 150اسرائيل در بين النهرين بوده است كه 

                                                 
 50-51همان، ص. 1
 70-72ديان،  ترجمه علي اصغر حكمت، انتشارا ت علمي و فرهنگي، صجان بريانس، تاريخ جامع ا. 2
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استان تورات و روايت توجه به آنكه تورات بسيار تحريف شده است ؛ شباهت هاي زيادي ميان د

  بابلي وجود دارد كه به اين داستان اشاره مي شود 

در تورات بيان شده است؛ هنگامي كه نسل آدميان بر روي زمين زياد شد پسران خدا، 

دختران آدمي را به زني گرفتند و فرزنداني كه از آنان متولد شدند از جباران گشتند و خداوند 

گفت؛ تصميم به نابودي بشر گرفته  )8(رفته است به نوحچون ديد شرارت زمين را فرا گ

اما تو براي رهايي از اين نابودي كشتي بساز و همراه زنت، پسرانت، تمامي جانوران و به همراه 

چنين كرد و چون كار ايشان به پايان رسيد خداوند عذاب  )8(نوح . آذوقه داخل آن شو

روز آبها كم شد و  40يدن گرفت و بعد از شب باران بار40روز و  40خود را نازل كرد و 

زاغي را رها كرد او بازآمد؛ سپس پرنده اي را بيرون فرستاد و چون خشكي نيافت  )8(نوح

او نيز بازگشت و بعد از هفت روز انتظار دوباره كبوتر را فرستاد و چون برنگشت همراه خانواده 

  1.خود از كشتي فروود آمد و در پيشگاه خدا قرباني كرد

با مطالعه اين سه داستان و باتوجه به شباهت ها و البته اختالفات جزئي بايد بگوئيم همه 

آنها حكايت از يك واقعه واحد دارند و چون خاستگاه مردماني كه به نگارش آنها پرداختند يك 

  .باشد منطقه است، خود تأييدي بر وقوع حادثه در منطقه بين النهرين مي

  

  )8(اني طوفان نوحبررسي منطقه اي و جه

تمام باستان شناسان و تاريخ نويسان متفق القول هستند كه در زمان گذشته طوفاني عظيم 

گروهي از باستان شناسان با .رخ داده است كه بخشي از زمين براي مدتي زير آب فرو رفته است

در اين بررسي هاي انجام شده در منطقه بين النهرين اعتقاد دارند كه طوفان و سيل عظيمي 

منطقه به وجود آمده است كه تمدن بشري را نابود كرده است چرا كه دراليه برداري هايي كه 

                                                 
، ص 7ترجمه فاضل همداني، انتشارات اساطير، سفر تكوين  فصل ) عهد قديم و عهد جديد( ويليلم گلن، كتاب مقدس. 1
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در اين منطقه انجام شده است به يك طبقه رسوبات گل و الي برخود نموده اند كه تنها وجود 

  1.سيالب مي تواند باعث تجمع آن همه گل و الي گردد

يك  )8(ظواهر آيات معتقدند طوفان نوح هم چنين بسياري از مفسران با توجه به

حادثه جهاني بوده است در اين قسمت شواهد تاريخي و باستان شناسي به همراه آيات در كنار 

  .يكديگر قرار مي گيرد تا روشن شود اين رويداد با چه كيفيت رخ داده است

. اشدمي ب )8(يكي از داليل معتقدان به جهاني بودن طوفان دعوت جهاني حضرت نوح 

در پاسخ مي گوئيم ؛ اينكه ايشان اولين پيامبر اولوالعزم است دليل بر جهاني بودن دعوت ايشان 

نوح به سوي قومش فرستاده شده است نه همه : نيست چرا كه خداوند در قرآن مي فرمايد

 نوح ما( 2)أَليم عذَاب يأْتيهم أَن قَبلِ من َقومك أَنذر أَنْ َقومه  إِلى ُنوحا أَرسلْنَا إِنَّا(مردم جهان 

 به دردناك عذاب آنكه از پيش كن انذار را خود قوم(:گفتيم و فرستاديم قومش سوى به را

هم چنين ديگر پيامبران صاحب شريعت جز پيامبر نيز اينگونه مورد خطاب  3)آيد سراغشان

 و(رفي مي  كند و مي فرمايدجهاني مع)9(قرار گرفتند و لي خداوند رسالت پيامبر اكرم را

 براى جز را تو ما (4)يعلَمون َلا النَّاسِ أَكْثرََ لَكنَّ و نَذيرًا و بشيرًا لِّلنَّاسِ َكافَّةً إِلَّا أَرسْلنَاك ما

 ولى بترسانى )او عذاب از( و دهى بشارت) الهى پاداشهاى به را آنها( تا نفرستاديم مردم همه

منافاتي ندارد با  )8(هم چنين صاحب شريعت بودن حضرت نوح 5)دانند ىنم مردم بيشتر

همچنانكه در بني اسرائيل اين . اينكه همزمان ايشان پيامبران تبليغي نيز حضور داشته باشند

نيز به  )8(، حضرت يحيي )8(امر وجود داشته است و همزمان با حضرت عيسي

  .نبوت مبعوث گرديده بود

                                                 
  78هارون يحيي، اقوام هالك شده، ترمه مژگان دستوري، انتشارات كيهان ، ص. 1
 1آيه ) 71(نوح. 2
  1آيه) 71(نوح. 3
 28آيه ) 77(سباء. 4
 28آيه ) 77(سباء . 5
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مبني بر نابودي كفار و  )8(هاني بودن طوفان، دعاي حضرت نوحدليل ديگر معتقدان ج

همانطور كه بيان كرديم دعوت . دستور خداوند براي جمع آوري تمام موجودات روي زمين است

جهاني نبوده است بنابراين نفرين ايشان تمام كفار روي زمين را در  )8(حضرت نوح 

مي پيامبري را بفرستد ولي بواسطه گناه برنمي گيرد و چگونه ممكن است خداوند به سوي قو

 (:حال آنكه خداوند در قرآن مي فرمايد 1مردم بين النهرين تمام كفار روي زمين مجازات شوند

 آنكه مگر كرد، نخواهيم مجازات) را قومى( هرگز ما( 2)رسول نَبعثَ  حتى معذِّبِينَ ُكنَّا وما

وند براي جمع آوري حيوانات تنها شامل موجوداتي و فرمان خدا )باشي كرده مبعوث پيامبرى

مي شد كه براي ادامه زندگي بشر وجود آنان ضروري بود چرا كه حتي اگر بگوئيم تنها 

موجودات مو جود در منطقه بين النهرين بايد جمع آوري مي شد بازهم با سيل عظيمي از 

ند كه هيچ جواب عقالني و موجودات مواجه مي شويم كه وجود آنها چند سؤال را مطرح مي ك

شد؟ با وسايل ارتباطي آن زمان منطقي براي آنها وجود ندارد مثالً غذاي آنان چگونه تأمين مي

جمع آوري موجودات چگونه امكان پذير بود؟ چگونه اين موجودات بر خالف طبيعت خود در 

فظ زندگي انسان كنار هم زندگي مي كردند؟ بنابراين بايد بپذيريم اين دستور تنها براي ح

صورت پذيرفته است و موجودات ديگر پس از سيل به اين منطقه مهاجرت كرده اند و زندگي 

   3.حيواني در اين منطقه شكل گرفته است

وجود فسيل ها نيز دليل ديگري براي جهاني بودن طوفان ذكر شده است كه بايد متذكر 

هاني بودن اين رويداد نيست چراكه شويم وجود فسيل در برخي مناطق براي دليل قاطعي بر ج

چند روز زيرآب بودن زمين براي پيدايش چنين امري كافي نيست؛ از آن گذشته بسياري از 

                                                 
 79، ص4محمد بيومي مهران، بررسي تاريخي قصص قرآن،ترجمه مسعود انصاري، انتشارات علمي و فرهنگي،ج. 1
 15آيه ) 17(اسراء . 2
 29هارون يحيي، اقوام هالك شده، ترمه مژگان دستوري،ص .  3
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مناطق جهان قبالض داراي دريا و اقيانوس بودند كه به علت رانش زمين از ميان رفته اند مانند 

  1اقيانوس تتيس كه اكنون در كره زمين وجود ندارد

ن مطالب و هم چنين شواهد بدست آمده در منطقه بين النهرين كه از وجود  باتوجه به اي

سيل عظيم در چهار شهر در اين منطقه حكايت دارد به اين نتيجه مي رسيم ؛ طوفان تنها در 

  2.بين النهرين رخ داده است

  

  سنت هاي الهي

ي روند بعنوان قرآن كريم از نزول عذاب بر اقوام گذشته و جامعه هايي كه روبه انحطاط م

ازاين رو براي هر امتي سرنوشت و دوام مشخصي را معين كرده است .سنت الهي نام برده است

كه پس از سپري شدن آن دوره جامعه از بين مي رود؛ البته نكته اي  كه قابل تأمل است اين 

ه مطلب مي باشد كه تازماني كه افراد جامعه داراي خصايل، فرهنگ هاي مشترك باشند جامع

به موجوديت خود ادامه   مي دهد و نابودي به وسيله عذاب تنها براي جوامعي است كه از مسير 

بعد از  )8(حق به دور افتاده اند و به فساد و ظلم مشغول شد ه اند همانگونه كه قوم نوح

آيات زيادي از قرآن بر  3.اتمام حجت از جانب  خداوند و پيامبر ايشان دچار عذاب الهي شدند

ن امر تأكيد دارد و ويژگي هاي سنت الهي را برشسمرده اند كه ازآن جمله مي توان به اي

عمومي بودن اين سنت ها اشاره كرد به اين معنا كه سنت هاي الهي روابطي كوركورانه نيست 

بلكه وصفي ثابت و غير قابل تخلف دارد و تا وقتي جهان برقرار باشد تغييري در آن مشاهده 

ن ويژگي؛ الهي بودن سنت ها ست يعني تمام سنت ها مربوط به خداست و به دومي. نمي شود

تعبير ديگر سنت اهللا است و خداوند قدرتش را در خالل همين سنت ها اعمال مي كند البته 

                                                 
 35-33شناسي پوسته اقيانوسي؟، ترجمه علي درويش زاده، انتشارات دانشگاه تهران، ص رنه موري، زمين  -رك،تيريوتو. 1
 120ژرژو، سرگذشت عراق باستان، ترجمه عبدالرضا مهدوي، نشر پيكان، ص.  2
 112، ص25محمد حسين طباطبائي، الميزان،انتشارات اسالمي، ج. 3
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قرآن حداثه تاريخي را رنگ غيبي نمي بخشد تا آن را از روابط ديگرش قطع كند و مستقيماً به 

وجود رابطي را بين حوادث تاريخي اين عالم پذيرفته است و اين  خدا مربوط سازد بلكه قرآن

بنابراين وقتي قرآن . روابط تعبيري از حكمت خداو حسن تدبير او در ساختمان جهان است

سنت هاي تاريخي را پوشش الهي مي دهد نمي خواهد تاريخ را تنها به تفسير الهي اش توجيه 

اين سنت ها خارج از حيطه قدرذت الهي نيستند و  كند بلكه روي اين حقيقت تأكيد دارد كه

  1.اگر خدا بخواهد قدرت خود را نشان دهد بصورت همين سنت ها در مي آيد

تخلف . از ديگر ويژگي هاي سنت هاي الهي تخلف ناپذير و تبديل ناپذيري آن مي باشد

اجرا مي شود ناپذيري به اين معناست كه در طول تاريخ بدون كوچكترين خطائي اين سنت ها 

و اين بدان سبب است كه قوم يا ملتي خود را نسبت به ديگر اقوام جدا نپندلرند و گمان نكنند 

  2.از سنت هاي الهي در امان هستند و خداوند از كارهاي بدشان چشم پوشي مي كند

همچنين تبديل ناپذير بودن سنت ها به اين معناست كه عذاب به پاداش و بالعكس  تبديل  

ود بنابراين وقتي حكومت يا جامعه اي بخاطر استبداد، فساد، پايمال ساختن حقوق و نمي ش

اصالح ناپذيري در خور كيفر متناسب با عمل آنهاست جان سالم بدر ببرند بنابراين سنت هاي 

الهي نه تخلف مي پذيرد و نه تبديل و همانگونه كه در زمان گذشته اجرا مي شده است عيناً با 

  3.در جامعه هاي كنوني جرا مي شودهمان كيفيت 

  

  سنت ظهور و سقوط تمدن ها

... در قرآن سنت هاي بيشماري از خداوند چون امداد، امتحان، آزمايش، عذاب، استدراج و 

و ديگر اقوامي كه داوند  )8(سخن به ميان آمده است اما با توجه به سرگذشت قوم نوح

                                                 
 139-140ال موسوي اصفهاني، انتشارت اسالمي، ص محمد باقرصدر، سنت هاي تاريخي در قرآن، ترجمه سيد جم. 1
 100-101يعقوي جعفري، بينش تاريخي قرآن، انتشارات دفتر نشر و فرهنگ اسالمي،ص . 2
 181-186رك،علي كرمي فريدي، ظهور و سقوط تمدن ها، انتشارات نسيم انتظار، ص. 3
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ها به سنت سقوط تمدن ها و نزول عذاب سرگذشت آنان را در قرآن بيان فرموده است تن

  .پرداخته مي شود

هر مكتب القاعده درباره علل تعالي و ترقي و هم چنين انحطاط جوامع نظر متفاوت ارائه مي 

دد كه البته اين اظهار نظرهاي متفاوت بخاطر اين است كه هريك با ديد متفاوتي به تاريخ 

قرآن ضمن بيان قصص و حكايات به اين  .جنبش هاي تمكاملي و سير نزولي آن مي نگرد

موضوع توجه نموده است و با بررسي اين آيات درمي يابيم قرآن چه چيز را زيربنا و چه چيز را 

با كمي تأمل در آيات قرآن به اين حقيقت دست مي يابيم كه آنچه از ديدگاه . روبنا ميداند

ند و جنبه زيربنايي دارد همانا كقرآن در زوال و انحطاط تمدن ها نقش اساسي را ايفا مي

انحراف در عقيده واخالق است و ساير انحرافات اجتماعي، اقتصادي و سياسي نيز ريشه در 

همين انحرافات دارد بنابراين آنجه كه موجب مي شود تا مشيت خداوند به سقوط ملت و يا 

ي شيطان است ظهور تمدن ديگري تعلق گيرد بطور كلي انحراف از راه مستقيم الهي به سو

  الُْقرَى ليهلك ربك كَانَ ما و(البته مشيت الهي به معناي جبر نيست چرا كه قران مي فرمايد

مادامي كه ملتي صالح باشدآن ملت باقي است و خداوند آن را عذاب (1)نمصلحو أَهُلها و ِبُظلْمٍ

  )نمي كند

هاي آن در ايجاد ساير انحرافات بشري الزم با توجه به اصل مهم انحراف در عقيده و پيامد

  2.است جهت برداشت دقيق تر، از مهمترين عوامل مؤثر در زواول و نابودي ملل نام برده شود

  ظلم)الف

برخي از ساده انديشان مي پندارند ظلم عبار است از قتل عمدي، اسارت گرفتن به ناحق، 

ه اي كه مورد نفرت همه مردن آگاه و تجاوز آشكار به مال و جان و كرامت يك فرد به گون

در صورتي كه موضوع ظلم بسيار حساس تر و . آزادمنش صورت گيرد ظلم محسوب مي شود

                                                 
  117آيه ) 11(هود. 1
 ، ص27رآن وحديث، شماره مريم معيني، آسيب شناسي تمدن ها، مجالت ق. 2
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بنابراين تعدي و تجاوز به ققانون زندگي خردمندانه انسان و . دقيق تر از اين مقوله هاست

  .حتيتعدي و تجاوز به نداي وجدان ظلم محسوب مي شود

م ضد عدل است و خروج از شاهراه عدالت و از مهمترين عوامل بطور كلي مفهوم ظل

بنابراين اگر در نظام و جامعه اي صاحبان قدرت بجاي اياجاد آرامش . فروپشي تمدن ها است

رواني، تأمين آزادي مشروع، ايجاد عدل و دادگري به ستبداد، حق كشي، انحصار قدرت و 

ن نيز نكوشند تا سرنوشت خويش را از آنان چپاول ثروت جامعه دست زدند و زير دستان آنا

جدا سازند بي ترديد چنين جامعه ستمگري نابود مي شود و جمعيت ديگري جايگزين آنان مي 

شود بلكه امكان دارد گروهي كه در آن جامعه حاكميت دارد بوسيله مستضعفان از اريكه قدرت 

واج يابد مانند قوم به پايين كشيده شوند و فرهنگ ديگري به جاي فرهنگ پيشين ر

و حمل شدگان در كشتي  )8(كه به نابودي كشيده شدند و حضرت نوح  )8(نوح

  1.وارث زمين شدند

بنابراين عقاب يا اثر طبيعي گناه است مانند خوشگذراني، اسراف كه موجب فساد اخالق 

له، جامعه است  يا دراثر ظلم جامعه است كه سنت هاي الهي لصورت بالهاي طبيعي چون زلز

  2.سيل و يا جنگ و انقالب ها صورت مي پذيرد

  فساد و غوطه ور شدن در گناه ) ب

قانون شكني و دست زدن به گناه آفت ايمان و تقواست كه اثر وضعي آن رفته رفته در دل و 

گناه و بيدادگري قدرت تشخيص را از انسان . جان رسوخ كرده و موجب تيرگي قلب مي شود

مي كند و جامعه به جايي مي رسد كه بي آرماني را آرمان، استبداد را  گناهكار و عصيانگر سلب

اين يك حقيقت كه ميان گناه، . عدالت، وابستگي را سعادت و شقاوت را سعادت مي پندارد 

                                                 
 213محمد جعفر، برداشتي از جامعه و سنن اجتماعي از ديدگاه قرآن،انتشارات فرهنگ و ارشاد اسالمي، ص. 1
 517،ص 8محمد رشيدرضا، المنار، انتشارات دارالمعرفه، ج. 2
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حق كشي از يك سو و ويراني جامعه و انحطاط آن از سوي ديگر پيوند روشن و روابط گست 

  .ناپذير وجود دارد

سراغ داريم كه به گناه و مفاسد اخالقي آلوده باشد و همچنان آباد و پر كددام جامعه را 

بركت بماند و در برابر تجاوزها و يورش هاي دشمنانش مقاومت كند و از حيثيت و شرف ملي 

خود قهرمانانه دفاع كند؟ به همين دليل است كه قرآن ميان گناه، فساد و نابودي ملتها رابطه 

ارت ديگر قرآن گناه و خودكامگي را مايه ويراني و فروپاشي فرد و اي ملموس ميداند؛ به عب

   1.جامعه مي داند كه مي تواند جامعه و تمدن ها را به بيراهه ي هرج و مرج و سقوط سوق دهد

  تكذيب پيامبران) ج

دروغ انگاشتن وحي و پيامبران و مبارزه خشونت بار با آموزه هاي آزادي بخش آنان و زير پا 

زش هاي انساني و معنوي به وسيله يك جامعه و تمدن آشفتگي و فروپاشي آن جامعه نهادن ار

  .را به دنبال دارد

سنت خداوند بر اين قرار گرفته ابتدا پيامبران خود را همراه آيات خود براي انذار و هدايت 

هالك مي  مردم بفرستد و اگر آنان به انبياء كفر بورزند و از طغيان خود دست برنداشتند آنان را

بنابر آنچه از آيات متعدد بر مي  2كند چرا كه آنان از روي علم و اراده خواهان هالكت هستند

آيد وقتي كار مخالفت جامعه اي با وحي و پيام خدا از راه گفتمان به نقطه اي برسد كه 

واهي مخالفان بخواهد اين اصالحگران رار از خانه و كاشانه خود اخراج كنند و به جرم عدالت خ

چنين جامعه و قدرت . و تأكيد بر رعايت حقوق بشر خونشان را مباح ساخته و به زمين بريزند

منحطي ديگر شانس بقا و عناصر الزم براي زندگي را ندارد و مدت زيادي بعنوان يك جامعه و 

  3.نظام پايدار باقي نخواهند ماند

                                                 
 399- 402علي كرمي فريدي، ظهور و سقوط تمدن ها،ص .  1
 489، ص7جمحمد حسين طباطبائي، الميزان، . 2
 127محمدباقرصدر، سنت هاي تارخي در قرآن، ص. 3
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د فرورفتن در نعمت ها، تفرقه و از ديگر عوامل فروپاشي تمدن ها كه مي توان از آن نام بر

بي عدالتي است چراكه وقتي جامعه اي در ثروت و تجمالت غرق شود به خوشگذراني روي مي 

آورد و چون به تجمل گرايي عادت كرده است دست نياز به سوي بيگانگان دراز مي كند كه 

طبقاتي مسلماً  و تضاد. موجب مي شود رفته رفته روحيه شجاعت، دليري و مقومت از ميان رود

بي عدالتي را به دنبال دارد چرا كه اگر عدالت برقرار شود ثروت در دست يك عده محدود نماند 

ولي اندوختن ثروت از طرف بخشي از مردم جامعه موجب مي شود تفرقه و اختالف سيلقه 

نه اي ايجاد شود و آرمان هاي يك جامعه در يك طبقه جدا از طبقه ديگر باشد، آنگاه اگر بيگا

به چنين جامعه اي حمله ور شد به علت غوطه ور بودن در تجمل و ثروت و گناه روحيه 

بازد و به علت نبودن آرماني مشترك كه بخاطر آن مردم ان جامعه شجاعت و فداكاري رنگ مي

   1.به پا خيزند جامعه روبه نابودي وانحطاط مي رود

  انواع عذاب دنيوي

مل در سراي آخرت محقق مي شود اما بخشي از آن در گرچه پاداش و كيفر و جزاي كا

و زماني  2()همين دنيا اجرا مي شود و قرآن با تعبيرهاي گوناگون ب ه آن اشاره نموده است

كه عصيان و نافرماني در جامعه فرگير شد و قوانين الهي زير پا گذاشته شد كيفر چنين جامعه 

متفاوت باشد يعني در برخي جوامع به تدريج  هايي داده مي شود البته اين كيفرها ممكن است

و با مرور زمان عقوبت الهي برآنان نازل مي شود  مثل خواري ملتهاي تنبل و سست در مقابل 

سالطين ستمگر و يا ممكن است عقوبت بصورت آني و ناگهاني صورت پذيرد مانند غرق شدن 

   3... دردريا، ارسال بادهاي سخت و سرد، طوفان و

                                                 
  72-74، ص27مريم معيني، آسيب شناسي تمدن ها، شماره . 1
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عذاب هاي دنيوي كه مي توان به آن اشاره نمود وقوع جنگ است كه در امتهاي از جمله 

در عصر حاضر نيز مشاهده مي كنيم حكومت هاي  1پيشين نيز اين سنت ها جاري شده است

كند يا به دست خود مردم آن كشور و يا استعماري كه در جامعه آنان ظلم و اختناق بيداد مي

هم چنين چند دستگي و پراكندگي در ميان جامعه نيز جز . روندديگر جوامع رو به نابودي مي 

 من عذَابا عَليُكم يبعثَ أَن على الْقَادر هو ُقلْ (.سنت هاي الهي و عذاب شمرده شده است

كُمقَفو ن أَوم ْتتح كُملجأَر أَو كُملْبِسا يعيش يقَ وذي ضَكمعب أْسضٍ بعانُظرْ  ب فكَي ُنصرَِّف اتاالَْي 

ملَّهونَ َلعفَْقهشما بر عذابى پاهايتان زير از يا سرتان فراز از كه هست آن بر قادر او: بگو(2 )ي 

 بنگر. بچشاند ديگر گروه به را گروهى كين و خشم و افكند درهم گروه گروه را شما يا بفرستد،

چرا كه چنين جامعه اي با  )ددريابن فهم به كه باشد. كنيم مى بيان گوناگون چگونه را آيات كه

  3.اولين اقدام هجوم بيگانگان درهم مي شكند و نابود مي شود

از جمله الطاف الهي در مورد گنهكاران مجازات هاي دنيوي مي باشد كه با هدف تنبيه و 

دچار عذاب استيصالي تربيت فرد و جامعه صورت مي گيرد چرا كه خداوند از همان ابتدا آنان را 

كند بلكه از همه وسايل تكويني و تشريعي در جهت بيدار گشتن بندگان استفاده مي كند نمي

تا مگر دست از لجبازي و شرك بردارند و توبه كنند و اگر با تمام اين موارد باز هم به شرك و 

ات نمايد و هم تاهم آنان را مجاز. فساد مشغول بودند عذاب استيصال بر آنان نازل مي شود

البته در عذاب استيصالي كه بر يك جامعه وارد مي شود تمام مردم  4.عبرتي براي سايرين باشد

آن محكوم به نابودي نيستند بلكه مؤمناني كه به وظايف فردي و اجتماعي خود عمل كردند 

  5.نجات يافتند... نجات مكي يابند همچنانكه مؤمنان قوم نوح، لوط، صالح، شعيب و

  ومي بودن عذاب الهيعم
                                                 

 435،ص17ناصرمكارم شيرازي، تفسير نمونه، انتشارات مدرسه اميرالمؤمنين، ج. 1
 65آيه ) 6(انعمام. 2
 124-125محمد حسين زنجيري، سنت هاي الهي در پاداش و كيفر، ص . 3
 98- 100همان، ص. 4
 224-225محمد جعفر، برداشتي از جامعه و سنن، ص . 5
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مسلماً مجازات پروردگار يك قاون عمومي است كه هرقوم و ملتي دست به ظلم و ستم 

بزنند و پا را از فرامين الهي فراترذ بگذارند خداوند آنان را به سختي عذاب مي كند و اين 

 واقعيتي است كه خداوند در آيات خويش به آن اشاره نموده است و و به تمام مردم جهان

هشدار مي دهد گمان نكنيد شما از اين قاعده مستثني هستيد و عذاب الهي مخصوص اقوام 

پيشين است بلكه شما هم اگر مانند گذشتگان به ظلم و جور بپردازيد مستوجب عذاب الهي 

حال سؤالي كه در اينجا مطرح است اين مي باشد نزول عذاب در امت اسالمي به  1.مي شويد

 أَنت و ليعذِّبهم اللَّه كَانَ ما و(33يرد؟چرا كه نظر به سوره انفال آيه چه كيفيت صورتمي پذ

يِهمف  ا وكاَنَ م اللَّه مهذِّبعم و مرُو هَتغْفستا آن گاه كه تو در ميانشان هستى خدا ( 2)ني

روايات  )دخواهد كرطلبند، نيز خدا عذابشان ن عذابشان نكند و تا آن گاه كه از خدا آمرزش مى

رسيده به ما به نظر مي رسد امت اسالمي به علت وجود پيامبر اكرم كه پيامبر رحمت معرفي 

  .شده است و استغفار از عذاب الهي مصون هستند و عذاب دنيوي برآنان نازل نمي شود

 در پاسخ به اين شبهه بايد بگوئيم امت اسالمي مانند امت هاي گذشته از مسير الهي بدور

افتند و به فساد و ظلم روي آورند و توبه نكنند مشمول عذاب الهي خواهند شد و اين امر كه 

از عذاب الهي درامان هستند صرفاً يك دسيسه از جانب )9(آنان  بخاطر وجود مبارك پيامبر

گذشته از آن ذكر سرگذشت اقوام گذشته در قرآن صرفاض براي داستان سرايي  3.شيطان است

امده است بلكه هشداري است به امت اسالمي كه اگر آنان راه و روش گذشتگان را و سرگرمي ني

  .انتخاب نمايند به همان سرنوشت دچار خواهند شد

بنابراين عذاب هاي دنيوي كه بعنوان مجازات و مكافات عمل انسان در اين جهان مي باشد 

اجراي آن دست يابي به و بين جامعه ها و حكوكت ها تفوتي قائل نمي شود چرا كه هدف از 

جهاني سالم و تتنبيه گناهكاران است تا فرصت براي رشد و بالندگي جوامع فراهم شود و سنت 

                                                 
  277ناصر مكاريم شيرازي، تفسير نمونه، ج ص . 1
  33انفال آيه . 2
  120-117، صث10محمد حسين طباطبائي، الميزان، ج. 3
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ها الهي اقتضاء مي كند ايان اقوام به اشكال مختلف از ميان برداشته شوند تا هدايت الهي در 

  .  همه زمان ها و مكان ها اجرا شود

  نتيجه

ران بزرگ الهي است كه براي هدايت قوم خويش رنج و يكمي از پيامب )8(حضرت نوح 

درد بي شماري را متحمل شد ولي قوم او جز افراد اندكي كسي به ايشان ايمان نياورد و در 

  .نهايت اين لجاجت منجر به نابودي آنان گشت

بعنوان يكي از نمونه هاي عذاب الهي مورد توجه بسياري از ) 8(داستان طوفان نوح 

دارد و با توجه به شواهد تارخي اين نتيجه حاصل مي شود كه اين حادثه يك  مفسران قرار

را كه از مسير الهي خارج شده بودند را ) 8(رويداد  منطقه اي بوده است كه تنها قوم نوح

  .شامل شده است

سنت عذاب كه در طول تاريخ  در بسياري از جوامع انساني رخ داده است تنها به دليل 

را نشده است بلكه به اين علت است كه هدايت الهي در جوامع انساني فراهم نابودي كفار اج

. چراكه در جامعه آلوده به كفر و فساد فرصت بالندگي و رشد براي ديگران فراهم نيست. شود

اين مشكل وجود داشت و كودكان از همان ابتدا در محيط )8(همچنانكه در  قوم نوح 

بنابراين سنت نزول عذاب كه . ستند از هدايت الهي سود برندكفرآلود رشد مي كردند و نمي توان

در جوامع كنوني بصورت بالهاي طبيعي رخ مي دهد جنود الهي هستند تا اقوام گناهكار را 

مجازات نمايند و بستري مناسب براي رشد و سعادت ديگر افراد به ارمغان آورند و اين گونه 

براي پيروان آن حضرت به  )8(قوم نوح  است كه خداوند از عذاب الهي چون غرق شدن

  عنوان نعمت بزرگ الهي ياد مي كند
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