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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 

 سرآغاز

به جهانيان عرضه  صلّى اللّه عليه وآلهترين دين االهى با بعثت خامت االنبياء، حضرت حممد مصطفى  آخرين و كامل.  . .

 .رسانان االهى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت شد و آئني و رسالت پيام

و  صلّى اللّه عليه وآلهسه سال زمحات طاقت فرساى رسول خدا  و دين اسالم در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست

 .فتمجعى از ياران باوفايش، متامى جزيرة العرب را فرا گر

احلجه، در غدير خم و به صورت علىن، از جانب خداى منان به خنستني رادمرد  ادامه اين راه االهى در هجدهم ذى

 .سپرده شدعليه السالم يعىن امري مؤمنان على  صلّى اللّه عليه وآلهعامل اسالم پس از پيامرب خدا 

، نعمت االهى متام و دين اسالم تكميل و سپس به عليه السالمدر اين روز، با اعالن واليت و جانشيىن حضرت على 

اين چنني شد كه كفرورزان و مشركان از نابودى دين اسالم . عنوان تنها دينِ مورد پسند حضرت حق اعالم گرديد

 .مأيوس گشتند

هدايت و راهربى ـ مسري  هاىي از پيش مهيا شده با توطئه  ، ـصلّى اللّه عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامرب 

منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را بستند و مسلمانان را در حتير و  صلّى اللّه عليه وآلهرا پس از رحلت پيامرب خدا 

آنان از مهان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع كتابت احاديث نبوى، جعل احاديث، القاى . سردرگمى قرار دادند

ـ پشت ابرهاى سياه شك  تاب بود كه مهچون آفتاب جهان اىن، حقايق اسالم را ـهاى شيط شبهات و تدليس و تلبيس

 .و ترديد قرار دادند

، توسط امري صلّى اللّه عليه وآلهها، حقايق اسالم و سخنان درربار پيامرب خدا  بديهى است كه على رغم مهه توطئه

و مجعى از اصحاب و ياران باوفا، در طول تاريخ جارى شده و در  عليهم السالم، اوصياى آن بزرگوار عليه السالممؤمنان على 

ها و پندارهاى واهى شياطني و  ها، شبهه آنان با بيان حقايق، دودىل. اى از زمان، به نوعى جلوه منوده است هر برهه

 .اند دمشنان اسالم را پاسخ داده و حقيقت را براى مهگان آشكار ساخته

وراىن مهچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصري، عالّمه حلّى، قاضى در اين راستا، نام سپيده با

چرا كه اينان در مسري  ؛درخشد مهچون ستارگاىن پرفروز مى... الدين، اميىن و حامد حسني، سيد شرف نوراللّه، مري
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گوىي شبهات  م، به بررسى و پاسخ، با زبان و قلعليهم السالمدفاع از حقايق اسالمى و تبيني واقعيات مكتب اهل بيت 

 . ...اند پرداخته

و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمنداىن كه با قلمى شيوا و بياىن رسا به تبيني حقايق تابناك دين مبني 

رت آيت پرداخته است، پژوهشگر واالمقام حض عليه السالماسالم و دفاع عاملانه از حرمي امامت و واليت امري مؤمنان على 

 .باشد اللّه سيد على حسيىن ميالىن، مى
سنگ آن حمقّق نستوه را در دستور كار خود قرار  ، افتخار دارد كه احياى آثار پربار و گرانمركز حقايق اسالمى

قرار  ها را در اختيار دانش پژوهان، فرهيختگان و تشنگان حقايق اسالمى داده و با حتقيق، ترمجه و نشر آثار معظّم له، آن

 .دهد

را با حقايق اسالمى آشنا " فارسى زبانان"كتاىب كه در پيش رو داريد، ترمجه يكى از آثار معظّم له است كه اينك 

 .سازد مى

عجل اللّه تعاىل فرجه اميد است كه اين تالش مورد خشنودى و پسند بقية اللّه األعظم، حضرت وىلّ عصر، امام زمان 

 .قرار گريد الشريف
 ايق اسالمىمركز حق
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 آداب مناظره و گفت و گو

 

 در اصول دين

 



٨  
 

 

 

 

 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 احلمد للّه رب العاملني و الصالة و السالم على حممد وآله

 .الطّيبني الطاهرين ولعنة اللّه على أعدائهم أمجعني

 گفتار پيش

پيشرفت و موفقيت  ؛داند ها و عقايد خود را حقّى طبيعى مى اى ترويج و تبليغ انديشه هر انديشمند و صاحب ايده

 ؛طلبد در تبليغ يك باور، به حتقق شروط معيىن بسته است، آن سان كه ترويج يك انديشه نيز، ابزارهاى خاص خود را مى

هم قرار گريند و طرفداران هر ديدگاهى، به ترويج ديدگاه خود هاى خمتلف در برابر  به ويژه در شرايطى كه ديدگاه

هاى خمتلف،  چرا كه هر يك از طرفداران ديدگاه ؛دهد بپردازند كه در اين صورت، كشمكش عقيدتى و فكرى روى مى

 .آيند دانند و در صدد غلبه و سيطره فكرى بر ديگران برمى صحت عقيده و حق را از آن خود مى

و ابزارهاى پريوزى در ميدان كشمكش عقيدتى با اصول و ابزارهاى حاكم بر ميدان جنگ و روياروىي البته اصول 

 .نظامى تفاوت دارد

به ويژه  ؛گو ميان دانشمندان اسالم، پريامون اصول دين و كتاب پيش رو، قواعد حبث و آداب مناظره و گفت

 .دارد هاى امامت و خالفت را به صورت خمتصر بيان مى حبث

اميد است كه براى . ر اين پژوهش، قواعد و آداب مناظره از كتاب، سنت و حكم عقل سليم، استنباط شده استد

 . ...حمققان اين عرصه از علم سودمند باشد و توفيق مهه از خداوند است

 على حسيىن ميالىن



٩  
 

 

 

 

 

 

 خبش يكم

 

 نگاهى به علم جدل

 



١٠  
 

 

 

 

 

 

عقال به عنوان اصحاب نظر و انديشه، براى كشمكش در اين عرصه، مرزهاى خاصى را تعيني منوده و براى پريوزى 

ها و مسائل   روش... آيد هاى ديگر به مشار مى اند كه معيار و مالك پذيرش يا رد انديشه در آن، اصوىل را بنيان اده

 .هاى عقال بنيان اده شده است  گريد، در اثر تالش ى قرار مىهاى منطق، مورد بررسى و بازنگر كه در كتاب» جدل«

چرا كه معناى لغوى  ؛سازد براى اين علم يا صنعت، خوش سليقگى عقال را منايان مى» جدل«انتخاب نام 

 .، پيوندى مستحكم با مقصود منطقى آن دارد»جدل«

 

 جدال در لغت

 :گويد راغب اصفهاىن در واژه جدل مى
أحكمت فتله، ومنه اجلديل، : ضة على سبيل املنازعة واملغالبة وأصله من جدلت احلبل، أياملفاو: اجلدال

القصر احملكم البناء ومنه : الصقر احلكم البنية وادل: وجدلت البناء أحكمته، ودرع جمدولة، واألجدل
 ؛اجلدال، فكأنّ املتجادلني يفتل كلّ واحد اآلخر عن رأيه

گرفته شده كه به معناى » جدلت احلَبلَ«اصل اين واژه از .  بر نزاع و برترى طلىب استجدال به معناى مباحثه مبتىن

يعىن ساختمان  ؛»جدلت البناَء«. نيز برگرفته از مهني ريشه است» طناب تابيده» «جديل«. است» تابيدن حمكم طناب«

پنجه اطالق  بر باز شكارى و قوى» أجدل«. به معناى زره مستحكم است» درع جمدولَة«. را مستحكم كردم

 .نيز به معناى كاخ مستحكم است» جمدل«شود و  مى

هاى سابق  ديگر را از ديدگاه برگرفته شده و بدين معناست كه هر يك از دو طرف جمادله، هم» جدل«جدال از ماده 

 .كنند خود، منصرف مى

 :افزايد راغب اصفهاىن در ادامه مى

يعىن  ؛و مبارزه است كه طى آن يكى از دو طرف، ديگرى را بر روى جداله اصل جدال، كشمكش: گويند مى

 ١.اندازد زمني سخت، مى

  

  

 

                                                           

 .»جدل«، مادة  ٨٧: املفردات ىف غريب القرآن.   ١
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 جدال در قرآن

هاى تبليغى به كار  اند و پيامربان پيشني، جدال را به عنوان يكى از روش  اديان آمساىن، اسلوب جدال را پذيرفته

 .هاىي از جدال پيامربان، در قرآن آمده است كه در ادامه خواهد آمد  منونه. اند گرفته

به پيامربى مبعوث شد از سوى خداى متعال اين گونه مورد خطاب قرار  صلى اللّه عليه وآلهآن گاه كه پيامرب اسالم 

 :گرفت

)ا ورشبما ودشاه لْناكسا أَرإِن بِيا النهايا أَيذيرا*  ننريا مراجسو بِإِذْنِه ا إِلَى اللّهيداع١؛)و 

ما تو را گواه، مژده دهنده و بيم دهنده فرستادمي و تو را دعوت كننده به سوى خدا به فرمان او و چراغى ! اى پيامرب

 .روشىن خبش قرار دادمي

 :فرمايد مشخص كرده و مى صلى اللّه عليه وآله نگى و ابزار دعوت را براى پيامربدر آيه ديگر خداى متعال چگو

)ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببيلِ رإِىل س ع٢؛)اد 

 !خوان مردم را به حكمت و برهان و موعظه نيكو به راه خدا فرا!) اى پيامرب(

 :ها به جدال برخيز دهد كه در صورت جمادله مشركان، با آن دستور مى صلى اللّه عليه وآلهه به پيامرب خداوند در ادام

)نسأَح يبِالَّيت ه ملْهجاد٣؛)و 

 .ها به ترين طريق، جمادله كن و با آن

پس در صورتى . مهان ابالغ پيام و دعوت به راه خداست صلى اللّه عليه وآلهكوتاه سخن اين كه خنستني وظيفه پيامرب 

كه كسى باشد كه حكمت در او تأثري كند، بايد از آن ره گريد و اگر از عموم مردم باشد، بايد او را از طريق نصيحت 

بايستند و در  عليه وآلهصلى اللّه خواند و اگر در ميان مردم، افرادى باشند كه در مقابل پيامرب خدا  و موعظه نيكو به اسالم فرا

 .صدد غلبه بر آن حضرت برآيند، ناگزير بايد راه جدال در پيش گرفته شود

 :كه در آيه ديگرى آمده است رود كه آيه مذكور، اهل كتاب را نشانه رفته باشد، چنان احتمال مى

)نسأَح يتابِ إِالّ بِالَّيت هلَ الْكلُوا أَهجادال ت٤؛)و 

 .و با اهل كتاب، جز به نيكوترين روش جمادله نكنيد

 :فرمايد شود كه جدال، گاه حق و گاه باطل است، چنان كه خداوند متعال مى بنابر آن چه گذشت، روشن مى

)قالْح وا بِهضحديلِ لوا بِالْباطكَفَر لُ الَّذينجادي٥؛)و 

 .كنند تا حق را به وسيله آن پاميال كنند زان با سخنان بيهوده و باطل جمادله مىكفرور

 

                                                           

 .٤٦و  ٤٥هاى  آيه: سوره احزاب.   ١

 .١٢٥آيه : سوره حنل.   ٢

 .١٢٥آيه : سوره حنل.   ٣

 .٤٦آيه : بوتسوره عنك.   ٤

 .٥٦آيه : سوره كهف.   ٥
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 قرآن كرمي و تعليم روش استدالل

براى مثال در سوره . آموزد  مى صلى اللّه عليه وآلهخداوند متعال در برخى آيات قرآن، روش استدالل را به پيامرب اكرم 

 :يس چنني آمده است

قُلْ يحييها الَّذي أَنشأَها أَولَ مرة وهو بِكُلِّ خلْق *  ونِسي خلْقَه قالَ من يحيِ الْعظام وهي رميم وضرب لَنا مثَالً(

ليمونَ*  عدوقت هنم متا فَإِذا أَنرِ نارضرِ اَْألخجالش نم لَ لَكُمعأَ*  الَّذي ج لَقالَّذي خ سلَيو  ضاَْألرو ماواتالس

ليمالْع الّقالْخ وهلى وب مثْلَهم لُقخلى أَنْ ير عكُونُ*   بِقادفَي كُن قُولَ لَهئًا أَنْ ييش إِذا أَراد هرما أَمحانَ الَّذي *  إِنبفَس

 ١؛)بِيده ملَكُوت كُلِّ شيء وإِلَيه ترجعونَ

كند؟  هاى پوسيده را زنده مى كيست آن كه اين استخوان: و براى ما مثَلى زد و آفرينش خود را از ياد برد و گفت

مهان . ها را حيات خبشيد و او به هر آفرينشى دانا است كند كه خنستني بار آن ها را زنده مى آن كسى آن: بگو

ها و زمني را  آيا كسى كه آمسان. ش قرار داد تا وقىت خبواهيد از آن آتش بيفروزيدكسى كه براى مشا از درخت سبز آت

 آفريده، قادر نيست مهانند آنان را بيافريند؟

فرمان او چنني است كه هر گاه چيزى را اراده كند به حمض اين كه . آرى، البته قادر است و او آفريننده داناست

پس پاك و مرتّه است خداىي كه مالكيت هر موجودى به دست . شود ىفورى، موجود م» موجود باش«: گويد مى

 .شويد قدرت اوست و به سوى او باز گردانده مى

 :خوانيم در سوره بقره نيز اين گونه مى

) كُمهانروا بقُلْ هات مهأَمانِي لْكصارى تن ا أَوودكانَ ه نةَ إِالّ منلَ الْجخدي قالُوا لَنوقنيصاد مت٢؛)إِنْ كُن 

. ها است اين آرزوى آن:) بگو! اى پيامرب(هرگز جز يهود و نصارا به شت داخل خنواهد شد، : گفتند) ها يهودى(

 .گوييد  دليل و برهان خود را بياوريد، اگر راست مى: بگو

 :خوانيم در آيه ديگرى از سوره بقره مى

)توا الْمونماسِ فَتالن وند نةً مصخال اللّه دنةُ عراْآلخ ارالد لَكُم ت٣؛)قُلْ إِنْ كان 

اگر خداوند سراى آخرت را تنها براى مشا اختصاص داده نه به ديگر مردم، پس متناى مرگ كنيد : بگو!) اى پيامرب(

 .گوييد اگر راست مى

 :فرمايد در سوره مائده مى

)ئًا إِنْ أَراديش اللّه نم كلمي نقُلْ فَم ميرم ناب سيحالْم وه قالُوا إِنَّ اللّه الَّذين كَفَر لَقَد  ميرم ناب سيحالْم كلهأَنْ ي

 ٤؛)ات واَْألرضِ وما بينهما يخلُق ما يشاُء واللّه على كُلِّ شيء قَديروللّه ملْك السماو*   وأُمه ومن في اَْألرضِ جميعا

                                                           

 . ٨٣ـ  ٧٨هاى  آيه: سوره يس.   ١

 .١١١آيه : سوره بقره.   ٢

 .٩٤آيه : مهان.   ٣

 .١٧آيه : سوره مائده.   ٤



١٣  
 

تواند  كدام قدرت مى: بگو) اى پيامربا. (بن مرمي است به راسىت خدا، مهان مسيح: هاىي كه گفتند مهانا كافر شدند آن

بن مرمي و نيز مادرش مرمي و هر كه در روى زمني است  گر خبواهد عيسىكسى را از قهر و قدرت خدا نگه دارد، ا

آفريند و  هاست مهه ملك خداست و هرچه را خبواهد مى ها و زمني و هر چه در بني آن مهه را هالك گرداند؟ آمسان

 .خدا بر هر چيز تواناست

 :در جاى ديگرى از سوره مائده آمده است

 ١؛)رى نحن أَبناُء اللّه وأَحباؤه قُلْ فَلم يعذِّبكُم بِذُنوبِكُم بلْ أَنتم بشر ممن خلَقوقالَت الْيهود والنصا(

اگر چنني است پس چرا مشا را به گناهانتان عذاب : بگو ؛ما پسران خدا و دوستان او هستيم: يهود و نصارا گفتند

 . ...بشرى هستيد از آفريدگان او بلكه مشا ؛كند مى

 :خوانيم در سوره انعام مى

 ٢؛)...قُلْ أَ ندعوا من دون اللّه ما ال ينفَعنا وال يضرنا(

 رساند؟ آيا غري از خدا، چيزى را خبوانيم كه نه سودى به حال ما دارد و نه زياىن به ما مى: بگو

 :فرمايد بيا مىدر سوره ان

أَمِ اتخذُوا من دونِه آلهةً قُلْ هاتوا ... لَو كانَ فيهِما آلهةٌ إِالَّ اللّه لَفَسدتا*  أَمِ اتخذُوا آلهةً من اَْألرضِ هم ينشرونَ(

 ٣؛)برهانكُم هذا ذكْر من معي وذكْر من قَبلي

آفرين پندارند كه اگر در آمسان و زمني جز خداى يكتا،  ها را جان ها معبودهاىي از مهني زمني برگزيدند و آن  آيا آن

 . ...خورد خدايان ديگرى بود مهانا نظام جهان هسىت به هم مى

من و سخن كساىن است كه پيش  اين سخن مهراهان. برهانتان را بياوريد: ها معبودهاىي جز او برگزيدند؟ بگو آيا آن

 . ...از من بودند

 

 هاى پيامربان پيشني قرآن كرمي و استدالل

براى مثال، . هاى پيامربان پيشني، در قرآن ذكر شده است افزون بر اين، موارد بسيارى از جمادالت و استدالل

 :فرمايد مى عليه السالمخداى متعال درباره سرگذشت حضرت ابراهيم 

ويميت قالَ أَنا أُحيي  أَ لَم تر إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم يف ربه أَنْ آتاه اللّه الْملْك إِذْ قالَ إِبراهيم ربي الَّذي يحيي(

يهدي الْقَوم  فَبهِت الَّذي كَفَر واللّه ال وأُميت قالَ إِبراهيم فَإِنَّ اللّه يأْيت بِالشمسِ من الْمشرِقِ فَأْت بِها من الْمغرِبِ

مني٤؛)الظّال 

                                                           

 .١٨آيه : مهان.   ١

 .٧١آيه : سوره انعام.   ٢

 .٢٤ـ  ٢١هاى  آيه: سوره انبيا.   ٣

 .٢٥٨آيه : سوره بقره.   ٤



١٤  
 

آن گاه كه  ؛گو كرد و آيا نديدى كسى كه خدا حكومىت به او داده بود با ابراهيم درباره پروردگارش جدل و گفت

 ؛مرياند كند و مى خداى من كسى است كه زنده مى: ابراهيم گفت

 .مريامن كنم و مى من نيز زنده مى: گفت

 !آورد، تو آن را از مغرب بياور خداوند خورشيد را از طرف مشرق مى: ابراهيم گفت

 .كند پس آن كافر، ت زده از پاسخ واماند و خداوند ستمكاران را راهنماىي منى

 :فرمايد خداوند در جاى ديگرى مى

 تحاجوني في اللّه وقَد هدان وال أَخاف ما تشرِكُونَ بِه إِالّ أَنْ يشاَء ربي شيئًا وسع ربي كُلَّ شيء وحاجه قَومه قالَ أَ(

 ١؛)علْما أَ فَال تتذَكَّرونَ

كنيد؟ و حال  گو مى  و آيا با من درباره خدا گفت: گفت. پرداختند گو و ستيز و با وى به گفت) ابراهيم(و قوم او 

خوانيد هيچ بيمى ندارم مگر آن كه پروردگارم  آن كه به واقع خدا مرا هدايت كرده و از آن چه مشا شريك او مى

 شويد؟ آيا مشا متذكر اين حقيقت منى ؛گريد چيزى خبواهد، آگاهى پروردگار من مهه چيز را دربرمى

 :فرمايد ره انبيا مىدر سو

فَرجعوا إِىل *  قالَ بلْ فَعلَه كَبريهم هذا فَسئَلُوهم إِنْ كانوا ينطقُونَ*  أَنت فَعلْت هذا بِآلهتنا يا إِبراهيم قالُوا َء(

فَتعبدونَ من دون  قالَ أَ*   لَقَد علمت ما هؤالِء ينطقُونَثُم نكسوا على رؤسهِم *  أَنفُِسهِم فَقالُوا إِنكُم أَنتم الظّالمونَ

كُمرضال يئًا ويش كُمفَعنما ال ي أَ*  اللّه اللّه وند نونَ مدبعما تلو لَكُم لُونَ أُفقع٢؛)فَال ت 

 اى؟ تو اين كار را با خدايان ما چنني كردهآيا ! اى ابراهيم: گفتند

 .گويند ها بپرسيد اگر سخن مى از آن. كرده است) ها بت(ها  بلكه اين كار را بزرگ آن: گفت

 .به راسىت كه مشا ستمكاريد: ها با خود فكر كردند و با خود گفتند آن

 .گويند ها سخن منى داىن كه اين تو مى: سپس مهه سر به زير شدند و گفتند

رساند؟ اف  پرستيد كه نه سودى براى مشا دارد و نه زياىن به مشا مى آيا جز خداى يكتا چيزى را مى: گفت) ابراهيم(

 انديشيد؟ آيا منى. پرستيد بر مشا و بر آن چه جز خداى يكتا مى

 :خوانيم در قرآن كرمي اين گونه مى عليه السالمچنني در مورد حضرت نوح  هم

نتم لَها رأَيتم إِنْ كُنت على بينة من ربي وآتاين رحمةً من عنده فَعميت علَيكُم أَ نلْزِمكُموها وأَقالَ يا قَومِ أَ (

 ٣؛)...قالُوا يا نوح قَد جادلْتنا فَأَكْثَرت جِدالَنا... كارِهونَ

دليل روشىن از پروردگار داشته باشم و از نزد خود حجىت به من داده باشد و بر مشا ) نوح(اگر من ! اى قوم من: گفت

 . ...توانيم مشا را به پذيرش آن جمبور سازمي با اين كه مشا كراهت داريد؟ پوشيده مانده، آيا ما مى

                                                           

 . ٨٠آيه : سوره انعام.   ١

 .٦٧ـ  ٦٢هاى  آيه: سوره انبيا.   ٢

 .٣٢ـ  ٢٨هاى  آيه: سوره هود.   ٣



١٥  
 

 .  ...گو و جدل بسيار كردى و تو با ما گفت! اى نوح: گفتند

 .شود گر پيامربان نيز، آيات مشاى در قرآن كرمي يافت مىالبته درباره دي

 

 استفاده از حجت معترب: جدل حق

 :فرمايد تعبري كرده و مى» جدال عارى از برهان«به » جدال باطل«خداوند از 

)بإِالّ ك مورِهدإِنْ يف ص ملْطان أَتاهرِ سيبِغ اللّه لُونَ يف آياتجادي إِنَّ الَّذينغيهبِبال مما ه ١؛)ر 

كنند جز تكبر، چيزى در دل  جوىي مى ها آمده باشد، ستيزه آنان كه در آيات خدا بدون دليل و برهاىن كه براى آن

 .ندارند كه به خواسته دل خود خنواهند رسيد

ا را به سيطره و تسلّط خود ه چرا كه حجت، دل ؛است» حجت«به معناى » سلطان«در اين آيه كلمه 

 ٢.دارد وامى

 .است» جدال برهاىن«به معناى » جدال حق«شود كه  از آن چه گذشت، روشن مى

به « ٣؛)بِالَّيت هي أَحسن(كند كه به تعبري قرآن كرمي  ها را تسخري مى تنها در صورتى دل» برهان«اما بايد گفت كه 

كند و مهني طريق، به  به مهني جهت است كه خداوند، استفاده از نيكوترين روش را توصيه مى ؛اجنام شود» ترين روش

 . ...آداب حبث، مناظره و جدل اشاره دارد

تر و سودمندتر  روشى كه نتيجه خبش:  شدهاين گونه تفسري» نيكوترين روش«گفتىن است كه در منابع تفسريى 

 تناسب دارد، در قرآن كرمي» نيكوترين روش«و اين تفسري، تفسريى صحيح است كه با موارد استعمال عبارت  ٤...باشد

 :فرمايد خداى متعال در جاىي مى. چنان كه در موردى اين واژه به مهني معنا به كار رفته است

)هدلُغَ أَشبى يتح نسأَح يتيمِ إِالّ بِالَّيت هوا مالَ الْيبقْرال ت٥؛)و 

 .ويد مگر به نيكوترين روش تا آن كه به حد بلوغ برسدبه مال يتيم، نزديك نش

 ٦.اى، به مال يتيم نزديك شويد كه براى او سودمندتر باشد بدين معنا كه بايد به گونه

 :فرمايد آن جا كه مى. در سوره اسراء نيز به مهني معنا به كار رفته است

)ومهنيغُ بزنطانَ ييإِنَّ الش نسأَح يقُولُوا الَّيت هبادي يع٧؛)قُلْ ل 

 .منايد ها فتنه و فساد مى چرا كه شيطان ميان آن ؛مهيشه سخن تر را بر زبان آرند: و به بندگامن بگو

                                                           

 .٥٦آيه : سوره غافر.   ١

 .»سلط«، مادة ٢٤٤: املفردات ىف غريب القرآن: ك.ر.   ٢

 .١٢٥آيه : سوره حنل.   ٣

 .١٤١/  ١٠: تفسري الطربى، ٥٤٩ / ٥: تفسري البحر احمليط، ٤٣٥/  ٢: تفسري الكشاف: ك.براى آگاهى از عبارات نزديك به اين عبارت ر.   ٤

 .٣٤آيه : ، سوره اسراء١٥٢آيه : سوره انعام.   ٥

 .١٨٣/  ٤: جممع البيان، ٣٩٣/  ٥: تفسري الطربى: ك.ر.   ٦

 .٥٣آيه : سوره اسراء.   ٧



١٦  
 

اى با مشركان سخن بگويند كه اهداف شيطان مبىن بر وقوع درگريى ميان  بدين معنا كه مؤمنان بايد به گونه

 ١. ...مؤمنان و مشركان، حمقّق نشود

رى جمهز كنند كه آنان را در استدالل، قانع خواهد كه جدال خود را به امو بنابراين، خداوند متعال از مؤمنان مى

 .كردن دمشنان و پريوزى حق بر باطل، يارى منايد

 .  ...پذيرند كه با حجت معترب و رعايت آداب جمادله باشد كوتاه سخن اين كه شرع و عقل، جداىل را مى

 

 كتاب و سنت: حجت معترب

اى كه مسلمانان در مهه مسائل  به گونه ؛دانند رب مىرا حجت معت» سنت نبوى«و » قرآن كرمي«مهه مسلمانان 

اين روش عمل به دستور خداوند متعال است، آن جا كه  ؛كنند برانگيز، به كتاب و سنت، رجوع مى اختالىف و حبث

 :فرمايد مى

 ٢؛)فَإِنْ تنازعتم يف شيء فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ  ...(

 .و آن گاه كه در امرى نزاع داشتيد، حكم آن را به خدا و رسول بازگردانيد ...

 :فرمايد در آيه ديگرى مى

)يا قَضما مجرح فُِسهِموا يف أَنجِدال ي ثُم مهنيب رجفيما ش وككِّمحى يتونَ حنمؤال ي كبرافَال وليمسوا تلِّمسيو ٣؛)ت 

 ٣؛)تسليما

ها اميان خنواهند آورد مگر اين كه در خصومت و نزاعشان تنها تو را به داورى طلبند و  به پروردگارت سوگند كه آن

 .گاه از داورى تو هيچ گونه اعتراضى در دل نداشته باشند و به طور كامل تسليم باشند آن

 :خوانيم در آيه ديگرى از قرآن كرمي مى

)ما كانَ لومرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ى اللّهة إِذا قَضنمؤال من ومؤ٤؛)م 

 .و هيچ مرد و زن مؤمىن حق ندارد آن گاه كه خدا و رسول او به امرى حكم كنند اختيارى داشته باشد

در «ارجاع دهند و هيچ كدام » خدا و رسول«ها و اختالفات خود را به  متامى نزاعبنابراين، امت اسالمى بايد 

 .»كارى كه خدا و رسول او حكم كنند، اراده و اختيارى ندارند

كه پيامرب را داور قرار دهند و   مگر آن» اميان خنواهند آورد«كه هيچ يك » به پروردگارت سوگند«فراتر اين كه 

 .»گونه اعتراضى در دل نداشته باشند و به طور كامل، تسليم باشند هيچ«درباره حكم پيامرب 

                                                           

 .٤٩/  ٦: تفسري البحر احمليط، ٤٥٣/  ٢: تفسري الكشاف: ك.ر.   ١

 .٥٩آيه : سوره نساء.   ٢

 .٦٥آيه : مهان.   ٣

 .٣٦آيه : سوره احزاب.   ٤



١٧  
 

چرا كه به تعبري  ؛توان در مورد آن ترديدى به دل راه داد آرى، رجوع به قرآن كرمي، آن چنان روشن است كه منى

نازل شده است و در صورت امكان فهم معاىن الفاظ » زبان عرىب روشن«به  ١؛)لسانٌ عربِي مبني(قرآن، اين كتاب آمساىن 

ـ بايد به قرآن رجوع  هاى خمصوص شرح معاىن الفاظ قرآن هاى لغت و كتاب حتى از طريق مراجعه به فرهنگ قرآن ـ

ـ مالك عمل قرار  شده است كه براى هدايت امت مبعوث را ـ صلى اللّه عليه وآلهچنني، بايد سنت پيامرب اكرم  منود و هم

 .داد

چرا كه سنت نبوى، دومني منبع حق و حقيقت به  ؛از طرف ديگر، مسلمانان به سنت معترب نبوى، نيازمند هستند

هاىي كه در مورد آيات در  زننده آيد و براى فهم الفاظ مبهم قرآىن، شناخت قيود يك عبارت مطلق، يا ختصيص مشار مى

 .، بايد به سنت نبوى رجوع كرد...و ظاهر عام وجود دارند

 .آيند در عرصه جدال به مشار مى» حجت معترب«بنابراين، كتاب و سنت، 

البته هيچ ترديدى در حجيت كتاب وجود ندارد و مسلمانان در تصديق كتاب و احتجاج به آن در اختالفات، 

 .اتفاق نظر دارند

به آن در مهه مسائل، مورد امجاع و اتفاق نظر مسلمانان است، چنني حجيت سنت و لزوم تصديق و احتجاج  هم

 . ...ديگر اختالف دارند اما مهان گونه كه روشن است مسلمانان در شيوه اثبات سنت، با يك

بايد به آن خبش از سنت نبوى احتجاج منايد كه براى طرف مقابل، حجيت داشته » جمادله كننده«بنابراين، 

 . ...باشد

حجيت . پذيرد ديگر در بيشتر موارد با حموريت قرآن و سنت، اجنام مى يگر، احتجاج مسلمانان با يكبه سخن د

هاىي از  اى كه خبش به گونه ؛قرآن، مورد امجاع و اتفاق نظر مهه مسلمانان است، اما در مورد سنت، اين چنني نيست

هاى ديگرى از سنت،  در مقابل، خبش. آيد مشار مىسنت، مورد تصديق مهه مسلمانان است و مرجع حل اختالفات به 

هاى مورد تأييد طرف مقابل، احتجاج  هاى اسالمى بايد به خبش  حمل اختالف است كه در اين حالت، هر يك از فرقه

 .شود چرا كه در غري اين صورت احتجاج آنان، حجت معترب، تلقّى منى ؛منايند

جا به ذكر اظهارات يكى از علماى مشهور، بسنده  ارند كه در اينآرى، مهه مسلمانان به اين مسأله اذعان د

 .كنيم مى

 :نوسيد ابن حزم اندلسى درباره احتجاج اهل سنت عليه اماميه مى

. چرا كه آنان، روايات ما را قبول ندارند ؛نبايد در احتجاج عليه شيعيان از روايات اهل سنت، استفاده منود

 .زيرا كه ما روايات آنان را قبول ندارمي ؛ليه ما در پرتو روايات شيعى، معناىي نداردكه احتجاج شيعيان ع چنان هم

خواه خود احتجاج  ؛هاى منازعه بايد به امورى احتجاج كنند كه طرف مقابل، آن را قبول داشته باشد بنابراين، طرف

يك امر، باور داشنت آن يا باور داشنت به  زيرا الزمه تصديق ؛كننده، آن امور را باور داشته و خواه، باور نداشته باشد

                                                           

 .١٠٣آيه : سوره حنل.   ١



١٨  
 

با وجود  در اين صورت متسك يك فرد به اعتقادات باطل خود ـ. شود  امرى است كه علم يقيىن آن را موجب مى

 ١.گردد گسيختگى وى حمسوب مى  ـ نشانه جلاجت و افسار پذيرش نادرسىت باور خود

 .ره گرفت» حجت معتربى«بايد از چنني » جدال حق«بنابراين، در 

 

 نگاهى به آداب مناظره و جدل

الوه بر استفاده از حجت معترب، بايد آداب در جدلِ مبتىن بر حقيقت كاوى و حق طلىب، هر دو طرف منازعه ع

بدان  ٢)بِالَّيت هي أَحسن(ترين آداب مناظره را كه در قرآن كرمي با عبارت  اكنون مهم. مناظره و جدل را مراعات منايند

 :حبث و جدل نوشتارى باشد رعايت آداب ذيل ضرورى استدر صورتى كه . مناييم اشاره شده، بيان مى

 .هر دو طرف، بايد با رعايت كامل مدارا، آرامش و وقار، ديدگاه و حجت معترب خود را ارائه منايند.  ۱

 .هر دو طرف، بايسىت از الفاظ روشن و عبارات زيبا براى بيان مقصود خود استفاده منايند.  ۲

 .د گوىي و دشنام بپرهيزندهر دو طرف، بايسىت ازب.  ۳

كه سازمان فكرى طرف مقابل را به هم  هاى پيچيده و خروج از موضوع حبث ـ هر دو طرف، بايد از روش.  ۴

 .ـ خوددارى كنند ريزد مى

هر دو طرف، بايد از افزودن يا كاسنت از سخنان طرف مقابل، بپرهيزند و از انتساب باورها يا حجت هاى .  ۵

 .وددارى كنندموهوم به وى، خ

 :گردد از مجله اين كه اما در صورت گفتارى بودن حبث و جدل، آداب ديگرى نيز بدان افزوده مى

 .ديگر را قطع منايند طرفني مناظره نبايد سخن يك.  ۱

 . ...طرفني نبايد صداى خود را بيش از حد معمول باال بربند و.  ۲

شود و جدل حق، بدين  ود كه جدل به دو نوع حق و باطل، تقسيم مىش از آن چه كه گذشت، روشن مى

معناست كه ضمن رعايت آداب و اخالق واالى نيكو، از حجت معترب و مورد قبول دو طرف يا طرف مقابل نيز استفاده 

 :اند ها مطرح اكنون اين پرسش. گردد

 آيا علمِ جدل، مهان علم مناظره است؟

 هاى رقيب است؟ هاى ابطال و نقض استدالل اهآيا علمِ جدل، در پى كشف ر

 دهد؟ و آيا علمِ جدل، آداب حبث و مناظره را مورد حبث و بررسى قرار مى

                                                           

 معىن الحتجاجنا عليهم برواياتنا، فهم ال يصدقوا، وال معىن الحتجاجهم علينا بروايام، فنحن ال ال): ١٢/  ٣: (الفصل ىف امللل واألهواء والنحل.   ١

 . ...نصدقها

 .١٢٥آيه : سوره حنل.   ٢



١٩  
 

ـ در پى   كه مبتىن بر آيات قرآن بود  علما درباره اين مسائل، اختالف نظر دارند، البته ما در آغاز حبث ـ

» مناظره«و » احتجاج«، »جدل«مباحث اين كتاب، تفاوتى ميان چنني ما در   هم ؛امي ها نبوده گوىي به اين پرسش پاسخ

 .قائل نيستيم و خوانندگان حمترم نيز نبايد اين موضوع را ناديده بگريند



٢٠  
 

 

 

 

 

 

 خبش دوم

 

 جايگاه جدل در علمِ كالم

 



٢١  
 

 

 

 

 

 

 دانشمندان اسالمى و تعريف علم كالم

بلكه در انواع موضوعات اختالىف  ؛گونه كه اشاره شد، علمِ جدل به موضوع يا مطلب معيىن، اختصاص ندارد مهان

 .شود مهانند فقه، حديث، فلسفه، اقتصاد، سياست و ديگر علوم، به كار گرفته مى

گاه  نند و آنك به اين ترتيب كه هر دو صاحب نظر، براى اثبات ادعا يا ديدگاه خود، حجت معتربى را ذكر مى

 .پردازند تا حق از باطل و درست از غلط، مشخص گردد ديگر مى بر اساس قواعد و اصول موضوعه، به مناظره با يك

 .از مجله علومى است كه جمادالت فراواىن پريامون مسائل آن، صورت پذيرفته است» علم كالم«

اى  گذارى آن، اختالف نظر عمده از پايهرسد كه علما در تعريف و فايده علم كالم و نيز هدف  به نظر مى

 .مناييم براى منونه به ديدگاه چند تن از دانشمندان اشاره مى. ندارند

 

 قاضى اجيى

 :گويد هجرى در اين باره مى ۷۵۶درگذشته سال  ١قاضى عضدالدين اجيى

 .سازد كالم، علمى است كه از طريق احتجاج و دفع شبهات، اثبات عقايد ديىن را ميسر مى

 :فوايد علم كالم، عبارتند از: گويد  او در ادامه مى

 .رهاىي از بند تقليد و دستياىب به اوج يقني.  ۱

 .كار منودن مسري، و جمبور كردن معاندان به ارائه برهانراهنماىي هدايت جويان از طريق آش.  ۲

 .پاس دارى از اصول دين در برابر شبهات دروغگويان.  ۳

 .شود چرا كه اين علم، پايه و اساس علوم شرعى حمسوب مى ؛بنيان ادن علوم شرعى بر پايه علم كالم.  ۴

 .گى داردهاىي كه پذيرش اعمال، به آن بست ها و عقيده تصحيح نيت.  ۵

 ٢.هدف اىي از اين موارد نيل به سعادت دنيا و جهان آخرت است

                                                           

داشت، وى بن امحد اجيى شريازى شافعى است كه به منصب قضاوت، اشتغال  بن عبدالغفّار بن امحد نام كامل او عضدالدين ابوالفضل عبدالرمحان.   ١

از تأليفـات وى  . از توابع شرياز به دنيا آمد و در علم اصول، معاىن، بيان، حنو، فقه و كالم تبحر يافـت » ايج«پس از سال هفتصد هجرى در 

اجيـى بـه   . منود ، اشارهاملواقف ىف علم الكالمو  احلاجب شرح خمتصر ابن، الفوائد الغياثيه، جواهر الكالم، الرسالة العضدية ىف الوضعتوان به  مى

اثـر   ـ  طبقات الشافعية الكـربى : ك.براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر. زنداىن بود، درگذشت» درمييان«هـ در حاىل كه در قلعه  ٧٥٦ سال

 .٢٩٥/  ٣: األعالم، ٦٧٥٦، مشاره ٧٦/  ٢: معجم املؤلّفني، ٢٢٧٩ ، مشاره١٩٦ / ٢: الدرر الكامنه، ١٣٦٩، مشاره ٤٦/  ١٠:  ـ سبكى

 . ٨و  ٧: املواقف ىف علم الكالم.   ٢



٢٢  
 

 

١سعدالدين تفتازاىن
 

 :نويسد سعدالدين تفتازاىن در اين باره مى

هدف اين علم، آراسته كردن اميان به يقني است و . نامند علم به عقايد ديىن بر اساس ادلّه يقيىن را علم كالم مى

 ٢.شود دستياىب به شيوه زندگى و جنات از عذاب اُخروى، فايده اين علم حمسوب مى

 

٣فياض الهيجى
 

، هر دو تعريف فوق اإلهلام ىف شرح جتريد الكالمشوارق در كتاب  التجريدفياض الهيجى از علماى شيعه و شارح 

 ٤.كند را ذكر مى

، به اثبات اصول دين از طريق »به نيكوترين روش«بنابراين، هدف علماى اسالم از تأسيس علم كالم اين بوده كه 

كنند، معاندين را حمكوم منايند و از قواعد ديىن در ارائه حجت معترب عقلى و نقلى، بپردازند تا هدايت جويان را راهنماىي 

آيد و  چرا كه عقايد ديىن، پايه و اساس علوم شرعى و احكام عملى به مشار مى ؛برابر شبهات دروغگويان، پاسدارى كنند

چگونه ممكن است كه اعمال مبتىن بر عقايد . شود به مهني جهت، صحت عقايد ديىن موجب قبوىل اعماىل شرعى مى

 !باطل و نيز اعمال آنان كه به دين خود شك دارند، مورد قبول واقع شود؟

                                                           

تفتـازان،  . هجرى در تفتازان به دنيـا آمـد   ٧٣٣قوىل و به  ٧١٢ نام كامل وى سعدالدين مسعود بن عمر بن عبداللّه تفتازاىن است كه به سال.   ١

تفتازاىن از مجله پيشوايان زبان عرىب، بيان و منطق . ـ است كه در پشت كوه قرار دارد يكى از شهرهاى خراسان روستاىي بزرگ از توابع نسا ـ

 .بود و در فقه، اصول، تفسري و كالم نيز تبحر داشت

حاشية على ، حقائق التنقيح ىف األصول، املطول ىف البالغة، ذيب املنطقتوان به  ها مى حترير در آورد كه از مجله آن هاى فراواىن را به رشته وى كتاب

هجرى در مسرقند، وفات  ٧٩٣يا  ٧٩١و به قوىل  ٧٩٢تفتازاىن به سال . ، اشاره منودشرح املقاصدو  شرح العقائد النسفية، زخمشرى، تفسري الكشاف

، ٣٢٥ / ٥ و ج ٢٥٤٥، مشـاره  ٤١/  ٢: معجـم البلـدان  ، ٤٩٣٣، مشاره ٢١٤/  ٤: الدرر الكامنة: ك.آگاهى بيشتر در اين زمينه ربراى . يافت

 .٢١٩/  ٧: األعالم، ١٦٨٥٦ ، مشاره ٨٤٩ / ٣: معجم املؤلّفني، ٥٤٨، مشاره ١٦٤/  ٢: البدر الطالع، ١١٩٩٧ مشاره

 .١٧٥و  ١٦٣/  ١: شرح املقاصد ىف علم الكالم.   ٢

الهيجى از علماى حمقّق، دقيق و حكيم در علم كـالم  . نام كامل وى، شيخ عبدالرزاق بن على بن حسني الهيجى گيالىن، ملقب به فياض است.   ٣

 رشوارق األنواتوان به  از تأليفات الهيجى مى. وى از شاگردان موىل صدرالدين حممد شريازى و داماد ايشان بود. كرد بود كه در قم تدريس مى

شـوارق  و  حواش على حاشية اخلضرى، ديوان شعر فارسى، الكلمات الطيبه يف احملاكمة بني مالصدرا وبني املريداماد، بوارق األسرار يف احلكمهو 

سـال   هجرى درگذشت، اما آقابزرگ راىن، آن را اشتباه دانسته و ١٠٥١اند كه الهيجى به سال  گفته. ، نام برداإلهلام ىف شرح جتريد الكالم

 .داند هجرى مى ١٠٧٢وفات او را سال 

: األعالم، ٧١٨٥، مشاره ١٤١/  ٢: طبقات أعالم الشيعة، ٤٧٠/  ٧: أعيان الشيعة، ١١٤/  ٣: رياض العلماء: ك.براى آگاهى بيشتر در احواالت او ر

٣٥٢/  ٣. 

 . ٥/  ١: شوارق اإلهلام.   ٤



٢٣  
 

ترين علوم ضرورى براى امت اسالمى حمسوب  ـ يكى از مهم با توجه به موضوع آن بنابراين، علم كالم ـ

ات و گونه كه علم فقه، واجب درست مهان ؛سازد چرا كه اين علم، واجبات اعتقادى مكلّفني را روشن مى ؛شود مى

 .با اين تفاوت كه تقليد در فقه جايز است، اما در كالم، جايز نيست ؛گذارد منهيات عملى مكلّفني را در اختيار آنان مى

هاى فقهاست،  و از طرىف مهان گونه كه بقاى احكام فرعى شريعت مقدس اسالم، در گرو علم فقه و تالش

 .شود ثار متكلّمان، حاصل مىپاسداشت اصول اعتقادى نيز از رهگذر علم كالم و آ

هاى مرتبط با اعتقادات صحيح و به حق، موجبات دفاع از   ها و برهان پر واضح است كه آگاهى انسان از دليل

كه، ترويج نوشتارى و گفتارى  آورد و باالتر اين گوىي به شبهات مطرح شده پريامون آن را فراهم مى اين عقايد و پاسخ

 . ...سازد  مى عقايد مذكور را نيز ميسر

 

 هاى اماميه اصول دين و كتاب

اى كه مذاهب خمتلف  به گونه ؛گريد گفتىن است كه توجه فراوان علما به علم كالم، از ضرورت فوق نشأت مى

 . ...اند هاى بسيارى را با حموريت علم كالم به رشته حترير درآورده اسالمى، كتاب

ـ  هاى خمتلف به نگارش درآمده است كه در سده اصول دين را ـهاى علماى اماميه درباره  اكنون برخى كتاب

 :برمي نام مى

 .۴۱۳اثر شيخ ابوعبداللّه حممد بن حممد بن نعمان بغدادى، ملقّب به مفيد، متوفّاى سال : أوائل املقاالت.  ۱

 .۴۳۶فّاى سال نوشته سيد مرتضى علم اهلدى على بن حسني موسوى بغدادى، متو: الذخرية يف علم الكالم.  ۲

 .۴۴۷ به قلم شيخ ابوصالح تقى الدين حلىب، متوفّاى سال: تقريب املعارف.  ۳

 .۴۴۹اثر شيخ ابوالفتح كراجكى، متوفّاى سال : كرت الفوائد.  ۴

 .۴۶۰نوشته شيخ ابوجعفر طوسى، متوفّاى سال : االعتقاد اهلادى إىل طريق الرشاد.  ۵

 .لم شيخ زين الدين على بن عبداجلليل بياضى از دانشمندان قرن ششمبه ق: االعتصام يف علم الكالم.  ۶

 .اثر شيخ سديدالدين حممود محصى رازى از علماى قرن ششم: املنقذ من التقليد.  ۷

 .۶۷۲نوشته شيخ نصريالدين حممد بن حممد طوسى، درگذشته سال : جتريد االعتقاد.  ۸

 .۶۷۶بن حسن، حمقّق حلّى، متوفّاى  الدين ابوالقاسم جعفر  به قلم شيخ جنم: املسلك يف أصول الدين.  ۹

 .۶۷۹بن ميثم حبراىن، متوفّاى سال  بن على اثر شيخ كمال الدين ميثم: قواعد املرام يف علم الكالم.  ۱۰

 .مناهج اليقني ىف أصول الدين.  ۱۱

 .كشف املراد يف شرح جتريد االعتقاد.  ۱۲

 .ج احلق وكشف الصدق.  ۱۳

 .ج املسترشدين يف أصول الدين.  ۱۴

 .الباب احلادى عشر يف اصول الدين.  ۱۵



٢٤  
 

است كه عالوه بر آن،  ۷۲۶بن مطهر حلّى درگذشته  بن يوسف پنج كتاب اخري، اثر شيخ ابومنصور حسن

 .هاى ديگرى را نيز درباره اصول دين به رشته حترير درآورده است كتاب

 

 هاى اهل سنت اصول دين و كتاب

 :هاى ذيل اشاره منود توان به كتاب هاى اهل سنت درباره اصول دين، مى از مشهورترين كتاب

 .اثر باقالىن: متهيد األوائل.  ۱

 .نوشته فخر رازى: األربعني ىف أصول الدين.  ۲

 .تأليف نسفى: العقائد.  ۳

 .به قلم تفتازاىن: شرح العقائد النسفية.  ۴

 .ثر اجيىا: املواقف ىف علم الكالم.  ۵

 .تأليف شريف جرجاىن: شرح املواقف.  ۶

 .نوشته تفتازاىن: شرح املقاصد.  ۷

 .به قلم اشعرى: اإلبانة عن أصول الديانة.  ۸

 .اثر نسفى: حبر الكالم.  ۹

 .تأليف مسرقندى: الصحائف.  ۱۰

 .نوشته بيضاوى: طوالع األنوار.  ۱۱

 .نگارش صفى الدين هندى اُرموى: زبدة الكالم.  ۱۲

 .اثر آمدى: أبكار األفكار.  ۱۳

 .تأليف عبدالقادر بغدادى: مشارق النور.  ۱۴

 .نوشته عالء قوشجى: شرح التجريد.  ۱۵

 

 هاى اصول دين موضوعات كتاب

اثبات آفريدگار و صفات او، مسائل مربوط به عدل، : هاى اصول دين، در اصل عبارتند از موضوعات كتاب

 .نبوت، امامت و معاد

اند، اما روش  هاى متفاوتى را در پيش گرفته هاى خود درباره اصول دين، شيوه متكلّمان در كتاب هر چند

را به عنوان مقدمه، ذكر منوده و آن را به موجود و » معلوم«متعارف آنان، اين است كه ابتدا برخى مسائل مربوط به 

 ؛كنند معدوم، تقسيم مى

منايند و احكام و اقسام جوهر و  ن را به جوهر و عرض، تقسيم مىآن گاه موجود را به ممكن و واجب، و ممك

 .دارند عرض را بيان مى



٢٥  
 

گاه صفات واجب الوجود مهانند قدرت، علم،  پردازند و آن متكلّمان در مرحله بعد به اثبات واجب الوجود مى

مركّب بودن، مكان داشنت، ظهور چون مهانندى با غري،  و نيز صفات ممتنع وى را هم... حيات، اراده، ادراك، تكلّم و

 . ...كنند حبث و بررسى مى... امور حادث در وى، حمال بودن رؤيت او از سوى غري و

... شوند و به بررسى مسأله حسن و قُبح عقلى، جرب و اختيار و متكلّمان در ادامه وارد مسائل مربوط به عدل مى

 .پردازند مى

رسد و آن گاه مسأله امامت را  چون عصمت و نظري آن مى آن گاه نوبت به مباحث نبوت و صفات پيامرب هم

مطرح صلى اللّه عليه وآله جاست كه مهه مسائل اختالىف پريامون امامت و امام پس از رسول خدا  اين ؛منايند بررسى مى

 .شود مى

 . ...دهند ان آن را مورد حبث و بررسى قرار مىمتكلّمان در مرحله بعد، موضوع معاد و مسائل فراو

 

 هاى ماست؟ آيا علم كالم از عوامل شكست

با عنايت به جايگاه علم كالم در اسالم و ميزان تأثري آن در پاسداشت دين و شريعت مقدس اسالمى ضرورت 

توان  ين اوصاف چگونه مىاكنون اين پرسش مطرح است كه با ا. گردد يادگريى، حتول و گسترش اين علم، آشكار مى

 !هاى مسلمانان در برابر دمشنان اسالم، قرار دارد؟ گفت علم كالم از عوامل شكست

تواند در مشار ترين عوامل وحدت اسالمى و پايدارى و مقاومت در برابر دمشنان قرار گريد به شرط   علم كالم مى

ليم بنا اده شود، حبث در زمينه مهه مسائل اعتقادى كه اصول اعتقادى بر پايه حق، كتاب، سنت صحيح و عقل س آن

به ويژه در مرحله اقامه برهان  هاى مباحثه ـ مورد اختالف، با هدف دستياىب به حقيقت و واقعيت، اجنام پذيرد و طرف

ره به مهني خداوند نيز در اشا ؛ـ به عدالت، انصاف، اخالق فاضله و اصول مناظره و مباحثه، پايبند باشند ديگر عليه يك

 .دهد را مورد تأكيد قرار مى» ترين روش«اصول و رفتارهاست كه جمادله بر اساس 

ـ به عنوان هدف علم كالم و به كارگريى آن،   حتى به قيمت فحش و ناسزا ـ» غلبه بر رقبا«البته انتخاب 

 .را به ارمغان خواهد آوردشود كه پراكندگى صفوف مسلمانان و شكست در برابر دمشنان  روشى بيهوده تلقى مى

و اين علم به عنوان » اسلوب علم كالم از گذشته تا حال ناكام بوده«قيد و شرط به اين كه  بنابراين، اعتقاد ىب

 .صحيح نيست ١،»يكى از عوامل شكست مسلمانان است«

گريد و اين علم هيچ گاه به عنوان عامل ضعف و  اسى اسالمى قرار مىخالصه اين كه، علم كالم در زمره علوم اس

هاى درست آن،  بلكه به عكس، هر گاه علم كالم با رعايت مهه شرايط و روش ؛شكست مسلمانان عمل نكرده است

 .مورد استفاده قرار گرفته، وحدت، يكپارچگى و پايدارى مسلمانان در برابر دمشنان را موجب شده است

                                                           

 .٩٠، صفحه ٩و  ٨هاى  مشاره: جمله الغدير.   ١



٢٦  
 

توان اين موضوع را انكار منود كه برخى متكلّمان، علم كالم را به عنوان ابزار توجيه عقايد باطل و  ىت منىبه راس

اند، اما بايد توجه داشت كه اين امر به علم كالم خمتص نيست و ديگر علوم اسالمى  هاى فاسد خود، به كار بسته انديشه

 .اند ض نامهگون با حق و دين، مورد استفاده قرار گرفتهنيز به عنوان دستاويزى براى حتقّق اهداف و اغرا

بايست  بلكه مردم مى ؛نشاند جاى برخى متكلّمان از علم كالم، گردى بر دامن اين علم منى بنابراين، استفاده نابه

زند و با كشف ها بپردا مدار، به تبعيت از آن اى كه با شناخت متكلّمان حق به گونه ؛ميان متكلّمان، تفاوت قائل شوند

 .ها جدا منايند متكلّمان مغرض، راه خود را از آن

اعتقاد قطعى ما بر اين است كه طرح مسائل مورد اختالف علما، ارزياىب آن بر اساس كتاب، سنت، عقل سليم و 

ق وحدت در هاى حتقّ هاى معترب، از ترين روش منطق صحيح و مورد پذيرش عقال و نيز استناد به ادله استوار و حجت

 . ...آيد ميان مسلمانان به مشار مى

چرا كه اين علم، در واقع، وحدت و مهگراىي را ترويج  ؛علم كالم نيز دقيقاً به مهني منظور، بنيان اده شده است

 .دارد كند و مسلمانان را از تفرقه و خصومت، برحذر مى مى

بلكه در صورت استفاده صحيح از اين علم و به  ؛نداردرو، علم كالم نه تنها منافاتى با وحدت مسلمانان  از اين

 .توفيق مهه از خداست. شود كارگريى آن در جهت دستياىب به حق و راسىت، زمينه ساز وحدت مسلمانان نيز مى

 

 تأثري علم كالم در گرايش به تشيع

هاى  ري استداللترديد حتت تأث دار خري و رستگارى، ىب طلب و دوست مهان گونه كه گذشت، دل هاى حق

گريند و در واقع، راز  ـ قرار مى اى جز پذيرش آن نيست كه چاره منطقى، مباحثات سامل و ادله متكى بر مسلّمات ـ

 .جو كرد و را نيز بايد در مهني نكته جست» جدال احسن«تأكيد قرآن بر 

بشر به صراط مستقيم، هاى پيامربان، اوصيا و ديگر مصلحان براى هدايت  از خنستني روش» جدال احسن«

 .شود حمسوب مى

ها به تشيع نيز مرهون علم كالم و جدال صحيحِ مبتىن بر كتاب، سنت، عقل  پيشرفت مذهب اماميه و گرايش ملت

 . ...هاى معترب و مقبول، بوده است و حجت

ه سيد عبداحلسني اثر آيت اللّ املراجعاتبراى مثال، صدها تن از مردم كشورهاى خمتلف جهان به بركت كتاب 

 .اند  به شيعه گرويده قدس سرهالدين  شرف

سنت در ايران موجب شد كه مهه مردم آن روز  با علماى بزرگ اهل رمحه اللّهچنني تك مناظره عالّمه حلّى  هم

 .ايران، شيعه شوند

، صورت رضى اللّه عنه بر اساس نقل علماى بزرگ منطقه جبل عامل، گسترش تشيع در اين منطقه توسط ابوذر غفارى

 ١.گرفته است

                                                           

 .٣٥١: تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم، ١٣/  ١: أمل اآلمل ىف علماء جبل عامل.   ١



٢٧  
 

شيعه شدن اهل سنت، تنها به «كند كه  يكى از علماى اهل سنت در ضمن محله به علم كالم، خاطر نشان مى

اما با توضيحات كوتاه فوق، بطالن ادعاى اين عامل اهل سنت  ١؛»صورت فردى و گرايش شخصى، صورت پذيرفته است

 .شود روشن مى

 

 برخى مسائل اختالىف در علم كالم

 :هاى اسالمى در مسائل ذيل باشد ترين مسائل مورد اختالف شيعه اثنا عشرى و ديگر فرقه رسد مهم به نظر مى

 .ها صفات بارى تعاىل و عني ذات بودن يا زائد بر ذات بودن آن.  ۱

 .اماميه بر اين باور است كه صفات حق تعاىل، عني ذات اوست و زايد بر آن نيست

 .جسم پندارى خداوند.  ۲

دند كه هاى اسالمى معتق داند، اما برخى فرقه كند و اعتقاد بدان را كفر مى اماميه، جسم بودن خداوند را نفى مى

بايد گفت كه خداوند متعال از چنني صفاتى، كامالً پاك و مرتّه ... رود و خداوند، دست و پا دارد، باال و پايني مى

 .است

 .قرآن.  ۳

جريانات و حوادثى پريامون اين مسأله رخ . سازند نشان مى اماميه حادث بودن و ديگران قدمي بودن قرآن را خاطر

 .هاى سريه و تاريخ، به مطالعه آن پرداخت اجعه به كتابتوان با مر داده است كه مى

 .اعمال بندگان.  ۴

معتقد هستند، اما اماميه به هيچ يك از اين دو مقوله ) اختيار تام(ها، به جرب و برخى ديگر به تفويض  برخى فرقه

 .قائل نيست و به امرى بني جرب و تفويض اعتقاد دارند

 .مسائل مربوط به عدل.  ۵

پسندد، از افعال   دهد و خواستار اطاعت است، گناهان را منى ه بر آن است كه خداوند فعل قبيح را اجنام منىامامي

 . ...كند و خود غرض و حكمىت دارد، جز به اندازه توان، تكليف منى

 .صلى اللّه عليه وآلهامامت و خالفت پس از رسول خدا .  ۶

 عليهما السالمطالب   ، على بن اىبصلى اللّه عليه وآلهاكرم  كار خدا و رسولاماميه معتقد است كه بر اساس نص و سخن آش

خليفه مسلمانان پس از رسول خداست، اما اهل سنت، بر مبناى انتخاب مردم، ابوبكر فرزند ابوقحافه را خليفه رسول 

 .دانند مى صلى اللّه عليه وآلهخدا 

 

  
  

                                                           

 .٩٠، صفحه ٩و  ٨مشاره هاى : الغديرجمله .   ١



٢٨  
 

 امامت و اصول دين

حبث و مسأله اختالىف در ميان مباحث اصول دين بوده است تا جاىي كه به حلاظ  ترين ترين و مهم امامت، حساس

 :اند به مهني جهت گفته ؛ها، پيشى گرفته است جايگاه و زمان از ديگر حبث
أعظم خالف بني االُمة خالف اإلمامة، إذ ما سلّ سيف يف اإلسالم على قاعدة دينية مثل ما سلّ على اإلمامة 

 ١؛يف كلّ زمان
چرا كه بر هيچ يك از اصول دين در هيچ عصرى، به اندازه  ؛ترين مسأله اختالىف مسلمانان است مسأله امامت، بزرگ

 .مسأله امامت، چالش نشده و مششري كشيده نشده است

 

 وجوب امامت

نظر آنان است و علماى بزرگ شيعه  بلكه حملّ امجاع و اتفاق ؛اصل امامت نه تنها مورد اختالف مسلمانان نيست

 .اند و سنى، اين اصل را مورد تأكيد قرار داده

 :گويد ابن حزم اندلسى در اين باره مى
اتفق مجيع أهل السنة ومجيع املرجئة ومجيع املعتزلة ومجيع الشيعة ومجيع اخلوارج على وجوب اإلمامة، وأنّ 

يقيم فيهم أحكام اللّه، ويسوسهم بأحكام الشريعة الّيت أتى  االُمة فرض واجب عليها اإلنقياد إلمام عادل
 ٢؛...والقرآن والسنة قد وردا بإجياب اإلمام... صلّى اللّه عليه وآلها رسول اللّه 

امامت، اتفاق نظر دارند و معتقدند كه اطاعت از فرد فرد اهل سنت، مرجئه، معتزله، شيعه و خوارج، در وجوب 

قرآن و سنت نيز ... امام دادگر، جمرى احكام االهى و شريعت نبوى بر مهه آحاد امت اسالمى، واجب است

 . ...اند وجوب امام را مورد تصريح قرار داده

دانند و به مهني جهت  ين مىينفك اصول د مهان گونه كه خواهد آمد شيعه اثناعشرى، مسأله امامت را جزء ال

 :گونه آمده است  ، درباره امامت اينعليهم السالمدر روايات ائمه شيعه . دهند توجه فراواىن به آن نشان مى
 . ...إنّ اإلمامة اُس اإلسالم النامي وفرعه السامي

 ٣؛إنّ اإلمامة زمام الدين ونظام املسلمني وصالح الدنيا وعز املؤمنني
 . ...امامت، پايه رو به رشد اسالم و شاخه بلند آن است

 .امامت، زمام دين، نظم دهنده مسلمانان، صالح دنيا و عزت مؤمنان است

 :اند درباره امام نيز چنني فرموده عليهم السالمامامان شيعه 

                                                           

 ١٣/  ١: امللل والنحل.   ١

 .٣/  ٣: الفصل ىف امللل واألهواء والنحل.   ٢

 .٩٧: معاىن األخبار، ٦٧٧: إكمال الدين وإمتام النعمة، ٢٢٤/  ١: الكاىف.   ٣



٢٩  
 

الزكاة والصيام واحلج واجلهاد وتوفري الفيء والصدقات وإمضاء احلدود واألحكام ومنع باإلمام متام الصالة و
 ١؛الثغور واألطراف

تكميل مناز، زكات، روزه، حج و جهاد، مجع آورى غنامي و صدقات، اجراى حدود و احكام و دفاع از مرزها و اقصى 

 .پذير است كاننقاط سرزمني اسالم، تنها و تنها به وسيله امام ام

 :نويسد مىمنهاج الكرامة ىف معرفة اإلمامة در مقدمه كتاب  رمحه اللّهعالّمه حلّى 
فهذه رسالة شريفة، ومقالة لطيفة، اشتملت على أهم املطالب يف أحكام الدين، وأشرف مسائل املسلمني، 

ركان اإلميان املستحق وهي مسألة اإلمامة، الّيت حيصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أ
 ٢؛بسببه اخللود يف اجلنان والتخلص من غصب الرمحان

يعىن مسأله امامت  ؛قدرترين مسأله مسلمانان ترين حكم ديىن و گران اين رساله و كتاب نغز به بررسى مهم

 .آورد به كرامت را فراهم مىپردازد كه ادراك آن، موجبات نيل به مرت مى

امامت يكى از اركان دين است كه شناخت آن، جاودانگى در شت و رهاىي از خشم پروردگار را به ارمغان 

 .آورد مى

 

 امامت چيست؟

براى منونه به مواردى از تعريف . سازد تعريف يكسان مسلمانان از امامت، امهيت و عظمت آن را منايان مى

 .مناييم اشاره مى دانشمندان اسالمى

 :گويد قاضى اجيى مى

اما اين تعريف جامع و مانع نيست و . شود امامت به رياست عام در امور دين و دنيا اطالق مى: اند برخى گفته

برپاىي دين   درصلى اللّه عليه وآله امامت به معناى خالفت رسول خدا : تر آن است كه گفته شود. گريد نبوت را نيز دربر مى

 ٣.اى كه اطاعت از آن بر مهه امت، واجب است به گونه ؛است

 :گويد سعدالدين تفتازاىن در اين باره مى

 ٤. ...گريد امامت به معناى رياست عام در امر دين و دنياست كه به جانشيىن از پيامرب صورت مى

 :گويد در تعريف امامت مى رمحه اللّهعالّمه حلّى 

، صورت صلى اللّه عليه وآلهامامت به معناى رياست عام يك فرد در اُمور دين و دنياست كه به جانشيىن از پيامرب 

 ٥.پذيرد مى
                                                           

 .مهان.   ١

 .١ط  ١٥/  ١: شرح منهاج الكرامة: نگاه كنيد به.   ٢

 .٣٩٥: املواقف ىف علم الكالم.   ٣

 .٢٣٢/  ٥: شرح املقاصد.   ٤

 . ٨٢: الباب احلادى عشر.   ٥



٣٠  
 

 :نويسد در شرح خود مى ١دانشمند فاضل، مقداد سيورى

ت و بنابراين، رياست، جنس قريب اس. امامت به معناى رياست عام يك فرد انساىن در اُمور دين و دنياست

شود اين  عام بودن امامت نيز فصل تعريف است كه باعث مى. رود انتساب امامت به يك شخص، جنس بعيد به مشار مى

گر عرصه امامت  نشان» در اُمور دين و دنيا«مفهوم از واليت قُضات و منايندگان، جدا گردد و آنان را دربرنگريد و قيد 

 .گريد و دنيا را به طور مساوى دربرمىاى كه دين  گونه به ؛و دائره رياست آن است

 :، به دو مسأله اشاره دارد»يك فرد انساىن«از سوى ديگر استفاده از عبارت 

 .فرد شايسته امامت، بايد شخصى منتصب از جانب خدا و رسول او باشد، نه هر شخصى كه اتفاق افتاد.  ۱

 .در يك زمان واحد، فقط يك شخص، شايستگى امامت را دارد.  ۲

 :گويند البته برخى از دانشمندان قيد اصالت را نيز افزوده و در تعريف امامت مى

 .امامت به معناى رياست عام يك فرد انساىن در اُمور دين و دنيا، به اصالت است

زيرا كه رياست  ؛شود كه امام، عموم واليت را به او تفويض كرده است اين تعريف، امامت نياىب را شامل منى

 .ام، عام است، اما اصالىت در رياست او وجود نداردنايب ام

چرا كه نايب مذكور، هيچ  ؛كند واقعيت اين است كه تعريف مذكور، رياست عام را از نايب امام سلب مى

 .شود رياسىت بر امام خود ندارد و به مهني جهت، رياست او، عام تلقّى منى

امامت، با حق : به مهني دليل اين قيد نيز افزوده شده كه ؛گريد با اين مهه، تعريف مذكور، نبوت را نيز دربرمى

 ٢.پذيرد يا به واسطه يك انسان، صورت مى صلى اللّه عليه وآلهنيابت از پيامرب 

دهد كه  اين نشان مى ٣.، هر دو تعريف اجيى و تفتازاىن را آورده و پسنديده استشرح التجريدفياض الهيجى در 

 .آورد اى وارد منى اختالف الفاظ و تنوع تعاريف، به هدف مشترك خدشه

نى در تعريف امامت، اختالىف با بنابراين، نكته شايان توجه در موضوع مورد حبث، اين است كه علماى شيعه و س

 .هم ندارند

 

                                                           

وى در زمـره علمـا، فضـال،    . ه مقداد بن عبداللّه بن عبداللّه بن حممد بن حسني سيورى حلّى اسدى استنام كامل وى شرف الدين ابوعبداللّ.   ١

شرح ـج  توان به  از آثار سيورى مى. نظر قرار داشت و از شاگردان شهيد اول شيخ حممد بن مكّى عاملى بود متكلّمان، حمقّقان و اهل دقّت و

النافع يوم احلشر ىف شرح الباب و  جتويد الرباعة ىف شرح جتريد البالغة، شرح مبادئ األصول، عرفان ىف فقه القرآنكرت ال، املسترشدين ىف أصول الدين

 .، اشاره منوداحلادى عشر

/  ٢: أمل اآلمل: ك.براى آگاهى بيشتر از شرح حال او ر. بست هجرى، در جنف اشرف ديده از جهان فرو ٨٢٦مجادى اآلخر سال  ٢٥سيورى در 

، ٩٠٦ / ٣: معجـم املـؤلّفني  ، ٩٤، مشـاره  ١٨/  ٢٤: الذريعـة ، ١٣٨/  ٤): ١٠و  ٩قـرن  / ( طبقات أعالم الشيعة، ١٠٠٢، مشاره  ٣٢٥

 .٢٨٢/  ٧: األعالم، ١٧٢٠٠ مشاره

 .٤٤: النافع يوم احلشر ىف شرح الباب احلادى عشر.   ٢

 .٥/  ١: شوارق االهلام ىف شرح جتريد الكالم.   ٣



٣١  
 

 امامت، جزء اصول دين است

شود كه امامت، از اصول دين است، نه  ـ مشخص مى كه شيعه و سنى در آن اتفاق نظر دارند از اين تعريف ـ

جهت جزء شؤون و گريد و به مهني  قرار مى صلى اللّه عليه وآلهچرا كه امامت، در جايگاه نيابت پيامرب  ؛از فروع دين

 .آيد متعلّقات نبوت، به مشار مى

صلى براى مثال رسول خدا . افزون بر اين، احاديثى درباره امامت وجود دارد كه مورد اتفاق نظر شيعه و سنى است

 :فرمايد مى اللّه عليه وآله
 ؛من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية

 .اسد به مرگ دوران جاهلى مرده استهر كس مبريد و امام عصر خويش را نشن

ها بر معاىن  هر چند كه اين حديث با عبارات متفاوتى نقل شده، اما مراد مهه اين عبارات، يكى است و مهگى آن

ـ نقل  ١شرح املقاصدمهانند  ها ـ اين حديث با مهني الفاظ در بسيارى از كتاب. هاى مهني روايت داللت دارند واژه

 .شده است

 :فرمود صلى اللّه عليه وآلهخدا  ها، چنني آمده است كه پيامرب و برخى ديگر از كتاب مسند امحددر 
 ٢؛من مات بغري إمام مات ميتة جاهلية

 . ...هر كس بدون امام، مبريد به مرگ دوران جاهلى مرده است

 :يز اين گونه آمده استها ن در برخى كتاب
 ٣؛من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

 .رده استهر كس مبريد و بيعىت بر ذمه او نباشد به مرگ دوران جاهلى م

 ٤.هاى ديگرى نيز نقل شده است گفتىن است كه اين حديث به صورت

                                                           

 .٢٣٢: شرح العقائد النسفيه، ٢٣٩/  ٥: شرح املقاصد.   ١

، حديث ٣٨٨/  ١٩: ، طرباىناملعجم الكبري، ١٩١٣، حديث ٢٥٩: مسند طيالسى، ٢٢/  ٦: صحيح مسلم: ك.چنني ر هم. ٩٦/  ٤: مسند أمحد.   ٢

اين حـديث،  «: گويد ابونعيم اصفهاىن پس از نقل اين حديث مى. ٢٢٤/  ٣: حلية األولياء، ١٦٥٤، حديث ٤٣٧/  ٢: مسند الشاميني، ٩١٠

بن سعد، از زيد، نقـل كـرده    دى، از هشاممه بن على، از ابن خود، آن را از عمرو صحيحصحيح و ثابت شده است و مسلم بن حجاج در 

، ١٠٣/  ١: كرت العمـال ، ٢٣١١٦و  ٢٣١١٤، حديث ٣٨٤/  ٧: ، سيوطىجامع األحاديث. حديث مذكور، پيش از اين نيز نقل شد. »است

 .١٤٨٦٣، حديث ٦٥/  ٦ و ٤٦٤حديث 

/  ٦: إحتاف السادة املـتقني ، ٧٦٩، حديث ٣٣٤/  ١٩: ، طرباىناملعجم الكبري، ٢٢/  ٦: صحيح مسلم: ك.ر. ١٥٦/  ٨: ، بيهقىالسنن الكربى.   ٣

١٢٢. 

، حـديث  ٢٨٩/  ١٠: ، طـرباىن املعجم الكـبري ، ٧٣٧٥، حديث ٣٦٦/  ١٣: ابويعلى مسند، ١٠٥٧، حديث٤٨٩: ، ابن ابوعاصمالسنة: ك.ر.   ٤

اإلحسـان  ، ٢٤٢/  ١٣: احلديـد  ، ابن اىبلبالغةشرح ج ا، ٥٨٢٠، حديث ١٢٨/  ٦ ، و٢٢٧، حديث ١٢٧/  ١: املعجم األوسط، ١٠٦٨٧

كـرت  ، ٢٣١١٣، حـديث  ٣٨٤ / ٧: ، سيوطىجامع األحاديث، ٢٢٥/  ٥: جممع الزوائد، ٤٥٥٤، حديث ٤٩/  ٧: ابن حبانبترتيب صحيح 

 .٤٦٣، حديث ١٠٣/  ١: العمال



٣٢  
 

ز او و اعتقاد به واليت دهد كه شناخت امام، پريوى و اطاعت ا بنابراين، حديث مذكور به صراحت، نشان مى

درست مهانند كسى كه  ؛مريد  االهى وى، واجب است و هر كس امام را نشناسد، يا او را انكار كند، در حال كفر مى

 .كند ماند و آن را انكار مى باز مى صلى اللّه عليه وآلهاز شناخت نبوت پيامرب 

مهانند قاضى  ني اساس، از برخى اشاعره ـبر مه. با آن چه كه گفته شد، به ذكر ادله ديگرى نيازى نيست

ديگر مهانند اما برخى  ١؛اند ها مهانند اماميه، امامت را جزء اصول دين دانسته ـ نقل شده است كه آن  بيضاوى

مشهور اين است كه بيشتر علماى اهل  ٢.اند كه امامت را در زمره فروع دين قرار دهند سعدالدين تفتازاىن ترجيح داده

 .آورند سنت، امامت را جزء مسائل فرعى به مشار مى

 

 تعيني امام با كيست؟

 .كنيم سنت را بيان مى يدگاه شيعه و اهلدر پاسخ اين پرسش كه تعيني امام با كيست؟ د

 

 ديدگاه اهل سنت.  ۱

گوىي مقصود اين  ؛دانند گفتيم كه بيشتر علماى اهل سنت، امامت را جزء فروعِ مرتبط با اعمال مكلّفني مى

 :نويسد سعدالدين تفتازاىن در اين باره مى. ديدگاه اين است كه نصب امام، بر امت واجب است نه بر خداوند

اما برخى معتزله، نصب امام از سوى . از ديدگاه ما و عموم معتزله، نصب امام از سوى مردم واجب نقلى است

ما براى اثبات اعتقاد خود، ... شيعيان معتقدند كه نصب امام بر خداوند، واجب است. دانند مردم را واجب عقلى مى

 . ...مستندات و داليلى دارمي

ترين واجبات دانسته و به  ع و اتفاق نظر صحابه است تا جاىي كه نصب امام را از مهمخنستني و عمده دليل ما امجا

 ٣. ...به نصب امام پرداختند صلى اللّه عليه وآله خدا جاى دفن رسول

 صلى اللّه عليه وآلها اما معتقدند كه پيامرب خد... دانند جاى شگفىت است كه اهل سنت، نصب امام را واجب مى

آنان معتقدند كه هيچ نص و سخن آشكارى يا تعييىن درباره ! هيچ وصيىت در اين زمينه، به سوى رفيق اعلى شتافت ىب

 .  ...امامت فردى مشخص، از خدا و رسول او صادر نشده است

 ٤.رود و به مهني جهت وجوب نصب امام، از وظايف مكلّفني به مشار مى

 

  
                                                           

 .١٦٧): به چاپ رسيده است االبتهاج بتخريج أحاديث املنهاجكه مهراه كتاب ( منهاج الوصول ىف معرفة علم األصول.   ١

 .٢٣٢/  ٥: شرح املقاصد.   ٢

 .٢٣٦و  ٢٣٥/  ٥: شرح املقاصد.   ٣

: ، فخر رازىاألربعني ىف أصول الدين، ٦٥ ـ ٥٥: ، جويىنغياث األمم، ٣٠ـ   ٢٧، حديث ٧٣ـ   ٧٠: ، ابونعيم اصفهاىنتثبيت اإلمامة: ك.ر.   ٤

 .٢٥٦و  ٢٥٥/  ٢



٣٣  
 

 نقد ديدگاه اهل سنت

ترين  دانند تا جاىي كه صحابه، نصب امام را از مهم آرى، اهل سنت عمده دليل اعتقاد خود را امجاع صحابه مى

 . ...به نصب امام پرداختند صلى اللّه عليه وآلهاجبات به مشار آورده و به جاى دفن رسول خدا و

چرا كه اين دليل از چند  ؛شود اگر عمده دليل اهل سنت، امجاع صحابه باشد، قضيه به راحىت حلّ و فصل مى

 !عدم حتقّق امجاع صحابه: ها عبارت است از يكى از آن دليل١صورت، قابل نقد است

را بر روى زمني رها كردند و به سوى سقيفه صلى اللّه عليه وآله اى ديگر پيكر رسول خدا   آرى، ابوبكر، عمر و عده

اين دسته از انصار پس از ... جاىي كه برخى انصار براى بررسى موضوع خالفت، گرد آمده بودند ؛ساعده شتافتند بىن

ـ آمدند و خواستار بيعت آنان  كه جنازه پيامرب را رها نكرده بودند هاشم و ديگر اصحاب ـ انتخاب ابوبكر، به نزد بىن

 !ابوبكر شدندبا 

ترين واجبات دانسته و آن را بر دفن  ـ نصب امام را از مهم و نه مهه آنان  بنابراين، تنها گروهى از صحابه ـ

 .ترجيح دادندصلى اللّه عليه وآله پيامرب اكرم 

گو پريامون خالفت صورت گرفته  و  اين در صورتى است كه اجتماع انصار در سقيفه، به منظور حبث و گفت

 .باشد

ـ رايزىن پريامون برخى مسائل خاص و دستياىب به احتاد  ها  بر طبق برخى ديدگاه اما اگر علّت اجتماع آنان را ـ

 .تر خواهد بود بدانيم، مسأله روشن... رأىي خويش در روياروىي با مهاجران و و هم

 

 ديدگاه شيعه.  ۲

 :درباره تعيني امام، شيعه بر اين باور است كه

 .به دست خداى متعال استامر امامت .  ۱

 .نصب امام بر خداوند واجب است.  ۲

 ٢.خداوند امام را نصب كرده است.  ۳

گر اين مطلب است كه امر امامت در دست قدرت  كتاب و سنت، بيان: وييمگ در توضيح اين سه موضوع مى

 .آيد اند كه از گوياترين داليل سنت در اين امر به مشار مى نويسان مطلىب را نقل كرده  سريه. االهى جاى دارد

عبداللّه،   و كلب به نام بىنهاى قبايل كنده  ، خود را به يكى از تريهصلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا : گويد ابن اسحاق مى

 .ـ قرار داده است يعىن عبداللّه خداوند، نام نيكوىي براى پدر مشا ـ: ها فرمود معرىف كرد و به آن
                                                           

 صلى اللّه عليه وآلهدانند تا جاىي كه برخى صحابه جنازه پيامرب  ترين واجبات مى را از مهم وآلهصلى اللّه عليه اهل سنت، نصب امام پس از پيامرب .   ١

ـ  سنت درست باشد  اگر ادعاى اهل; ـ و به تعيني خليفه و امام پرداختند كه خود موجب وهن اسالم و پيامرب بود را بر روى زمني رها كردند 

ـ  اين مهم ليه وآلهصلى اللّه عچرا خود پيامرب : بايد پرسيد ـ اسالم و مسلمانان را در  پندارند آن سان كه آنان مى ترين واجبات را ترك منود و 

 معرض هواهاى نفساىن قرار داد؟

 .٣٤ـ  ٣١: األلفني، ٥٤ـ  ٤٧: املقنع ىف اإلمامة، ٢٩ـ  ٢٧: عليه السالم املؤمنني اإلفصاح ىف إمامة أمري: ك.براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.   ٢



٣٤  
 

 :در حديثى فرمود صلى اللّه عليه وآلهـ پيامرب خدا 

 . ، عبداللّه و عبدالرمحان است ـعزوجلّها در پيشگاه خداى  ترين نام حمبوب

 .ها پيشنهاد وى را نپذيرفتند اما آن. عبداللّه پيشنهاد داد تا اسالم بياورند به بىن صلى اللّه عليه وآلهآن گاه پيامرب 

در اين هنگام، مردى از ميان . بن صعصعه ارائه داد عامر مهني پيشنهاد را به بىن حنيفه و بىن صلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

و آن گاه خداوند تو را بر خمالفان، پريوز گرداند، آيا بعد از تو، امر  اگر در اين امر با تو بيعت كنيم: آنان گفت

 شود؟ براى ما مى) حكومت(

 :فرمود صلى اللّه عليه وآلهپيامرب 
 ؛األمر إىل اللّه يضعه حيث شاء

 .اين امر با خداست و آن را به هر كه خواهد عطا منايد

آيا سينه خود را آماج تريهاى : به روايت ديگرى و بنا آيا براى محايت از تو با اعراب جبنگيم ـ: آن مرد گفت

ما را به امر تو نيازى ! از آن ديگران شود؟) حكومت(ـ اما اگر خداوند تو را پريوز گرداند، امر  اعراب قرار دهيم

 .نيست

 ١.سر باز زدند به اين ترتيب، قبايل مذكور از پذيرش اسالم،

 .كنيد، اين حديث، شايان توجه دقيق است مهان گونه كه مالحظه مى

ترين شرايط قرار   دعوت آنان به توحيد، در سختبه هنگام ورود خود به قبيله مذكور و  صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

ورزان، در امان نگه  ـ از آنان خواست تا به او اميان آورده و او را از مكر و اذيت شرك بر پايه اين اخبار دارد و ـ

 .دارند

ه و عشريه تو از خانواد: گفتند بسيار زشت و زننده بود كه مى صلى اللّه عليه وآلهها به دعوت پيامرب اكرم  اما پاسخ آن

 .كنند كه از تو پريوى منى ؛ترند حقيقت تو آگاه

امهيت داشت كه حتى يك فرد، اميان بياورد، از او اطاعت منايد و آزار و اذيت قريش و  صلى اللّه عليه وآلهبراى پيامرب 

 .ديگران را از آن حضرت دور كند

ر صورت پريوزى بر خمالفان، رياست را به آنان واگذار با اين مهه، هنگامى كه قبيله مذكور از او خواستند تا د

 :منايد، با صراحت متام و بدون هيچ ترديدى فرمود
 ؛األمر إىل اللّه يضعه حيث شاء

 .اين امر با خداست و آن را به هركه خبواهد عطا منايد

كه نبوت نيز به اختيار ايشان نبوده  چنان هم. در اختيار ايشان نيست صلى اللّه عليه وآلهامر خالفت پس از پيامرب : يعىن

 . ...است

                                                           

 .١٥٤/  ٢: السرية احللبية، ٢٧٢و  ٢٧١/  ٢: ، ابن هشامالسرية النبوية.   ١
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دهد نصب امام، در اختيار خداى سبحان است و  ترين داليل مسعى است كه نشان مى اين حادثه تارخيى از حمكم

را  تواند تعيني امام را به مردم واگذارد كه حىت خود ايشان نيز اجازه نصب امام تنها منى نهصلى اللّه عليه وآله پيامرب اكرم 

 !ندارد

درباره وجوب نصب امام بر خداوند متعال داليلى وجود دارد كه وجوب لطف االهى از مجله داليل آن به مشار 

 .آيد مى

اما در مورد اين كه خداوند متعال امام را نصب كرده است آيات فراوان قرآن كرمي و احاديث قطعى پيامرب اكرم 

روشن منوده و امام را تعيني صلى اللّه عليه وآله ند، تكليف امامت را پس از رسول خدا دهد كه خداو نشان مى صلى اللّه عليه وآله

 .اند هاى امامت خود، به اين آيات و احاديث، استناد كرده علماى اماميه نيز در كتاب. فرموده است

 

 امام بعد از پيامرب كيست؟

 !، امامت بر عهده كيست؟ه وآلهصلى اللّه علياكنون اين پرسش مطرح است كه پس از پيامرب خدا 

را تعيني منوده و او را به عنوان خليفه  السالم  عليه شيعه معتقد است كه خداى سبحان و پيامرب او، حضرت على

 .اند ، منصوب كردهصلى اللّه عليه وآله خدا مسلمانان پس از رسول

ن ابوبكر بوده كه به واسطه رأى مردم، صورت از آ صلى اللّه عليه وآلهاهل سنت بر آنند كه خالفت پس از رسول خدا 

 .پذيرفته است

 

 عليه السالمادلّه شيعه بر امامت حضرت على 

هاى خود را به سه   ، استداللصلى اللّه عليه وآلهپس از رسول خدا  عليه السالمشيعه اماميه براى اثبات امامت حضرت على 

 .منايد خبش تقسيم مى

 هاىي از كتاب و سنت دليل.  ۱

 .كند را از كتاب و سنت ارائه مى عليه السالمدر اين خبش ادلّه امامت حضرت على 

 دليل عقلى.  ۲

شود كه حديث، سريه و تاريخ، صغراى   از قياسى منطقى تشكيل مى عليه السالمدليل عقلى بر امامت حضرت على 

كرباى اين قياس برگرفته از عقل است به اين معنا  ؛پس از پيامرب، برترين مردم بود عليه السالميعىن على  ؛شود آن حمسوب مى

قبيح و زشت ) كسى كه مقامش از مهگان باالتر است(بر فاضل ) تر است كسى كه مقامش پايني(كه تقدم مفضول 

 .است

 موانع امامت خلفاى سه گانه.  ۳

 .امامت ابوبكر، عمر و عثمان، جايز نيست... با توجه به تعريف و هدف امامت، شروط قطعى امام و

 .اند  ارائه منوده» با ترين روش« ؛)بِالَّيت هي أَحسن( ؛شيعه اماميه، حجت هاى معترب خود را در سه خبش مذكور
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 شيعه اماميه و پايبندى به جدال احسن

هاى مورد  ها و برهان ابوبكر از استداللترين قاعده مناظره، براى رد ادعاى امامت  شيعه اماميه بر اساس اصلى

 .منايند هاى علماى آنان، استناد مى ها و گفته گريند و به كتاب تأييد اهل سنت، ره مى

 

 هاى شيعه هاىي از استدالل منونه

 :پذيرد چنني صورت مى عليه السالمبراى مثال، استدالل به حديث غدير خم براى اثبات امامت امري مؤمنان على 

 :فرموده است صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا : گويد عه مىشي
 ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟

 !آيا من از مؤمنان به خودشان سزاوارتر نيستم؟

 .بله: گفتند

 :فرمود
 ؛...فمن كنت مواله فعلي مواله، اللهم والِ من وااله، وعاد من عاداه

 . ...داران او را دوست و دمشنانش را دمشن بدار دوست! داياهر كس من موالى او هستم پس على موالى اوست، خ

 !چنني سخناىن را نگفته است صلى اللّه عليه وآلهو رسول خدا  ١اين دروغ است: ممكن است برخى از اهل سنت بگويند

 ٢.اند بزرگ اهل سنت، حديث فوق را نقل كردهچندين تن از علماى : گويد شيعه در پاسخ مى

 ٣. ...بود؟ او در آن روز در مين بود على در آن روز كجا: ممكن است طرف مقابل بگويد

 ٤.اند از علماى اهل سنت، نقل كرده... بازگشت او از مين را فالىن و فالىن: شيعه ناگزير است در پاسخ بگويد

 ٥.پايه و اساس ندارد» ...ألست أوىل«: صدر حديث: ممكن است طرف مقابل چنني بگويد

 ١.اند از علماى اهل سنت نقل كرده... را فالىن و فالىن» ...ألست أوىل«مجله : گويد شيعه در پاسخ مى

                                                           

 .٣١٤ـ  ٣١٣/  ٧: منهاج السنةمهانند ابن تيميه در .   ١

، ١٠٧/  ٥: ، نسـائى السنن الكربى، ٣٧١٣، حديث ٥٩١/  ٥: ترمذى سنن، ١١٦، حديث ٤٣/  ١: ابن ماجه سنن: براى مثال نگاه كنيد به.   ٢

: التـاريخ الكـبري  و چندين جاى ديگر،  ٢، حديث ٤٩٤/  ٧: شيبه ابن اىب مصنفو چندين جاى ديگر،  ٨٤/  ١: أمحد مسند، ٨٣٩٧حديث 

عبداللّه بن أمحد بن  زوائداز طرق گوناگون،  ١٣٧٦ـ   ١٣٥٤، حديث ٥١٣ـ   ٥٩٠: ، ابن ابوعاصمالسنة، ١١٩١، حديث ٣٧٥/  ١: خبارى

و چندين جاى ديگر،  ٤٩٢، حديث ١٣٣/  ٢: اربز مسند، ٢٢٨، حديث ١٦٨: الذرية الطاهرة، ٢٠١ ـ ١٩٧ ، حديث٤١٩ـ   ٤١٣: حنبل

و چندين جاى  ٣٠٥٢، حديث ١٨٠/  ٣: املعجم الكبري، ٦٨٩٢ ، حديث٤٢/  ٩: ابن حبان صحيح، ٥٦٧، حديث ٤٢٨/  ١: يعلى اىبمسند 

 .و چندين جاى ديگر ١١١٥، حديث ١٠/  ٢: املعجم األوسطديگر، 

 .٤٠٥: املواقفمهانند اجيى در .   ٣

، ١٤٤/  ٥: ، نسـائى السنن الكربى، ١٩٠٥يث ، حد١٩١/  ٢: اىب داوود سنن، ٤٠/  ٤: مسلم صحيح: ك.براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.   ٤

 .١٨٥١، حديث ٣٤/  ٢: دارمى سنن، ٣٢٠ / ٣: أمحد مسند، ٣٠٧٤، حديث ١٠٢٤/  ٢: ابن ماجه سنن

 .٢٧٤/  ٥: شرح املقاصدمهانند تفتازاىن در .   ٥
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 ٢.نگريد) سزاوارتر(» أوىل«را به معناى » موىل«ممكن است طرف مقابل، 

» أوىل«را به معناى » موىل«كند كه كلمه  شناسان بزرگ اهل سنت را ارائه مى شيعه در پاسخ او، ليسىت از زبان

 ٣.اند دانسته

 

 »مدينة العلم«استدالل به حديث 
 :كه آن حضرت فرمود كند استدالل مىصلى اللّه عليه وآله شيعه، در استدالل ديگر به اين سخن رسول خدا 

 ؛أنا مدينة العلم وعلي باا، فمن أراد املدينة فليأا من باا
 .پس هر كس خبواهد وارد اين شهر شود بايد از دروازه آن وارد شود ؛من شهر علم هستم و على دروازه آن است

دروغ  صلى اللّه عليه وآله خدا اين حديث را به پيامرب: گويند كنند و مى برخى اهل سنت به اين استدالل اعتراض مى

 ٤.اند بسته

... و فالىن و فالىن و ٥از برخى علماى اهل سنت آن را نقل كرده... فالىن و فالىن و: گويد شيعه در پاسخ او مى

 ٦.اند آن را صحيح دانسته

 ١!هاى شهر علم هستند نيز دروازه... ابوبكر و: گويدممكن است طرف مقابل ب

                                                                                                                                                                                     

 مصنفو جاهاى ديگر،  ١١٨/  ١: أمحد مسند، ١١٦ ، حديث٤٣/  ١: ابن ماجة سنن: ك.براى آگاهى بيشتر از راويان صدر حديث مذكور ر.   ١

، ١٣٣/  ٢: بـزار  مسندو يك جاى ديگر،  ١٣٦١، حديث ٥٩١: عاصم ، ابن اىبالسنهديگر،  و يك جاى ٥٥ ، حديث٥٠٣/  ٧: شيبه ابن اىب

 .، و چندين موضع از معاجم سه گانه طرباىن٥٦٧ ، حديث٤٢٩/  ١: يعلى اىب مسندو يك جاى ديگر،  ٤٩٢حديث 

 .٢٠٨: حتفة إثنا عشريهو دهلوى در  ٣٧٨: غاية املرام ىف علم الكالم، آمدى در ٤٥١: متهيد األوائلمهانند باقالىن در .   ٢

/  ٦: خبـارى  صحيح: ك.چنني براى آگاهى بيشتر ر آمده است، هم ٢٢٨/  ٢٩: فخر رازى تفسريج، فراء و ابوعبيده در اين معنا از كلىب، زجا.   ٣

 .٥٧٧: عباس تنوير املقباس من تفسري ابن، ٢٥٩

 .٢٧/  ٣: الفتاوى الكربىو ابن تيميه در  ٣٥٤/  ١: املوضوعاتمهانند ابن جوزى در .   ٤

فضائل ، امحد بن حنبل در  ٨٣٢و  ٨٣١، مشاره ٢٤٢ و ج ٢٣١، حديث ٧٩/  ١: معرفة الرجالحيىي بن معني در : ناقالن اين حديث عبارتند از.   ٥

، ٥٩٦/  ٥: سنن، ترمذى در »من خانه حكمتم و على درِ آن است; أنا دار احلكمة وعلي بابها«: با اين منت ١٠٨١، حديث ٧٨٩/  ٢: الصحابه

/  ٣: املستدرك علـى الصـحيحني  ، حاكم نيشابورى در ١١٠٦١ ، حديث٥٥/  ١١: رياملعجم الكبو نيز در الفضائل، طرباىن در  ٣٧٢٣حديث 

، خطيـب  ١١٠٢ / ٣: االسـتيعاب ، ابن عبدالرب در ٦٤/  ١: حلية األولياء، ابونعيم اصفهاىن در ٤٦٣٩ ـ ٤٦٣٧هاى  ، حديث١٣٨ـ   ١٣٧

ـ  ١٢٠ـ  ١١٥هاى  حديث: عليه السالممناقب اإلمام على مغازىل در  ابن، ٤٩و  ٤٨/  ١١و  ١٧٣/  ٧و  ٣٤٨/  ٤: تاريخ بغدادبغدادى در 

تـاريخ مدينـة   عساكر در  ، ابن٤٧٧٢، حديث ١٧٤/  ٤: مصابيح السنه، بغوى در ١٠٩ ، حديث٤٢/  ١: فردوس األخبار، ديلمى در ١٢٩

 .٣٨٢ـ  ٣٧٨/  ٤٢: دمشق

، حـديث  ١٤٨/  ١٣: كرت العمـال حيىي بن معني در نقل : توان به اين علما اشاره منود اند مى مجله كساىن كه اين حديث را صحيح دانستهاز .   ٦

، حاكم نيشابورى و خطيب بغدادى كه در پاورقى قبل اشـاره شـد،   ٣٣: فتح امللك العلىبه نقل از  ذيب اآلثار، ابن جرير طربى در ٣٦٤٦٤

بـه   مجع اجلوامعالدين سيوطى در  ، جالل٥: فتح امللك العلىبه نقل از  حبر األسانيد ىف صحاح املسانيدد حسن بن امحد مسرقندى در حافظ ابوحمم

 .فتح امللك العلى، امحد بن حممد بن صديق غمارى در ١٤٩/  ١٣: كرت العمال، متقى هندى در ٣٣ :فتح امللك العلىنقل از 



٣٨  
 

كند كه  هاى اهل سنت جهل و ناداىن ابوبكر، عمر و عثمان را ثابت مى اما شيعى در پاسخ او در پرتو كتاب

ها را  بن شعبه و ديگران، آن اىن چون مغريةاند تا جاىي كه اصحابِ ناد اطالع بوده ترين مسائل ديىن نيز ىب ها از ساده آن

 ٢.اند با مسائل مذكور آشنا كرده

يا اسم (در حديث مذكور، علَم » على«: ممكن است در اين موقع برخى از اهل سنت ناچار باشند كه بگويند

 ٣.باشد مى» مرتفع«بلكه، صفت دروازه و به معناى  ؛نيست) خاص

چندين تن از علماى اهل تسنن، ديدگاه فوق را تقبيح منوده و تعدادى نيز به متسخر آن : در پاسخ او بايد گفت

 ٤. ...اند پرداخته

 

 »طري«استدالل به حديث 
 :گويد كند و مى شيعه در استدالل ديگر، به حديث طري اشاره مى

در اين حال . پرنده برياىن را آوردند تا ميل منايد صلى اللّه عليه وآلهروزى براى پيامرب اكرم : در روايىت آمده است

 :فرمودند
 ؛اللهم ائتين بأحب خلقك إليك وإىل رسولك يأكل معي من هذا الطري

 .ترين فرد براى خود و رسولت را بفرست تا مهراه من از اين پرنده تناول منايد حمبوب! خدايا

 .از آن پرنده ميل كرد اللّه عليه وآله صلى آمد و مهراه پيامرب اكرم عليه السالمپس از اندكى حضرت على 

 :گوىي به اين استدالل شيعه توجه كنيد ويش و اضطراب بزرگان اهل سنت در مقام پاسخاكنون به تش

 ٥!يكى از اهل سنت، ادعاى دروغ و جعلى بودن اين حديث را مطرح كرده است

يث از سندهاى اين حد. اند اما بايد گفت كه تعدادى از پيشوايان بزرگ اهل سنت، اين حديث را نقل كرده

ها را تأكيد  برد و علماى جرح و تعديل اهل سنت، مورد اعتماد بودن آن فراوان و راويان مورد اعتماد ره مى

 ١.اند  كرده

                                                                                                                                                                                     

/  ١: فردوس األخبـار و نيز اين روايت ديلمى است كه در » اصحاب من مثل ستارگانند; ...أصحاىب كالنجوم«ديدگاه فوق برگرفته از حديث .   ١

من شهر علم هستم، ابوبكر پى آن، عمر ديوارهـاى   ;...أنا مدينة العلم وأبوبكر أساسها، عمر حيطاا و عثمان سقفها«: آمده ١٠٨، حديث ٤٢

 .»...دهند آن و عثمان سقف آن را تشكيل مى

براى آگاهى بيشتر در اين زمينـه  . توان به مسأله كالله، واژه أب، چگونگى تيمم و مسأله ارث و مهريه زنان اشاره منود از مجله اين مسائل مى.   ٢

 . ٨ـ  ٦جلدهاى  سرهقدس اثر عالّمه اميىن  دايرة املعارف الغدير: ك.ر

 .٦٢، حديث ١٦٣ / ١: تىزين الفىت ىف شرح سورة هل أ: ك.اند، ر خوارج و برخى ديگر، اين ادعا را مطرح كرده.   ٣

و  ٢٧٠٤حـديث   ،٦٠/  ٣: فيض الغدير شـرح اجلـامع الصـغري   ، و مناوى در شرح القصيدة اهلمزيةـ   املنح املكيةمهانند ابن حجر مكّى در .   ٤

 .هاى ديگر كتاب

 .٣٧١/  ٧: منهاج السنة.   ٥



٣٩  
 

را مورد تأكيد قرار  عليه السالمدر رد اين حديث صحيح كه به صراحت، برترى امري مؤمنان على  عاملان اهل سنت ـ

 :اند ارزش شده و چنني گفته  امن احتماالت توخاىل و داليل ىبـ دست به د دهد مى

 !از آن رو بوده كه تنهاىي غذا خوردن را دوست نداشته است صلى اللّه عليه وآلهاحتمال دارد دعاى پيامرب 

 !ترين فرد براى خدا و رسول بوده است ، تنها در تناول غذا، حمبوبعليه السالماحتمال دارد على 

: اين بوده است كه» ...ترين فرد براى خود و رسولت را بفرست حمبوب! خدايا«مقصود پيامرب از احتمال دارد 

 ...!ها براى تو و رسولت باشد ترين انسان فردى را بفرست كه جزء حمبوب! خدايا

 :گردد گونه مطرح مى يابد و سراجنام احتمال آخر اين اين احتماالت ادامه مى

 !!اند ر آن موقع، در مدينه منوره حضور نداشتهاحتمال دارد ابوبكر و عمر د

 

 موضع شيعه در برابر هجوم خمالفان

به ويژه در امامت به  ؛هاىي را در زمينه اصول دين تر اشاره شد، شيعه اماميه اثناعشريه كتاب مهان گونه كه پيش

 :توان به دو خبش، تقسيم كرد ها مى بدر اين زمينه فعاليت علماى شيعه را در نگارش اين كتا. اند رشته حترير درآورده

 

 هاى استدالىل نگارش كتاب.  ۱

ها عقايد  در اين كتاب. اند هاىي نگاشته علماى شيعه به منظور اثبات استدالىلِ اصول دين و به ويژه امامت، كتاب

ها  از اين كتاب. شده استهاى اسالمى، مقايسه   شيعه و ادلّه آن مورد اشاره قرار گرفته و گاه با عقايد ديگر فرقه

 :توان به موارد ذيل اشاره منود مى

 .اثر شيخ مفيد بغدادى: اوائل املقاالت.  ۱

 .نوشته سيد مرتضى موسوى بغدادى: الذخرية ىف علم الكالم.  ۲

 .تأليف شيخ ابوجعفر طوسى: اإلقتصاد اهلادى إىل الرشاد.  ۳

 .اثر شيخ نصريالدين طوسى: جتريد االعتقاد.  ۴

كه به تفصيل درباره آن سخن  ج احلق وكشف الصدقمهانند كتاب  رمحه اللّههاى عالّمه حلّى  چنني كتاب هم

 .خواهيم گفت

 

 هاىي در رد خمالفان نگارش كتاب.  ۲

 .اند هاىي نوشته هاى ضد شيعى خمالفان نيز كتاب گوىي يا نقض كتاب علماى شيعه در مقام پاسخ

                                                                                                                                                                                     

، حديث ١٠٥/  ٧: يعلى اىب مسند، ٨٣٩٨، حديث ١٠٧/  ٥: ، نسائىالسنن الكربى، ٣٧٢١، حديث ٥٩٥/  ٥: ترمذى سنن: ك.براى مثال ر.   ١

، حـديث  ١٤٢/  ٣: املستدرك على الصـحيحني ، ٦٥٦١، حديث ٤١٨/  ٦: املعجم األوسط، ٧٣٠ ، حديث٢٥٣/  ١: ملعجم الكبريا، ١٢٩٧

 .١٢٦/  ٩: جممع الزوائد، ١٣٢



٤٠  
 

چرا كه  ؛هاى خبش خنست است تر از كتاب هاى علماى شيعه، افزون  ش از كتابرسد كه اين خب به نظر مى

هاى دور، از روى جلاجت و انكار حقايق، عقايد شيعه را با فحش و ناسزاهاى خود، مورد محله   خمالفان شيعه از زمان

 . ...اند قرار داده و در اين راه از هيچ تالشى فروگذار نكرده

 :اند در حديثى فرموده لى اللّه عليه وآلهصبراى منونه پيامرب خدا 
 ١؛مثل أهل بييت فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها جنا ومن ختلّف عنها هلك

يابد و هر كس از آن روى  هر كس سوار آن شود جنات مى. چون كشىت نوح هستند اهل بيت من در ميان مشا هم

 .شود گرداند هالك مى

 ٢!اين حديث، دروغ و جعلى است: گويند برخى از اهل سنت به راحىت اين حديث را انكار كرده و مى

 :در حديث ديگرى فرمود صلى اللّه عليه وآلهچنني پيامرب اكرم  هم
 ٣؛خلقت أنا وعلي من نور واحد
 .امي همن و على از يك نور، آفريده شد

 ٤. ...سنت، جعلى و ساختگى است اين حديث به امجاع اهل: گويند برخى از اهل سنت به آساىن مى

 :در حديثى فرمود صلى اللّه عليه وآلهتر گذشت كه پيامرب خدا  چنني پيش هم
 ٥؛...اللهم ائتين بأحب خلقك إليك وإىل رسولك

 . ...ترين فرد براى تو و رسولت را بفرست حمبوب! خدايا

هيچ يك از نويسندگان صحاح اين حديث را نقل ننموده و ائمه حديث نيز، صحت آن : گويند آنان به راحىت مى

 ٦.اند را تأييد نكرده

را به معناى » موىل«هيچ يك از ائمه، واژه : بگويند ٧در مورد حديث غدير توانند  چنني آنان به آساىن مى هم

 ٨.دانند منى» أوىل«

 :فرمود صلى اللّه عليه وآلهخدا  در آن حديث ارزمشند پيامرب. منونه ديگر حديث ثقلني است

                                                           

املعجم ، ٢٦٣٨ـ   ٢٦٣٦، حديث ٤٥/  ٣: ، طرباىناملعجم الكبريدر ضمن شرح حال ابوذر غفارى،  ١٤٦: ، ابن قتيبهاملعارف: ك.براى مثال ر.   ١

به نقل  ٦١٧٣، حديث ٣٧٨/  ٣: مشكاة املصابيح، ٤٧٢٠، حديث ١٦٣/  ٣: املستدرك على الصحيحني، ٥٨٧٠ ، حديث١٤٧/  ٦: األوسط

 .به نقل از مسلم ٢٣٤: الصواعق احملرقهاز امحد بن حنبل، 

 !»حديث كشىت نوح، بسيار ناشناخته است«: گويد در شرح حال مفضل بن صاحل مى ٨٧٣٤، مشاره ٤٩٩/  ٦: ميزان اإلعتدالذهىب در .   ٢

فردوس ، ١٧٠و  ١٦٩حديث  ١٤٥: ، خوارزمىاملناقب، ١١٣٠، حديث  ٨٢٣/  ٢: ، امحد بن حنبلفضائل الصحابه: ك.براى آگاهى بيشتر ر.   ٣

 .٦٧/  ٤٢: تاريخ مدينة دمشق، ٤٨٨٤ حديث ١٨٧/  ٢: األخبار

 .٢١٦و  ٢١٥: حتفة إثنا عشريه: ك.ر.   ٤

 .از مهني كتاب ٨٠فحه ك ص.ر.   ٥

 .٣٧١/  ٧: منهاج السنة: ك.ر.   ٦

 .از مهني كتاب ٧٤ك صفحه .ر.   ٧

 .از مهني كتاب ٧٦ك صفحه .ر.   ٨



٤١  
 

كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إىل األرض، وعتريت أهل : إني تارك فيكم الثقلني، أحدمها أكرب من اآلخر
 ١؛بييت، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علَي احلوض
چون  كتاب خدا كه هم: تر است گذارم كه يكى از ديگرى بزرگ من دو چيز گرانبها را در ميان مشا باقى مى

شوند تا اين كه  شيده شده است و عترمت اهل بيتم، اين دو هيچ گاه از هم جدا منىريسماىن از آمسان به سوى زمني ك

 .در كنار حوض بر من وارد شوند

كتاب  ...«: فرمود صلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا : گويند برخى از اهل سنت به راحىت اين حديث را تغيري داده و مى

 ٢.»خدا و سنتم

 :در حديث بسنت درها فرمود صلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا 
 ٣؛اُمرت بسد األبواب إالّ باب علي

 .خداوند به من فرمان داد تا مهه درها را ببندم به جز در خانه على

 ٤. !...اند بوبكر است، اما شيعيان آن را به نفع على تغيري دادهاين فضيلت از آن ا: گويند در اين باره به آساىن مى

 :فرمود عليه السالم در حديث مرتلت به امري مؤمنان على صلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا 
 ٥؛أما ترضى أن تكون مني مبرتلة هارون من موسى

 چون هارون براى موسى باشى؟ ىت كه براى من، همآيا خشنود نيس

 ٦.كند اين حديث بر عموم مرتلت داللت منى: گويند برخى از اهل سنت به راحىت مى

گوىي  ت، پاسخرود، اما چنان كه پيداس هاى مذكور، از يك يا دو خطّ فراتر منى روشن است كه هر يك از گفته

 .طلبد و چه بسا به يك كتاب مستقل نياز داشته باشد ها، مباحثات فراواىن را مى به آن

گوىي و نقض شبهات خمالفان، فراوان شده است و علماى شيعه غالباً  و از اين روست كه تأليفات اماميه در پاسخ

چ كتاىب را نيابيم كه نوشنت آن به منظور محله به در مقام دفاع از مباىن مذهب جعفرى و اصول دين هستند و چه بسا هي

 .خمالفان صورت گرفته باشد

                                                           

، ٢٩٢/  ٢: درامى سنن، ٥٩و  ٢٦و  ١٧و  ١٤ / ٣: أمحدمسند ، ٣٧٨٨و  ٣٧٨٦، حديث ٦٢٢و  ٦٢١/  ٥: ترمذى سنن: ك.براى منونه ر.   ١

 .١٦٣ / ٩: جممع الزوائد، ٣٠/  ٧: ، بيهقىالسنن الكربى، ٤٥٧٧و  ٤٥٨٦، حديث ١١٨ / ٣: املستدرك على الصحيحني، ٣٣١١حديث 

 .٤٥٥٩، حديث ١٣٦/  ٤: دارقطىن نسن، ٣، حديث ٧٨٥: املوطّأ.   ٢

: أمحد مسند،  ٨٤٢٥و  ٨٤٢٣، حديث ١١٨و ص  ٨٤٠٩، حديث ١١٣/  ٥: ، نسائىالسنن الكربى، ٣٧٣٢، حديث ٥٩٩/  ٥: ترمذى سنن.   ٣

املستدرك على ، ١٢٥٩٤، حديث ٧٨/  ١٢و ج  ٢٠٣١، حديث ٢٤٦/  ٢: املعجم الكبري، ٧٠٣ ، حديث٦١/  ٢: لىيع اىب مسند، ١٧٥/  ١

 .٤٦٥٢، حديث ١٤٤و ص  ٤٦٣١، حديث ١٣٥/  ٣: الصحيحني

 .٩٥: ، فتىنتذكرة املوضوعات، ٣٦٦/  ١: ، ابن جوزىاملوضوعات: ك.ر.   ٤

ابن  سنن، ٣٧٣١، حديث ٥٩٩/  ٥: ترمذىسنن ، ١٢٠/  ٧: مسلم صحيح، ٢٠٢، حديث  ٨٩/  ٥: خبارى صحيح: براى مثال نگاه كنيد به.   ٥

، ٢٧٨/  ٣: بـزار  مسـند ، ١٧٧و  ١٧٠/  ١: أمحـد  مسند،  ٨١٣٨، حديث ٤٤/  ٥: ، نسائىالسنن الكربى، ١١٥، حديث ٤٢/  ١: ماجه

 .١٠٦٨ حديث

 .٣٣٥: ، جويىناإلرشادبه مفهوم اين سخن در : ك.ر.   ٦



٤٢  
 

 

 جاحظ و سيد بن طاووس

را در محله به شيعه تأليف كرد و آن را از دروغ، انكار  عثمانيههجرى كتاب  ۲۵۵جاحظ، متوفّاى سال 

 ١.را نيز انكار كند يه السالمعلضروريات و رد بديهيات پر كرد تا جاىي كه كوشيد شجاعت امري مؤمنان على 

هدف جاحظ از نگارش اين كتاب مرياندن حق و خمالفت با اهل حق بود، اما : گويد مسعودى در اين باره مى

 ٢.كند، هر چند كفرورزان را خوش نيايد خداوند نور خود را كامل مى

 عثمانيهگوىي به كتاب  اما خود جاحظ بعدها به نقض كتاب خود پرداخت و خنستني كسى بود كه در مقام پاسخ

 ٣.برآمد

هاىي پرداختند كه به  پس از او گروهى از علماى اماميه و ديگران در پاسخ به كتاب عثمانيه، به نگارش پژوهش

مروج ، مسعودى نگارنده ۲۴۰  توان ابوجعفر اسكاىف معتزىل، متوفّاى سال از اين علما مى. شهرت يافت» نقض عثمانيه«
بناء املقالة در كتاب چاپ شده  ۶۷۳ طاووس حلّى، متوفّاى سال الدين ابن و سيد مجال ۳۴۶، متوفّاى سال الذّهب
 .را نام برد الفاطميه

 

 قاضى عبداجلبار و سيد مرتضى

را به رشته حترير درآورد و طى آن به  املغىنهجرى نيز كتاب  ۴۱۵ار بن امحد معتزىل، متوفاى سال قاضى عبداجلب

 .رد و نقد عقايد اماميه به ويژه در خبش امامت پرداخت

 :آمده است الشاىفدر مقدمه كتاب 

مورد استناد شيوخ  هاى مستحكم آورى شبهات را به اوج رساند و استدالل مجعاملغىن قاضى عبداجلبار در كتاب 

هاى مذكور افزود و به ابتكار خود به جرح و تعديل برخى  وى به اجتهاد خود، مقدارى بر استدالل ؛خود را نقل كرد

 ٤.مواضع پرداخت

به رشته حترير را  الشاىف ىف اإلمامههجرى در پاسخ به قاضى عبداجلبار، كتاب  ۴۳۶سيد مرتضى، متوفّاى سال 

نويسى كرد  ، كتاب استادش را خالصه۴۶۰بعدها شيخ ابوجعفر طوسى، شاگرد سيد مرتضى و متوفّاى سال  ؛درآورد

 .شهرت يافت تلخيص الشاىفكه اين كتاب با نام 

 

  

                                                           

 .٥٠ـ  ٤٥: العثمانيه: رك.   ١

 .٢٣٧/  ٣: مروج الذهب.   ٢

 .٢٩٤: ، ابن ندميالفهرست.   ٣

 .٣٣/  ١: الشاىف ىف اإلمامه.   ٤



٤٣  
 

 شهاب الدين شافعى و شيخ نصريالدين قزويىن

را تأليف كرد و طى  بعض فضائح الروافضم ـ نيز كتاىب به نا از بىن مشاط شهاب الدين شافعى حنفى رازى ـ

 .آن، تشيع را مورد محله قرار داد

لدين شافعى كه در عصر شهاب ا ـ ١به مهني جهت شيخ نصريالدين عبداجلليل بن يوسف ابواحلسن قزويىن

شايان . را به رشته حترير درآورد مثالب النواصب ىف نقض بعض فضائح الروافضـ در پاسخ به وى، كتاب  زيست مى

 .ذكر است كه اين كتاب به چاپ رسيده است

 

 ابن تيميه حراىن و پاسخ به ديدگاه او

ليف و ادعا منود كه اين كتاب را در پاسخ به را تأ منهاج السنهبعدها امحد بن عبداحلليم حراىن ابن تيميه، كتاب 

 .نگاشته است رمحه اللّهاثر عالّمه حلّى  منهاج الكرامهكتاب 

اما بايد گفت كه كتاب ابن تيميه از آغاز تا پايان، از ناسزا و افترا مملو است و در جمموع، دمشىن با امري مؤمنان 

 .زند موج مىدر آن  عليهم السالمو اهل بيت  عليه السالمعلى 

را به  اإلنصاف واإلنتصاف ألهل احلق من أهل اإلسرافيكى از معاصرين ابن تيميه در پاسخ به او، كتاب 

 .به رشته حترير درآورد ۷۵۷ سال

را در پاسخ به كتاب ابن تيميه تأليف  منهاج الشريعههجرى نيز كتاب  ۱۳۴۸ سيد مهدى قزويىن، درگذشته سال

 .منود

اين كتاب وزين به چاپ رسيده است و در . ام را نگاشته دراسات ىف منهاج السنةبنده نيز در اين زمينه، كتاب 

 .رس مهگان قرار دارد كشورهاى ديگر در دست

ام كه جلد اول آن به  به رشته حترير درآورده منهاج السنةرا نيز در پاسخ به  شرح منهاج الكرامةچنني كتاب  هم

 .استچاپ رسيده 

 

الدين حلّى يوسف اعور واسطى و شيخ عز 

 .را تأليف كرده است الرسالة املعارضة ىف الرد على الرافضهيوسف اعور واسطى شافعى نيز كتاب 

را در  األنوار البدرية ىف كشف شبه القدريه، كتاب  ۸۴۰شيخ عز الدين حسن بن مشس الدين مهلّىب حلّى در سال 

 :گويد وى مى. پاسخ به كتاب يوسف اعور، نگاشته است

به ثبوت رسيده ) اهل سنت(ام كه توسط خمالفان  من در اين كتاب، تنها به آن خبش از احاديث نبوى استناد كرده

 ٢.ام منوده پرهيز الرسالة املعارضة ىف الرد على الرافضهدر كتاب ) يوسف اعور(است و از روش حبث و شيوه اين ناصىب 

                                                           

 .٦٥٥٨، مشاره ٤٩ / ٢: معجم املؤلفني: ك.براى آگاهى بيشتر در اين باره ر. ، در قيد حيات بود٥٥٦وى به سال .   ١

 .١٦٥٧، مشاره ٤١٩/  ٢: الذريعة: نگاه كنيد به.   ٢



٤٤  
 

التوضيح األنور ىف دفع شيخ جنم الدين خضر بن حممد حبلرودى رازى نيز در پاسخ به كتاب يوسف اعور، كتاب 
 .در شهر حلّه عراق، به رشته حترير درآورده است ۸۳۹ را به سال شبه األعور

 

 نور اللّه شوشترى ابن حجر هيتمى مكّى و قاضى

. را تأليف منود الصواعق احملرقة ىف الرد على أهل البدع والزندقهنيز كتاب  ۹۷۴ابن حجر هيتمى مكّى، متوفاى سال 

 :نويسد وى در مقدمه اين كتاب مى

من  ؛در گذشته از من خواستند تا كتاىب در اثبات صحت خالفت ابوبكر صديق و امارت عمر بن خطّاب، بنويسم

اللّه، كتاىب را تأليف  تر به ايشان، به اين درخواست پاسخ دادم و به محد گزارى هر چه سريع يز در راستاى خدمتن

 !رود قدر و راهى استوار به مشار مى كردم كه الگوىي دلنشني، روشى گران

ه مكرمه كه اكنون در مكّ ها ـ ها و مانند آن آن گاه از من خواستند تا به جهت فزوىن شيعيان، رافضى

من هم . احلرام قرائت منامي در مسجد ۹۵۰ ـ كتاب فوق را در رمضان سال قدرترين سرزمني اسالمى حضور دارند  گران

 ١. ...ترين راه، هدايت يابند ها را اجابت منودم به اين اميد كه برخى گمراه شدگان از روشن درخواست آن

حجر،  گوىي به ابن در هندوستان به شهادت رسيد در مقام پاسخ ۱۰۱۹كه به سال قاضى نور اللّه شوشترى 

 .را تأليف منود كه تا كنون چندين بار به چاپ رسيده است الصوارم املهرقة ىف الرد على الصواعق احملرقهكتاب 

را به  الصواقع املوبقةتاب ـ ك كه نامش ناشناخته و احتمال دارد مستعار باشد فردى به نام حممد نصر اللّه كابلى ـ

 .رشته حترير درآورد

 

 مولوى عبدالعزيز دهلوى و سيد مري حامد حسني لكهنوى

اللّه كابلى را اقتباس منود و در  هجرى مطالب حممد نصر ۱۲۳۹آن گاه مولوى عبدالعزيز دهلوى، درگذشته سال 

اين ... ـ راه وى را در پيش گرفته است ه استكه به زبان فارسى نگارش يافت ـ عشريه حتفه اثناكتاب خود به نام 

 .دهد آماج هجوم خود قرار مى... كتاب، شيعه اثنا عشرى را در زمينه هاى اصول، فقه و

بعضى . منتشر منود عشريه خمتصر التحفة اإلثنانعمان آلوسى بغدادى، چكيده كتاب مذكور را به زبان عرىب و با نام 

هاى خود را در قالب حواشى به اين كتاب افزود و  گوىي ها و ياوه ين اسالم، دروغاميه و دمشنان د از پريوان بىن

 .اند روان كفر جهاىن بودند، چندين بار آن را به چاپ رسانده هاى گنهكار كه از دنباله دست

به رشته حترير  عشريه حتفه اثناهاى فراواىن را در پاسخ به ابواب خمتلف  علماى بزرگ شيعه در هندوستان، كتاب

 .در آوردند، مهه ادعاها و حتريفات اين كتاب را تكذيب منوده و سخنان باطل آن را برمال ساختند

عبقات األنوار ىف إثبات إمامة در كتاب بزرگ  ۱۳۰۶ سيد مري حامد حسني نيشابورى لكهنوى، متوفّاى سال
 .به بررسى و نقد آن پرداختپاسخ داد و  عشريه حتفه اثنا، به خبش امامت األئمة األطهار

                                                           

 .٩: الصواعق احملرقة.   ١



٤٥  
 

 .به نگارش در آمده است خمتصر التحفههاى ديگرى نيز در پاسخ به   البته كتاب

دراسات توانيد به كتاب   مى عشريه حتفه اثناو ديگر نقدها بر كتاب  عبقات األنواربراى اطالع از جزئيات كتاب 
 .تأليف نگارنده، مراجعه مناييد ١ىف كتاب العبقات

علماى . به فزوىن نيز اده است هاى ضد شيعى تا زمان معاصر ادامه يافته و حىت رو گفتىن است كه نگارش كتاب

دهند و علماى  و سخنان باطل گذشتگان خود ادامه مىها   ها، مت ها، دروغ چنان به تكرار ناسزاگوىي اهل سنت هم

 .آيند هاى آنان برمى ها و دروغ گوىي به مت اماميه نيز به نيكوىي در مقام پاسخ

چنان در موضع دفاع از مذهب خود قرار دارند و هجوم تبليغاتى كشورهاى خمتلف را پاسخ  علماى اماميه هم

 .گويند مى

 

 و كشف الصدقج احلق نگاهى به كتاب 

هاى شيعى  ، از كتابرمحه اللّه، نوشته عالّمه حلّى ج احلق وكشف الصدقتر اشاره شد كتاب  مهان گونه كه پيش

پردازمي تا از اين طريق با موضوعات  اكنون به معرىف امجاىل اين كتاب مى. رود در زمينه اصول دين به مشار مى

 .ه در پرداخنت به اصول دين، آشنا شوميهاى علماى امامي هاى شيعه و شيوه كتاب

هاى شيعه  كتاب مذكور، ديدگاه. اين كتاب را به بررسى اصولني و فقه، اختصاص داده است رمحه اللّهعالّمه حلّى 

هاى تطبيقى در ميان  گانه را با نظرات خمالفان، مقايسه منوده است و يكى از ترين كتاب پريامون اين علوم سه

 .رود مى به مشار مىهاى اسال كتاب

 :نويسد در مقدمه اين كتاب مى رمحه اللّهعالّمه حلّى 

در اين . امي نام دارد، به اختصار سخن گفته و از پرگوىي پرهيز منوده ج احلق وكشف الصدقما در اين كتاب كه 

هاى ضد شيعى روشن  اكتفا كرده و براى مقلّدان وابسته به فرقه كتاب، به بررسى معدودى مسائل آشكار و واضح

كنند، در مشاهدات حسى، جلاجت مىورزند، در زمره  ها، قضاياى بديهى را انكار مى امي كه رؤسا و جمتهدان آن ساخته

 .پسندد كنند كه هيچ عاقل انديشمندى آن را منى  گريند و احكامى را صادر مى فرق سوفسطاىي جاى مى

ها در صورت آگاهى از  دانيم منصفان آن دهيم كه مى ما از آن جهت مقلدان مذكور را مورد خطاب قرار مى

اين دسته از مقلدان در صورت كسب . دهند ها بيزارى جسته و راه خود را تغيري مى مكتب مراجع تقليد خود، از آن

 .يابند مى د با حق را دربرند و خمالفت قول و عمل خو آگاهى، به اشتباه و لغزش خود پى مى

اگر توده مردم به انصاف تن در دهند، جلاجت و خمالفت را رها كنند، به اذهان سامل و خصلت پاك خود باز 

هاى جهان آخرت دست  اعتنا به سخىت پرست و ىب طلب، لذّت گردند و تقليد از نياكان و اتكا به سخن رؤساى دنيا

 .كنند شوند و باالترين ره از جنات و رهاىي را از آن خود مى اخالص نزديك مى يابند، به  بردارند، به عدالت دست مى

                                                           

 .به چاپ رسيده است نفحات األزهار ىف خالصة عبقات األنوارمه جلد خنست اين كتاب هم به طور مستقل و هم در مقد.   ١



٤٦  
 

اما اگر توده مردم، تنها و تنها بر تقليد خود اصرار ورزند خود را به آتش دوزخ خواهند افكند و مصداق اين آيه 

 :فرمايد خواهند شد كه مى

)ات الَّذين نوا مبِعات أَ الَّذينربإِذْ تباباَْألس بِهِم تقَطَّعتو ذابا الْعأَوروا وع١;)ب 

و عذاب خدا را مشاهده كنند و هر گونه وسيله و اسباب از ; آن هنگام پيشوايان باطل از پريوان خود بيزارى جويند

 .ها قطع شود آن

چرا كه كتمان ; آوردمي ما اين كتاب را براى خدا، كسب ثواب و رهاىي از عذاب دردناك دوزخ، به رشته حترير در

 ٢. ...آورد  حق و ترك راهنماىي مردم، عذاب دوزخ را به ارمغان مى

 :عبارتند از ج احلق وكشف الصدقعناوين مسائل كتاب 

 .ادراك.  ۱

 .نظر.  ۲

 .صفات بارى تعاىل.  ۳

 .نبوت.  ۴

 .امامت.  ۵

 .معاد.  ۶

 .اصول فقه.  ۷

 مسائل مربوط به فقه.  ۸

 :نويسد در هر يك از فروع اين مسائل مى رمحه اللّهعالّمه حلّى 

 .»معتزله معتقدند«و » اشاعره معتقدند«، »اماميه معتقد است«

كند  هاى اهل سنت استناد مى ترين كتاب ، به مشهورترين و حمكمهاى ديگران ها و نقل ديدگاه وى در استدالل

 :مهانند

 ...صحاح ششگانه.  ۱

 ...اجلمع بني الصحيحني.  ۲

 ...أمحد بن حنبل مسند.  ۳

 ...، شافعىاألمكتاب .  ۴

 ...، بيهقىالسنن الكربى.  ۵

 ...، بغوىمصابيح السنة.  ۶

 ...، واقدىاملغازى.  ۷

                                                           

 .١٦٦آيه : سوره بقره.   ١

 .٣٧: ج احلق وكشف الصدق.   ٢



٤٧  
 

 ...طربى تاريخ.  ۸

 ...، بالذرىأنساب األشراف.  ۹

 ...، ابن عبدالرباالستيعاب.  ۱۰

 ...، غزاىلإحياُء علوم الدين.  ۱۱

 ...، قاضى عبداجلباراملغىن.  ۱۲

 ...، زخمشرىالكشاف.  ۱۳

 ...، رازىالتفسري الكبري.  ۱۴

طرفداران ديگر مذاهب را مورد  ـ خوانندگان و پس از دو يا چند نقل قول در اغلب موارد ـ رمحه اللّهعالّمه حلّى 

 :خوانيم هاى كتاب وى اين گونه مى براى مثال در يكى از قسمت; دهد وعظ و نصيحت قرار مى

خواننده خردمند بايد هر دو سخن و مذهب را نيك بنگرد، در ترجيح يكى بر ديگرى انصاف به خرج دهد، دليل 

و شيوخ هوسران و شيفته زندگى دنيا را رها سازد، خود را  واضح و صحيح را مورد استناد قرار دهد، تقليد نياكان

پدران و «و » من از فالن شيخ تقليد كردم«چرا كه در روز قيامت عذرهاىي چون ; نصيحت منايد و به ديگران اتكا نكند

ى تعاىل در قرآن مهان گونه كه خدا; ، پذيرفته نيست و سودى به حال انسان خنواهد داشت»نياكامن را بر اين اعتقاد يافتم

 .گريزند ها مى كند كه در روز قيامت پيشوايان از پريوان خود بيزارى جسته و از آن كرمي تصريح مى

 !هاى آگاه كجا هستند؟ هاى شنوا و دل گوش: اما بايد پرسيد

 !دهد؟ آيا هيچ عاقلى درمورد صحت يكى از دو ديدگاه مذكور ترديدى به دل راه مى

 ١. !...ترين ديدگاه به دين است؟ كه ديدگاه اماميه، ترين و شبيه آيا شكّى وجود دارد

 :نويسد در جاى ديگرى از اين كتاب مى رمحه اللّهچنني عالّمه حلّى  هم

كاراىن خردمندان منصف، بايد اين مسأله را به عقل خود ارجاع دهند، حكم عقل را بپذيرند و از دنباله روى خطا

 .چرا كه در روز قيامت چنني عذرهاىي پذيرفته نيست; اند، بپرهيزند كه در اين مسأله به گمراهى رفته

 :فرمايد ها مى خردمندان منصف، نبايد خود را در گروهى جاى دهند كه خداى تعاىل درباره آن

 ٢;)بروا إِنا كُنا لَكُم تبعا فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا نصيبا من النارِوإِذْ يتحاجونَ في النارِ فَيقُولُ الضعفاُء للَّذين استكْ(

ديگر به احتجاج و جمادله برآيند و ضعيفان به مستكربان  و به خاطر بياور هنگامى را كه در آتش دوزخ چون با هم

٣توانيد امروز مشا نيز به عوض آن، سهمى از آتش را به جاى ما بپذيريد؟ ما از مشا پريوى كردمي، آيا مى: گويند مى
 

 .در اين كتاب و نيز روش مهه علماى اماميه است رمحه اللّهگر روش عالمه حلّى  عبارات فوق بيان

 .وآخر دعوانا أن احلمد للّه رب العاملني

                                                           

 .٧٩: ج احلق وكشف الصدق.   ١

 .٤٧آيه : سوره غافر.   ٢

 ١٠٣: ج احلق و كشف الصدق.   ٣



٤٨  
 

 نامه كتاب

 .قرآن كرمي . ۱

 الف

 .عبداللّه بن حممد الصديق بن امحد حسىن ادريسى: االبتهاج بتخريج أحاديث املنهاج . ۲

 .زبيدى، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان: احتاف السادة املتقني . ۳

 .ابواحلسن على بن بلبان فارسى حنفى: حبان االحسان بترتيب صحيح ابن . ۴

 .۱۴۰۶فخرالدين رازى، مكتبه كليات األزهر، قاهره، مصر، چاپ يكم، سال : ناألربعني ىف اصول الدي . ۵

 .بن يوسف، معروف به امام احلرمني جويىن ابواملعاىل عبدامللك: اإلرشاد إىل قواطع األدلّة يف اصول االعتقاد . ۶

 .۱۴۱۵ يكم، سال ابن عبدالرب، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ: اإلستيعاب يف معرفة األصحاب . ۷

 .م ۱۹۹۷زركلى، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، سال : االعالم . ۸

 .رمحه اللّهبن نعمان عكربى بغدادى، ملقب به شيخ مفيد  بن حممد ابوعبداللّه حممد: عليه السالماملؤمنني  اإلفصاح ىف إمامة أمري . ۹

، مكتبه صدوق، رمحه اللّهبن بابويه قمى، معروف به شيخ صدوق  بن حسني على بن ابوجعفر حممد: إكمال الدين وإمتام النعمة . ۱۰

 . ۱۳۹۰ران، سال

 .۱۴۰۵بن يوسف مطهر حلّى، مكتبة األلفني، كويت، سال  مجال الدين حسن: عليه السالماملؤمنني  األلفني يف إمامة أمري . ۱۱

 .۱۴۰۳ سيد حمسن امني، دار التعارف، بريوت، لبنان، سال: أعيان الشيعه . ۱۲
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