
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از دیدگاه امام صادقایمان  چیستی نظریه
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  چکیده:

ترين مسائل مورد اختالفي بود كه فرق كالمي و سياسي قرن اول و آغاز  ايمان يكي از مهم چيستي

ترين  يا ريشه مسئله يكي ازاين  .قرن دوم هجري در قالب مكاتب فكري به بحث دربارة آن پرداختند

 .استشيعه  هاي خوارج، مرجئه و مسائل اختالفي فرقه

بنندي جديندي از    با تعريف اسالم و ايمان و تحديد حدود اينن دو مههنوم، صنور     امام صادق

مههوم متدرج ايمان ارائه كرد كه از سويي در ارتباط با نظرية امامت ايشان و از سوي ديگنر، را  حنل   

لف اي ميان نگا  فِرَق مخت اين مقاله سعي شد  است تا مقايسهدر  .شد جديدي بر اين مسئله تلقي مي

 نيز در مقايسه تشريح گردد. و ديدگا  امام صادق به اين مقوله بيان شود

 ، علم كالم.ايمان، مرجئه، خوارج، امام صادقها:  کلیدواژه

 مقدمه

                                                 
  Mahdiravanji2007@yahoo.com/ شناسی دانشگاه دولتی ایروان دانشجوی دکتری شرق *
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د را دارد، خـا  خـو   ـ کالمـی  قی که اصول و ضوابط فقهیرَشیعه به عنوان یکی از فِ
ـ کالمی شیعه، امـا    های دیگر ندارد. نامورترین شخصیت فقهی قدمتی کمتر از سایر فرقه

، 3181/ هـال،،  183،  1تـا،    / امـین، بـی  65،  3131کاشف الغطا، است)ال صادق
 55/ Daftary, 1990, p.87 //Hodgson, 1986, p.374 Buckley, 2008, p.1 ) او

قبول مشترک گروه اسماعیلیه و دوازده امامی است؛ کسـی  آخرین امامی است که مورد 
که به پاس تأثیرات فکری او، پیروانش به شـیعیان دوازده امـامی یـا شـیعه یعوـری و      

ها به فقه یعوری نامبردار شده است. اهمیت و تـأثیر فکـری او آنانـان     اصول فقهی آن
عالمان بـه  »کنی، که:  ه میآشکار است که نیاز به تکرار نیست، فقط به نقل ابوزهره بسند

اتوـاق نرـر    های خود دربـار  هـیچ زیـه بـه انـداز  علـ، امـا  صـادق         رغ، اختالف
( نجاشی، عال، ریالی معروف، گهارشـی را از ابـان بـن    51،  تا ابوزهره، بی«)ندارند.
کند که طی آن، شیعه کسانی هستند که زون مرد  در سخن رسول خدا  نقل می 3تغلب

خن علی را گیرند و آنگاه که مرد  در سـخن علـی اخـتالف ورزنـد،     اختالف کنند، س
( ایـن گـهار    155،  3،  3151گیرنـد.)یعوریان،   را مـی  سخن یعور بن محمـد 

به شمار آید؛ دورانی که یامعة شیعی نه تنهـا   تواند انعکاسی از روزگار اما  صادق می
 ,Lalani) آمد ار مییکدست نیست، بلکه مویودیت اعتقادات شیعی نیه مشو  به شم

2000, p.35بخشـی بـه ایـن     بدیل ششمین اما  شیعی در تمرکـه و هویـت   ( و نقش بی
( افهون بـر اککـا  فقـه شـیعی کـال  و      Buckley, 2008, p.1گردد.) تعالی، بریسته می

های شـیعی   یهئی از آموزه 1مسائل مرتبط بدان نیه به دلیل پیوند ناگسستنی میان آن دو
توسط متکلمان زبردست شیعی پرورانده شد. گهارشی ویود دارد کـه  اوست که بعدها 

با ابوالهـییل، عـالف مـتکل، معتهلـی درگیـر       از شاگردان اما  صادق 1هشا  بن کک،
شود. ابوالهییل، شرط مناظره را پـییر  مـیهب طـرف غالـب از      ای کالمی می مناظره

کنـد در   داند و اعال  مـی  یکداً شرط را منصوانه نمؤکند. هشا  م سوی مغلوب اعال  می
صورتی کاضر به ادامة مناظره است که اگر هشا  پیروز شد، ابوالهییل میهب یعوـری  

 ،3111مدرسی، کشد.) را بپییرد و در غیر این صورت او)هشا ( از باور خود دست نمی
 108) 
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بـه   هـا شـاگردان امـا  صـادق     مناظرات کالمی بسیاری ثبت شده است که طی آن
از ورود بـه ایـن    انـد و امـا    ان این گوتگوهـا را در کوـور  انجـا  داده   دستور ایش

، محمـد بـن   1منازعات پرهیه داشته است. کلینی گهار  داده است کـه کمـران اعـین   
ر اطراف هشا  بن کک، د نعمان، هشا  بن سال، و طیار یمعی از اصحاب اما  صادق

نتیجـة منـاظر     بودنـد. امـا    ن زمان یوان نورسی بوده است، کلقـه زده که گویا در آ
شـود و زمـانی کـه هشـا  از ارائـه       هشا  و عمرو بن عبید در مسجد بصره را یویا می

زـون بـه شـما    »گوید:  کند، اما  قاطعانه می بحث در کوور ایشان اظهار شرمندگی می
، 3،  3185کنـد.)کلینی،   و هشا  شرح مایرا را آغـاز مـی  « دستوری داد ، به کار بندید

 (111،  3181طوسی،  /113 
گهار  یالب دیگری نیه به دنبال کدیث قبل به ثبت رسیده است که طی آن، اما  

از یونس بن یعقوب، سپس کمران بن اعین، سپس اکول و نهایتـاً هشـا  بـن     صادق
خواهد تا در برابر مرد شامی مدعی دربار  کجت مناظره کنند و خود  سال، به نوبت می

 ثه بوده است. ناظر این مباک اما 
دهد در مناظرات از عقل استواد  ابـهاری شـده اسـت و     ها نشان می مجموع گهار 

کـه منشـأ وکیـانی دارد،     نتیجة مناظره به مقیاس عقل ارزیابی نشده، بلکـه علـ، امـا    
به عنوان واالترین مریع فراتر از عقل، از ورود به منازعـه   یابد. پرهیه اما  ریحان می

انـد،   ن از شاگردان که از سرآمدان کال  شیعی در زمانة خـویش بـوده  و درخواست ایشا
 مؤید این مطلب است. بر این نتیجه این نکته را نیه باید افهود که بارها شاگردان امـا  

انـد کـه دانـش     اند، گوتـه  واقع شده که پس از برتری در نهاع کالمی مورد تحسین اما 
از او  قرار در کدیث هشا  بن کک، زمانی که امـا  اند. این ا فرا گرفته خود را از اما 

اینهـا  »دهـد:   او خاضعانه پاسخ مـی « زه کسی این)تعلی،( را به تو آموخت؟»پرسد:  می
سپس منشأ این تعالی، را وکیانی  اما « مطالبی بود که از شما یاد گرفت، و تنری، کرد .

 ف ابـراهی، و موسـی  به خدا این کقیقتی است کـه در صـح  »خوانده و فرموده است: 
 (111،  3،  3185/ کلینی، 111،  3181طوسی، «)نوشته شده است.

هـای علـ،    اکادیث دیگری نیه ویود دارد که اما  بارها به شاگردان خـویش، رو  
کال  را آموخته است. در کدیث دیگری آمده است هنگامی که مردی مدعی از شا  در 

بـه یـونس بـن یعقـوب رو      ه است، امـا  گوید که آماد  مناظر می کوور اما  صادق
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 یعنـی اگـر خـوب)عل،( کـال      « لـو کنـت تسحسِـن الکـال  کلمتـه     »گوید:  کند و می می
گویـد مـن ایـن     کند و مـی  کردی. یونس اظهار تأسف می وگو می دانستی، با او گوت می

یعنی وای بر صاکبان کال ، زیـرا مـدا    « ویل الصحاب الکال »یمله را از شما شنید : 
کنی،، ایـن را تعقـل    گویند این پییرفتنی نیست، این پییرفتنی است، این را تعقل می یم

انما قلت فویل له، ان ترکواـ ما اقول و ذهبـوا الـی   »فرمایند:  کنی،. اما  بالفاصله می نمی
خواهند  ها اگر مرا واگیارند و دنبال آناه می یعنی همانا من گوت، وای بر آن« ما یریدون
 (111،  3،  3185نی، بروند.)کلی

شود، بلکه صحت نتیجـه یـدل    نه تنها بارها رو  کالمی را متیکر می اما  صادق
تـرین فـرد اسـت،     ترین مریـع و آگـاه   عالی داند، زیرا اما  می را مطابقت با قول اما 

 از این کدیث به خوبی آشکار است.  زنانکه
ـ   کاال دیگر تواوت متکل،  آن دوران مشـخ   هـای   هشیعی و سایر متکلمـان و فرق

امـا    .تـرین موسـر اسـت    گـاه زیـرا او آ  ،ها باید به اما  اریاع شـود  بحث . همةشود می
 آنکـه نخسـت   :به دو دلیل از ورود مستقی، در مباکـث کالمـی پرهیـه داشـت     صادق

و  ن است که پاسخ بسیاری از مسـائل کالمـی را در خـود دارد و د   ، قرآباالترین مریع
خهان علـ، خداونـدی    امامان زیرا ،یش از عقل بشری گشایشگر استعل، اما  ب آنکه

 ،3،  آنــان منشــأی وکیــانی دارد)همــانو اگــاهی  (631  ،3 ، 3185بــوده)کلینی، 
 موضوع ایمان نیه از این رو  مستثنی نیست.  ،( با این توضیح501و  611 

 
 محور منازعات کالمی  ایمان:

های ککومت معاویـه و تبـدیل    تحکی، پایهر نبرد صوین نتایجی زند مترتب شد، د
گیـری   نشقاق در صووف سپاه عراق و در نتیجه شکلن به امپراطوری اموی، اآتدریجی 

دو قـرن از  هـای اسـالمی کـداقل بـه مـدت       ککومـت  خوار  که یهان اسال  و ةفرق
رغـ، اهمیـت تـاریخی     لیشاید ع 6.از نتایج این نبرد بود ،در امان نماند های آنان آسیب

گیـری   ه این نبرد کاوی دستاورد مهمی بود و آن شـکل این رخدادها برای عل، کال  نی
 .کالمی در عال، اسال  بود ةرسمی اولین فرق
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بود که در عنوان کلی خـوار ، یـه بخشـی از     ای مه، مارقین اسامیحکّ، م5ُکروریه
مـایرای   و در اعتـرا  بـه   «ال ککـ، اال ل » نی خودآکه زیر لوای شعار قر سپاه علی

ـ  آنـان  ،دست نبودندخوار  متکلمانی زبر مصداقی نداشت. ،ککمیت قرار داشتند د مانن
ـ       دیگر فرق پس از خود مولود درهـ،    ةواسـط ه تنیـدگی سیاسـت و کـال  بودنـد کـه ب

و رشـد و   ندگشـود  یاری از موـاهی، را بـه علـ، کـال     راه ورود بس ،های متناقض یدل
خـوار    .نـد ا   در تدوین عل، کـال  شـری   خوار. »گستر  این عل، را مویب شدند

دند و بر سر همین مسائل با دشمنان کر مید موروثی مطرح یعقا  مسائلی خار  از کوز
مسئله زیستی و کیویت کک، مرتکب کبیره  (18،  3116وزن، ا)وله«کردند مجادله می
از  خـوار  بـیش   زیرا ،ترین مسئله کالمی تبدیل شد های خاریی به محوری در اندیشه

 کـه مـورد اتوـاق همـه     را کیویـت مرتکـب کبیـره     ،به تبیین موهو  ایمان بپردازند آنکه
 هـای فرقـة   بسـط دادنـد. تعـداد گـروه    ( 10ق،  3135ای خاریی بود)العقل، ه گروه

هـای مختلـف مـنعکس شـده      نویسان به گونه و نحلهای فرق  خوار  در پرتو گهار 
 هـای خـاریی را بیسـت گـروه برشـمرده      تعـداد گـروه   ،بغدادی به نقل از کعبی .است

دگی میاهبشان تا زیهی که ایشان را با ویود پراکن: »( و افهوده13،  3168)بغدادی، 
و  و عثمـان و داوران در میـان علـی    ، کافر شمردن علـی سازد کدودی هماهنگ می

ن دو و اصـحاب یمـل و گناهکـاران و    آشوندگان به داوری در میـان   معاویه و راضی
 ،( مطابق گـهار  شهرسـتانی  10همان،  )«و ینگیدن با اما  ستمکار است برخاستن

مناکحـات بـدون ایـن    » که اظهار کردنـد  نجا پیش رفتندآخوار  در این اعتقاد خود تا 
هـایی نیـه ویـود دارد کـه      ( گـهار  81  ،3160)شهرسـتانی،  «.رذیله درست نباشد

ت یـا نـه اخـتالف    در پـییر  ککمیـت شـرک اسـ     یا کور علـی آ» خوار  در اینکه
ایمان صحیح نـه تنهـا اسـاس    » آمد که ( از اینجا الز  می11  ،3151)اشعری، .«دارند

 ،3188)فخـری،  .«سیاسی، بلکه اساس عوویت در امت اسالمی نیه باشد ةطبیعی سلط
( موهو  دیگری که توسط خوار  و متناظر با ایمان در ادبیات سیاسی و کالمـی  61 

دینداران یا اهل تکلیف نـابود   آنکهپس از »که  زنانیف بود تکل ، واژ خوار  طرح شد
فـرینش یهـان بـرای اهـل تکلیـف بـوده       آزیرا  ،گردد ، یهان نیه تمامی نابود میشدند
زیرا » ،یابد یا خاتمه نمی لی این بحث یالب به همین( و61   ،3151)اشعری، «الغیر

( میـرا  کالمـی   61  همـان، )«با نابودی اهل تکلیف، پابریایی یهان بیهـوده اسـت  



 2931بهار و تابستان م، پنجم، شمار  نه، سال  پژوهي لنامه حديثصفدو    208

آن زمان یعنـی   فرقه کالمی دیگر زودی بدان باز خواهی، گشت( بهه ناتما  خوار )که ب
 تر نگریسته شود. ، این موهو  کالمیایمان نتقل شد تا با تعریف کور و در نتیجةیئه ممر

 ،رنگ و بوی کالمـی بـه خـود گرفتـه بـود      پاسخ مسئله سیاسی خوار  را که دیگر
در تعـالی،   1ای دیگـر مطـرح کردنـد.    آنان در عال، اسال  به گونهنهاد دیگر مریئه برابر 

 ،3111د)مکدرموت، شـو  نمـی دیـده  مریئه تمایه صریحی میـان اسـال  و ایمـان     اولیة
خاریی،  ة( و با تویه به اینکه در میان فرق زندگان36،  3110شیخ موید،  /133 

های  توان گوت ابتکار مریئه بیان ویژگی یاند م به توکی  کبیره از صغیره پرداختهازارقه 
 .( است311  ،3118ایمان یا پرداختن به ساختار ذاتی ایمان)ایهوتسو، 

در تر سازد. مریئه،  گروه مریئه را روشن ةتواند تا کدودی شرط تسمی این نرر می
، نوبختی بـا نقـل مصـادیق اکتمـالی     استخیر انداختن لغت از ریشه اریاء به معنی تأ

گانـه را بریسـته    پس از خلوای سـه  خیر در خالفت علیتأبر این گروه،  ءاریامعنی 
نویسان غیر شـیعی نیـه بـه     ( و در این سو فرق و نحل31  ،3153سازد)نوبختی،  می

 دانند. به یهان دیگر را مصداق مریئه می خیر در کک، مرتکب کبیره، تأهمین ترتیب
گوته است مریئه  ن کورت محمدآ کند که طی بغدادی، کدیثی از پیامبر نقل می

 نـا  مریئـه از پیـامبر    و زـون دربـار    8انـد  ، نورین و لعنت شـده بر زبان هوتاد پیامبر
کـردار   گویند ایمان گوتـار بـی   مریئه کسانی هستند که میفرمایند:  ایشان می ،پرسند می

دسـتورهای  کسانی است که ایمان را تنها در اقرار به دین دانسته و بـه    ن شیوآاست و 
تـر   توانـد کالمـی   ( ایـن گـهار  بغـدادی مـی    316  ،3168)بغدادی، .دین کار نکند

عمل یـا بـاور قلبـی بـدون عمـل را کـه از       شود و تعریف ایمان یعنی قول بال نگریسته
 ورد.آدست ه ن بآاز  ،های مریئی است مختصات مشترک تما  گروه

 توکـر مریئـی کـه عمـدتاً    اولیـه   ةهای تاریخی بسیاری ویود دارد که کلق گهار 
و معاویـه بـه بهانـة     از قواوت دربار  کوـرت علـی   ،شود مریئه سیاسی قلمداد می

ها، سعد  مطابق یکی از این گهار  ،اند ة میان امت مسلمان پرهیه داشتهگیری از فتنیلو
کن، کق من به پیراهن خود  بـیش از کـق    ابی وقا  زهری گوته است گمان نمیبن ا

شـنای، و اگـر مـردی بهتـر از مـن      آپس با یهاد  ،ا  من یهاد کرده ،اشدمن به خالفت ب
شمشـیری بـرای    آنکهنکوه، من ینگ نخواه، کرد مگر  نوس خود را نمییافت شود، 

ن آمن است و ؤمن بیاورید که دو زش،، ی  زبان و دو لب داشته باشد و بگوید این م



  چيستي نظريه ايمان از ديدگا  امام صادق                                   209

 جلی باز تکرار شده اسـت. دیگری کافر. این سخن سعد در پاسخ به یحیی بن کصین ب
 (31  ،3180)عطوان، 

امیـه نیـه در سـوی     یان امت اسال  رخ داده است و بنیفتنه در م ،مطابق این دیدگاه
 ینـد،  آ ؤمن( بـه شـمار مـی   مسـلمان)م  «ال الـه اال ال »دیگر میدان به دلیل اقرار به کلمه 

ـ    : »مریئی متعصب دیگری گوته است که زنان ه اال ال بگویـد  هرگه بـا کسـی کـه ال ال
باعـث   آن به شمشیر تعبیر شده، ( نبود برهان قاطع که از31 ن، هما)«نخواه، ینگید

عمل سیاسـی   ةن در عرصآیند و معنی آالسویه به شمار  که هر دو گروه علیاست شده 
از سوی دیگر از دو گروه یکـی   ،زیه دیگری نخواهد بود آنانیه به رسمیت شناختن 

بنابراین تشخی  این کک، به یهان دیگـر   ؛گری کافر خواهد بودمن)مسلمان( و دیؤم
  1باز خواهد گشت.

که اندکی بعد به معرفت اولیـه و  ] مریئه با گنجاندن مواهیمی زون معرفت به خدا
او ( دوست داشـتن  318،  3168بغدادی،  /10  ،3151)اشعری، [ثانویه تقسی، شد

هـای   این مواهی، مورد اتواق گروه .دندرکهای ایمان  و اطاعتش، سعی در تعریف شالوده
 زیـرا  ،گـردد  باالخ  موهو  معرفت به خدا مرز میان ایمان و کور تلقـی مـی   30مریئی

معرفت  ،تر مسئله را بررسی کنی، اگر کنجکاوانه .یهل به خدا و نبود معرفت است ،کور
کصـول  بنـابراین بـا    ؛نیه زیهی یه دوست داشتن خدا و اطاعت کردن او نخواهد بود

مسل، نامبردار شده ـ  منؤکلول معرفت در فرد که دیگر به م ،معرفت یا به تعبیری دیگر
مده که کاستی و افهونـی نخواهـد   آویود ه مسل، ب ـ منؤاین خصلت یگانه در م .است

 ای یه این قول یهـ، بـن صـووان نخواهـد بـود کـه:       نتیجهپییرفت، معنی این تحلیل 
کافر نشود که ایمان  ،با زبان به انکار او پردازد و بعداً دمی به معرفت خدا رسدآهرگاه »

 (51  ،3151)اشعری، .«کاهش و افهونی نپییرد
کید مستمر خوار  بر کیویت کک، مرتکب کبیره)کافر( و در سوی رسد تأ به نرر می

ن مقصودی یه تعریـف کوـر اراده نکردنـد(    ، تعریف ایمان توسط مریئه)که از آمقابل
مشـخ    اسـالمی را کـامالً   ةکافر( عوو یامعـ  من یا مسل،ؤفرد)منتوانست وضعیت 

بـه   ؛نتوانستند موضوع را از مرتکب کبیره به موهو  کبیره تعـالی دهنـد   آنکهکند ضمن 
 تعیین یایگاه مرتکب کبیره بود تا تعریف کبیره. ،مسئله این دو گروه، بیانی دیگر
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را از کسـن   ءعطـا بـن  اصل و اصل زهار  از اصول خمسه معتهله به همان سان که
 کرد. میکور را نیه از معتهله یدا می فرقة ساخت، مسیر دو بصری یدا می

کـه   اسـالمی را  ةن بخش از یامعآکوششی عقالنی بود تا  ،بین المنهلتین ةمنزلاصل 
کید بر کوشش . تأبخشی سامان دهد به نحو رضایت ،اند ای یه شرک مرتکب شده کبیره

نـی و  هـای قرآ  عالوه بـر دارا بـودن ریشـه   این راه کل واصل  ن روست کهآعقالنی از 
 مـوزه کـد وسـط گهینـی ارسـطویی نیـه باشـد       آثر از شود شـاید متـأ   گوته میروایی، 

توان  ، کداقل نمیاگر با قاطعیت نتوان این نرر را ابراز کرد (311،  3111، الوخوری)
ــدی  ــباهت ی ــت  نآش ــیچ انگاش ــه ه ــ   .را ب ــب اعت ــار  مکت ــل زه ــت اص  هالاهمی

(Gimaret, 1986, p.783) افر کـه در  من و کـ ؤن روست که در کنار مواهی، مـ تنها از آ
گر شده بود، موهو   ن متصلب خاریی و مریئی مشو  یلوهدار مناقشات متکلماوگیر

را فسق به معنای همـان گنـاه    فاسق را افهود تا قاطعانه کک، مرتکب کبیره)یه شرک(
ضـع خـوار  کـه    آنـان سـعی داشـتند از مو    ،ن بیانبا ای» (53،  3188)فخری، .بداند

کردنـد   شمردند و نیه از موضع مریئه کـه تأکیـد مـی    مسلمان مرتکب کبیره را کافر می
... »( 111  ،3118)اشـمیتکه،  .«ایتناب کننـد  ،من استؤمسلمان مرتکب گناه کبیره م

یـات  آز هـای غلطـی کـه ا    ة مرتکب کبیره است و رهیافـت اشتباه معتهله در مسئل ةریش
همانین بنا بـر همـین اصـل قاضـی عبـدالجبار       (30،  3115)یوادی، .«نی دارندآقر

او ؛ معتهلی سعی دارد تا اختالف کالمـی مکتـب اعتـهال و خـاریی را مشـخ  کنـد      
)بـدوی،  «بـین المنـهلتین اسـت    ةمنزل  اختالف خوار  با ما داخل در بحـث  » گوید: می

بین المنـهلتین مخالوـت    ةمنزلکس با اصل هر  ...: »دهد ( و ادامه می10  ،3،  3111
پرستان، مجوس و دیگران  ، کک، بتورزد و بگوید کک، کسی که گناه کبیره انجا  داده

دانی که بـا ضـرورت دیـن پیـامبر و امـت       زیرا میباشد،  زنین کسی نیه کافر میاست، 
بهرگداشـت و   [لـهو  ]بگویـد ککـ، زنـین کسـی در      اما اگـر  ،مخالوت ورزیده است

زیـرا ایمـاعی    ،منان است، فاسق خواهـد بـود  ؤبت با او به خاطر خداوند کک، مصح
از دیـن امـت    صریح را شکسته است، بدین معنی که منکر زیـهی شـده کـه ضـرورتاً    

من است و نه کک، کافر، ؤکک، زنین کسی نه کک، م ولی اگر بگوید: ،شود دانسته می
( بنـابراین  10،  3)همـان،   .«صورت خطاکـار اسـت   نام،، در این ؤمن میاما او را م

نجا که هنوز مسئله مرتکب کبیره است و نه خـود کبیـره، همـان گناهکـار     آفاسق، و از 
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مرتکب کبیره است و این بدان معناست که فسق تعریـف خاصـی نیافتـه اسـت بلکـه      
 33مرتکب کبیره یایگاه یدیدی پیدا کرده بود.

و کافر در قلمرو اعمالش الیـر    همان مسل، انگاشته شد مؤمنهر روی تا اینجا ه ب
مسـئله اساسـی همانـان پـا      .گشت و با اندکی تسامح بعدها فاسق محسوب می، مؤمن

راستی ایمان همان اسال  خواهد بود؟ توکی  این دو موهـو  و  ه ن اینکه بآبریا بود و 
توانست دستاوردهای نرری بیشتری را به همراه داشته باشـد. ابـن تیمیـه     میها  نآبسط 

ترین و در عـین   اسال  و ایمان را مه،  تکل، مشهور کنبلی، بحث بر سر معنای دو واژم
های مختلف دانسته که تکویر همدیگر  تقسی، امت اسالمی به نحله کال نخستین مسئله

برای نمونـه   زیرا ،توان با این قاطعیت سخن ابن تیمیه را پییرفت . نمیرا در پی داشت
ن آخاستگاهی کالمی بـه معنـای درسـت     آنکهر  بیش از مد، فرقه خواطور که آ همان

دسـت     متکلمـان زیـره  در زمـر  آنـان ای سیاسی بودند و یای دادن  نحلهداشته باشند، 
 همانـان همـراه بـود کـه ایمـان،      تـوان بـا نگـاه انتهاعـی ابـن تیمیـه        اما میخطاست، 

 ه شد.آن ارائای است که تواسیر مختلوی از  ترین مسئله محوری
تـوان در ایـن    کـه مـی  را ترین محورهایی  مه، ،بندی منسج، در ی  دستهرده گا ل.

ایمان و اسال ، پرسش از افهونـی   ةتبیین رابط :ددان می این قرار از ،خصو  مطرح کرد
و کاستی پییرفتن ایمان، تعیین دریات ایمان، کیویـت ککـ، مـؤمن در ایـن یهـان و      

   31(Gardet, 1986:1170.)یهان دیگر
در اکادیــث مختلوــی در ایــن خصــو  بــه ســؤاالت اصــحاب و   قامــا  صــاد

ه این پاسـخ از سـویی در تبیـین مسـئله     کشاگردانش به نحوی روشن پاسخ داده است 
بـا   31اسـت. ی مریئی و خـاریی  ها ی فکری با فرقهیو از سوی دیگر در رویاروایمان 

یـات خـود در   گویی به شبهات و البته در توضیح نرر در پاسخ اما  صادق ،این وصف
، پـور  )بـرای اطـالع بیشـتر ر.ک: قاسـ،    پردازد. اسال  می  گا  نخست به تعریف محدود

 (311ـ311،  1، شمار  3181

 : داخل در اسالمایمان .1

 میـان اسـال  و ایمـان    صـریحی  تمایه سور  کجرات، 31پایة آیة  بر اما  صادق
قـرار اسـت کـه     یه از ایـن آن نهول شأ (311/  6،  3181، عطاردی.)شود قائل می

هـای قحطـی و    ( در یکـی از سـال  111،  ق3111، اسد)طبری ة بنیگروهی از طایو
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زبـان   شـهادتین بـر   خشکسالی وارد مدینه شدند و به امید گرفتن کمکـی از پیـامبر  
ها سوار شدند و با تو پیکار  : طوائف عرب بر مرکبگوتند به پیامبر، یاری ساختند

این طریق  و دست به ینگ نهدی، و از، مدی،آن نهد تو ولی ما با زن و فرزندا، کردند
، طبـری / 135،  3151، مکـار  شـیرازی  .)منـت بگیارنـد   خواستند بـر پیـامبر   می

قَالَتْ األَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُواا ََلَِِو ْ   » ل شد:آیه ناز( در همین کال 110،  ق3111
مَانُ فِي قُلُابُِِمْ ََإِنْ تُطِيعُاا اللَّهَ ََرَسُالَهُ ال يَلِتُِْمْ مِ ْ أَعْمَالُِِمْ شَيْئاً قُالُاا أَسْلَمْنَا ََلَمَّا يَدْخُلْ اإلِي

 نشـین گوتنـد ایمـان آوردیـ،. بگـو شـما ایمـان         هـای بادیـه   عرب«): إِنَّ اللَّهَ غَفُارٌ رَحِيمٌ
شده است و اگر ای،، اما هنوز ایمان وارد قلب شما ن اید ولی بگویید اسال  آورده نیاورده

کنـد.   گـیار نمـی  زیهی از پادا  کارهـای شـما را فرو  از خدا و رسولش اطاعت کنید، 
 خداوند آمرزند  مهربان است.(

آید، بیان مشـابهی در   تر از ایمان به نرر می بر اساس این استدالل، موهو  اسال  کلی
سال  و ایمـان  به ثبت رسیده است. بر اساس این گهار  قاضی نعمان، ا دعائ، االسال 

( 31،  3151به صورت دو دایر  خاریی و داخلی ترسی، شده است.)قاضی نعمـان،  
این روایت به دو گونه قابل توسیر است: نخست آنکه ایمان قلب اسال  اسـت و دیگـر   

توانـد توسـیر نخسـت را     تر از ایمان است. کدیثی دیگر مـی  آنکه محدود  اسال ، کلی
یـا( در   همان«)اهر و االیمان هو الباطن الخال  فی القلب.االسال  هو الر»تقویت کند: 

ود شـ  نمی دیدهبر اساس تعالی، اولیه مریئه تمایه صریحی میان اسال  و ایمان کالی که 
 گیاشـتند  هیچ تمایهی میان ایمان و اسال  نمـی  ،که مشخ  است آناناننیه خوار  و 

ق، 3138عـوایی،  «.)دف بـود از دیدگاه خوار ، ایمـان و اسـال  موـاهیمی متـرا    »بلکه 
بـن مهـران از    ةس اع  را هنگـامی کـه    میان اسال  و ایمان تمایه اما  صادق (110 

 بسـط بیشـتری   پرسد که آیا میان اسال  و ایمان فرقی اسـت؟ بـا ذکـر مثـالی      ایشان می
پرسـد اگـر مـردی را در     دهـد و مـی   وی به پرسش سماعه پاسـخ مثبـت مـی   دهد،  می

سـماعه پاسـخ    ای؟ که او را در کعبه دیده یده آیا شهادت می ،شیمسجدالحرا  دیده با
آیـا یقـین   ی، پرسد که اگر مـردی را در کعبـه دیـده بـود     می دهد. سپس اما  منوی می

  و امـا  « بلـی »: دهـد  پاسـخ مـی   ای؟ سـماعه  کـه او را در مسـجدالحرا  دیـده    یداشت
در  ( اما  صادق51،  1،  3185)کلینی، نسبت ایمان و اسال  زنین است. :گوید می

کنـد کـه:    شود. کدیثی دیگر بیان می عین کال توکیکی نیه میان مؤمن و مسل، قائل می
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، 3111الحـویهی،  «)واالسال  غیر االیمان و کل مؤمن مسل، و لیس کـل مسـل، مـؤمن   »
( بر اساس این قاعده تمایه میان این دو موهو  بر اساس فاعل ایمان نیه مطـرح  301 
یهاد با کـافران در ایـن یهان)کـه در     هنگا خوار  در  به اعتقادکالی که  شود، در می

عملی سـنجیده شـده و تحقـق     )اسال (ایمان (شود ادبیات خوار  دارالحرب نامیده می
شـود و در صـورت    شـناخته مـی   )مسل،(یابد و تنها در این صورت فرد با نا  مؤمن می

موقــت گـروه خــوار ( بیــرون رانــده  کبیــره از دارالهجره)مکـان اســتقرار   گنــاه انجـا  
  فرو کاستن محدود این دو نیه نشانگر تقلیل و (130،  3111)مکدرموت، 31.شود می

ایمان و اسـال     محدودو یکی دانستن یغرافیایی دارالهجره و انطباق   اسال  به محدود
این دو موهو  به روشـنی و وضـوح     رسد تصویری که اما  از محدود است. به نرر می

 (16ــ 13،  1،  3185)کلینی، نـد ک فویل یسار و سماعه ارائـه مـی   ر پاسخ عجالند
شرط ایمان در  زیرا ،دهد داخلی را ایمان تشکیل می  مانند دوایر متداخلی است که دایر

کنـد:   . گهارشی دیگر پس از تمثیل دوایر اضـافه مـی  اسال  است  ابتدا ورود به محدود
ه االسال  یکون الریل مسلما غیر مـؤمن و ال یکـون   االیمان یشرک االسال  و ال یشرک»

توان نسـبت ایـن دو واژه را    ( که می31،  3151قاضی نعمان، «)مؤمنا اال و هو مسل،
 با عمو  و خصو  مطلق منطقی بهتر بیان کرد.

 ایمان: تساوی ذهنیت و کردار .2

خوار  هماون  آنکهبیش از  اما  صادق، مواهی، ایمان و اسال   محدود با تمایه
ایمـان   ( به تعریـف 11،  3118، متمرکه شود)ایهوتسو مؤمنبر تعریف کافر یا غیر 

 پردازد. می
توانـد باشـد؟ پاسـخ     دارای زه موهومی می ایمان از منرر اما  صادقاما به راستی 
 توان از البالی پاسخ اما  به نامه عبدالرکی، بن روح قصیر یافت. امـا   این سؤال را می

 و قرار بالسانهو االایمان » گوید: که از زیستی ایمان پرسش کرده است می اودر پاسخ 
تصمی، قلبـی و عمـل   ، ایمان اقرار نمودن به زبانیعنی « قلب و عمل باالرکانالفی  عقدٌ

ی دارد، به ه، پیوسته و ماننـد  یایمان ایهادهد:  سپس ادامه می یوارح است. به اعوا و
بالفاصله در ادامـه   اما  36.ر  به ه، پیوسته استای است که سقف و در و دیوا خانه

ای اسـت و   دهد که اسال  نیه ماننـد خانـه   دارد و ادامه می از موهو  اسال  نیه پرده برمی
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گاهی بنده مسلمان است پیش از آنکه مؤمن باشـد، پـس اسـال      .ای کور ه، مانند خانه
، 6،  3111حـویهی،  / ال11،  1،  3185)کلینـی،  .اسـت  پیش از ایمان و شری  آن

 303)  
است که دائمـاً در اکادیـت    عمل به ارکان ویژگی بارز ایمان از دیدگاه اما  صادق

، 3151/ قاضی نعمـان،  313،  3181ورزد.)عطاردی،  مربوط به ایمان، بر آن تأکید می
کننده به امر خـدا مـؤمن نامیـده     ( مطابق قول اما ، اقرارکننده به دین مسل، و عمل1 
با خوار  نیستی،، ذکر این نکتـه   ود، اگرزه در مقا  مقایسه میان آرای اما  صادقش می

بـه  خـوار   »الز  است که عمل در اندیشة کالمی خوار  نیه یایگـاهی بریسـته دارد   
عنــوان اولــین فرقــه رســمی سیاســی و کالمــی کــه در بســتری کــامالً اســالمی و نــه 

یمـان عملـی و کشـیدن شمشـیر در راه     ا ةدارای دو مشخصـ ، ناسیونالیستی رشد یافتند
  (56،  3151/ اشعری، 13،  3116وزن، اوله«)بودند. تحقق آن

و مرتکـب  ( 113ق،  3138دانسـتند)عوایی،   میآنان اعمال را یهء مکمله ایمان 
 او  خـار  و دربـار   ،باشـد  ایمان که به زع، آنان اسال  نیه مـی   گناه کبیره را از محدود

تـوان بـه یهـاد     ( این عمل که از آن می111ساختند.)همان،   یاری میرا کک، کافر 
که گوته شد، دربار  اثبات ایمان یا همـان اسـال     مطابق تعریف خاریی یاد کرد. آنانان

بـین دو موهـو     پییرد و به آن پیوند خورده است، در کالی که اما  صادق صورت می
ای قائل است و عمل بـه ارکـان را یـهء مکمـل ایمـان و       اسال  و ایمان تمایه بریسته
 35.داند اثبات ایمان را مستله  آن می

 های مؤمن در توصیواتی کـه  ، ویژگیتعریف و یایگاه ایمان از دیدگاه اما  صادق
بـه خـوبی روشـن     ،کنـد  روایـت مـی   محمد بن کو  خاریه به نقل از اما  صـادق 

از قول مریئـه رایـع    مردی از اما  صادق : شنید گوید محمد بن کو  می گردد می
 ،دانـی،  کنند کسی را که ما کـافر مـی   : مریئه استدالل میکه به کور و ایمان زنین پرسید
او را نهد خدا  ،انین مؤمن ه، زمانی که به ایمانش اقرار کردنهد خدا ه، کافر است هم

 که کوـر  ند؟ در صورتیگاه فرمود: زگونه این دو برابرآن اما  صادق 31.دانی، مؤمن می
ولـی ایمـان ادعـایی     ،او گواه و دلیلـی نخواهنـد   از، انکار و پس ازاست خداوند  انکار

 ،شـدند  یکـی است که یه با دلیل ثابت نشود و دلیل مؤمن، عمل و نیت اوست که اگر 
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قـول و عمـل ثابـت    بنده نهد خدا مؤمن است و کور به هر ی  از این سه یهت نیت، 
معتقد به یکی بودن عمـل یـا    بنابراین اما  صادق (51،  1 ، 3185)کلینی، شود. می

 .مریئه زنین نیست ةاندیش که در نیت است، درصورتی ذهنیت و با کردار
شیخ مویـد   ،مثال رایب ؛این مواهی، بعدها در بین متکلمان امامیه بسط بیشتری یافت

اهـل  » ها، مسلمان را میان آننیه با شرح معانی این دو موهو  و تمایه  اوائل المقاالتدر 
از خدا و رسول و پیامی که رسول ، نامیده و هنگا  بحث دربار  ایمان «و االقرار ةالاعرف

وس از عالمان همانین ابن طا (36،  3110.)شیخ موید، خدا آورده سخن گوته است
بـه   پر نووذ قرن هوت، نیه در پاسخ به قاضی عبدالجبار معتهلی که گوته بود: اگـر ایمـان  

کار زبـان و اکـوال   »گوید:  یابد، می زبان و یا قلب باشد، زیادی و کاستی در آن راه نمی
 (185  ،3180س، )ابن طاو38«پییرد. قلب نیه زیادی و کاستی می

 مفهومی متدرج ایمان: .3
بـر  ( 58،  3151از ابوکنیوه)اشعری،  مقاالترغ، دفاع سرسختانه اشعری در  علی

ایمان عبارت اسـت از اقـرار بـه زبـان، تصـدیق      به او  ی  وصیت منسوب  اساس ماد
 کـه شـود   درونی و معرفت به قلب است و در این قول، عمل به ارکـان مشـاهده نمـی   

ایمان تا کـدی ثابـت و ال متغیـر اسـت و گنـاه سـبب       »معنای ضمنی آن این است که 
 (Lalani, 2000, p. 85.«)شود توعیف یا آسیب رساندن به ایمان نمی

کند که طـی آن، عمـر بـن عثمـان شـمهی از       مقاالت ککایتی را نقل می اشعری در
پرسد: کیویت کک، کسی که خوردن گوشت خوک را بنا بـر امـر خـدا در     ابوکنیوه می

داند که آناه کرا  کـرده، گوشـتی اسـت کـه در پـیش او       داند ولی نمی کرا  می قرآن
پرسـش و پاسـخ   « اسـت  زنین کسی مـؤمن »دهد:  اند زیست؟ ابوکنیوه پاسخ می نهاده

پیـامبر   دانـد محمـد   کیویت کک، کسـی کـه مـی   »پرسد:  یابد تا آنکه عمر می ادامه می
ابوکنیوه در پاسخ زنین »شود؟  داند که او سیاه یا سوید است زه می خداست، ولی نمی

داند؛ بنابراین ابوکنیوه ایمان را خصلتی واکد انگاشته که افهونـی   کسی را نیه مؤمن می
هـای متوـاوت    مردمـان را ایمـان  »پییرد و موهو  مخالف آن این است که  ی نمیو کاست
 افهونـی و  امـا  صـادق   هدیـدگا  ایمـان از در کالی که بـر خـالف ایـن نرـر،     « نیست
  محـدود  ،در مرزبنـدی کـدود ایمـان    است. ایشان بوده و موهومی متدر پییر  کاستی
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سپس بـا ژرفکـاوی    ،دهکرتقسی،  کلی اسال  و یهئی ایمان  عمل فرد را به دو محدود
  :شود برای ایمان دریاتی از شدت و ضعف قائل می

به تحقیق ایمان ی  دریه باالتر از اسال  است و پرهیهگاری ی  دریـه بـاالتر از   »
ایمـان  »و « ایمان یـ  دریـه از اسـال  بـاالتر اسـت     »و « ایمان و ایمان را مراتبی است

، 3115.)الحراتـی،  «سـال  اقـرار اسـت و عمـل    عبارت است از اقرار، عمل و نیـت و ا 
 (111ـ181و  111 

امـا    :گویـد  مـی  وکنـد   تری ارائه می بندی دقیق صورت یابر یعوی به نقل از اما 
همانا ایمان برتر از اسال  و یقین برتر از ایمـان اسـت    ،به من فرمود: ای یعوی صادق

 (85،  1،  3185)کلینی، تر از یقین نیست. و زیهی گرامی
 و بر از دیدگاه اما کند.  متدر  بودن ایمان، موهو  توبه را نیه تا کدودی بریسته می

، شرط خـرو   شود ترسی، میتر از ایمان  که کدود اسال  کلی در کالی قرآنآیاتی از  ةپای
انجا  کبیـره و یـا صـغیره و     ،ایمان که بر اساس نمونه آن دارای دریاتی است  از محدود

اگرزه فرد هنگـا  خـرو  از   ( 303،  6،  3111.)الحویهی، به استشرط بازگشت تو
اقرار به وکدانیت خدا، مسلمان است و این موضوع در پاسـخ امـا     ةایمان هنوز به واسط

 (11،  1،  3185)کلینی، عبدالرکی، قصیر کامالً مشهود است. ةبه نام
ارائـه   ای امـا  صـادق  ه بندی نسبتاً دقیقی را از گوته صورت ،کافیکه کلینی در  زنان

ــی ــد م ــا  صــادق ،کن ــته    ام ــی آراس ــه فوــایل اخالق ــه مجموع ــل ب ــؤمن را در عم  م
ایمـان و یقـین   پییرفتن که در شدت و ضعف یا افهونی و کاستی افعال اخالقی  ؛سازد می

بـر اینکـه    کیدأت اسال  از ایمان و  با توکی  محدود کال اما  صادق . به هراستدخیل 
 بـرخالف مریئـه و  ( اسـت،  1  ،3151)قاضی نعمان، ضعف شدت و ایمان نیه دارای

ــت و   ــودن نی ــی ب ــه یک ــوار  ب ــوده و  خ ــل ب ــار قائ ــنهاد   رفت ــاوت را پیش ــی متو  راه
یقـین نامیـده    ؛ بنابراین، عمل مؤمنانه در باالترین دریة آن)که به تعبیر اما  صادقکند می
ة عل، امـا  کاصـل خواهـد    گیرد؛ شناختی که به واسط شود( در پرتو معرفت شکل می می

 شد. 

 معرفت و متعلق ایمان  .4
 کند کـه در  به نقل از عیسی بن سری روایت می کدیثی را ،اصول کافی کلینی در
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ـ     ،این روایت در ،گویاست توضیح مطلب ما بسیار فه، و  ةارتبـاط یـدی میـان نرری
 شـود.  دربار  ایمان مطـرح مـی  عل، اما  وتوضیحاتش  مبتنی بر 31امامت اما  صادق

 گوید به من ارکانی را می پرسد و ؤال میس ارکان اسال  از اما  صادق دربار  عیسی
از  امـا  صـادق   هـا دیـن، تبـاه گـردد.     صورت عمل نکردن بـه آن  معرفی کن که در

امامــت آل  و بــرد زکــات نــا  مــی و رســالت پیــامبر شــهادت بــه یکتــایی خــدا و
از امـا    عیسـی  یابـد و  ادامـه مـی   وتگـو گ افهایـد.  بدان می را امامان شیعی()محمد

بـا   اما  صـادق  برهانی را برای والیت یا امامت امامان شیعی ارائه کند. خواهد تا می
 آنـان  از خطاب قرار داده و ان رامؤمنخداوند  ،نکه در آ نساء سور  61 به آیة استناد

بـاب   در یـامبر به کـدیثی از پ  ،اطاعت کنند را اولواالمر و پیامبر و خدا خواهد می
که استقبال  سپس اما  برد. را نا  می خود و امامان قبل از کند شناخت اما  اشاره می

کک،  صورت نیاز به سخنش ادامه دهد. که در خواهد آنان می از، بیند می کاضران را
 بن علی که محمد گوید اما  می که ادامه دهد. خواهد می اما  بن اعور با اشتیاق از

شیعیان قبـل   ثری در شناساندن و معرفی اککا  اسالمی داشته است وؤم پدر  نقش
و ابـویعور بـود کـه     دانسـتند  کرا  را نمی اککا  کالل و مناس  کج و ،ابویعور از

گونـه اسـت کـه زمـین      امامت ایـن  امر دهد ادامه می اما  صادق باب عل، را گشود.
، مرگ یاهلیت مرده اسـت.)کلینی  به ،هرکه امامش را نشناسد و ماند اما  باقی نمی بی

3185 ، 1  ،61) 
ق ایمان غیب است و انسان مؤمن از رهگیر ایمان به غیب است توان گوت متعلَّ می

های شـیعی   ین نکته ناظر به بعد باطنی آموزها .پیماید را میکه مسیر کمال و تعالی خود 
علـ، بـه عنـوان یکـی از      بنابراین در اینجا موهو  ایمان مستله  معرفت یـا  ؛باشد نیه می

بـر اینکـه ایمـان یکـی از      کیـد تأ بـا  اما  صادق است. ایمان اما  صادق ةویوه نرری
ایمـان   دربار  تواوت اسال  و پاسخ به مردی که از او در ،های اسال  است ترین پایه مه،

خـدای   پرستشـی یـه   کـه شایسـتة  اسال  یعنی شهادت به این گوید: میکند،  پرسش می
رسول اوست، به یا آوردن نماز، دادن زکات، روزه وکج است  محمد ت ویگانه نیس

که ایمـان،   دهد ادامه می اما  صادق کنند. رعایت می که مرد  همین صورت ظاهری را
وابسـته بـه همـین     قبولی فـرایض دیگـر   شناخت امامت امامان شیعه است و معرفت و

 (65  همان،است.)
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ایمان با محوریت  مسئلهبا  امامت اما  صادق ةدر اینجا پیوندی یدی میان نرری
ایمـان مسـتله  عمـل     ةدریـ  بدین ترتیب که رسیدن بـه اعلـی  ، عل، اما  ویود دارد

ـ   عملی که بر ؛انه)اخالقی( استمؤمن علـ، امـا     ةواسـط ه مبنای اککا  کشف شـده ب
 است.

 گیری نتیجه
ـ ، ینـگ صـوین   ةدر بحبوکـ  ایمان که ابتدا توسط خوار  و مسئله ی یـافتن  در پ
منازعـات   ةپا بـه عرصـ   ،«شایستگی ککومت را دارد زه کسی»اینکه  دربار پاسخی 

تـرین   های مریئه به زودی بـه محـوری   رغ، اختالفات درونی گروه علی. کالمی نهاد
بعدها در کـال  اشـعری    رای کالمی متکلمان شیعی وآو در  تبدیل آنانمسئله فکری 

بنـدی   صـورت  کلمان شیعی بیش از هر زیه وامدارمت ،در این میان. پرورانده شد ...و
با تبیـین ویـوه مختلـف     اما  صادق .بودند ایمان مسئلهدر کل  اما  صادق یدید
، گشاید است می نیای دیگردمریئه متعلق به  نرر بر گره از دشواری که بنامسئله، این 

 . بودمتعلق به همین دنیا  ،مربوط باشد خرتآای که بیش از آنکه به  مسئله
 
 

 ها: نوشت پی
 ةالادینیالس اهل » به من فرمود: مده است که اما  صادقآاز قول ابان بن تغلب  ریال کشیدر . 3

در  ( همانین گوته شده که اما  صادق115،  3181، )طوسی«فانی اکب ان یروا فی شیعتنا مثل 
 (116)همان،  «ال اما و ال لقد اویع قلبی موت ابان. رحاه»مرگ ابان فرمود: 

دهـد؛ بـرای    های کالمی برخی از اککا  فقهی را بیشتر نشان مـی  هایی ویود دارد که ریشه نمونه .1
نمونه، مسئله تقدی، برادرزاده ابوینی بر عموی پدری در توریث که به مسئله استحقاق خالفت علـی  

 (111،  1ق،  3101گردد.)سید مرتوی،  باز می و منع آن از عباس عموی پیامبر
پس از مناظر  مـرد شـامی و هنگـامی کـه مـرد شـامی از او        در گهارشی آمده است اما  صادق .1

یا هشا  »فرماید:  کند و می خواهد که وی را از شیعیان خود بداند و آموز  دهد، رو به هشا  می می
لهـییل  ( همانین گوته شده است: ابوا115،  3181طوسی، «)ل . یاًمه فانی اکب ان یکون تلمیعلّ

ای را  در مناظره اگر از کسی واهمه داشت، فقط از او یعنی هشا  بود. مسعودی نیه مناظرات عدیـده 
 (13،  3151ها هشا  بر ابو الهییل فائق آمده است.)نعمانی،  نقل کرده که در آن
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به رو  کالمی شاگردان و دانش کالمی آنان باور داشت. در گهارشی آمده است در  اما  صادق .1
ان »فرمایـد:   کنـد و مـی   در وصف کمران بن اعین رو به طـرف منـاظره مـی    کی از مناظرات، اما ی

 ( 116، 3181طوسی، «)غلبت کمران فقد غلبتنی.
ها را بلند کردند... و علی را ندا دادند که ای پسر ع، محمد آیا  نویسد: مرد  شا  نیهه مسعودی می .6

اری از مرد  عراق این را بدیدنـد، گوتنـد کتـاب خـدا را     از هالک شدن مرد  باک نداری؟ وقتی بسی
 ( 111،  3،  3156پییری، و به صلح متمایل شدند.)مسعودی،  می

. یعقوبی و مسـعودی معتقدنـد زـون خـوار  بـه سـوی منطقـه کـرورا رفتنـد، کروریـه نامیـده            5
 ( 11تا،   / یعقوبی، بی111،  3شدند.)همان،  

کوفیان و بصریان و مصـریان علیـه عثمـان در قالـب انقالبـی بـا       زمانی که شور  شود  گوته می .1
فساد ستیهی و برپایی کق در مدینه لباس خالفت را از تن خلیوه مقتول ، عدالت ی هماونشعارهای

از دخالت در آناه به زعـ، آنـان فتنـه در امـت      از پیامبر سخنی با استناد بهای  ، عدهآورد به در می
برخی سـخنان  . گیاری کردند را پایهاریاء اولیه معتقدان به اندیشه  ةهست دوری یستند و ،اسال  بود

اعتنـایی   مبنی بر بـی  عبدال بن عمر و ابوموسی اشعریمتنویین آن روزگار عال، عربی اسالمی مانند 
 داد  تنـهل مـی   ،انـد  به سیاست آنان را تا کد زیادی به مرتبه کسانی کـه بـه وضـع مویـود دل بسـته     

 سیاسـی داشـته و پیـروان آن     ةریشـ  ،مـیهب مریئـه  »کنـد   کدرموت به خوبی اشاره میکه م آنانان
نان یلوگیری کنند و به یای آن وکدت برقـرار  اکوشیدند تا از پیدا شدن تورقه در صووف مسلم می

  (130،  3111)مکدرموت، «.سازند
از  ید: اما  صـادق گو ابومسروق مینیه روایت شده است.  کدیثی به این مومون از اما  صادق .8

گوـت: خـدا    .من دربار  اهل بصره پرسید که بر زه میهبی هستند، گوت،: مریئه، قدریـه و خـوار   
، 1،  3185)کلینـی،  «.مشرک را که به هیچ ویه خداپرسـت نیسـتند  و  های کافر ملت اینلعنت کند 

هـا و   ید، خـدا آن : با مریئه همنشین نشوکه کند همانین کلینی از قول فویل یسار نقل می (131 
 (110،  1.)همان،  کنند در هیچ زیه خدا را پرستش نمی ، زیراهای مشرکان را لعنت کند ملت

کـه   هـا  هبستری شـد تـا سـایر فرقـ    و  سنگین مریئه قرن نخست هجری را در بر گرفته بود ةسای .1
نگاه تاریخی بتـوان بـه   شاید با این  .در عال، اسال  رشد نمایند ،داند مریئه می امتدادرا  آنان اشعری

  .پی برد توسط اما  صادق آنانراز لعن مواعف 
 آنـان ترین مسئله فکـری   های مریئه به زودی به محوری رغ، اختالفات درونی گروه علی، ایمان. 30

الوـرق بـین   های منبعث از مریئـه را در   گیری گروه ، نقش و شکلبندی صورت، تبدیل شد. بغدادی
، مریئه به سه دسته قدریان معتهلی ،ایمان ارائه داده است. مطابق نرر بغدادیبر اساس کیویت  الورق

، 3168، )بغـدادی .شوند ی غیر از یبریه و قدریه تقسی، میگروه گروهی بر کیش یه، بن صووان و
 .دانـد  مریئه را زهـار دسـته مـی   ، بندی دیگری عبدالکری، شهرستانی نیه در صورت (361و  51 
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نویسان در پرتـو کـواد  و    و نحلبندی ملل  به هر کال اگرزه صورت (83،  3160، شهرستانی)
عنی تـأخیر  در دو اصل مورد اعتقاد مریئه ی ،اخبار مختلف به اشکال گوناگون صورت پییرفته است

کـه  ، ایمان و کمی و کاستی نپـییرفتن آن فرزندانش و تعریف خا  از  هنتیجدر در خالفت علی و 
همـان،  )هـیچ تناقوـی در کـار نیسـت     ،آیـد  رقه مریئه به شمار مـی عمومی فکری ف خصوصیاتاز 
ضمن اینکه اصل اول مورد اعتقاد تمامی فرق بوده و شاید همین ویژگی باعث شده اسـت   (381 

 را منبعث از مریئه به شمار آورد. آنانکه بغدادی 
اساس نرـر   بر .استنسبت ایمان و فسق از دیدگاه ابوبکر باقالنی متکل، اشعری نیه قابل تویه  .33
نی در بـاقال  .نیـه ویـود دارد   مـؤمن مسلمان فاسـق   ،ند و به همین دلیلا ایمان و فسق قابل یمع ،او

ـ   ماـ ـ به عقید ایمان زه، زراکه فسق او با ایمانش ضدیتی ندارد» دهد: تعلیل گوتار خویش ادامه می
ارتکـاب گنـاه ایـن     ،دیگر سوی خداوند و باور کردن و عقیده داشتن به اوست و از گاهی ازآهمان 

به سبب همان باوری که در اوسـت و بـا ارتکـاب     مؤمنبنابراین  ؛کند گاهی و این باور را نوی نمیآ
 (511،  3111، رود و مسلمان فاسق نه کافر است و نه مشرک.)بدوی گناه از میان نمی

 اره کـرد کـه بـه نـوعی ایـن      اشـ  قـرآن یاتی از آبندی به  توان در مقایسه با این دسته همانین می .31
ل   آسور 311ة آی؛ تواوت اسال  و ایمان  کجرات دربار  سور 31 ةکند)آی وری میآبندی را یاد دسته

 31آیـه   دربار  .مرز  در یهان دیگر(آ دربار طاها   سور 81 ةآی؛ پییری ایمان افهونی دربار عمران 
ترین آیـه در توـاوت موـاهی،    ه عنوان بارزتواسیر شیعه و سنی بکجرات باید گوت این آیه در   سور

 در این باره نگاه کنید به: .اسال  و ایمان یاد شده است
فرهنگ نشر : تهران، تصحیح سعیدی سیریانی، توسیر التواسیر، بادی(آـ ابوبکر عتیق نیشابوری)سور

 .1101 ، 1 ، 3183، نو
الـدکتور عبـدال بـن عبدالمحسـن      حقیـق ت، ثورأالدرّ المنثور فی التوسیر بالم، الدین ، یاللـ سیوطی

 .501،  31 ق، 3111، و االسالمیه ةالعربیمرکه البحو  و الدراسات : القاهره، الترکی

، هاش، رسـولی محالتـی   سید تصحیح، توسیر نور الثقلین، العروسی ةجاعبن  عبد علی، ـ الحویهی
 .300ق،  3136، ق،

 .681ق،  3138، تحقیق اکمد عبد، ریا ، ض التنهیلالکشاف عن کقائق غوامـ الهمخشری، یارال، 
، 30،  3111، التـرا  العربـی   ءداراالکیا: بیروت، مجمع البیان، فول بن کسن ابوعلی، ـ الطبرسی

 .3111 ،؛ همانین طبرسی، ق،315 
 گردانـی امـا  صـادق    دارد که نشان روی ویود به نقل از اما  صادق اصول کافی اکادیثی در .31

خـدا  ، گوید: خدا لعنت کند قدریه را می بنا به نقل کلینی اما  صادق خوار  است. مریئه و ازگروه
سـپس در پاسـخ بـه اینکـه     ، خدا لعنت کند مریئه را، خدا لعنت کند مریئه را، لعنت کند خوار  را

 گوینـد  زرا قدریه و خوار  را هر کدا  ی  بار لعنت کردی و مریئه را دو بار؟ فرمود: مریئـه مـی  
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، 3185، کلینـی )پس دامنشان تا روز قیامت به خون مـا آلـوده اسـت.    ،ندا مؤمن( شیعیان)کشندگان ما
 1  ،131) 

سـرزمین  )شهرهای مخالوان خـوار  دارالکوـر  ، سرزمین ینگ()از نرر خوار  یهان دارالحرب. 31
 ،شـود  مـی )سرزمین هجـرت( نامیـده   زندگی خوار  به دلیل تغییر مداو  دارالهجره  کوار( و محدود

ضمن آنکه اساسـًا از دیـدگاه آنـان، یهـان یایگـاه کـافران اسـت کـه البتـه منرـور مخالوـان آنـان             
 (68ـ11،  3151/ اشعری، 13،  3168بغدادی، .)است

خواهـد شـد، ایمـان بـا      گونه کـه ذکـر   عبارت تصمی، قلبی گویای ذهنیت یا نیت است و همان .36
اظهار آن فوایل، خود به معنـی شـرط صـدق ایمـان      بسیاری از فوایل اخالقی گره خورده است و

 .است
توان به دو نکته دست یافت: نخست تعریف ایمـان   می از اکادیث مختلف روایت شده از اما  .35

که بدان اشاره شد و دیگر آنکه ایمان ضمن آنکه با بسیاری از فوایل اخالقـی گـره خـورده اسـت،     
مان است مانند اکادیـث مـیکور ذیـل بـاب عالمـات      اظهار آن فوایل، خود به معنی شرط صدق ای

شیعتنا اهل الهدی و اهل التقی و اهل الخیـر و اهـل االیمـان و اهـل     »... المؤمن و اکادیثی هماون: 
فـی الـدین و    ةالمؤمن له قـو »... و « من عالمات المؤمن العل، بال و من... ثالثة»... و « الوتح و الرور

/ 161،  1،  3181و... )ر.ک: العطـاردی،  « و کـر  فـی فقـه و...    که  فی لین و ایمان فی یقین
 (131،  1،  3186همانین قهوینی، 

در  ،که ونسین  به خـوبی پـی بـرده اسـت     گانه مریئه نیه زنان دوازده های گروه  اختالف عمد. 31
رموت که مکـد  برداری، قهر، بی، و... در تعریف ایمان است و زنان گنجاندن مواهیمی هماون فرمان

شـود مگـر اینکـه از ایمـان خـود کـه        مرتکب گناه کبیره از مسلمان بودن خار  نمی ،گیرد نتیجه می
 (133،  3111)مکدرموت، دست بردارد. ،معرفت و اقرار به اصول اسال  است

س، ایمان مساوی با تصدیق است و او بر این باور اسـت کـه ایمـان عبـارت     . از دیدگاه ابن طاو38
داند ]ما یاء بـه  و هر زیهی که پیامبر تصدیق به آن را الهامی ب ه خداوند و پیامبراست از تصدیق ب

 (110،  3180س، النبی[.)ابن طاو
های ارزشی است که در اعـال  نرریـه امامـت     بایسته پیش در این باره باید گوت که اما  صادق. 31

واوت و متمـایه از آناـه تـا آن    ای مت با دقت کافی و استحکا  نرریه خود به کار بست. اما  صادق
بخشی به امامت شیعی به بار نشسـت و   روزگار مطرح شده بود، ابراز کرد. عمد  تال  او در هویت

یامعة شیعی زمان او و پس از ایشان موتخر به داشتن رهبری فراتر از ی  سیاسـتمدار برخـوردار از   
های ارزشی بود کـه   ت ویژگیمراتب معنوی هماون عل، لدنی شد. ن ، عل،، نور، عصمت و کج

در تدوین نرریه و البته تکمیل نرریه پدر  به کار بست. از این میان، عنصـر مـوروثی    اما  صادق
هـای   های پیشینی منجر به توـاوت  شد. این مؤلوه ن  پیش نیازی مه، برای سه مؤلوه دیگر تلقی می



 2931بهار و تابستان م، پنجم، شمار  نه، سال  پژوهي لنامه حديثصفدو    222

/ 11،  3118ر.ک: دفتـری،  ـ فقهی میاهب اسالمی باالخ  دو میهب شیعه و سـنی شـد.)   کالمی
Lalani, 2000, p.83) 
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3118. 

مشهد: بنیاد ، 3چکسین صابری، ة تریم ؛های کالمی در اسال  تاریخ اندیشه ؛نبدوی، عبدالرکم .30
 . 3111ستان قدس رضوی، آهای اسالمی  پژوهش

تهران: اشراقی، ، 1چیواد مشکور، ة محمدتریم ؛الورق بین الورق ؛بغدادی، ابومنصور عبدالقاهر .33
3168. 

 .3115، معارف نشر ق،:؛ نرریه ایمان در عرصه کال  و قرآن حسن؛م یوادی، .31

، تهران: مرکـه زـا  و نشـر سـازمان     کیات فکری و سیاسی امامان شیعه)ع(یعوریان، رسول،  .31
 .3151تبلیغات اسالمی، 

: تهـران  ؛عن آل الرسول تحف العقول ؛الحراتی، ابی محمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه .31
 .3115 ،انتشارات کتابای

هاش، رسولی محالتـی،   سید ؛ تصحیحتوسیر نورالثقلین ؛علی بن یمعه العروسی الحویهی، عبد .36
 .3111، سسه اسماعیلیانؤق،: م
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 .3118روز،  تهران: فرزان، 3چای،  فریدون بدره ؛ تریمةتاریخ اسماعیلیه ؛دفتری، فرهاد .35

 .ق3138 ،عبد، ریا  تحقیق اکمد ؛الکشاف عن کقائق غوامض التنهیل ؛زمخشری، یارال .31
تحقیـق الـدکتور عبـدال بـن عبدالمحسـن       ؛ثوردرالمنثور فی التوسیر بالمأ ؛الدین سیوطی، یالل .38

 .ق3111، و االسالمیه ةالعربیالترکی، القاهره: مرکه البحو  و الدراسات 
رضـا یاللـی   ة دکتر سـید محمد تریم؛ الملل و النحل ؛شهرستانی، ابوالوتح محمد بن عبدالکری، .31

 .  3160، یینی، تهران: اقبالنا

تعلیـق شـیخ    ؛اوائل المقاالت فی المیاهب و المختـارات  ؛بن محمد بن نعمان شیخ موید، محمد .10
 .3110 ،الداوری ةمکتباالسال  زنجانی، ق،: 

دکتر اکمد بهشتی، قـ،: انتشـارات    ةتریم ؛البیان توسیر مجمع  ؛کسنطبرسی، ابوعلی فول بن  .13
 .3111فراهانی، 

 . 3111الترا  العربی،  ءبیروت: داراالکیا ؛مجمع البیان ـــــــ ؛ـــــــــ .11
عـال،  ال عبدال بن عبدالمحسن الترکی، ریـا : دار  تحقیق ؛توسیر طبری ؛طبری، محمد بن یریر .11

 ق.3111، الکتب

، بیـروت: دار االکیـاء التـرا     8؛  التبیان فی توسیر القـرآن طوسی، ابی یعور محمد بن کسن؛  .11
 .  3181العربی، 

فرهنـگ   :تصحیح سعیدی سیریانی، تهـران  ؛توسیر التواسیر ؛بادی(، ابوبکرعتیق نیشابوری)سورآ .16
 .3183نشر نو، 

؛ تحقیـق و مقدمـه سـید عبـد الههـرا      الشافی فی االمامـه عل، الهدی، علی بن کسین الموسوی؛  .15
 ق.3101و النشر،  ةللطبع الصادق  ةمؤسسکسین، تهران: 

 .3181، تهران: نشر عطارد ؛الما  الصادقمسند ا ؛العطاردی، عهیهال .11
مشـهد:  ، 3چکمیدرضـا اژیـر،    ؛ تریمةمریئه و یهمیه در خراسان عصر اموی ؛عطوان، کسین .18

 .3180ستان قدس رضوی، آهای اسالمی  بنیاد پژوهش

 ق.3115، ریا : دارالوطن ؛الخوار  اول الورق فی تاریخ االسال  ؛العقل، ناصر بن عبدالکری، .11
: مدینـه  ؛منهـا  و موقـف االسـال    ةاال تقعدیالخوار  تاریخه، و اراوه،  ؛بن علی عوایی، غالب .10

 ق.3138 نا، بی

تهـران: مرکـه نشـر    ، 1چزیـر نرـر نصـرال پوریـوادی،      ؛فلسوه در یهان اسال  ؛فخری، ماید .13
 .3188دانشگاهی، 

: تهـران  عبدالمحمـد آیتـی،   ةتریمـ  ؛تاریخ فلسوه در یهـان اسـال    ؛خوری، کنا، الجر خلیلاالو .11
 .3111، علمی و فرهنگی
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، سـال  پژوهی کدیث؛ «های اما  صادق)ع( بر مباکث کالمی شیعه تأثیر آموزه»پور، محسن؛  قاس، .11
 .3181، بهار و تابستان 1دو ، شماره 

صـف بـن علـی علـی اصـغر      آ ؛ تحقیقدعائ، االسال  ؛قاضی نعمان، ابی کنیوه نعمان بن محمد .11
 . 3151، فیوی، قاهره: دارالمعارف

 .3186ق،: انصاریان،  ؛االما  الصادق موسو ة؛ قهوینی، سید محمدکاظ، .16

 .3185، آرا یهان: تهران، یالله تیآ یمهد دیس ةتریم ؛یاصول کاف ؛عقوبیبن  محمد، ینیکل .15
سسـه  ؤمیـا:   بـی هاشـ، ایهدپنـاه،    ةتریمـ  ؛مکتب در فرآیند تکامـل  ؛مدرسی طباطبایی، کسین .11

 .3111 ،وینرانتشاراتی دا
 .3156؛ تریمة ابوالقاس، پاینده، تهران: علمی و فرهنگی، مرو  الیهب، علی بن کسین؛ مسعودی .18

 .3151تهران: دارالکتب االسالمیه،  ؛توسیر نمونه ؛کار  شیرازی، ناصرم .11

 .3111، دانشگاه تهران :اکمد آرا ، تهران ةتریم ؛های کالمی شیخ موید اندیشه ؛مکدرموت، مارتین .10

دارالکتـب االسـالمیه،    :؛ تریمة اکمـد فهـری زنجـانی، تهـران    کتاب غیبت ،؛نعمانی، محمد بن ابراهی .13
3151. 

علمـی و   ة دکتـر محمـدیواد مشـکور، تهـران:    تریمـ  ؛فرق الشـیعه  ؛نوبختی، کسن بن موسی .11
 .3153 ،فرهنگی

رضـا افتخـارزاده، قـ،: دفتـر نشـر معـارف       ؛ تریمـة محمود شیعه و خـوار   ؛وزن، یولیوساوله .11
   .3116، اسالمی

 .3181 ،محمدتقی اکبری، ق،: ادیان ؛ تریمةتشیع ؛هاینس هال،، .11
یتی، تهران: بنگاه تریمه و آدکتر محمد ابراهی،  ؛ تریمةتاریخ یعقوبی ؛یعقوبی، اکمد بن واضح .16
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