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  علی منینؤیرالمهای امبازشناسی جنگ

 های کالمیاز دیدگاه فرقه

 
 9/84/11تاريخ تأيید:  81/1/11تاريخ دريافت: 

 دکتر حسین مفتخری

 زاد گنجینبی اله باقری

مان آغااز شاد و  اه  تال او ايدامیاد و      سلسله حوادثي كه از اواسط دوره خالفت عث

هاا  جمال، يا ین و     ه خصوص جنا   ساله خالفت عليهمچنین حوادث دوره پنج

ها  تازه سیاسي و عقیدتي يقش  سیار مهمي داشت. مسااللي  يهروان، در پیدايش ديدگاه

چون ك ر و ايمان، كه در اين زمان ذهن جامعه اسالمي را  ه خود مشغول كارده  اود  اه    

هاا  كالماي   نه مدادالت فكر  مسلمايان كشیده شد. همین امر سبب شد تا فر اه يح

ها، شركت كنندگان و كشاته  كه  عدها  ه وجود آمديد، آرا  گوياگويي را در اره اين جن 
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 مقدمه

تاوان  اه   ترين علل ا تدايي پیدايش ايشعا ات و ت رق آرا در تااريخ اساالم ماي   از مهم

 اشاره كرد. در دوره پنج ساله خالفت علاي  عليامیرالمومنین ها  دوره خالفت جن 

و آغااز فعالیات و   ظهاور كردياد. البتاه منشاأ      1«اهال  غغاي  »ها  مختل ي از جملاه  گروه

گاردد  اماا يكتاه مهام     يا ي اهل  غي  ا ايدكي تسامح  ه دوره خالفت عثمان  ر مي درت

در مقام جناح مخالف حكومت پا  ه عريه گذاشتند و  اينكه  غات در دوران خالفت علي

  ه عنوان مدعي خالفت مسالل جديد  را در جامعه ر م زديد.

روياد.  اياد و از اطاعات او  یارون ماي    خروج  الال  غات كسايي هستند كه  ر امام حق 

كنند  ه هر طريق ممكن، حتي  یام مسلحايه،  ه اهداف همچنین  ا ايداد تشكل، سعي مي

خود  رسند. جن   ا آيان  ه دعوت امام واجب ك ايي است و  ايد  ا آيها يبارد كارد تاا  اه     

زيان و فرزيدايشان را يبايد اسیر  توان  ه غنیمت گرفت وفرمان آيند  ولي اموال آيها را يمي

 فرمايد:در چنین شرايطي خداويد مي 2كرد.

دیگر جنگیدند، بین آنها صلح کنیدد   هرگاه دو دسته از مؤمنان با یك

پس اگر یك دسته بر دسته دیگر تجاوز کرد، با آن که تجداوز مسدلنانه   

 3کند، بجنگید تا به حكم و قانون خدا باز گردد.می

 

 دايند.هايش  ر حق ميرا در جن  آيه تقريباً تمام فقها  مسلمان علي اساس اين  ر

دايست. آيها  ه  غي را در تقا ل  ا جريان  توان هر سه جن  علي ا ايدكي تسامح مي

شويد. شاايد گ ات و گاو  ك ار و     وارد كرديد،  اغي يامیده مي جهت ستمي كه  ر علي

 ا اهل رده پیدا شده  ود، ولي  ا توجه  ه سركوب ايمان، از زمان حكومت ا و كر و جن  او 

سريع آيها و  رطرف شدن اين غالله ذهن جامعه اسالمي را چندان  ه خود مشغول يساخته 

 ود  اما مسلماً طرح مددد اين عنوان  ا گستره  سایار وسایع و مساتمر در دوران خالفات     

،  ه خوارج  ا تك یر كردن عليوگوها پديد آورد. فرا  را  را  اين گ تزمینه تازه علي
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 معاويه و عثمان  اين  حث را رسمیت داديد.

ها  منحصر  ه فرد و متمااي  كننادس سااير     ا مخال ان دارا  ويژگي ها  عليجن 

ها درگیار   این دو گاروه مسالمان     ها  يدر اسالم است. اولین ويژگي اين جن جن 

ا رو  ياداده  اود   اه عباارت دي ار،         ها  ردهيظر از جن است كه تا آن زمان ا يرف 

 ود كه  ار  «  ین اديايي»ها  جن  و دوران خل ا   بل از علي ها  دوره پیامبرجن 

هاا   از يوع جنا   ها  دوران خالفت علي رآن رو  داده  ود، ولي جن « تن يل»سر 

يا ین    رآن رخ داده  ود  چنان كه عمار در جنا  « تأويل» ود كه  ر سر « درون ديني»

 خطاب  ه اهل شام گ ت:

 فالیوم يضر ِكُم علي تأويله  يَحنُ ضر ناكم عغلي تَن يله

ما قبالً با شما به خاطر تنزیل قرآن جنگیدیم و امروز نیدز بده خداطر    

 4جنگیم.تأویل و مفهوم آن با شما می

ها توسل طرفین جن   ه آيات  رآيي  را  مشروعیت  خشایدن  ويژگي دوم اين جن 

ها  خود  ود. اين امر يحت و سقم ادعاها  آيان را  ا تردياد، و تشاخیح حاق از     ه كار

 رو ساخت. اطل را يه تنها  را  مردم عاد  حتي  را  خواص  ا مشكل رو ه

ها   بلي است ا طرح مساالل جدياد     ها ا كه پیامد ويژگي و ويژگي سوم اين جن 

ه  اود: در جنا   این دو گاروه      ود كه تا آن زمان  ه ذهن جامعه اساالمي خطاور يكارد   

مسلمان حقّ  ا چه كسي است؟ مالك ايتخاب حقّ از  اطل چیست؟ چه حكمي  ر شركت 

 ناد  غناايم در ايان    شود؟ مبنا  تقسایم ها جار  ميشدگان اين جن  كنندگان و كشته

رو  ها سؤال دي ر. از اينتوان در دين خدا حغكَم  رار داد؟ و دهها چ ويه است؟ آيا ميجن 

ها  كالمي كه  عادها ظهاور كردياد  اه ارالاه       ود كه ت كرات موجود در آن عصر و فر ه

شادگان در آن   ا مخال ايش و شركت كننادگان و كشاته   ها  علييظرياتي در اره جن 

 ايد، كه در اين مقاله  ه آيها خواهیم پرداخت.پرداخته
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 . آرای قاعدین1

شود، كسايي  وديد كه  ارا  خالفات   اسي تعبیر مي اعدين كه از آيها  ه اعت الیون سی

توايستند  ا خلی اه مخال ات كنناد، اماا  اه      شأن و من لتي  الل  وديد و  ه همین دلیل يمي

« معت له سیاساي »پرداختند. شايد همین گروه  ود كه هسته اولیه حمايت از خلی ه يی  يمي

 وديد از: سعد ن ا ي و اصّ،  ها  اين جريان عبارتترين شخصیتشاخح 5را تشكیل داد.

 6هبان يی ي و احنف  ن  یس.اُ  ن زيد، عبداهلل  ن عُمر، اُسامةمحمد  ن مسلمه ايصار ، 

كاه  اه ايا وا در ايّاام فتناه و اخاتالف میاان         اينان  یشتر  ا استناد  ه احاديثي از پیاامبر 

ديد، اما هر كاس پیاروز   جن یخوايد كُنج عُ لت گ يديد. اينان  ا كسي يميمسلمايان فرا مي

داياد كاه از   آيها را گروهاي ماي   عليامیرالمومنین  7گ ارديد.شد پشت سرش يماز ميمي

 8يار  حقّ  از ايستاديد و همراه  اطل  یام يكرديد.

تر  داشت و  ا ايان  گیر  روشناجتماعي، در جن  جمل موضع اين جريان سیاسي ا 

هستند  ه ي ع هیچ يك از طارفین وارد جنا     استدالل كه طرفین درگیر ايحاب پیامبر

يشديد. آيها در جن  ي ین يی   ا همین استدالل، خود را از معركه كناار كشایديد و حتاي    

ها  معاويه  را  اغوا   عضي از آيها  ه جايي يرسید  عبداهلل  ن عمر، سعد ن ا ي كوشش

و  9ساخ من اي دادياد.   و ّاص و محمّد  ن مسلمه  ه درخواست معاويه جهت همراهاي او پا 

 ن زيد  اه   مةاُسا 10در پیوستن  ه او پاسخ من ي داد. اُهبانِ يی ي هم  ه درخواست علي

كساايي   11پیغام داد كه در هر شرايطي ج  رويارويي  ا مسلمايان  ا او همراه اسات.  علي

كه در جن  ي ین شركت يكرديد  ر اين  اور  وديد كه شركت كنندگان در جن ، در فتنه 

فتاديد و  را  دور  از فتنه الزم است مردم در جن  شركت يكنند. اين ت كار در زماايي   ا

ها رفت و  ضیه حكمیت  رآن مطرح شد  وّت يافت و اين  یانش را  ها  ر سر يی هكه  رآن

در  ین  عضي از سپاهیان  ه وجود آورد كه  را  دور  از فتنه  ايد از جن  دور  جسات   

مورد حمله معاويه  رار گرفات، امكاان    ان حكمیت، و تي  لمرو عليرو  عد از جرياز اين

هاا  معاوياه   هاا و شابیخون  ها  كوچاك يظاامي جهات مقا لاه  اا راه ياي       سیج دسته
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 پذير يبود.امكان

ها  اعتقاد  يو در جامعه اساالمي تاأثیر  تعیاین    گیر  در پیدايش ديدگاهاين موضع

از درون « جبار »و « ارجاا  »هايي چاون  ايديشهكننده و سريوشت ساز داشت، تا حد  كه 

 شد.« معت له»و « مرجئه»ها  كالمي ساز ظهور فر هو زمینه 12ها رويید.همین جريان

  ا مخال ايش كامالً  ار  عليامیرالمومنین ها   نا راين ديدگاه  اعدين در مورد جن 

دو گاروه   اود و حاق را  اه هایچ ياك از      « مصالحت ايديشاي  »و « گريا   فتنه»اساس 

داديد  چه در اين يورت آيها  ه علت عدم شركت در جنا  و حمايات يكاردن گاروه     يمي

ها  معتقد  اه ايان ت كار شااهد و     شديد،  ه خصوص كه تمامي شخصیت رحق متهم مي

، حساین اماام  و  حسان امام ، عليامیرالمومنین ياظر جن   وديد.  ر اين اساس آيها 

كنند و تمامي پیروان او را  ه خطا و  دعت متهم مي ليمحمد  ن حنی ه و دي ر اعقاب ع

و در مورد عايشه و طلحه و ز یر و هم كران ايشان كه  ه خود اجازه جن   ا امیرالمؤمنین 

را داديد، همین عقیده را داريد كه آيان از حق و يواب  ركنار هستند و در حاالل دايساتن   

مه هیچ يك از طرفین را  ه فسق و تبااهي  ايد.  ا اين هريختن خون مسلمايان اهل  دعت

در  13يسبت يداديد و آيان را  ا وجود شركت در جن  و كشتار از دايره ايمان خارج يدايستند.

كناد،  جواب اين گروه  ايد گ ت كه امام علي  ه سبب مصلحتي كه در هر زمان ا تضا ماي 

   :كند وعمل مي

گیرد و با خدرو   اگر وقتی برای نصرت اسالم و قوت دین شمشیر بر

تدوان امدام را بده کشدتن     کنندگان بر حكومت و ستمگران نبرد کند نمی

در هر زمان هر آنچه که مصلنت دین بوده،  مسلمانان متهم کرد و علی

 14انجام داده است.

از طرفي تالش اين گروه در متهم يساختن هیچ يك از دو گروه  ه فسق و تباهي كاه  

،  ه اين علت است كه گروه پیروز  عد از خاتماه جنا   اه     وده« مصلحت گرايايه»كامالً 

حلي  اود تاا در موا اع    ديدگاهي مبهم راه مخال ت و دشمني  ا آيها يپردازد و در وا ع اراله

 ل وم  ا است اده ا  ار  و ت سیر  ه رأ  از آن، خود را از مشكالت احتمالي در آينده  رهايد.
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 . آرای خوار 2

و معاويه   رارداد حكمیت، زم مه مخال ت تعداد  از ياران عليپس از وا عه ي ین و 

  ا آن شروع شد  آيها  ا زير سؤال  ردن ايل حكمیت  ه تدريج از ي وف طرفداران علي

، در حديثي منساوب  اه پیاامبر   و در يهايت جن  يهروان را  ه راه ايداختند.  كنار گرفتند

آيد كاه از  این   گروه از اُمّتش اختالفي  ه وجود مي ین دو  ايد كه اره فرمودهايشان در اين

، جنا  يا ین يباود،  لكاه     خوارجخاست اه  15كند.ظهور مي« مار ین»آن اختالف، گروه 

 وجو كرد.ها   بل از ي ین  ايد جستخاست اه آيها را در ماجراها  سال

ر خوارج يك جريان فكر  كژ ايديش  وديد كه يتیده آن كژايديشاي در يا ین آشاكا   

 شد.

 

اوّلین حضور جدّی و منسوس آنان در دوره تثبیت حاکمیدت اسدالم   

در اعتراضات وسیع علیه حكومت عثمان بود که طی این واقعده یكدی از   

هدای مخدالر را تشدكیل دادندد. سدازمان مسدتقل و مشخصدی        جریان

 نداشتند، امّا آشكارترین حضدور و ههدور آنهدا در دوره خالفدت علدی     

ای مستقل پدا بده عرصده    د که آنان به عنوان فرقهباشد. در صفین بومی

 16های سیاسی د مذهبی جامعه اسالمی نهادند.فعالیت

 

اياد،  اه   خوارج  ه اراله يظرياتي در اره جن  ي ین و شركت كنندگان در آن پرداختاه 

طور  كه عقايد كالمي آيها تحت تأثیر مستقیم جن  ي ین  وده است. خاوارج معتقدياد   

 ه جن  پرداختند  ل و ي ین  ر حق  وده است و كسايي كه  ا عليدر جن  جم علي

 19 اشند.هستند، مشرك يی  مي 18و گمراه و شايسته خلود در آتش 17عالوه  ر اينكه كافر

 يكته مهم اينكه خوارج تنها گروهي هساتند كاه معتقاد  اه شارك مخال اان علاي       

شیعه و مرجئه  الل  ه شرك آيها  ها  اسالمي يظیر معت له، اشاعره، اشند و دي ر فر همي
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در  كرديد  ا وجود اين مدعي هستند كاه علاي  ام آيها را ك ر  لمداد ميديبوده و يهايتاً ا 

خوددار  از ادامه جن   ا شامیان و پايدار مايدن  ر يلح  اا معاوياه پاس از اينكاه آياان      

و مغن لَام يغحكُام   » ه آيه ها كرديد مرتكب خطا شده است و  ا استناد ها را  ر سر يی ه رآن

فقااتلوا  »و همچنین آياه   20«و ال اسقون ...و الظالمون...  ما اي ل اهللُ فاولئك هم الكافرون 

از جن   ا معاويه را دلیلي  ر ك ار    از ايستادن علي 21«التي تَبغي حتّي تَ ي غ إلي امر اهلل

اولین كسي كه اين  22ريد.شرك است يا يیست اختالف دا دايستند  اما در اينكه ك ر علي

از اين زمان  ه  عد تماامي   23كلمه را  ر ز ان رايد، حدّاج  ن عبیداهلل از  بیله  ني سعد  ود.

جويناد و ايان مسائله را  ار هار      يی  تبرّ  ماي  ها  خوارج عالوه  ر عثمان از عليفر ه

 24داريد.طاعتي مقدّم مي

ايد و تنهاا  اا ايارار    تحكیم شده خوارج اولین گروهي  وديد كه حاضر  ه ترك جن  و

 ه حكمیت و داور  حكمین تن دارد  از ايان رو اگار  ارار  اه اطاالق       آيها  ود كه علي

ا دام  تر هستند،  ه خصوص علي ر كسي  اشد خوارج خود  ه اين عنوان شايسته« ك ر»

ان يداران  خود در پذيرش پیشنهاد معاويه را  ا ا دام پیامبر در پذيرش مباهلاه  اا مسایحی   

 همايند دايسته كه هدف هر دو  آيها رعايت جايب ايصاف در  را ر مخال ان  وده است.

از طرفي آيات فوق كسي را كه  ه حكم خداويد يپرداخته، كافر، ظاالم و فاساق يامیاده    

يه تنها حكم خداويد را پذيرفته  لكاه  ار آن پايادار يیا   اوده       است  در يورتي كه علي

 مورد  وده است. ي اساساً  ه كار  ردن اين آيه  را  علياست  از اين رو 

هار دو داور حكمیات با او موساي اشاعر  و       خوارج عالوه  ر كاافر خوايادن علاي   

 25 لمداد كرديد.« كافر»عمروعاص( را يی  كافر دايستند و حتي شخح راضي  ه تحكیم را 

دبُاكغ  ولُاه فاي    عاس مغان يُ و م ِان النا  »گويند كه خداويد آيه مي 26«ازار ه»فر ه افراطي 

يازل كرده  را در شأن علي 27«الديیا و يُشهِد ُ اهللَ علي ما في  لبه و هو ألَدُّ الخصام سالحیو

 است.
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توان دريافت كه موضوع تك یر  ا كمترين مناسبتي ايل  وده كه از آيچه گ ته شد، مي

م معروف الحسني اين ها  خوارج  ر آن تمرك  داشته است كه هاشهمه ا دامات و جنبش

ا  از اين در حالي است كه دساته  28مسئله را يكي از علل شكست خوارج  یان كرده است.

اياد، معتقدياد   در اره  َدغر و اراده خداويد  ه روش اهل سنت رفتاه  29«خازمیه»خوارج  ه يام 

حات   اشد  از اين رو اين گروه تخداويد پیوسته دوستدار دوستان و دشمن دشمنان خود مي

هاا  خاوارج،   تأثیر روش كالمي اهل سنت و حتي  ه ال ام آيهاا و  ارخالف دي ار دساته    

و مخال ان او بطلحه و ز یر( را  اه علات شاركت در  یعات رضاوان اهال  هشات         علي

 دايند، چون خداويد فرمود:مي

لقد رضی اهلل عن المؤمنین اذ یُبایعونك تنت الشجرة فعَلِمَ مدا فدی   

خداوند از مؤمندانی   30علیهم و أثابهم فتنا قریبا  ةََسكینقلوبهم فأنزَلَ ال

که با تو در زیر درخت بیعت کردند، راضی و خشنود است و از آنچه کده  

گشت، آرامش خود را بر آندان فدرود آورد و بدا     ههای آنان بود آگادر دل

 31پیروزی نزدیك، به آنان پاداش داد.

شدره حضور داشته و ماورد خشانود     ، طلحه و ز یر كه در  یعت ر اين اساس علي

 ايد، شايسته كلمه ك ر يیستند.خداويد  رار گرفته

ها مشروط  ه حسن عا بت و  قا  ر وضاع گذشاته   شايان ذكر است كه اين يوع رضايت

 ه عبارت دي ر، رضايت  32است و در غیر اين يورت، گواه  ر رست ار  طرف يخواهد  ود 

شتي  ودن آيان يیست، م ار اينكاه ثا ات شاود آن وضاع      در لحظه ي ول آيات، گواه  ر  ه

پیشین ادامه داشته است و مسلماً طلحه و ز یر  ه علت خروج علیه خلی ه شرعي و  اايويي  

  ضیه»ها  تاريخ در  رآن است كه در شكل شويد. اين از سنتخود مشمول آيه فوق يمي

كاه خداوياد اعاالم كارده      ظاهر شده است   دين يورت كه اگر آيها  ر ي اتي 33«شرطیه

 شويد. ا ي  مايند، مشمول رضايت خداويد مي
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 . آرای مرجئه3

در سال چهل هدر  و رو  كارآمدن  ني امیه، تاوده ماردم در    پس از شهادت علي

مقا ل خوارج كه يه  ه امامت علي و يه  ه خالفت معاويه و  ني امیه معتقاد  ودياد، فر اه    

 اه  « ارجاا  »شويد. اياطالح مرجئاه از مصادر    ه خوايده ميا  تشكیل داديد كه مرجئتازه

مرجئه  ر اين  اور  وديد كه ما از عقیده  اطني ماردم خبار    34معنا   ه تأخیر ايداختن است.

دايیم چه كسي وا عاً مسلمان و يیكوكار است و چه كسي  دكار و يامسالمان.  يداريم و يمي

رسول اهلل هستند،  ه حكام   ال اهلل و محمدچون مردم در  الد اسالم هم ي گوينده الاله ا

خوايیم و داور  در اره ثواب و عقااب مسالمايان را  اه روز    ظاهر، همه آيان را مسلمان مي

 گذاريم  در آن روز خداويد در اره پاداش و كی ر مردمان داور  خواهد فرمود. یامت وا مي

گ تناد: در جنا    « ساي  شار مري »و « ا و يوسف»، «ا وحنی ه»ا  از مرجئه مثل عده

 ود و همه كسايي كه  ا او جن یديد  ر خطا  ودياد و  ار     ا مخال ايش حق  ا علي علي

الزم  ود كه  اا آيهاا  اه     هايش يار  كنند و  ر عليمردم واجب  ود كه و  را در جن 

جن   پردازد. اين همان يظر شیعه است.  ا اين ت اوت كاه شایعه، آيهاا را كاافر و گماراه      

همچنین  ر اساس  35مداد كرده، اما اين گروه، آيها را مستحق ك ر و فسق يدايسته است. ل

 اه جنا   اا     36اُمرتُ  قتال الناكثین و القاسطین و الماار ین  »كه فرمود:  خبر  از علي

، يبرد او را  اا مخال اايش   «پیمان شكنان و ستمكاران و  یرون رويدگان از دين مأمور شدم

 ايد.واجب دايسته

در مورد داور  و حكمیت يی  همايند شیعه معتقد  ر حق  ودن علي در راضي شدن  اه  

اماا  اا اينكاه همايناد معت لاه و شایعه، معاوياه و         37داور  و  ر خطا رفتن دو داور  ودياد. 

دايناد، در ماورد عاذاب آن دو و  اه دوزخ افتاادن آيهاا ساكوت        عمروعاص را خطاكار مي

مراهان آن دو امیاد  خشاش از خداوياد دارياد و در ماورد      كنند و  را  آن دو و همه همي

 38دهند همین عقیده را داريد.خوارج هم  ا اينكه حكم  ه گمراهي آيان مي

هر چند كه فر ه مرجئه در آغاز پیدايش گرايش امو  يداشات، ولاي ا تادار حااكم در     

گوياه ت كارات   عصر  ني امیه اين ايديشه را در راستا  اهداف خود يافت و  ر تبلیا  ايان   
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همت گماشت  چون  ر اساس آن، پیشینه و گذشته آيان تاا حاد ممكان تطهیار و موجّاه      

و  را ار دايساته   « علاي الساويه  »تر اينكه تمامي يحا ه  اه لحااف فضال،    شد و مهممي

كردياد تاا از ايان راه  توايناد     از طرفي آيها در مورد عذاب معاويه ساكوت ماي   39شديد.مي

امو  را مؤمن و مسلمان شمرده، هر يوع شورشي علیه آيها را محكاوم  معاويه و زمامداران 

رساايد،  ارا  مخال اان    كنند. مرجئه  ا اعتقاد  ه اينكه گناه  ه ايمان شخح ضرر  يماي 

 ا هر چند خطاكار  اشند ا امید  خشش از خداويد داريد. علي

 

 . آرای معتزله4

الملك مروان ظهور كردياد و  اا   هستند كه عهد عبد 40«وايل  ن عطا»معت له پیروان 

اختالف داشاتند. آيهاا معتقاد  اه  ادرت و آزاد       « ي اتیه»و « جبريه»فر ه مخالف خود 

 41پنداشتند.ايسان  وديد و آدمي را در كردار و رفتار خويش آزاد مي

توان يظريات آيهاا را در   ا توجه  ه كثرت و گوياگويي آرا  فر ه معت له در اين  اره مي

  ند  كرد:  زير تقسیمهادسته

گذار فر ه معت له، مغثَل علي و مخال اايش را مغثَال دو ي ار     الف( وايل  ن عطا،  نیان

كنند، در حالي كه معلوم يیست كدام يك راسات و و كادام   دايد كه يكدي ر را لعنت ميمي

يكاي از دو گاروه    43«فساق »معتقاد  اه   « شاك »و  ه ياچار و از رو   42يك دروغ وست

و طلحه و ز یر پس از ستی شان  ا يكدي ر حتي  ار   گويد كه شهادت عليد و مي اشمي

آمدياد، شايساته ياام    درهمي جاي  يیست و اگر علي و طلحه و ز یر مايند  بل گرد هم ماي 

شديد  ولي چون از يكدي ر جادايي گ يدياد هایچ ياك از ايشاان را  اه تنهاايي        ايمان مي

 توان مؤمن يامید.يمي

پاا   44 یند،تر  ه حقیقت ميرا از دي ران ي ديك هر چند كه علي« ن عبیدعمرو  »اما 

هار دو گاروه مخاالف در جنا  جمال را      « يقاین »از اين مرحله يی  فراتر يهاده و  ه طور 

 ر اين اساس  رخالف وايل كاه شاهادت دو مارد، يكاي از اياحاب       45دايد.مي« فاسق»

پذيرفت، واهي دو مرد از دو گروه را ميكرد و گرا رد مي جمل و دي ر  از ايحاب علي
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 دايست.شهادت هر دو  آيها را اگر چه از يك گروه يی   اشند، مردود مي

 یان يظريه ت سیق در اره رهبران جن  جمل از طرف وايل و عمرو  ن عبید، آيهاا را  

ه ها ا  ه ج  شایع  ها  خوارج متهم ساخته است، چون از  ین تمامي فر ه ه داشتن ايديشه

ايد و دي ر فرق اگرچاه رهباران   ا تنها خوارج و وايل و عمرو رأ   ه تك یر و ت سیق داده

 دايند، ولي حكم  ه تك یر و ت سیق يداديد.جمل و ي ین را خطاكار مي

مكتب اعت ال در آغاز يه گرايش علو  داشت و يه امو  و هیچ يك از آن دو گاروه را  

ه تلمذ كارده  یعطا پیش ا وهاشم فرزيد محمد  ن حن كرد، زيرا اگرچه وايل  ن تأيید يمي

 ود، اما هم وايل و هم دوسات و هم كار و  عمارو  ان عبیاد  اه هایچ رو  تعصاب         

توان فر ه وا ساته  اه خالفات عباسایان     فر ه معت له را مي 46طرفدار  علويان را يداشتند.

 كرد.دايست كه در جهت مخال ت  ا علويان و امويان حركت مي

ا ،  یان علمي مسئله يبوده،  لكه عرضاه  گروه از معت له از اراله چنین يظريههدف اين 

ها  تند خوارج و يظريه تسامح اي اراياه مرجئاه   يك راه میايه و حد وسطي در  را ر يظريه

ري   كرديد تا از طريق آن يه تنها  ا مخال ین داخلاي از   ود. در وا ع آيها تشكیالتي را پايه

 47وارج،  لكه  ا زياد ه و دهريه  ه مقا له  رخی يد.مرجئه، غالت و خ

و «  اضاي عبادالدبّار  »، « شر  ان مُعتمار  »، «يظّام»ب( اما تعداد  از معت له از جمله 

و شايسته آتاش   48 ا مخال ايش را واجب و مخال ان او را خطا كار جن  علي« اسكافي»

ز یر را مستحق آتش يدايساته  در عین حال اين گروه عايشه و طلحه و  49دايند.و دوزخ مي

و معتقديد آيان  ه سبب تو ه و پشیمايي از آيچه در جنا  ايداام دادياد مساتحق پااداش      

در مورد يظريه اين گروه، اين سؤال مطرح است كه چ ويه ممكن است جن   اا   50هستند.

گروهي هم واجب  اشد و در عین حال آن گروه، مستحق پاداش يی   اشند؟ ي اه محترمايه 

 ه سران جمل  دين امید  وده كه  ه يالح آيند و از مخال ت خود دست  منص ايه علي و

 51كه  ر اهل مكه منت يهاد و از گناهايشان در گذشت.  رداريد، همايند پیامبر
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البته اين در يورتي است كه  پذيريم سران جمل از گناه خود تو اه كارده  اشاند كاه     

طباق يظار   شود، چاون  ايي در اعمال آيها مشاهده يميهايي از تو ه و پشیمشواهد و يشايه

 ر كشاته او   طلحه در حال جن  و  دون اظهار پشیمايي كشته شد و و تي عليمشهور 

 گذشت فرمود:

تو از پیشی گیرندگان در مسلمان شدن بودی، اما شیطان به سوراخ 

 52بینی تو در آمد، و به آتشت افكند.

فسق و شاهد   ر  طالن ادعا  آيان در مورد تو اه   اين دلیلي  ر  ا ي مايدن طلحه  ر

 اوست.

، كشته شد و اگر گريختن او  اه سابب   میدان جن  را ترك كردهز یر يی  در حالي كه 

پرداخت،  ه خصوص گشت و  ه يار  او مي ر مي پشیمايي و تو ه  ود  ايد  ه جايب علي

ا  كاه  مید شد. در پاساخ عاده  ياا زمايي دست از جن  كشید كه از پیروز   ر سپاه علي

 اتل ز یر با ن جرموز( را  اه آتاش جهانم  شاارت داده، او را يداات       معتقديد چون علي

دايند،  ايد گ ت جاي  است كه  اتل ز یر مستحق آتش جهنم  اشاد  يافته و اهل  هشت مي

لات  ها  دي ر داشاته  اشاد  ع  توايست علتولي يه  ه سبب  تل ز یر،  لكه اين مسئله مي

و خیايت  عد از اينكه  ه ز یر امان داد او را  اه  تال    53«غَدر»اول اينكه ا ن جرموز از رو  

رسايد  از اين رو واجب شدن آتش جهنم  ر كسي  ه علت  تل شخصاي ا كاه داخال در      

اهل  غي است ا دلیل  ر اهل  هشت  ودن آن شخح بمقتاول( يیسات. و شایخ م یاد  اا       

 اه   54د: چه  سا كاه  اتال و مقتاول هار دو در جهانم  اشاند.      گويتأكید  ر اين مسئله مي

 »55تقرب  ه علاي »خصوص كه ا ن جرموز علت  تل ز یر را يه  ه خاطر دين  لكه  را  

توان  راساس يظرياات  و سرپوش يهادن  ر خطا  خويش اعالم كرده  ود. علت دوم را مي

و كشته شدن او در گاروه  ا  از يويسندگان شركت كردن ا ن جرموز در جن  يهروان عده

 56خوارج دايست.

 ا اينكه فر ه معت له اعتقاد راسخي  ه تو ه عايشه دارياد، اماا  رالناي وجاود دارد كاه      
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ايان در حاالي    57و خايدان او دسات  ريداشات.   عايشه يی  از دشمني و ستی  خود  ا علي

ها  داهلیه االولي  در خايهوغ  َرنَ في  یوتكنَّ و ال تَبرّجن تبرِّج ال»است كه خداويد در آيه 

  ه زياان پیاامبر   58«خود  رار گیريد و خوديمايي يكنید، خوديمايي دوره جاهلیت يخستین

هايشان آرام گیريد و از اينكاه خوديماايي كنناد، يهاي فرماوده      فرمان داده  ود كه در خايه

 و ايان علاي   مايد  را  شأن و مقام او  هتر  اود است. مسلماً اگر عايشه در خايه خود مي

 گويد: ود كه  ا همه اين كارها او را گرامي و مح وف داشت. ا ن ا ي الحديد مي

اگر عایشه کاری را که نسبت به علدی انجدام داده نسدبت بده عمدر      

انجام داده و وحدت مسلمانان را علیه عمر بر هم زده و شمشیر کشدیده  

و پاره پداره کدرده   شد، بدون تردید او را کشته بود و عمر بر او پیروز می

 59بردبار و بزرگوار بود. بود، ولی علی

از ا داماتي كاه ايداام    از طرفي يه تنها در هیچ منبعي از شك و دو دلي و تو ه علي

همواره از كردار خود خشنود و در آن كوشا  وده است و آيچه  داده اشاره يشده،  لكه علي

و تو ه عايشاه، طلحاه و ز یار  اوده كاه ايان       ايد در اره اظهار پشیمايي كه منا ع ذكر كرده

 مسئله خود دلیلي  ر خطا  آيها  وده است.

 نا راين  یان چنین يظريه دوگايه و متضاد   ه شرايط و مصالح خاص زمايي و مكاايي  

گردد  چنان كه شیخ م ید اين عقیده آيها را  ه منظور تقیّه از عامه ماردم و  آن دوره  ر مي

 60ان دايسته است.تقرّب  ه حاكمان زم

 ر حق  اود و  اا امتنااع     در راضي شدن  ه حكمیت همچنین اين گروه معتقديد علي

ا  ج  آن يداشت و  ر آن دو داور  ود كاه در  يارايش از جن  و ايرار آيها  ه داور ، چاره

و معاويه حكم  ه كتاب خدا كنند، ولي ايشان  ارخالف آن كردياد و مرتكاب     میان علي

شديد. در مورد يحیح  اودن داور ،  اه عمال پیاامبر اساتناد كارد كاه آن         خطا و لغ ش

كرد و ا و جندل سهیل  ان عمارو را پاا  در    حضرت در هن امي كه  ا اهل مكه يلح مي

در میان خود و  ني  ريظاه و  ناي    داد،  ه داور  سعد  ن معاذزيدیر  ه ايشان تحويل مي

 61يضیر كه دو تیره يهود  وديد تن در داد.
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 ار ايان   « ا والهُاذيل علّااف  »و « مُعمّر»، «ضرار  ن عمرو»ج( دي ر معت لیان از جمله 

عقیده هستند كه يكي از علي و معاويه  ه ياچار  ر حق و دي ر   ر خطا  وده است  از اين 

دايند.  ا اين ادعا رو واليت هر يك را  ه طور جداگايه يه  ه شكل جمعي  ر خود واجب مي

لت هر يك از ايشان از رو  اجماع استوار شده و ج   ه اجماع امّت عدالت كه واليت و عدا

 62از آيها زايل ي ردد.

 ا ل ذكر است كه حكومت معاويه يتیده  طعاي جنا  يامشاروع يا ین و مااجرا       

حكمیت  ود   نا راين حكومت او از اساس دارا  مشروعیت يبوده تاا اينكاه  تاوان از رو     

« ح ح ال ارد »و « ضرار»يا زايل ساخت. اين در حالي است كه  اجماع مردم آن را استوار

و  گويند كه آيان  ا علي ا يظر فوق  ه مخال ت  رخاسته و مي 63«ضراريه»از سران فر ه 

طلحه و ز یر و هر كس كه در جن  جمل شركت داشته، چه  ه يورت جمعاي و چاه  اه    

و ياه  ارا  آياان طلاب مغ ارت       جويندكنند و يه تبرّ  مييورت اي راد ، يه دوستي مي

آياد،  ايد كه  را  كسي كه ي د خدا فاسق و گمراه  اه شامار ماي   كنند، زيرا آيان ي رانمي

 64حمت كنند.رطلب 

كاه از پیشاوايان    -« عباد  ان سالیمان يایمر    »و « هشام فوطي»ا  مايند د( عده

یار را  ار حاق،    معت له هستند ا سران و رهبران جن  جمل يعني علي، عايشه، طلحه و ز  

دايند  ا اين استدالل كه ا ادام عايشاه و طلحاه و    ولي  قیه ياران هر دو گروه را گمراه مي

ز یر  ه منظور خون خواهي عثمان، امر  ه معروف و يهي از منكر و  را  طلب رضا  خادا  

يی   ه منظور تأمین مصالح اسالم و مسلمايان و جلاوگیر  از فتناه    يورت گرفت و علي

كار ا دام كرد  اما و تي كه دو گاروه رو در رو  هام  ارار گرفتناد عامّاه ماردم در         ه آن

 رافروختن آتش جن  شتاب كرديد و  دون آيكه اوضاع در اختیار رهبران  اشاد، جنا  را   

شروع كرديد و در وا ع فتنه و خويري    ه دست عاماه ماردم ياورت گرفات  از ايان رو      

 65ايد.و رهبران يدات يافته پیروان هالك و يا ود شده و سران

طلحه و ز یر جن  جمل را از آن جهت كه هر ياك مادعي خالفات     از ديدگاه علي
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از طرفي طلحه و ز یر  ه عنوان رهبران مردم  صره در اين جن  كشته  66 وديد  رپا كرديد 

شديد و اين مسئله مغاير  ا يظر اين گروه است كاه ساران جنا  را يداات يافتاه  لماداد       

 ايد.كرده

شدگان در جن  جمل كه عمومااً  كنندگان و كشتهاز طرفي چ ويه ممكن است شركت

تنها  اه خااطر    ،ها  سیاسي و ت كرات زمايه  وديد ند اطالع از دستهاز مردم عاد  و  ي

پیرو  از رهبرايشان مستحق يا ود  و هالكت  اشند، ولي سران جن  مستحق  خشاش  

 غم اينكه از مو عیت خالفات و همچناین شخصایت علاي    رگان  عليو ج و يدات يافته

 آگاهي كاملي داشتند و حتي  ا او  یعت كرده  وديد.

تاا آيداا     یان چنین يظر  از هشام فوطي كه در مخال ت  ا مشروعیت خالفت علي

   :پیش رفته كه معتقد است

اگر امامتی در شرایط فتنه منعقد گردد از مشروعیت برخوردار نیست 

اگر مردم امام خود را بكشند دیگر در آن حال بیعدت بدر امامدت     و اینكه

 67کسی درست نیست.

 

جا  تعدب يیست، چه در يورت تعمیم يظريه او جامعه اساساً  دون رهبر و امام  ا ي 

 مايد و اين مسئله  ا اساس دين اسالم سازگار  يدارد.مي

يد، يظر  مخالف  ا يظار دي ار   آكه از فقها  معت له  ه شمار مي« مّا و كر اَيغ»و( اما 

و طلحاه و ز یار در    را متهم كرده و  ر اين عقیده است كه علي معت لیان دارد. او علي

گیر  كرديد.  ا وجاود  جن شان  ر حق يبوديد و حق  ه جايب كسايي  وده كه از آيان كناره

او همايناد   68اسات.  يمودهواگذار اين،  ه واليت همه ايشان ا رار كرده و كار آيان را  ه خدا 

و معتقاد   69هشام فوطي، معاويه را  ه مناسبت اجماع امت  ر امامت او، امام  ر حق دايساته 

 ا معاويه و  بول حكمیت خطا  وده و ا وموسي اشعر  را از جهت اينكاه   است يبرد علي

از ايان رو   70 ر حق دايسته اسات   خواسته مردم  ه پیشوايي واحد  رسند در خلع عليمي

هاايش  ار   را در جن  ها شخصیت معت لي است كه همايند  اعدين و اي واطلبان، عليتن
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حق يدايسته  ه خصوص كه ا دام ا وموسي ا كه از  اعدين  ود ا را در ماجرا  حكمیت  ر   

حق دايسته است. اين عقیده او موجب شده كه هم مذهبان معت لي او، و  را ماورد ايتقااد   

  رار دهند.

 ینناد. آياان  ار ايان     تر ميرا  ه حقیقت ي ديك ها  معت له علي ( دي ر شخصیت

يی  در اجتهاد خود دور از حق يبود و او   اوريد كه هر مدتهد   ر راه يواب است و علي

 كنند.را  ه آيچه گ ته متهم يمي

را  ار حاق    توان گ ت كه اغلب   رگان معت له علاي  ند  كلي ميالبته در يك جمع

آورياد. آياان در ماورد    كسايي را كه  ا او جن یديد فاسق و تبهكار  ه حساب ميدايند و مي

مخال ت كرده و جن   ا او را روا دايستند حكم  ار دوزخ   معاويه و عمروعاص كه  ا علي

ايد  از اين رو هر كسي را دهند  ه خصوص كه معتقديد آن دو در حال فسق از ديیا رفتهمي

معتقاد  اشاد، گماراه و خاارج از      ويه و يحیح دايستن جن  او  ا علاي كه  ه امامت معا

 دايند.اسالم و مستحق خلود در آتش مي

 

 ( آرای شیعه5

 ر جايشیني  الفصال   شود كه معتقد  ه يحّ پیامبرگ ته مي شیعیان  ه پیروان علي

 71دايند.و ، خواه خ ي و خواه جلي هستند و او را پیشوا و راهنما  خود مي

اماا تماامي آيهاا در ااره      72هر چند شیعیان  ه مرور ايام  ه فرق متعادد تقسایم شاديد،   

 ا ايدكي تسامح مت ق القول هستند. شیعه امامیه و زيديه  ر ايان عقیاده    ها  عليجن 

جن یديد  ر خطا  وديد و  ر مردم واجب  وده است كه  هستند كه همه كسايي كه  ا علي

فقاتلوا التي تَبغي حتّي ت ي غ الاي  »و  ا استناد  ه آيه:  73مايند.هايش يار  يو  را در جن 

يبارد  « امر اهلل:  ا كسايي كه سركشي كنند  دن ید تا اينكه  ه سو  فرمان خدا  از گردياد 

 74دايند.را  ا مخال ايش  ه علت سركشي و طغیان الزم مي علي

، سابب جنا   اا علاي    گويند كه ياكثین و  اسطین  صره و شام  اه  شیعه امامیه مي
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كاه فرماود:    و شیخ يدوق  ا استناد  ه حديثي از پیامبر 76گمراه و ملعون هستند. 75كافر،

هر كه حرب  ا علي يموده حرب  ا من يموده و هر كه حرب  ا من يماود حارب  اا خادا     »

دايد. همچنین شیخ طوسي  ا  یان ايان  جن یديد كافر مي كسايي را كه  ا علي 77،«يموده

ا  علي، جن  كردن  ا تو، جن  كردن  ا من اسات و آشاتي   »پیامبر كه فرمود:  سخن از

، « ودن  ا تو، آشتي  ودن  ا من است و  دون گ ت و گو جن یدن  ا پیامبر كافر شدن است

اما  رخالف يظار خاوارج و معت لاه آيهاا را از داياره       78را ك ر دايسته است. جن   ا علي

شاود،  ويند كه چون ثاواب كارهاا  يیاك آياان ايكاار يماي      گدايند و مياسالم  یرون يمي

گوياد: آياان از ملات    چنان كه شیخ م ید در اين  ااره ماي   79شايسته خلود در آتش يیستند.

دهند و ك ر آيهاا از طرياق تأويال،    ايد، زيرا  ه توحید و يبوت گواهي مياسالم  یرون يرفته

 80است.« ك ر ملي»

    ار تساامح و تسااهل در ايان مساأله اسات كاه آن را        شیعه زيديه مبتني  ديدگاهالبته 

معلول تأثیرپذير  زيد از وايل  ن عطا و را طه دوساتي میاان آيهاا دايسات، تاا      توان مي

از تأثیرپذير   رادرش زيد از وايل  ن عطاا ا اراز ياخشانود      جايي كه امام محمد ا ر

 81كرده  ود.

اختالف چندايي  ین آيها وجود يادارد. از   يه تنها در اين مسئله  لكه در دي ر مسالل يی 

ها  اعتقاد  زيديه متوجه مبحث امامت است،   رگان زيديه خود را آيدا كه عمده ديدگاه

چندان درگیر منا شات عقلي و استداللي يكردياد و در اياول ا  اه جا  امامات ا اكثار           

 ها  معت له را پذيرفتند.ديدگاه

گامي فراتر يهااده   83«كاملیه»و همچنین فر ه  82«يهجارود»اما گروهي از زيديه  ه يام 

حتاي فر اه    84كنناد.  لمداد ماي « كافر» یعت يكرديد،  و كسايي از يحا ه را كه  ا علي

كاملیه همايند خوارج  ا اين ادعا كه جن   ا آيان همچون يبرد  ا اهل ي ین واجاب  اود،   

در ااره   85دايناد. ماي « كاافر »را يی   ه اين علت كه جن   ا آيان را كناار گذاشات،    علي

ايتساب فر ه كاملیه  ه فرق شیعي دو ديدگاه وجود دارد  اشعر  و  غداد  فر اه كاملیاه را   
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 یان  87آورد.اما شهرستايي آن را از غالت  ه شمار مي 86دايند،از فرق شیعه اثني عشر  مي

ايشان  وده و در كه معتقد  ه ك ر  آرا  افراطي و يريح از سو  فر ه كاملیه در اره علي

همسويي كامل  ا ديدگاه خوارج  وده است، اوالً، ايتساب اين فر ه را  ه شیعه دچاار تردياد   

گار  ديادگاه آياان،    سازد  ثايیاً، در يورت ايتساب  ه شیعه  ا توجه  اه جنباه افراطاي   مي

 توان اين فر ه را از غالت  ه شمار آورد.مي

 ا اعتقاادات شایعه در تضااد كامال اسات        يبايد فراموش كرد كه دعاو  ايلي غالت

شويد ا   ها  غالت ا كه البته  ه شیعه يسبت داده مي  نا راين اراله چنین يظرهايي از فر ه

 جا  تعدب يیست.

شايان ذكر است كه شیعه و اغلب فرق معت لاه در ااره معاوياه و جنا  يا ین يظار       

گردد كه تاأثیرات فراواياي   ر ميها  شیعه و معت له  واحد  داريد كه اين مسئله  ه تماس

در هر دو فر ه  ه جا  گذاشت. البته  ايد يادآور شد كه معت له  ه دو دلیل سعي در ي ديك 

ساختن خود  ه شیعه كرده است: اول فشار متوكل و اهل حديث در فروپاشاي معت لیاان و   

   ه امامیهاز اين رو فر 88دي ر  زمینه  و  شیعه هم از يظر فكر  و هم از يظر مردمي 

در راضاي   گويد كه علاي اثني عشر  همايند معت له در اره ايتخاب داوران و حكمین مي

شدن  ه  رگ يدن داوران  ر حق  ود و  ا امتناع يارايش از جن  و ايرار ايشاان در واگاذار   

و معاويه  ا  ج  آن يداشت.  ر آن دو داور  ود كه در میان عليكردن كار  ه داور  چاره

 ه كتاب خدا يمايند، ولي ايشان  رخالف آن عمل كردياد و مرتكاب خطاا و لغا ش      حكم

شديد. در مورد جاي   ودن داور  همايند معت له عمل پیامبر را در  رخورد  ا  ناي  ريظاه و   

 89ايد. ني يضیر دلیل آورده

 

 . آراء حشویه6

ات و اخبار  را آمی  در اره  رخي از اهل حديث است كه آيحشويه در اسالم لقبي طعن

آيها از ظاهر  شناسند و از تأويلكه متضمن معنا  تشبیه و تدسم است معتبر و مقبول مي

 م هوم اجتناب داريد.
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حشويه  ر اين عقیده هستند كه علي، طلحه و ز یر در جن شان  ر حق يبوديد و حق  ه 

مراهاي ينمودياد.   گیر  كرديد و  ا ايشاان ه جايب كسايي  وده است كه از همه آيان كناره

گويند و كار ايشان را  ه خادا   ا معاويه و حكمیت چی   يمي همچنین در اره جن  علي

تر است، ولي واليت گذاريد، چون معتقديد خداويد  ه درستي و يادرستي كار آيان آگاهوا مي

د گوينا گیريد و ميتر  يی  ميحتي موضع اي عالي 90پذيريد.همه ايشان را مايند يخست مي

و ي اع و اختالف  ین آيها گوش يدهاد،    هتر است كسي  ه اخبار در مورد ايحاب پیامبر

زيرا اگر  رخالف اين موضوع رفتار كند و  ه اخبار اختالف میان ايحاب گاوش دهاد و در   

ا  اظهار يظر و  ضاوت يادرستي كناد كاه موجاب  اديامي شاود،  اا شارع        آن مورد كلمه

 91آورده است. مخال ت كرده، در دين  دعت

ها  اسالم و  ارآن  ا  كه  رخالف آموزهاساس چنین يظريه گرا  ودن اين گروه  ريقل

كند،  ه وضوح مشخح است. در آياات  است و همواره ايسان را  ه ت كر و تعقل دعوت مي

در  ه كاارگیر  عقال سا ارش      سیار  از  رآن و همچنین در احاديث  سیار  از پیامبر

 اختالف امت خويش را رحمت يامیده است. پیامبر شده تا جايي كه

از طرفي عقل در مكتب اهل  یت جاي اه  لند  دارد تا آيدا كه از آن  ه عنوان حدت 

 و اويیا  آيان، ياد شده اسات.  ار    اطني خداويد در كنار حدت ظاهر  او، يعني پیامبران

شود و عمالً وادث  سته مياساس ت كرات اين گروه، راه هرگويه ي اه علمي و منطقي  ر ح

گردد. اين در حالي است كه خداويد خود  ه يقد و تحلیال  جامعه  ه ايدماد فكر  دچار مي

يتیداه  اگر شرك ورزد، عمل او  اي »دهد كه پردازد و  ه او هشدار ميمي كارها  پیامبر

 92«.كاران خواهد  ودشده و از زيان

ا پیروان ولید كرا یساي ا  ار اجتهااد      « یديهول»استناد گروهي از حشويه  غداد  ه يام 

كه ياچار از عمل  اه   93رهبران جن  جمل و اينكه هر دو گروه دارا   رهان و حدتي  وده

ايد و همان حدت، ايدام آن عمل را  ر ايشان واجب كرده است،  دين دلیل اسات  آن  وده

 تا رهبران اين جن  را  ر حق و يواب  دايند.
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 یعت كرديد و او يی  حدت را  ار ماردم و    اجر و ايصار  ا عليپس از عثمان همه مه

مخال ان تمام و  ه يصب حاكمان مناطق ا دام كرد. حال در  را ر اين ايل مسالّم، اجتهااد   

 :توايد داشته  اشد؟  ايد گ ت كهچه معنايي مي

گیرد و کلیده احكدام   احكام واضح و روشن در دایره اجتهاد قرار نمی

 94د پذیرش باشند، نه مورد اجتهاد.واضح باید مور

 

توايستند يكسان  اشاند، اماا مسائله ايان     هر چند از منظر مسلمايان تمامي يحا ه مي

است كه در يك زمان، مسلمايان يكي از يحا ه را  ه مقام خالفت رسايده كه اطاعت از او 

ست سابب تمااي    توايايد، واجب  وده است و امر خالفت مي ا توجه  ه  یعتي كه  ا او كرده

توايست دستاوي    ین يحا ي  ه ظاهر يكسان شود، چه در اين يورت مسئله اجتهاد مي

  را  هم ان گردد تا شورش خود علیه خلی ه مشروع و ت را توجیه كنند.

چاون و چارا از خالفات ا او كر و عمار اطاعات       اين در حالي است كه اين افاراد  اي  

از آيهاا چیا   جا  ايان      ديدياد و علاي   ا آيها يميكرديد و خود را در مقام مخال ت مي

خواست. مطمئناً شورا  عمر عامل مهمي  وده است تا طلحاه و ز یار خاود را    اطاعت يمي

يالاد و  خود از آن مي و شايسته خالفت  دايند  امر  كه علي همسن  و همطراز علي

 95جويد.در اين  اره از خداويد مدد مي

 اه خاو ي    وگوها  طلحه و ز یر و همچنین معاويه  ا عليتها و گ از طرفي از يامه

پیداست كه مسئله اجتهاد در كار يبوده،  لكه هم ي خواهان منصاب و مقاامي  ودياد كاه     

 آيان را از دستیا ي  ه آن، محروم ساخت. علي

 

 . آرای اهل سنت7

توان آيها يتوان يك فر ة كالمي شمرد، ولي  ا اشتراك ديدگاه آيها ماهل سنت را يمي

اهل سنت كسايي هستند كه خود را پیرو سانت و  را يی   ه عنوان يك فر ه در يظر گرفت. 

اياد: حن اي،     معاروف دايند. آيان در فروع و احكاام عملاي چهاار فر اه    مي رفتار پیامبر
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و ياحا ه و خل اا  راشادين پیارو       شافعي، مالكي و حنبلي، اهل سنت از روش پیامبر

 است.«  دعت»و آيچه از آيها يرسیده « سنت»گويند: آيچه از ايشان رسیده كنند و ميمي

اياد،  مطرح كارده  ها  عليرغم آرا  گوياگويي كه فرق اهل سنت در اره جن علي

در جن  جمل  ر حق  اوده اسات و ساران     اما غالب اهل سنت و جماعت معتقديد علي

ايد و عايشاه  ار   رده از جن   ازگشتهولي طلحه و ز یر تو ه ك 96ايد،جمل مرتكب خطا شده

 آن شد كه دو گروه را آشتي دهد ولي سپاهیان سرپیچي كرده و  دون اجاازه او  اا علاي   

 اساس كتاب خادا و سانت پیاامبر    اين خروج آيها  ر مبنا  تأويل و اجتهاد  ر 97جن یديد.

خطا  رهبران  98.شويدايد و فاسق محسوب يمي وده است.  نا راين آيها از دين خارج يشده

هاا در  و سران جن  را  ا توجه  ه عظمت ايشان در پیش اه خداويد و شركت آيان در جن 

دايند، ولي دي ار شاركت كننادگايي را كاه     ركاب پیامبر و سا قه يحا ي  ودن آمرزيده مي

آياان  دايند  رهبران جن  جمل رست اريد و پیروان ايد اهل آتش ميخويري   را روا دايسته

 99ود و  د خت.يا 

تمامي تالش اهل سنت اين است كه همايند فر ه ولیديه كه از حشويه  ودياد، خاروج   

ري  جلوه دهند تا آسایبي  را در جن  جمل  ا استناد  ه مسئله اجتهاد، كم مخال ان علي

 ها  مورد اعتنا و مهم آيها وارد يشود. ه شخصیت

ت ار  و يدات آيها شود، زيرا مصاحبت توايد مايه رساستناد  ه يحا ي  ودن افراد يمي

، همسران يوح و لوط يی  مايه يدات آيها ي شت. از طرفي مصاحبت افراد  ی ايه  ا پیاامبر 

 ا خود او يیست، در حالي كه  رآن  اه شادت آياان را      االتر از مصاحبت همسران پیامبر

 نا راين اگر  100شويد.ميكند كه اگر گناهي آشكار مرتكب شويد، دو  را ر مؤاخذه تهديد مي

دگرگويي عمیقي در هم ان ايداد كرد،  اه   گ ته شود كه مصاحبت و همنشیني  ا پیامبر

 دور از منطق است.

تأثیرپذير  گروهي از اهل سنت در اين مسئله از  اعدين  ه وضاوح مشاخح اسات،    

ماتهم   رغم اينكه رهبران و سران جن  جمل را  ه اشتباه و خطاا و  ادعت  چون آيان علي
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و آيان را  ا وجود شاركت   كنند، اما هیچ يك از طرفین را  ه فسق و تباهي يسبت يدادهمي

و اسالم هر دو گروه را در جن  جمل  101ايددر جن  و كشتار از دايره ايمان خارج يدايسته

گويند كسي كه هر دو يا يكي از دو گروه جمال را تك یار   دايند. جالب اينكه ميدرست مي

 102است.« كافر» كند، خود

  ود و معاوياه و ياارايش  ار علاي     اهل سنت معتقديد در جن  ي ین حق  ا علي

 اغي شديد و سركشي كرديد  اما  ا اين اشتباهشاان كاافر يشاديد. آياان در ااره حكمیات       

در حكمیت  ه حق رفت و  ا پذيرش حكمیت دچاار اشاتباه يشاد و ايان،      گويند عليمي

 103 دون هیچ علتي  ه اشتباه رفتند. يحكمین  وديد كه در خلع عل

ايحا ي كالندوم  أيّهم إ تديتم إهتاديتم  يااران   »ا   ا استناد  ه حديث همچنین عده

در پاي آن   104شاويد، ايد كه  ه هر كدام از آيها ا تدا كنید هادايت ماي  من همايند ستارگان

يت  دايند. مسلماً را مايه رست ار  و هدا هستند كه تمسك و پیرو  از هر يحا ه پیامبر

يداشتند و از ايان   ايد كه سا قه خو ي در دوران پیامبرچنین حديثي را كسايي مطرح كرده

ايد  ر گذشته زشت خود سرپوش يهند   نا راين اگر   ويیم كه اين حديث از طريق خواسته

اياد  احاديث جعلي در عصر امو  است كه  رخي  ه ي ع دودمان اماو ، آن را وضاع كارده   

 خني  ه گ اف ي  تیم.س

گويند كه ما در اره عايشه، طلحه و ها  مهم اهل سنت ا مي ا يكي از شاخه  105اشاعره

گويیم، ج  اينكه از خطا  خود  ازگشتند، اما در ااره معاوياه و عمروعااص    ز یر چی   يمي

جن یاد.  « اهال  غاي  » ا آيها  ه عناوان   عصیان كرديد و علي معتقديد آن دو،  ر علي

 ناا راين   106آورياد. اساس حديث پیامبر از دين خارج شده  اه حسااب ماي    ج را يی   رخوار

دايند.  ا اين حال شیخ م ید از  عضي   رگاان  را در تمامي احوال  ر حق مي اشاعره علي

اشعر  از جمله ا و كر تمار معروف  ه درزان، محاارب يایديايي، وشاعي، ا ان  اا اليي و      

 رد كه هماان عقیاده حشاويه را در  حاث     عمر  اضي يام ميا والعباس  ن حسین  ن ا ي 

 107اجتهاد در اره رهبران جن  جمل داريد.
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از آيدا كه  حث اجتهاد در  ین فرق اهل سنت همايناد حشاويه مطارح  اوده و ساعي      

توان يظر شیخ م ید را  وده است، مي ري  كردن خطا  مخال ان علي  رگان آن در كم

اياد  ز   رگان اهل سنت و اشاعره يظار  همايناد حشاويه داشاته    در اين زمینه كه  عضي ا

 پذيرفت.

، طلحه و ز یر مشرك و منافق هستند   ا وجاود ايان،  اه    گويند كه عليمي 108 كريه

 فرمود: رويد، زيرا پیامبر هشت مي

أطَلَعَ اهللُ علی أهل بدر فقال: إصنَعوا ما شئِتم قد غَفَرتُ لكم  خداوندد  

یاران بدر پرتو افكنده ایشان را فرموده اسدت هدر کدار    بزرگ ارجمند بر 

 109ام.خواهید بكنید، زیرا من شما را آمرزیدهمی

توان گ ات كاه   از آيدا كه عبدالواحد دايي  كر از ايحاب و ياران حسن  صر   ود مي

يامید، تأثیر پذيرفته مي« منافق»او در اين مسئله از حسن  صر  كه مرتكب گناه كبیره را 

يكته مهم دي ر اينكه هر چند خوارج تنهاا گروهاي هساتند كاه معتقاد  اه شارك         است.

  اشند، اما فر ه  كريه پا را از اين فراتر يهاده، يه تنها مخال اان علاي  مي مخال ان علي

 دايند.را يی  داخل در اين شرك مي  لكه علي

لاي  ار   كت در جنا   ادر دلی  ردر ايندا دو مسئله مطرح اسات: اول اينكاه يارف شا    

توايد دساتاوي    اشاد   رست ار  و عنايت خداويد  ر آيان يیست  دوم، طرح اين حديث مي

ايد اشتباهات احتمالي كسايي را كاه در ايان جنا  شاركت داشاته       را  آيايي كه خواسته

شرعي و  ايويي جلوه دهند   نا راين يحت اين حديث كه  ه شكل اعطا  آزاد   ه طاور  

 ط  یان شده مورد ترديد است.مطلق و  دون  ید و شر

 

 

 گیرینتیجه

در  ه وجود آمدن آرا  كالمي، تأثیر  ه سا ايي داشاته    ها  دوره خالفت عليجن 

توان يظر تمامي فرق را  ه چهار دسته تقسایم كارد: اول،    ند  كلي مياست. در يك جمع
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ها را كافر  كسايي چون خوارج، وايلیه و عمريه كه هر دو گروه شركت كننده در اين جن

دايند  دوم، كسايي چون مرجئه و ا و كر ايم كاه شاركت كنناده در جنا  را     يا فاسق مي

و فسق طرفین يیستند  سوم، كسايي مثل اهال سانت و    دايد، ولي  الل  ه ك رخطاكار مي

جماعت، هشامیه و عباد  ن سلیمان يیمر  كه رهبران و سران دو گروه جن  را  ر حاق  

دايند  چهاارم، كساايي چاون    ها را خطاكار ميكنندگان در جن و شركتو دي ر سپاهیان 

 ايد.را  ر حق و مخال ان او را خطاكار دايسته شیعه و جاروديه كه همواره علي

هاا از جملاه اهال سانت، مرجئاه و حشاويه،       اما يكته مهم اين است كه  رخي از فر ه

ه كلماه ك ار و آتاش جهانم      ه خصوص طلحه، ز یر و عايشاه را شايسات   مخال ان علي

رساد. آيچاه كاه ايان دساته از      يدايسته و معتقد  ه تو ه و پشیمايي آيها هستند.  ه يظر مي

متكلمان را  ه  یان چنین يظر  واداشته حضاور عايشاه  اه عناوان امّ الماؤمنین در ايان       

ها  وده است.  ا توجاه  اه تكیاه و اساتناد اهال سانت  اه ساخنان عايشاه و يقال           جن 

ها   سیار از او، همه تالش آيها  ر اين است كه او را از اين ويه خطاها مبرا دايساته  روايت

 ا   ر سنديت و اعتبار او در يقل احاديث وارد يشود.تا احیاياً خدشه

ها  شیعي و خوارج و همچنین معت لي در  یاان يظار خاود در ااره ايان      از طرفي فر ه

كردياد، در حاالي كاه    ي و مكاايي عمال ماي   تر و  ه دور از مصالحت زمااي  ها ش افجن 

اساس مصالح و  اا رعايات    هايي چون  اعدين، مرجئه، اهل سنت و حشويه  یشتر  رفر ه

 ايد.احتیاط كامل و شايد  ا ي اه جايبدارايه  ه اين مسئله پرداخته

يكته پايايي و  سیار مهم اينكه وضع موجود جامعه و رويد حركت تاريخ  ه شاكلي  اود   

تاوان از پیامادها    كمتر وجهه تقدس و معنويتي  الل  وديد و اين را ماي  ا  عليكه  ر

عنوان كرد،  ه خصوص جن  ي ین و ماجرا  حكمیت كه طاي   ها  عليياگوار جن 

از مقام خالفت خلع و معاويه از سطح يك حاكم شورشي  اه شخصاي همپاا      آن علي

ه را  ارا  دساتیا ي او  اه خالفات مهیاا      خلی ه و حتي  االتر از او رسید  همین امار زمینا  

 ساخت.
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 عد از پیكار ي ین يسبت  ه  بال از آن كمتار    از طرفي  ا يتیده حكمیت، ي وذ علي

گاه زمینه فراهم يشد تا جاي اه كاري ماتیك ايشاان  اه عناوان خلی اه     شد و  عد از آن هیچ

ح ا  شاد، چاون ايان     مسلمايان تثبیت كرد و تنها  را  خواص از شیعیان جاي اه ايشاان  

در مورد جن   ا شامیان  ها  عليحكمیت سبب گرديد تا مردم عراق و كوفه  ه ايديشه

توجه شويد و  ا ديده ترديد  ه آن ي اه كنناد  از ايان رو ارالاه چناین يظرهاايي در ااره        ي

  ه دور از ايتظار يبود. علي
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 هانوشتپی

                                           

  ابوالفضا  ماااا الادیح مباادبح م ارم  اباح من اور         بیشارر ر. :   . براي اطالعاا  

. 89ص  م( 89  بیرو   دارصادر) 1ج لسان العرب، 

   ترماا  حااج شایخ ابوالب اح     المتعلمين،  ةتبصر. علي بح مطهر حلاي

1 .( ص 68  شعراني  )کرابفروشي اسالمی 

. 8ا  1آی   (18) . حجرا 6

تبقیا  عددال االم مبااد واارون ) ام       وقعه صفين،   منقاري نصربح مزاحم . 1

البالغره، شرر  هج ؛ ابح اباي البدیاد    61( ص تا  بيمنشورا  م رد  الارعشي

11 .ا  11  ص 1( ج م 88  )بیرو   داراحیاء ال رب العربی 

دياهت و سياست در قرون هخستين اسالمي . علي مباد ولوي  1

61 .( ص 691  زوراء)تهران  انرشارا  دانشگاه ال

  ترما  مباد مواد مشا ور  فرق الشيعه، . ابومباد ح ح بح موسي نوبخري

. 8ا  ( ص 69  )تهران  انرشارا  علاي و فرونگي

تصبیح مباد باح ساعد باح منیاب الدصاري      الطبقات الكبري، . ابح سعد  8

18 .  ص 1( ج 891  )بیرو   دارصادر

. همان. 9

. 88ا  81ا  86ص ، پيشين. منقري  8

1  تبقی  خلیا   اسدالغابه في معرفة الصحابه. عزالدیح ابح اثیر  

 .  ص ( ج م 888  مأمون شیبا )بیرو   دارالاعرف 

  ص 1ج پيشين، . ابح سعد  8 .

  ص پيشين، . علي مباد ولوي61 .

6  ناي ترما  مبااود مهادوي دامنااني )تهاران  نشار      هبرد جمل، . شیخ مفید  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 44، شماره مسلسل 8311، زمستان 4شماره  دهم،سال          

 

 

 

 

 

33 

                                                                                                   

696 ص )1 .

1  بازنوی ي کراب الانق  عدادالجلی   زویناي    پاسخ هغز . مباد کاظم رحاري(

. 91ا  88( ص 69  رازي( ا )تهران  مؤس   فرونگي او   لم

1  تبقیا  عدادام مبااد الادروی      االعتقاد، . ابوب ر احاد بح الب یح الدیهقي

. 116م( ص  888)بیرو   نشر الیاام   

ص پيشين، باد ولوي  . علي م1 .

8  ترماا  مبااد ماواد مشا ور     الفرق بين الفرق، . عددالقاور الدندادي

1 .( ص 68  انرشارا  اشرا يما  بي)

9  61ص الجمل، . شیخ مفید .

8 .،61ص  همان .

1( آی  1. سوره مائده )18و  11و  11 .

 8آی   (18) . حجرا .

  ترماا  مب اح مؤیادي )تهاران      سالميين، مقاالت اال. ابوالب ح اشعري

. 18( ص 6  انرشارا  امیرکدیر

6  تبقیا  اباراویم شاال الادیح )بیارو        الملل و النحرل، . شهرسراني

 .( ص م 11االعلاي للاطدوعا   مؤس   

1 . ،ص همان1 .

1  1ص پيشين، . عددالقاور بندادي .

  ام خود را از پیشواي خوی  نافب بح ازرق گرفرند اي از خوارج و رند ک  ن. ازار   فر

اند و ور ک  ب  مذوب ایشان در نیاید ریخرح خاون  و گویند  مخالفان ایشان از او   دل  مشر:

دائررة المعرار  او و زن و فرزندش مایز است. ر. :  کاظم موسوي بجنوردي  

 . ( ج69الاعارف بزرگ اسالمي  ة)تهران  مرکز دائربزرگ اسالمي 

8( بقره .  آی )11.

9   شيعه در برابر معتزله و اشاعره،. واشم معروف الب اني 
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.81( ص 688  واي اسالميترما  سید مباد صادق عرف )مشهد  بنیاد پژوو 

8 اي از عجارده و رند. بیشرر عجارده سی ران ب  ایح آییح و رند . از فرق خوارج و شعد

است خداوند ب  روش او  سنت رفرند. مباد ماواد مشا ور    و درباره  َدَر و اسرطاعت و خو

وااي اساالمي   چي )مشهد  بنیاد پژوو   مقدم  کاظم مدیر شان فرهنگ فرق اسالمي

8.( ص تا  بيآسران  دس رضوي

9.آی   (19) . فرح61

6  1ص پيشين، . عددالقادر الدندادي.

6  انرشاارا   ) ام   فرهنگ عقايد و مذاهب اسرالمي . معفر سدباني

11.( ص68  توحید

واي تاریخ در  ارآن اسات کا  در آن بایح دو     سنت الدهاي بیان .  ضی  شرطی  ی ي از 66

شود.  رآن ایح ارتداط را با   وا  در میدان تاریخ ارتداط بر رار ميپدیده یا دو مجاوع  از پدیده

ر و ت شارط مبقا    گوید وسازد  ب  طوري ک  ميصور  رابط  شرط و مزا ب  وم مر ي مي

  هاي تاريخ در قرآنسنتشود  تبق  مزا حراي است. سید مباد با ر صادر   

.(  ص 69  ترما  سید مااا الدیح موسوي )تهران  انرشارا  تفاوم

.91ص  ج پيشين، . ابح من ور  61

تبقی  ابراویم النصاري ) م  الاوتار العالاي اوائل المقاالت، . شیخ مفید  61

.16( ص ق 16  الشیخ الافید أللفی 

6  ص پيشين، . ابومباد ح ح بح موسي نوبخري9.

تصابیح مبااد ماواد    المقراالت و الفررق، . سعد بح عددام اشعري  68

8.( ص 61  مش ور )تهران  انرشارا  علاي و فرونگي

.61ص الجمل، . شیخ مفید  69

11.ص پيشين، . مبادعلي ولوي  68

  )بیارو   دارالاالیایح  األعرال   یشرر ر. :  خیرالدیح زرکلاي  . براي اطالعا  ب11

89 ص 9( ج م  19  ا18 .
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1  ص پيشين، . براي اطالعا  بیشرر درباره معرزل  ر. :  علي مباد ولوي18 .

1  ص پيشين، . ابومباد ح ح بح موسي نوبخري .

  کافر و نیز م الاان  . ف   در لنت ب  معناي اطاعت ن ردن از فرمان خداست ک  شام16

)انرشاارا  مؤلفاان و   فرهنگ معار  اسالمي شود. سید معفر سجادي  نافرمان مي

. اما در شرع ب  معنااي ارت ااب گنااه کدیاره یاا گنااه       11  ص 6( ج 6  مررماان ایران

صنیره ب  واراه اصرار بر آن از سوي م لاان است؛ بنابرایح م لااني ک  مرت ب کدیره شده یا 

کاافر  « از سوي م لاان»شود. در ایح تعریف با  ید انجام صنیره اصرار دارد فاس  نامیده مي بر

شاود.  شود و باا دو  یاد اخیار نیاز عاادا از تعریاف خاارج ماي        نافرمان از تعریف خارج مي

ترما  ح ایح   هاي كالمي در اسال ،تاريخ اهديشهعددالرحاان بدوي  

6 .  پاور ي ص ( ج 681  ضويصابري )مشهد  انرشارا  آسران  دس ر

 .ص پيشين، . ابو مباد ح ح بح موسي نوبخري  11

ماا   بيتعلی  عصام الدیح مبادعلي )الُمنيّه و األَمل، .  اضي عددالجدار  11

1 .و  66ا  6( ص تا  بيدارالاعرف  الجامعی 

1   هاي كالمرري شرريعه بررا اهديشرره. سااید ح اایح رئاایل ال ااادا

  اشااعره و شاعوبی  )مشاهد  نشار ملیا      باره معتزلره، جستارهايي در

69 ص )8. 

8 .ص پيشين، . علي مباد ولوي  18

9 .ص پيشين، . ابو مباد ح ح بح موسي نوبخري  19

 . 66ص الجمل، . شیخ مفید  18

. همان. 11

1  انرشاارا   ماا   بيترما  مبق  خوان اري )ترجمه المجالس، . شیخ مفید

1 . ( ص6  نوید

1  ترما  عددالاب اح مشا وه الادیني )تهاران      تمجيد االصول، . شیخ طوسي

81 .( ص 619  انجاح اسالمي ح ات و فل ف  ایران
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 الذخيره في علر  الكرال ،. سید مرتضي علي بح ح یح موساوي   16

ق(.  1تبقی  سید احاد الب یني ) م  مؤس   نشر اسالمي  

1 . صترجمه المجالس، . شیخ مفید  11

  ج مروج الذهب و معرادن الجروهر، . ابوالب ح م اعودي   11

8 .( ص 681  ترما  ابوالقاسم پاینده )تهران  انرشارا  علاي و فرونگي

1  811ص پيشين، . شیخ طوسي .

  8ج البالغه، هاي تاريخ در شر  هج جلوه. ابح ابي البدید  18

. 8( ص 691  ترما  مباود مهدوي دامناني )تهران  نشر ني

. 66( آی  66. احزاب )19

ص البالغه، هاي تاريخ در شر  هج جلوه. ابح ابي البدیاد   18

1 .

1  66ص هبرد جمل، . شیخ مفید .

 ص  المقاالت و الفرق، . سعد بح عددام ابي خلف االشعري القاي6 .

  ص پيشين، . ابومباد ح ح بح موسي نوبخري9 .

6 ضرار بح عارو و حفص الفرد و رند ک  معرقدند اعااا بندگان آفریده . ضراری  پیروان

گویند ک  خداوند دانا و تواناست  با  ایاح معناا کا  ماوا  و عاامز نی ات و        خداست و مي

. 98ص پيشين، داند. شهرسراني  خداوند داراي ماویري است ک  تنها خودش مي

1  ماا  علاي   ترهاي اسالمي و مسئله امامرت، فرقه. ناشي اکدر

9 .ا  9( ص 69  رضا ایااني ) م  مرکز مطالعا  و تبقیقا  ادیان و مذاوب

1  6ص الجمل، . شیخ مفید .

  ترماا   المعيار و الموازهره، . ابومعفر مباد بح عددام اس افي

. 11( ص 681  مباود مهدوي دامناني )تهران  نشر ني

8 .  ص  پيشين،عددالقاور بندادي1 .

9 .  ص پيشين، ابومباد ح ح بح موسي نوبخري8 .
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8  ص پيشين، . عددالقاور بندادي1 .

1 .ص پيشين، سعد بح عددام االشعري   .81

8  8ص پيشين، . واشم معروف الب ني .

8  فرق الشيعه،واي شیع  ر. :  ابومباد ح ح بح موسي نوبخري  . درباره فر 

6 .ص ( 69رشارا  علاي و فرونگي  مررمم مبادمواد مش ور )تهران  ان

8 .ص همان، . 86

9 .ص  همان،. 81

دانند  ب  واسط  ارت اب کدیره نی ت  بل ا   را کافر مي . شیع  امامی  ک  مخالفان علي81

 دانند و ب  مانند ایح است ک  پیاامدر مي براي ایح است ک  آنان را من ر گفرار و فرمان پیامدر

اند. را دروغگو دان ر 

8  1ص  اوائل المقاالت،. شیخ مفید .

ترما  سید مباد علي  لع  کهن  )مشهد  انرشاارا    اعتقادات،. شیخ صدوق  88

18 .( ص تا  بي دس رضوي

. 988ص  پيشين،. شیخ طوسي  89

تبقیا  و   امامت و فقه، سه ُارجوزه در كال ،. ابح داود حلاي   88

9 .( ص تا  بيوزار  فرونگ و ارشاد اسالمي  مابيتعلی  ح ح درگاوي و ح ح طارمي )

. 61ص  الجمل،. شیخ مفید  91

9  ص  پيشين،. شهرسراني16 .

9    .از فرق زیدی  و رند ک  پیروان ابوالجارود یا ابوالانجم زیاد بح مناذر عداادب بودناد .

و مردمان با  گفرند ک  پیامدر اسالم  علي را ب  وصف با امامت منصوب کرد ن  ب  اسم ایشان مي

ا 9ص  پيشين،دیگري بیعت کردند و ب  گاراوي و کفر افرادند سعد بح عددام اشعري  

8 .

 اي از غال  و پیروان ابوکام  و رند ک  آن دسار  از صاباب  را کا  باا علاي     . شاخ 96

را در این ا  از گارفرح حا  خاود سارباز زد        دانند و واچنایح علاي  بیعت ن ردند کافر مي
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86.ص  پيشين،کنند. شهرسراني  مي سرزن 

8 .ص  پيشين،. عددالقاور بندادي  91

. همان. 91

9  ترماا  مب اح مؤیادي )تهاران       مقاالت االسرالميين،. ابوالب ح اشعري

9 .ص  پيشين،؛ عددالقاور بندادي  9( ص 6  انرشارا  امیرکدیر

86 .ص  پيشين،. شهرسراني  98

1 .ص  پيشين،   . سید ح یح رئیل ال ادا99

8 .ص  پيشين،. ابو مباد ح ح بح موسي نوبخري  98

 .ص  پيشين،. سعد بح عددام اشعري  81

8  ص  الجمل،. شیخ مفید8 .

8آی   (68) . زمر1 .

. 88ص  پيشين،. ناشي اکدر  86

 .ص  پيشين،. معفر سدباني  81

)تهران  دفرر نشر فرونگ اسالمي  ترما  عددالاباد آیري  البالغه،هج شریف رضي  . 81

689) .

8  ترما  مباد ماواد  ترجمه الفرق بين الفرق، . عددالقاور بندادي

 الدیح مباد بح احااد الشاربیني   ؛ شال11(  ص 68انرشارا  اشرا ي  ما  بيمش ور )

  ص ( ج تاا   باي )بیرو   دارالاعرفا   اإلقناع في حل الفاظ أبي شجاع

16تبقی  زکریا عایرا  )بیرو   دارال راب   البحر الرائق،اصري  ؛ ابح نجیم ال

فرت  البراري بشرر  ؛ ابح حجر ع اقالني   68؛ ص 1ق( ج  19العلای   

. 19  ص 6( ج تا  بي)بیرو   دارالاعرف  صحي  البخاري

11 .ص  پيشين،. عددالقاور بندادي  88

حااد عدادالاومود و   تبقی  عادا ا روضة الطالبين،. مبیي الدیح النووي  89

كشرا  ؛ الدهاوتي   8  ص 8( ج تاا   باي علي مباد معوض )بیرو   دارال راب العلایا   
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تبقی  ابوعددام مباد ح ح مباد ح ح اسااعی  )بیرو   دارال رب العلای    القناع،

19  ق( ج ص  11  بیرو   دارال راب العلایا      فت  الوهاب؛ زکریا االنصاري(

19  ق( ج ص  1 .

11 .ص  پيشين،. بندادي  88

11( آی  66. احزاب )61 .

1  ص  الجمل،. شیخ مفید  ا8 .

1  89ا  88ص  پيشين،. عددالقاور بندادي .

16 .،همان 11 .

11  تعلی  علاي باوملبم    االقتصاد في االعتقاد،. ابو حامد مباد غزالي

 .( ص م 11  دار و م رد  الهالاما  بي)

11ن م رب کالمي ابوالب ح اشعري و رند. اشعري در فروع تابب مذوب شاافعي  . پیروا

برد و اصوا آن را باا عقایاد اوا     شد  ولي در اثدا  عقاید دیني خود ادل  کالمي را ب  کار مي

داد و مذوب اشعري را بنیاد نهاد. اشعري در مقاب  روش معرزلا  کا    سنت و مااعت وف  مي

سنت را تقویت ناود و برخالف معرزلا  معرقاد با   ادم  ارآن و       شیوه بروان بود  طریق  او 

تفاو  بیح ذا  و صفا  خدا و ضرور  رؤیت خداوند در آخر  شد. مباد مواد مش ور  

. 11ا 11ص  پيشين،

1  ص  پيشين،. شهرسراني1 . 

18  ص  الجمل،. شیخ مفید8  ا9 . 

19 گفات  آدماي وااان    و رند ک  مي. ب ری  پیروان ب ر خواورزاده عددالواحد بح زیدي

ي ب ار ماردي زاواد و از اصاباب     یا است ن  کالددي ک  در آن روان باشد. عددالواحد دا روان

رفت و احرااالً نام ب ر  ب ر بح زیاد باولي بوده است. مبااد ماواد   ح ح بصري ب  شاار مي

11 .ا  18ص  پيشين،مش ور  

18  ص  پيشين،. ابوالب ح اشعري11.


