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  در آمدپيش 
 

 که خواسته اند  ايرانی توسط دوست بزرگوار و فرهيخته ای٢۵۴٣) عربی (١٣٨٣اين کتاب در نوروز سال 
من آنرا به عنوان هديه ای .  از زبان انگليسی به پارسی برگردانده شد ک نمايش داده شود-نامشان فقط با ج

 . روزی دريافت کردمنو
 

 خواندن گمان داشتم ولی چون  بودبرگی با خط بسيار زيبائی توسط اين شخص نوشته شده ۵٠ اين کتابچه 
سان نباشد آشنائی ندارند آ اين شيوه نگارش ايشان برای گروهی از جوانان ايرانی که با  شکسته و زيبایخط

توضيحاتی که در زير نويس ها آمده .  منتشر می کنمدر اينترنتآنرا بصورت تايپ شده برای آگاهی همگان 
 . است از من است مگر در هر مورد توضيح الزم داده شده باشد

  
 : ميتوان نفوذ اسالم در ايران را بشکل زير خالصه کرد

 
 اسالم برای مردم عربستان .ه است شدبه ايرانيان تحميلاسالم در ايران زاده نشده بلکه به زور شمشير

 سوره های پياپی در قرآن تائيد بر اين  است که در .شده و ارتباطی با ساير مردمان در جهان نداردآورده 
 . جای جای قرآن ديده می شود

 .هر پيامبری را فقط برای قومی فرستاديم که به زباِن آن قوم سخن گويد :۴، آيه ١۴سوره ابراهيم

و ساکنينش را ) مکه(قریالام    بتو وحی کرديم تاچنين قرآنی را به زباِن عربی :٧، آيه ۴٢سوره شوری  
 .بيم دهی 

 در حاليکه قسمت بزرگی از تمدن باستان برجای ماند ولی خارج کردن تمدن کهن به دليل اشتباه بسياری از 
. ايرانيان، نويسنده، شاعر، متفکر و فرماندهان و شاهان بی لياقت در سرلوحه نفوذ دادن اسالم قرار گرفت

 که ريشه ای نداشت انيان پس از بازشناسی موقعيت نو به موج سواری سياسی و تمدنی محدود شدنقش اير
 ولی ايرانيان در ه خليفه گری را به ايرانيان نسبت دهندگرچه بسيار فعاليت شد. و برای مردمان ديگری بود

زمانی که قدرت خليفه در.  سال ادامه يافت١٠٠٠اين ماجرا حدود . ايجاد خليفه گری اسالمی دست نداشتند
 سال قبل در ايران ۴٠٠ شيعيگری از حدود  اسالم بنام ازشقه ای نو، گری اسالمی به سستی گراييده بود

 . شدآغاز

رمز پايداری تمدن ايرانی پس از شکست بزرگ از تازيان در عمق و ريشه تمدن ايرانی در سرزمين مادری 
هر يک بايستی . له تمدن به سوسو مبدل شده و خاموش شود اين شعدايرانيان نبايستی بگذارن. نهفته است

به فردوسی آگاه و ميهن دوستی مبدل گردند تا کاخ تمدن ايرانی همواره پا برجا بماند و شکوه آن جاودان 
 . ميافريندشکوفائی ، زماندر "تمدن" و "فلسفه وجود"امتداد يک . شود

 
 آنگاه کم ، مبدل شودآرمانگرائیرپا نگاه داشتن تمدن به  که اين ميهن دوستی و بهنگامی بروز می کندخطر 

 .گندابی ايجاد می گرددکم چرخه زمان متوقف می شود و به مرور 
 

ينده نگری و درنظر آعقل، درايت، خردگرايی در حوزه زندگی جمعی يعنی ساخت مديريت جامعه بر مبنای 
ملی گرايی حرکت موزون و پوينده . نمی شودملی گرايی فقط در باستان گرايی خالصه . گرفتن چرخه زمان

 .بر بستر فرهنگ نياکان است
 

 نطفه تا بسته شدن همگانی حتی پيش ازپذيرفته شدهيک فرهنگ همگانی وقتی ظاهر می شود که فرهنگ 
 آن است فرهنگ پويندگی .  پوينده و پاينده باقی بماند،گور در عين درست بودنش به قدرت اجتماعی بيافزايد

واپسگرائی هنگامی رخ ميدهد که .  با هر پديده نوئی نو شودبرابریدر  اده های موجود و زنده مردمان دکه
 . فاصله پيدا می کندپذيرفته شده همگانیآگاهی و فهم مردم جامعه از زمان 

 
  بستگی آنها با داده های نو)مدرن شدن( و نو شدن  برابری وکنکاشبا) ملت(زنده بودن يک گروه از مردم 

هنگامی زنده است که تحت تاثير ديگر عوامل خارجی قرار نگيرد و فرهنگ و پويش " ملت"مستقيم دارد، 
  و جنگ باانقالب وقتی رخ ميدهد که مردم تحت تاثير عوامل خارجی به چالش .اجتماعی را همراهی کند
 .فرهنگ پوينده خود بروند
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 "حيواناتگله " به سوره  در انگليسیآن در سوره انعام کهنکته ای که در اينجا قابل يادآوری ميدانم اينکه قر
 : ترجمه شده و ششمين سوره قرآن می باشد صراحتا می گويد

 
 ِانَّ اّلـذيَن َفـرَّقـُوا ديَنُهـم َوکانوا ِشـَيعًا َلسَت ِمنـُهم فی َشـیًٌ ِانّمـا َامـُرُهـم ِاَلی اِهللا ّثـمَ -١۵٩  آيه- االنعـام سـوره
ُهـم ِبمـا کانوا َيفَعـلوَنُيَنبُِّئ  

 
[6.159] Surely they who divided their religion into parts and became sects, you 
have no concern with them; their affair is only with Allah, then He will inform 
them of what they did. 

 
به پاره ها و جزء های مختلف تقسيم می کنند و از آن فرقه مسلما، کسانی که دين خود را  - ١۵٩سوره انعام

و مسلک و دسته بدست می آيد، شما با آنها بستگی نداريد، امر آنها با خدا است، سپس، او آنها را از همه 
 . اعمالشان آگاه خواهد ساخت

 
اجزائ کوچکتری مفهوم روشن اين آيه اين است که دين اسالم قابل تفکيک نيست و کسانی که دين را به 
ولی در مطالعه اين . تقسيم کنند و فرقه هائی از آن بوجود آورند مسلمان نيستند خدا با آنها مقابله خواهد کرد

نگارش در خواهيم يافت تا چه اندازه اسالم به بيراهه رفته و چقدر از نا آگاهی مردم در مورد آيه های قرآن 
 .  سوء استفاده شده است

 
 :  آمده است۵۴ و ۵٣، ۵٢آيه های  المومنونهمچنين در سوره 

 
    )۵٢( َو ِانَّ هِذِه ُاّمُتُکم ُامًة واِحَدًة و َانَا َربُُّکم َفاتَّقون  )٢٣(سوره المؤمنون 

 .اين مردم همه يکدين و متفق الکلمه امت شما پيامبران خدايند ومن يگانه خدای شما هستم پس از من بترسيد
 

   )۵٣( َبيَنُهم ُزُبرًاُکلُّ ِحزٍب بما َلَديِهم َفِرحون َفَتَقطَّعوا َامَرُهم
آنگاه مردم امر دين خود را پاره پاره کرده و در آيين فرقه فرقه شدندو هرگروهی به آنچه خود پسنديدند دل 

 . خوش کردند 
   )۵۴ ( َفَذرُهم فی َغمَر ِتِهم حّتی حين

 . برند تا زمانی معين پس بگذار که اين بی خبران در جهل و غفلت خود بسر
 

حاج ميرزا حسن صفيعليشاه که خود شيعی و از اجّلٌه دراويش است در تفسير منظوم خود وقتی به اينجا ميرسد 
 :توقف ميکند و چنين سربسته و بدون تفسير از موضوع ميگذرد

. . . . . . . 
 ر زمانـــــ خود در هاره بينـاره پـــــ پ         انـــس نمودند امر دين را مردمـــــــپ
 رگمانش آنچه هست او را، نکوستـــب          تــــاد هر قومی بدانچه نزد اوســــش
 روش آيند برمن خاص و عامــــــ در خ         رح اين معنی نويسم گر تمامــــــــــش
 يد نسبقرشان باـــه شرع و فــــــ که ب         ضبـــــق و دستارم بدّرند از غــــــدل
 الم آييم بازـــفسير کـــــــــوی تــــــــ س         اشد نهان در پرده رازــس ِبه َار بــــپ

. . . . . . . 
 

د روشن خواهد شد که نويسنده اصلی که يک ايرانی و باحتمال بعدا به مدر روند آگاهی که بدست خواهد آ
ام داده است درصورتيکه ديپاچه نوشته شده توسط دين بهائی گرويده است اين تحقيق را با نيت خاصی انج

 و  علی پروفسور بوزانی خالف آنرا توصيف می کند، در روند آگاهی متوجه خواهيم شد که نيت بزرگ نمائی
بوده  مورد نظر امام دوازدهم با نيتی که به پيدايش بهائيگری پيوند می يابد بعداز شقه و فرقه شدن اسالم 

بهترين کسی که شيعيگری و . مورد بهائی گری در آخر نوشتار توجه فرمائيد به نوشتاری در .است
 .  احمد کسروی استدبهائيگری را مورد تحقيق قرار داده است زنده يا

 
توجه خواهند داشت فرقه هائی که در اين نوشتار به آنها اشاره شده تماما فرقه هائی هستند که از تشيع جدا 

 .  از به جستجو در مورد فرقه های جدا شده از شاخه تسنن خواهد داشتخواننده کاوشگر ني. شده اند
 
 ) ک –ح ( 

  ٢٥٤٥ارديبهشت 
  ٢٠٠٦مه 
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 ديباچه
 
 

کار آموزی و پژوهش های من مانند اغلب اسالم شناسان غربی . سانی نيستآمعرفی چنين کتابی کار 
با وجود اين کتاب . اصلی من خارج استوی تسنن تمرکز يافته، بنابراين تشيع از حيطه مطالعات ربر

حاضر چنان محققانه تهيه و بصورت کامال علمی نوشته شده است که در آن جائی برای طرف گيری 
 . های معمول و مشهود در اکثر اين نوع کتاب ها ديده نمی شود

 
ر گذشته حاليه در بررسی مسئله اختالف ميان سنی و شيعه عالقمندی زيادی پيدا شده و من اغلب د

اين موضوع را با شاگردان خود در بخش مطالعات اسالمی دانشکده ادبيات دانشگاه ُرم بحث کرده ام 
 موامروزه نيز مسئله مزبور در تلويزيون و روزنامه ها غالبا پيش کشيده می شود و بسياری از مرد

انقالب اسالمی ايران ه اگر اين آشنائی در نتيج.  شوندسنن و تشيع آشنا میتاينک با اختالف ميان 
معذالک متاسفانه عرضه کردن اين موضوع غالبا گمراه کننده و از . باشد بايد از خمينی تشکر کرد

روزنامه نگارانی پيدا می شوند که تشيع را به انقالبی ترين صورت اسالم . روی کم اطالعی است
شيع يک سير تکاملی است و  اين حقيقت پيش کشيده که رشد تبردکتر مومن داليلی . نسبت می دهند

 . در عين حال صورت انقالبی آن را نيز نشان داده است
 

اين کتاب حقيقت تشيع را روشن کرده است و ميتوان تعريف های آن را بهترين تعريف های موجود 
اگر چه مولف بر تشيع دوازده امامی که اکثر . از اختالفات ياد شده ميان تسنن و تشيع در نظر گرفت

کال ديگر تشيع مثل اسماعيليه و غـُالت را َاشن هستند تکيه کرده است ولی آايران امروز پيرو مردم 
بعضی نويسندگان در . حتی فصلی در باب تصوف و عرفان نيز گشوده است. نيز تعريف می کند

 برای تصوف می تشيع محيط مناسبتریسالهای اخير بيش از اندازه به اين عقيده متمايل شده اند که 
باشد ولی حقيت اينستکه تصوف در دوران اوليه خود بيشتر از سوی سنی ها اقبال می يافت و تا 

 . نها ادامه داشته و شيوع بيشتری داردآامروز نيز اين تمايل ميان 
 

بطور خالصه اين کتاب نسبت به معرفی تشيع بصورت روشن تر و کامل تر و نماياندن اختالف آن با 
ميتوان آن را بهر کسی که بخواهد درک بهتری از اين مسائل داشته باشد . دتسنن سهم عمده ای دار

 . توصيه کرد
 
 

  بوزانیوالساندرپروفسور 
  ١٩٨۵مارس رئيس بخش مطالعات اسالمی، دانشگاه ُرم
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 پيشگفتار
 

ه تسنن بوده و در باره اسالم در مغرب زمين نوشته شده است مربوط باکثر کتاب هائی که 
مطلب فوق با توجه به اين . وردن اهميت شيعه اسالمی استآمتمايل به ناديده انگاشتن ياپائين 

واقعيت که تسنن از معتقدات اکثر مسلمانان و مذهب اکثر کشور های شرق ميانه و آفريقای 
وه اسالمی با وجود اين شيعه ها بعد از سنی ها بزرگترين گر. شمالی می باشد جای تعجب ندارد

رين و لبنان ــــرا در جهان و بزرگترين گروه دينی را در چند کشور از قبيل ايران، عراق و بح
و ) پارس(در چند کشور ديگر نيز مثل هندوپاکستان و کشور های خليج . کيل می دهندــــــتش

 . روسيه اجتماعات مهم شيعی وجود دارد
 

ر شمال يمن و پيروان فرقه اسماعيليه در هندوستان ديه منشعب از تشيع اکثرا ديپيروان فرقه ز
 .  آفريقای شرقی هستند وو پاکستان

 
جائيکه منابع نفتی قابل توجهی در منطقه شيعه (افزايش اهميت اقتصادی منطقه خليج پارس 

همزمان با آن انقالب . عالقه غرب را مجددا به اين منطقه جلب کرده است) نشين وجود دارد
اعث شده است که کشور های بسياری به اهميت منطقه پی برده و درک عميق تری اخير ايران ب

در اين کتاب کوشش کرده ام که شيعه اسالمی را بصورت . ن داشته باشندآاز وضع سرپوشيده 
 را روی ء اتکاهقطواننده را از تسنن نديده گرفته وناطالعات خ. کلی بخواننده غربی بشناسانم

از . يعه اسالمی بيش از همه با تسنن اختالف پيدا می کند قرار داده امتشريح قسمت هائی که ش
بهمين علت . معنای امامت، امام دوازدهم و غيره) ص(آنجمله است مسئله جانشيينی محمد 

در . خواننده ممکن است تصور کند که اين دو گروه از نظر اسالم بسيار از هم دور می باشند
زندگانی او در اسالم و همينطور در جزئيات تاريخی ) ص(حمد موضوع مقام و مرکزيت پيامبر م

ه و بيشتر اصول دينی در پيروی از شعائر دينی روزمّر. عه وجود ندارداختالفی ميان سنی و شي
 . سترده استگف اساسی باهم ندارند و در موضوع الهيات توافقشان النيز اخت

 
يد ينی و شيعه را توضيح داده و تافصل اول اين کتاب مواضع وسيع مورد موافقت ميان س

خواننده ای که آگاهی کامل از اسالم دارد ميتواند اين فصل را نخوانده بگذرد و آنهائيکه . ميکند
مايلند اطالعات دقيق تری نسبت به مواضع مورد موافقت بدست آورند ميتوانند به کتاب های 

 .ديگری که در باره اسالم نوشته شده است مراجعه کنند
 
رض از تدوين اين کتاب نشان دادن نقد و بررسيهای معاصر درباره تشيع و هم آداب و رسوم غ

 . ديرينه ايست که شيعيان وابسته آن هستند
 

.  در باره تاريخ اوليه آن بعمل آورده اندای جالبی در شيعه اسالمی، خصوصًاناقدان علمی برسيه
 بوده ولی لبی شده وگرچه برای فضال جاينه شيعراين بررسيها اسباب شک در آداب و رسوم دي

شيعيان . هيچ اثری روی شيعه اسالمی و رهبران دينی شيعه و عامه شيعيان نداشته است
 غربی در اينکه چه چيزی در حق دينشان نوشته اند ندارند و در واقع اکثر یه علمابتوجهی 

 اين در اين کتاب نتيجه تحقيقات بنا بر. آنها علت انجام چنين تحقيقاتی را با ترديد تلقی می کنند
داب و رسوم تاريخی شيعه بيان گردد آمعاصر شرح داده شده و همينطور سعی شده است که 
 که در اعياد و عزا داری  و همين استچون برای شيعيان واقعيت دين همين مطلب اخير است

 را درک کند توجه  شيعه اسالمیکسيکه بخواهد لذا. ت آنها را بر می انگيزداهای بزرگ احساس
برای مثال در فصل چهارم شرحی از تاريخ اوليه . داب و رسوم مهم تر و مناسب تر استاين به ا

شيعه از قول محققان معاصر ديده می شود ولی در فصل سوم همان دوران مورد بررسی قرار 
نان جای گرفته و روايات مربوط به زندگانی امامان شيعه خصوصا واقعه کربال بيان شده که چ

 . و اهميت آن چندان فوق العاده هم نيستاست مهمی را در تاريخ و اذهان شيعه گرفته 
 

دی را مرتبا روشن ميکند يا راههای جديدی را نسبت به يانجام بررسی ها البته حقايق جد
خواننده توجه خواهد داشت که برای حفظ . مده است نشان می دهدآموضوعاتی که در اين کتاب 

يز شده ام گ نقطه نظر بحث انينخواندنی اين کتاب بعضی اوقات مجبور به بررسی چند مقدمٌه
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بعضی از خوانندگان متوجه .  ارائه داده امرا بعنوان حقيقت قابل قبولويکی از نقطه نظرات 
خواهند شد که من سير تکاملی تشيع را بعنوان تاريخ عقايد نشان داده و وارد مباحث اجتماعی 

يکی اينکه : به دو لحاظ.  در تکوين اين تکامل احتماال اثر داشته است نشده امو اقتصادی که
ندازه حجيم ميکرد و ديگر اينکه برای ادوار مختلف تاريخ شيعه تحقيق و اکتاب را بيش از 

 . تفحص بسياری بايد انجام ميگرفت تا ميشد نظر قابل اطمينانی را ارائه داد
 

ب تصميم گيری در انتخاب اسم برای اين فرقه اسالمی بود چون يکی از مسائل در تدوين اين کتا
از دين برگشته " (یرافض"سنی ها اغلب بنام خفت آور : آن را به اسامی مختلف می خوانند

ی شيعه است که در مورد اين فرقه منحصر به مکتب فقه" جعفری"نام  . می خوانند) مرتد
ز قديم در لبنان آن را ا. ما و سنی ها علی الخصوص بوسيله عل،عموما استعمال می شود

نامی . خوانده ميشود" قزلباش"ه و در افغانستان و هندوستان بنام گفت) جمع متآوله" (متوالی"
در ميان " اماميه"گرچه . است" امامی"که در ميان محققين غربی مورد استفاده می باشد 

مضافا بر . ف اين اسم زياد نيستاعراب شيعی رواج دارد ولی در ميان ايرانيان و هندی ها مصر
شايد دقيق ترين اسمی که موردقبول اکثريت . اينکه مفهوم اسماعيليه هم در آن مستتر است

شيعه اغلب خود را . فاده شده استستـلذا در اين کتاب از اين اسم ا. باشد" اثنی عشری"است 
در اين کتاب هدف از . دمی گوين" العامه"نها را آميخوانند در برابر سنی ها که " الخاصه"

اگر به  .ری است که اکثر شيعيان پيرو آنندمصرف شيعه اسالمی همان مکتب اصولی اثنی عش
 . معنای ديگری بيايد در جای خود به آن اشاره خواهد شد

 
. خواننده يادداشت هائی در فرقه های مختلف شيعه اسالمی در نيمه دوم فصل سوم خواهد يافت

 . يف ساير مکاتب موجود در شيعه اثنی عشری داده شده استدر فصل دوازدهم تعر
 

  است)ص(در متن کتاب تعدادی از اصطالحات اسالمی آورده شده از قبيل پيامبر که محمد 
وساير کلمات که مصرف زياد دارد از قبيل علما و مجاهد و غيره که تعريف آنها در فهرست 

 کال حذف –پارسی زبان مورد استفاده نيست فهرست معانی برای خواننده {.تمعانی آمده اس
  } مترجم– گرديد
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 فصل اول
 

 و تاريخ اسالم در آغاز) ص(زندگانی محمد
 
 

و شرح کوتاهی از تاريخ اسالم در آغاز و ) ص( تشيع گفته شده که عموما شامل بررسی زندگانی محمدردراين فصل زمينه ظهو
 وصياتآنچه مربوط به خص. نی و شيعه استن می باشد که مورد موافقت سآم قرهمچنين شرح بعضی اصول پايه ای از تعالي

 .  و تعاليم شيعه است در فصول بعد خواهد آمدتاريخی
 

  .ظهور محمد و ديانت اسالم را بايد در زمينه شبه جزيره عربستان در قرن هفتم ميالدی مالحظه نمود
 

وابستگی هر فرد در وحله اول به قبيله ويا . شينی به قبايلی منقسم شده بودندمردم عربستان چه در حالت بيابانگردی و چه شهر ن
شرافت و ازدواج و مقام اجتماعی و دوستی همه بوسيله قبيله و مقام شخص در قبيله مشخص . به خاندانی در داخل آن قبيله بود

ن شرافت قبيله ای در گرو انتقام يا آداشت که در قبايل اغلب باهم در جنگ بودند اين جنگ ها بعضا نسل در نسل ادامه . ميگرديد
اگر . مسلح شدن و جنگيدن برای قبيله بزرگترين عالمت شرافت برای مردان بحساب می آمد. در اين کشتار ها بود) ديه(خون بها 

نصورت زندگی او بخطر کسی به قبيله ای نيرومند تعلق نداشت الزم می شد که حمايت قبيله نيرومند ديگری را کسب کند، در غير اي
اکثر ساکنين شبه جزيره به دامداری يا کشاورزی اشتغال .   ديگر در برابر دشمن متحد می شد ایبعضا قبيله ای با قبيله. می افتاد
يک عامل مهم اقتصادی وجود شاهراه . آنها اکثرا اعراب بدوی بيابانگردی بودند ويا ساکنان شهر که تعدادشان کم بود. داشتند
 . را بهم متصل ميساخت) روم شرقی( غربی شبه جزيره بود که هندوستان و سوريه و بيزانتين ٌهرگانی در کنارباز
 

مسيحيت و يهود هم تا حدودی به شبه جزيره .  اکثر قبايل اعتقادات دينی ابتدائی و خدايانی بصورت اصنام از سنگ و چوب داشتند
 . جود داشت قبيله يهودی وينرسوخ کرده بود و در آن چند

 
معموال در اوقاتی از سال قبايل در داخل . در ميان قبائل عرب جاهای مقدسی وجود داشت و در اطراف هرکدام حرمی قرار گرفته بود

. ن اعياد مربوط به آن مکان مقدس را جشن می گرفتند و اختالفات خود را کنار می گذاشتندآحرم جمع می شدند و برای مدتی در 
ای انجام امور بازرگانی و فعاليت های فرهنگی از قبيل شعر خوانی و مذاکرات صلح مغتنم بود لذا کليد داران اين اين جشن ها بر

يکی از جا های مقدس در . امکنه مقدس اشخاص مهمی بودند که از آنها در ميانجيگری در اختالفات خونی استفاده می شد
. از قبائل شد و هر سال جشنی در عکاظ نزديک مکه انجام ميگرديدم بسياری کعبه محل نگهداری اصنا. عربستان کعبه در مکه بود

  جد اعالی او بنام  ِقــُصی که گفته اند کعبه را از کليد داران قبلی اش  ١خود از خانواده ای بود که کليد دار کعبه بودند ) ص(محمد 
وظيفه .  مهمترين خانواده در ميان قريش نموده است قريش را مهمترين قبايل در مکه و خانواده اش را خودگرفته و قبيله

پسران و نوادگان ِقــُصی نفوذ .  ت غذا و آبرسانی به زايرين که به آنجا می آمدند بعهده خانواده او بودينگاهداری از کعبه ومسئول
ه يمن در جنوب جهت معامله آنها دو کوچ بازرگانی را بوجود آوردند يکی در زمستان ب. خانواده خود را در مکه توسعه دادند

اجناسی که کشتی ها با استفاده از باد های موسمی از هندوستان می آوردند و ديگری در تابستان بطرف شمال جهت انجام معامالت 
نها برای انجام اين منظور الزم بود معاهداتی با ساير قبائل بين راه ببندند چون مجبور به گذشتن از خاک آ. با سوريه و بيزانتين

 . اين ترتيب کار بمقدار زيادی اهميت مکه را بعنوان هسته مرکزی راه بازرگانی باال برد. بودند
 

با وجود داشتن ) ص(خانواده خود محمد . مکه يکی از مراکز مهم قدرت وپايگاه نيروی قبيله قريش بود) ص(قبل از والدت محمد 
 . ــه و مخزوم باخت ديگری در داخل قبيله قريش مثل ُآمّي هایادهامتيازات اجدادی، بيشتر نفوذ و قدرت خود را به خانو

 
 يافت و او مادرش را هم در شش سالگی پدرش چند ماه قبل از تولد اووفات. شد ميالدی در مکه متولد ۵٧٠ در سال )ص (محمد

 به )ص (محمد. ق را لبيک گفت سال بعد پدر بزرگش نيز دعوت حضانت پدر بزرگش قرار دادند ولی دواو را زير ح. از دست داد
 ی نه تنها پسر عمو)ع (به اين ترتيب علی. و رئيس خانواده بنو هاشم بود) ع( که پدر علی خانواده عمويش ابوطالب سپرده شد

 .  اگرچه اختالف سنی زيادی باهم داشتندبود برادر ناتنی او نيز بحساب آمد )ص (محمد
 

او در کار های تجارتخانه عمويش کمک کرد ولی . ای طبيعتی فکور معروف گرديد بزرگ شد و به درستکاری و دار)ص (محمد
 را در امور تجاريش )ص (بعد ها زن بيوه ای بنام خديجه محمد. خانواده عمويش از لحاظ مالی ضعيف بود و ضعيفتر می شد

تا زمانی که . ه عقد خود در آورد سال از خودش بزرگتر بود ب١۵ ساله بود خديجه را که ٢۵ )ص (وقتی محمد. استخدام کرد
. از آنها هفت فرزند بوجود آمد ولی تنها چهار دختر به سن رشد رسيدند.  داشت با زن ديگری ازدواج نکرد خودخديجه را در عقد
 ٢. زندگی ميکردند) زيد ابن حارثه(زيد  وفرزند خوانده اش غالمی آزاد شده بنام )ع ( پسر عمويش علی)ص (در خانه محمد

                                                 
محمد و خانواده اش بت پرست هستند و .  است خواننده گرامی توجه دارد که اين دوران پيش از اسالم است و هنوز محمد ادعای پيامبری ننموده-١

 )ک-ح.. (عمويش خانه دار کعبه و نگاهدارنده  بت ها
) ص( طبق اسنادی که اخيرا در يمن بدست آمده و کتاب های تحقيقی که نوشته شده وبررسی وضع زنان ديگر محمد معلوم می شود که محمد -٢

 زيد ابن حارثه بود که مي توانست طبق زندگی ميکرد و جزو محارم بحساب ميآمده محمد بوده و چون تنها کسی که در خان) ابتر(بدون نطفه 
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خودش حکايت می کند که ) ص( محمد .که اولين وحی برايش نازل شد)  ميالدی۶١٠( می گذشت )ص (چهل سال از عمر محمد

معمول اينکار را می کرد جبرئيل بر او نازل شد و سه بار ب را نزديک مکه مشغول تفکر بود همانطوريکه برحسروزی در کوه حـــّ
 )ص (محمد» ...بخوان بنام خدايت که انسان را از خون بسته خلق کرد«: نازل گرديد" العلق"آنوقت سوره . دستور داد که بخواند

که ) ع(پسر عمويش علی . او را دلداری داد و او اولين کسی بود که ايمان آورداز وحشت اين وحی بخانه اش فرار کرد و خديجه 
 اولين کسيکه )ص (بيرون از خانواده محمد. ن آوردوسپس زيد سومين کسی بود که ايمايا ده سال بيشتر نداشت دومين فرد نه 

 را گرفتند ولی جزئيات تعداد پيروان اش که به او ايمان )ص (عده ای از ديگران دور محمددر اين وقت   . ايمان آورد ابوبکر بود
ر مجمع خانوادگی يکبار د.  دعوت خود را ابالغ نمايد)ص (پس از چهار سال زمان آن رسيد که محمد. آوردند در دست نيست

ماموريت خود را ابالغ کرده و از مردم خواست تا از بت پرستی ) ص(هاشمی ويک بار در مجمع عمومی بر باالی کوه صفا محمد 
اين دعوت با مخالفت شديد نجبای مکه روبرو شد بدليلی که دست برداری از بت پرستی  . خدای يگانه ايمان آورندبدست برداشته و 
ا بعنوان مرکز اصلی بت پرستی در عربستان بخطر می انداخت و باعث نابودی مکه بعنوان يک مرکز تجاری می موقعيت کعبه ر

 . شد
 

بعضی از آنها عضوخانواده های قدرتمند . اکثرا جوانانی بودند که در اجتماع اثر نفوذی نداشتند) ص(در مراحل اوليه پيروان محمد 
 نجبا برعليه پيامبر جديد متحد شدند و متما. بقيه را غالمان تشکيل ميدادند. ن مطلب نبودندبوده ولی بعلت جوانی قادر به قبوالند

 را از مرگ حتمی نجات داد درحاليکه چندين تن از پيروانش مورد شکنجه و توهين قرار )ص (اين حمايت ابوطالب بود که محمد
بسيار ساده دينی را ابالغ کرده باشد بدينقرار که خدا يکی  يک اصل )ص (در اين برهه از زمان بنظر می رسد که محمد. گرفتند

فرستاده اوست و بت پرستی وساير اعمال زشت از قبيل زنده بگور کردن دختر ها ممنوع ميباشد و اينکه ) ص(است و محمد 
 . هرکس بايد افکار واعمال خود را پاک کرده و آماده روز جزا باشد

 
دستور داد گروهی از آنان به حبشه مهاجرت کرده و از پادشاه )ص(ان بحدی رسيد که محمد  ميالدی زجروآزار پيرو۶١۵در سال 

سران قريش حتی نمايندگانی به حبشه فرستادند تا پادشاه را به برگرداندن پناهندگان ترغيب کنند . مسيحی آن تقاضای حمايت کنند
يه و مخزوم پيش ابوطالب رفته و از او خواستند که از ه های اّمسال بعد نمايندگانی از سران قريش از خانواد. ولی او قبول نکرد

قبيله قريش هر گونه معامله و . کار های برادرزاده اش جلوگيری نمايد يا از حمايت او دست بردارد، ولی ابوطالب قبول نکرد
. ودند گرچه اکثر آنها مسلمان نبودندجانبداری ميکردند تحريم نم) ص(لب که از محمد مالقات را با اعضای هاشم و خانواده های مّط

 همچنان در ابالغ پيام خود )ص (دوران تحريم سه سال طول کشيد و باالخره بجائی نرسيد چون نتيجه الزم از آن گرفته نشد و محمد
 . پافشاری ميکرد

 
 گرديد و او را با خطر )ص (حمد ميالدی پايان يافت ولی در آن سال دو واقعه اسباب غم و ناراحتی م۶١٩با اينکه تحريم در سال 
رياست در خانواده .  بود وديگری مرگ عمو و حامی اش ابوطالب بودکی مرگ خديجه که پشتيبان اصلی اوي. بزرگی روبرو ساخت

 ابو لهب بزودی بهانه ای برای برداشتن حمايت خانواده از محمد. هاشم به ابولهب رسيد که عموی ديگر و دشمن ديرينه او بود
 را در برابر خطر بزرگی قرار داد که احتمال کشته شدن او بدون بازخواست از قاتل بوده )ص (اين کار محمد. وردآبدست  )ص(

 پيدا کردن يک حامی در درجه اول اهميت قرار )ص (برای محمد. تشباشد و از چنين شخصی هم نبايد انتظار زندگی طوالنی دا
. فت تا از خانواده ای تقاضای پشتيبانی کند ولی او را با تمسخر از خود راندنداو به طائف شهری در همسايگی مکه ر. گرفت

با اين ترتيب پس از قبول تحقير و قرار گرفتن زير .  در آيدفالو مجبورشد زير چتر حمايت رئيس قبيله بنون)ص (باالخره محمد
يقا در اثنائيکه اوضاع برای پيامبر در بدترين صورت دق. حمايت قبيله ای بيگانه و رييس قبيله ای بت پرست به مکه مراجعت نمود

 . خود قرار داشت اتفاقی افتاد که کليد نهائی موفقيت او شد
 

. شش هفت نفری ازقبيله خزرج ساکن يثرب را مالقات و آنها را به قبول اسالم قانع کرد) ص( ميالدی در فصل حج محمد ۶٢٠سال 
ری کسب اری بنام عقبه نزديک مکه در جلساتی ّسد در گـُ)ص (ر ديگر آمده و از محمدسال بعد پنج نفر از آنها باتفاق هفت نف

معلومات کردند؛ آنها وجدانا تعهد کردند که از بت پرستی و کشتن فرزندان اناث و زنا و دزدی و تهمت بپرهيزند و از پيامبر اطاعت 
 يکی از پيروان )ص (اميکه آنها به يثرب حرکت ميکردند محمدهنگ. معذلک در تعهد آنها جنگيدن برای پيامبر شمولی نداشت. کنند

)  ميالدی۶٢٢( در يثرب تا اندازه ای موفقيت آميز شد بطوريکه در سال بعد )ص (پيام محمد. نها فرستادآمکی خود را نيز همراه 
وس و خزرج يعنی دو قبيله اصلی يثرب ازاعضای مهم ااين عّده از آنجائيکه .  زن به مکه آمدند تا با پيامبر بيعت کنند٣ مرد و ٧٢

 تصميم گرفت به )ص ( کنند از اين قرار محمدعاگر الزم شد با اسلحه دفا)ص(که باهم رقابت داشتند بودند قول دادند که از محمد 
 و )ص (د محمدپس از رفتن آنها تنها خو. اولين کارش اين بود که دستور داد پيروانش به يثرب نقل مکان کنند. يثرب نقل مکان کند

روسای مکه با رفتن مسلمين از دو نظر احساس خطر کردند يکی اينکه .  و زيد ابن حارثه و ابوبکر در مکه باقی ماندند)ع (علی
   ٣. قه خانوادگی بودــُلـچه خواهد بود وديگری ناراحتی از بی توجهی مسلمين به ع پيامبر نميدانستند حرکت بعدی

 
                                                                                                                                                          

مراجعه شود به کتاب همسران، کنيزان وموهوبات ! قوانين شبه جزيره عربستان به خديجه نزديک شود فرزندان هفت گانه را به زيد نسبت می دهند
 )  ک-ح(محمد نگارش آقای مهدی شمشيری 

ی که در اسالم بسيار تشويق می شود، جداشدن از خانواده و دنبال کردن دستورات مذهبی است که فاصله و اختالف ها را زياد می  يکی از نکات-٣
 )ک-ح. (کند و موجب نفاق می شود



 مقدمه ای بر مذهب شيعه اسالمی تاريخ عقايد شيعه اثنی عشری

 ٩      برگ  

در شب موعود محمد .  گرفتند)ص (ی مکه در مجمع شهر جلسه ای تشکيل دادند و تصميم به کشتن محمددر حدود چهل نفر از نجبا
در رختخواب پيامبر خوابيد تا مهاجمين را که همواره خانه ) ع(همانشب علی . و ابوبکر در غاری نزديک شهر پنهان شدند) ص(

 کرده است بسيار خشمگين شدند و  فرارکشف کردند که شکارشانصبحگاه مهاجمين وقتی . پيامبر را زير نظر داشتند گمراه کند
از کمند مکی ها در آمده به يثرب ) ص( محمد  ،سيار و تعيين جايزهبا وجود جستجوی ب. بخطر افتاد) ع (لحظه ای جان علی

.  اولين قدم در موفقيت او بودهکت پيامبر از مکه به مدينرح ٤. خوانده شد) مدينه( النبی  اين شهر از آن به بعد بنام مدينة.گريخت
 . ميالدی که سال هجرت نام گرفت آغاز تقويم اسالمی است۶٢٢سال 

 
مد پيروانش هنوز در ميان ساکنين آن شهر در اقليت قرار داشتند ولی از آنجائيکه او آوقتی برای بار اول به مدينه ) ص(محمد 

 در سال های اوليه )ص (نقش محمد. ام واالئی برخوردار بودبرای حکميت ميان قبائل اوس و خزرج دعوت شده بود از مق
 .  در مدينه نقشی سياسی بود و او در مواقع سازنده پلی بود ميان قبائل رقيبشحضور

 
اعضای اين اتحاديه تعهد نمودند که در . اودرسال اول از جمع گروه هائی که در مدينه طرفدار او بودند کنفدراسيونی تشکيل داد

 داده يا  انجام بجنگند و صلح مجزا با دشمن نکنند و به کسانيکه مرتکب جرمی شده يا عمل تهاجمی متفقًامنان خارجیمقابل دش
رفع هرگونه می در ـَک در آن َح)ص (اين اتحاد مدينه را تبديل به پناهگاهی نمود که محمد. باعث بی قانونی شده باشند پناه ندهند

 )ص ( محمد ،برای استحکام روابط ميان پيروان.  تمام حقوق شريک بودندظدر اين اتحاد با حفيهوديان مدينه نيز .  اختالف بود
او چند سال در . دنه را بعنوان برادر خونی قبول کنترتيبی داد تا مجاهدينی که از مکه آمده بودند هرکدام يکی از انصار او در مدي

گروهی در مدينه بودند که تاريخ اسالم . ی با مخالفين داخلی در مدينهگير دو اختالف بود يکی اختالف خارجی با مکی ها و ديگر
 را نابود )ص (آنها کسانی بودند که با دو دلی وارد اتحاد مدينه شده وسعی داشتند قدرت ونفوذ محمد. آنها را منافقين خوانده است

 به مدينه نفوذ زيادی در )ص (ه قبل از آمدن محمد رئيس اين گروه شخصی بنام عبداهللا ابن ابی  بود ک ٥.کرده و بآن خاتمه دهند
 را که يکتا پرستی را تبليغ ميکرد بخوشی پذيرفتند بعد ها در برابر )ص (در آغاز کار يهوديان مدينه ورود محمد. آن شهر داشت

وقتی از . ستادگی نمودندافزايش قدرت او و همينطور بدليل دشمنی او با مکيان که باعث ضرر و زيان تجاری برای يهوديان ميشد اي
آنها کمک مالی به بيت المال عمومی خواسته شد ترديد نمودند و ديگران را هم از اينکار باز داشتند چون دليلی برای مداخله در 

 ماه پس از ورود به مدينه بعلت دشمنی رو به تزايد ١۶ )ص (گفته شده است محمد.  و مکيان نمی ديدند)ص (اختالف ميان محمد
جنگ با مکيان بدوا با شماری برخورد ها و هجوم به کاروان ها آغاز . له را از اورشليم به کعبه در مکه تغيير دادــيان،  قبيهود
مکی ها با قدرت تمام از کاروان خود بسر کردگی ابوسفيان . بوقوع پيوست" بدر" ميالدی در ۶٢٣ جنگ حقيقی در سال  ٦. گرديد

در جنگ بدر نيروی پيامبرآنها را .  کاروان بسالمت به مکه رسيد ولی مکيان جنگ را شدت دادند.ه حفاظت کردنداز خاندان امّي
 . شکست قطعی داد و بسياری از مردان ارزشمند مکه در آن کشته شدند

 
 رفت و در حد پيشقوای محمد بسوی کوه ُا. ميالدی پس از چند غزوه و برخورد، لشکر مکی بسوی مدينه حرکت کرد ۶٢٣سال 

 با او به دراف عبداهللا ابن ابی در يک چنين لحظه حساس لشگر مدينه را ترک کرد و با اين کار يک سوم ا.آنجا منتظر مکيان ماند 
حد در ابتدا بنفع مدنی ها پيش ميرفت و مکی ها در شرف جنگ ُا. قدرت منافقين با اين واقعيت معلوم گرديد. مدينه مراجعت نمودند

گی محل خود را ترک کردند و اين کار آرايش آنها را بهم ناينکه افراد مدنی برای بدست آوردن غنائم جشکست خوردن بودند تا 
جريان جنگ برگشت ومدنی ها مجبور به عقب نشينی شدند ولی غالبين چنان کوبيده شده . ريخت و موقعيت آنها را بخطر انداخت

در پائين ترين سطح ) ص(در اين وقت اعتبار محمد . ز جدال کشيدندبودند که قادر به بهره برداری از وضع خود نشده و دست ا
 )ص (قبل از جنگ ُاحـُد محمد. خود قرار گرفت و منافقين با خوشحالی بسيار و بطور علنی يهوديان را به شورش تشويق کردند

يگری از يهود داده شد ولی آنها تشويق پس از جنگ احد همان دستور به قبيله د. قبيله ای از يهود را وادار به ترک مدينه کرده بود
 عاقبت چون    ٧به سرپيچی شده بودند و از ترک کردن مدينه خودداری نموده و در محله مسکونی خود در شهر جبهه گرفتند 

اختيار نها نرساندند اين قبيله يهودی مجبور به تسليم شده و مدينه را ترک گفتند، وخانه های مسکونی شان در آمنافقين کمکی به 
 . مجاهدين قرار داده شد

 
را بشکنند لذا با قبايل يهود اخراجی از مدينه و با )ص( ميالدی مکيان به آخرين تالش خود دست زدند تا قدرت محمد ۶٢٧در سال 

 کند ی آور تنها توانست يک عده سه هزار نفری را جمع)ص (محمد. وردندآقا لشگری ده هزار نفری را فراهم ـچند قبيله ديگر متف
 خندقی )ص ( بدستور محمديک ايرانی نو مسلمان و" سلمان"ی با راهنمائ. که بعلت فعاليت منافقين اعتمادی به همه آنها هم نداشت

. اين شکل دفاع جديد مهاجمين را شکست داد و پس از يک محاصره بی نتيجه دست از جنگ کشيدند. در اطراف شهر کنده شد
 که در مدينه مانده بود در دوران محاصره از همکاری خودداری کرده و با مکيان شروع به مذاکره آخرين قبيله بزرگ از يهوديان

 توجه خود را به اين قبيله )ص (پس از خاتمه محاصره محمد. نموده و يکی از نقاط دفاعی شهر را با اين عمل باز گذاشتند
. از روسای خاندان های قبيله اوس را بعنوان قاضی تعيين کرد يکی )ص (نها عاقبت تسليم شدند و محمدآ. خيانتکار معطوف داشت

                                                 
 )ک-ح... ( مبداء تاريخی که برای کوچ محمد تعين نمودند و آنرا به غلط حجرت معنی می کنند-٤
  )ک-ح) (ضد خلق( مجاهدين خلق  مقايسه کنيد آنها را با-٥
  )ک-ح. ( جنگ هائی که به نام غزوه معروف شده اند درحاليکه فقط بر اساس غارت بنيان شده بودند-٦
 گرچه اين دو قابل قياس نيستند ولی اگر اين کار محمد را با کاری که کورش در بابل کرد بتوان مقايسه کرد بروشنی به خلقيات وی و مبانی -٧

 )ک-ح(ی توان پی برد اسالم م
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قبيله خيانتکار انتظار نرمش ازآن ناحيه داشت چون در گذشته از متفقين آنها بودند ولی رئيس خشن اوس به کشتن تمام مردان 
 . قبيله فتوی داد و زنان و بچه ها يشان به بردگی فروخته شدند

 
 ۶٢٨سپس در .  را در ميان اعراب بدوی منطقه باال برد)ص ( جدال موفقيت آميز اعتبار محمددر طول چند سال چندين غزوه و

او در يکی از ماه هائی که برای حج تعيين شده بود .  تصميم گرفت برای انجام حج به مکه برود)ص (محمد) شش هجری(ميالدی 
ّـّيه راه را بر آنها گرفتند چرا که بـمکيان در حـُدي. بودندهرکدام از همراهان او تنها به يک شمشير مسلح . از مدينه حرکت کرد

پس از مذاکرات قرارداد .  به شهرشان بودند اگر چه اين کار در ماه حج که ماه صلح بوده باشد)ص (مکيان نگران ورود محمد
شده و سال بعد آنرا انجام  در آن سال از انجام حج منصرف )ص (متارکه جنگ ده ساله بين طرفين منعقد گرديد بشرطی که محمد

آنها يهوديانی بودند که مخالف او بوده و سعی .  به يک منطقه از مناطق يهوديان خيبر حمله کرد)ص (در همان سال محمد. دهد
در طول همان سال چند غزوه .  در آمد)ص (استحکامات آنها يکی پس از ديگری بتصرف محمد. داشتند متفقا به مدينه حمله کنند

 . وقعيت اورا مستحکم ساختديگر م
 

با ورود .  برای اجرای شرايط معاهده حديبـيه به مکه حرکت نمود)ص ( ميالدی هفت سال پس از هجرت، محمد۶٢٩در فوريه 
نزمان بيطرفی خود را حفظ کرده و مخالفت يا آپيامبر اکثر مکيان از شهر خارج شدند ولی عده ای مانند العباس عموی پيامبر که تا 

 به شمال جزيرةالعرب فرستاده بود با لشگری )ص (عده ای که محمد. قتی ابراز نکرده بود پيشواز گرمی از او بعمل آوردمواف
 ولی رهبری استادانه خالد ابن وليد آنها را از نابودی ند مصادف شده و با مصيبت بزرگی روبرو گرديدبسيار نيرومند از بيزانتـين

 ميالدی ۶٢٩واخر سال آدر . در سال های بعد لشگريان اسالم را به پيروزی های مهمی رهنمون شدخالد ابن وليد . کامل نجات داد
مکيان به کمک متحدان خود .  معاهده حديـبــيه نقض گرديد ، متحدين مدينه در مکه ازبعلت حمله عده ای متحدين مکه به عده ای

 )ص ( ميالدی محمد۶٣٠ در اوائل سال .هديدات مکيان خاتمه دهد ده و به ت تصميم گرفت نيروئی فراهم کر)ص (برخاستند و محمد
ابو سفيان رئيس خاندان اميه با . مکيان موفق به فراهم کردن نيروی قابل توجهی نشدند. با لشگر بزرگی به دروازه مکه رسيد

     ٨ .ی تا آخرين نفس جنگيدندان بزودی تسليم شدند گرچه عده کم بيعت کرد و بقيه مکي)ص (محمد
 

 اولين کار محمد.   از آنجا فرار کرده بودتر از ترس جان با پيروزی وارد شهری شد که هشت سال پيش)ص (به اين صورت محمد
ـنين دو قبيله ای را که بر عليه او متحد شده در ُحکمی بعد .  و شکستن بت ها در آن بود)ع ( ورود به خانه کعبه باتفاق علی)ص(

 . بودند شکست داد
 

بعد که نهمين سال هجرت بود به سال بيعت معروف است چون در آن سال بود که نمايندگانی از سراسر عربستان از يمن در سال 
 بايد بسيار دلپذير بوده باشد که ميديده )ص (برای محمد. جنوب تا بحرين در شرق وارد شده و اظهار تسليم و فرمانبرداری کردند

او بهرکدام از اين جا ها يکی . ی که چند سال پيش از آن او را بخفت وخواری طرد کرده بوداست طائف نيز تسليم شده، همان شهر
 را )ص (حتی مسيحيان قبايل شمال نيز آمدند تا سلطه محمد. دهنداد تا اسالم را در آنجا ها آموزش از پيروان نزديک خود را فرست

 . تائيد کرده و جزيه بپردازند
 

 کند که آنها ديگر حق رماموريت داد که به بت پرستان اخطا) ع(به انجام اعمال حج گرفت و به علی  تصميم )ص (در آن سال محمد
 . دسترسی به کعبه نخواهند داشت

 
او کمی بعد از . را انجام داد و روش او در انجام اعمال حج سرمشقی برای حجاج بعدی شد" ة الوداعحّج ")ص (سال بعد محمد

 .  ميالدی  مريض شد و پس از چند هفته دعوت حق را لبيک گفت۶٣٢مراجعت به مدينه در سال 
 

 بت پرستی را مای داد مبتنی بر اينکه مرد  در آغاز دوره رسالت در مکه يک درس اخالقی بسيار ساده)ص (چنانچه گفته شد محمد
 :  و سه اصل پايه دين گرديد قدری توسعه يافت اصلبعد در مدينه اين. کنار بگذارند و بسوی خدای يگانه و حق روی آورند

 ايمان به خدای يگانه و طرد تمام بت ها -١
  رسول خدا است )ص (مدحايمان به اينکه م -٢
 ايمان به معاد  -٣

 
 : فزوده شدئر اجباری نيز بر اينها اولی تعدادی شعا

 ) پنچ نوبت(نماز  -١
 )در ماه رمضان(روزه  -٢
  زکوة -٣
 حج -۴
 جهاد  -۵

 
                                                 

  نکته قابل توجه اين که محمد تا نه سال بعد از فرارش از مدينه برای حفظ جانش نمی توانست به مکه که مرکز و مبداء دين ابداعی او است پا -٨
 )ک-ح! (نکته ديگر غارت و شکست بت ها در اين شهر است و برگزيدن  نام بزرگترين بت برای خدای خودش. بگذارد
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ه تنظيم روابط اجتماعی از قبيل ازدواج و طالق و ارث و غيره می شد و همينطور تعدادی قوانينی بر آنها افزوده شد که مربوط ب
  .  تحمل و گذشت و غيره اخالقی در زمينه پاکی و درستکاری  و قوانين

 
 یاعاين قوانين در آتيه اصول اجتم.  آنها را ابالغ کرده است)ص (اينها بطور خالصه درسهائی بودند که در قرآن آمده و محمد

 . اسالمی گرديد
 

  ٩. موفقيت بزرگ رسالت پيامبر بهم آوردن صد ها يا بيشتر قبايل نا همگون با اختالفات دامنه دار و تبديل آنها به يک ملت بود
ظمت اين جماعت چنان متحد شدند که نه عظمت بيزانتين و نه ع. حادی که ماورای خويشی ها و دشمنی های خونی قرار گرفتات

نيروئی که اسالم به اين ملت دميد چنان شديد بود که در طول يک نسل منطقه ای از تونس گرفته تا . وردبرابر آن دوام نياايران در 
مرز های هندوستان را فرا گرفت و اين جماعت ابتدائی عقب افتاده در چند نسل بعد مرکز تمدن در جهان غرب گرديد و تا حدود 

 . دچهار صد سال اين موقعيت را حفظ کر
 

 قدرتمند و ثروتمندی  شخصیبا اينکه تا آخر عمرش.  داشت ای بايد گفت که او زندگی ساده)ص (محمددر باره زندگی خصوصی 
و حل اختالفات ميان افراد و قبيله قضاوت او در حل مسايل دشمنان . ناعت نمود ساده و غدائی ساده و محيطی سخت قیبود به لباس

 را در جنگ امور سياسی تا جائيکه مذاکرات کفايت ميکرد هرگز متوسل به زور نشد و قدم اولدر  .ها شهرت به سزائی داشت
او . فکار خصومت آميز در سر می پروراندند ساکت ننشستی خود را علنی کرده و انهائی که مخالفت هابرنداشت ولی در باره آ

کاری بيش از آنچه در جنگ و کشتار الزم بود انجام می دادند او اگر پيروانش . رنج و درد ديگران او را آزار ميداد. مردی آرام بود
های مکرر اخطار تعداد کمی که به دستور او اعدام شدند اشخاصی بودند که در مدتی طوالنی با وجود . را غمگين می ساخت

 غلبه می کرد کينه ای از ششمنانوقتی به د. موقعيت اورا بخطر انداخته يا پس از اسالم آوردن به هم دينان خود خيانت کرده بودند
آنها بدل نمی گرفت و با آنها چنان رفتار می کرد که موجب شکايت پيروانش می شد که با دشمنانش بهتر از دوستان رفتار می 

 . نمايد
 

حله اول در و.  اسباب انتقاداتی در غرب شده است ولی در اين باره حقايقی را بايد در نظر گرفت)ص (ازدواج های متعدد محمد
  سال زندگی سعادتمند خديجه وفات يافت و در آن زمان محمد٢۵پس از .  با خديجه ازدواج کرد و زن ديگری نگرفت)ص (محمد

نبايد تصور کرد که ازدواج های بعدی پيامبر برای ارضای تمايالت جنسی بوده بلکه اکثر آنها ازدواج های .  پنجاه سال داشت)ص(
زنان او يا بيوه های پيروان او بودند که در جنگ کشته شده بودند و ديگر پشتيبانی نداشتند ويا . ده استسياسی يا بعلل انسانی بو

ها زنان سالخورده ای بودند بجز عايشه که دختر يار ــثر آنـــاک. از قبايل مهمی بودند که برای تقويت اتحاد و اتفاق کاری الزم بود
حقيقت اينستکه در ازدواج های او تمايالت جنسی .  مفتخر کندشاابوبکر را به دامادی  ميخواست )ص (محمد. نزديکش ابوبکر بود

   ١٠. موردی نداشت زيرا که او از خديجه صاحب هشت فرزند شد در حاليکه از همه زنان بعدی خود صاحب بيش از يک فرزند نشد
 

خالفت ابوبکر .  ابوبکر را بعنوان خليفه انتخاب کردندپس از رحلت پيامبر جلسه ای بهمين منظور برگزار گرديد که در آن مسلمين
 طی آن مهمترين حوادث خواباندن شورش های قبايل بسياری از اعراب بود که هک)  ميالدی۶٣۴ تا ۶٣٢. (تنها دوسال طول کشيد

 . به محض رحلت پيامبر مرتد شده بودند
 

لشگر اسالم فتوحات قابل توجهی را در )  ميالدی۶۴۴ تا ۶٣۴(ر در دوره خالفت عم. ابوبکر برای جانشينی خود عمر را تعين کرد
جانشين عمر را مجمعی متشکل از شش نفر که خود عمر تعيين کرده بود انتخاب . برابر امپراتوری های ايران و بيزانتين کسب کرد

خالفت کرد ولی در اواخر ) دی ميال۶۵۶ تا ۶۴۴( سال ١٢عثمان . اين مجمع عثمان از خاندان اميه را به خالفت برگزيد. نمود
 با رای اکثريت بخالفت رسيد ولی )ع (علی.  ميالدی او را بقتل رساندند۶۵۶در سال . زندگی شهرت بسيار بدی از خود گذاشت

 .  ميالدی راه را برای خالفت معاويه هموار کرد۶۶١در ) ع(قتل علی . معاويه از خاندان اميه سر بشورش برداشت
 

                                                 
ملت و تشديد قواعد فرض و سنت انبيا و رسل را به (لت واژه ای عربی است، به معنی دين و آئين يا شريعت و از برای نشر قواعد دين  م-٩

و محاسن اين کتاب را نهايت نيست و کدام فضيلت از اين فراتر که امت به امت (  به معنی پيروان يک دين -)٣:١ جوامع الحکايات -خاليق فرستاد
 مجموعه افراد يک -بکسانی که عضو جامعه اسالم شده اند اطالق می شود   )١٩ کليله مصحح مينوی-لت به ملت رسيد ومردود نگشتو از م
 ظفر -چون عادت دوار صاحبقران کامدار همواره چنان بود که در کفايت مصالح ومهمات ملک و ملت نفس مبارک خويش التفات فرمايد(کشور

زنده ياد . است، لذا استفاده از واژه ملت به منظور تشريح گروه مردم يک کشور گرچه مصطلح شده ولی نادرست می باشدجمع آن ملل ) نامه يزدی
 )ک-ح. (کسروی نيز در اينباره بسيار نوشته است

بسياری بانوان که به سن امروز با درمان های پزشکی و تزريق هورمون، .  ساله ازدواج کرده٤٠ ساله با زنی ٢٥نکته قابل ذکر اينکه محمد  -١٠
 ساله ای را که به احتمال قوی از ٤٠ ساله زن ٢٥يک فکر کاوشگر از خود می پرسد چگونه محمد . يايسگی رسيده اند نميتوان به باوری سوق داد

گذشته . علی تعلق يافته استمرز يائسگی گذشته بوده است شش يا هفت بار باردار کرده ويکی از اين بچه ها زنده نمانده جز فاطمه که به زنی به 
اين مورد اگر در باره زنان سالخورده درست باشد در . نويسنده ميخواهد اين قضيه را الپوشی کند، که محمد قادربه توليد نسل نبوده استاز آن 

نان نزديکی کرده و نمی و عايشه به هيچ روی درست نيست زيرا محمد با آ) کنيز اهدائی(ماريه قبطيه ) دختر عمر(مورد کسانی مثل حفصه 
درآينده خواهيم ديد که اکثر امامان نطفه کنيز هـــا . بودن محمد درست بوده باشد) ابتر(توانست بدون فرزند باقی بماند مگر مورد مقطوع النسل 

 ) ک-ح..!! (بوده اند
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دی  ميال٧۵٠ هجری ١٣٢ تا  اين سلسله. ی را بنا نهادموو سلسله اه امپراتوری اسالمی را به دمشق منتقل نمود معاويه پايتخت 
اعضای سلسله اموی را تاريخ نويسان اسالمی عموما افرادی فاسد، بی دين، و .  حکومت کردبوسيله چهارده نفر از اعضای او

 .  ميالدی است که عموما نظر خوشبينانه ای نسبت به او داشته اند٧١٧-٢٠)عمر ابن عبدالعزيز(نها عمر دوم ت. خائن ميدانند
 

خلفای عباسی از اوالد العباس عموی . شورش ابو مسلم خراسانی سلسله اموی را ساقط کردو خلفای عباسی را بقدرت رساند
 ٧۶٣عراق را پايتخت کردند ولی بعد ها در عباسيان کوفه در . با اينحال اسپانيا همچنان در دست امويان باقی ماند. پيامبر بودند

 به بعد بيش از پيش ن سال با قدرت تمام حکومت کرده و از آ١۵٠عباسيان . ميالدی پايتخت جديدی بنام بغداد را پايه گذاری نمودند
 قرار ددست گرفتنزير حاکميت سربازان اجير ترک و سپس زير حاکميت چندين سلسله که پشت سر هم آمده و بغداد مرکز خالفت را ب

برای مدت .  متصرفات اسالمی ميان سلسله های مختلف پخش شد و هرکدام منطقه ای را زير حکومت خود در آوردند. گرفتند
کوتاهی شايد يک حاکم توانست تنها بر منطقه بزرگی از متصرفات اسالمی حکومت کند ولی با ظهور امپراتوری عثمانی فتوحات 

استثنای ايران و هند و آسيای مرکزی زير يک حکومت متحد و ثابت می ب اکثر سرزمين های اسال١۶ن سلطان سليم در اوايل قر
 منحل ١٩٢۴امپراتوری عثمانی در آخر جنگ بين الملل اول پاره پاره شد و خالفت عثمانی در سال . برای مدت درازی در آمد

 . گرديد
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 فصل دوم
 )ص(مسئله جانشينی محمد 

 
 

در اين رابطه نه .  برای شيعه بی ترديد از مسائل اساسی و عامل اصلی جدائی شيعه از اکثريت سنی می باشد)ص (جانشينی محمد
 . شيعه و سنی در هر دو مورد اختالف دارند. تنها شخص جانشين بلکه وظائف او نيز مطمح نظر است

 
اين انتخاب برای انجام امور دنيوی .  دادند)ص ( محمدمده و رای به ابوبکر بعنوان جانشينآپس از رحلت پيامبر بزرگان اسالم گرد 
 را در مقام رياست بر شهر مدينه و رياست کنفدراسيون قبايلی که از حکومت اسالمی )ص (در نظر گرفته شده بود تا جای محمد

 با توجه به اظهاراتی که . پسرعمو و داماد پيامبر مشهود بود)ع (در اين مجمع انتخاباتی غيبت علنی علی. سر بر مياوردند بگيرد
 نه فقط به عنوان  ، بايد در مقام مورد بحث برقرار گردد)ع ( گفتند که علی ای در زمان حيات خود کرده بود عده)ص (محمد

 . و رئيس روحانی" امام"جهت انجام امور دنيوی بلکه به عنوان " خليفه"
 

 ثانيا قرابت  و را در آن)ع (هم علیه آغاز اسالم برگشته و اوًال سخ دور و موقعيت او الزم است بتاري)ع (برای درک شخصيت علی
 سنی و شيعه است و شيعيان آن را به ررسی نمود که بيشترشان مورد توافقاو را با پيامبر تعقيب کرد و ثالثا سنت و احاديث را ب

 .  گرفته اند)ص ( جانشين حقيقی محمد)ع (معنی علی
 

در حقيقت .  از بدو تولدش بسيار نزديک بود)ع ( بزرگ شده و به پسر عموی جوان خود علی)ع (لیپيامبر در خانه ابوطالب پدر ع
 .ورد آاين دو را با وجود اختالف سنی بايد برادران نا تنی بحساب

 
 ١١.  سال داشت٩ فقط )ع ( از رسالت خود آگاه گرديد علی)ص (در زمانيکه محمد

 
کامل نام {  زيد )ع (پس از علی.  وردآ ايمان  ويد کرده بود که رسالت پيامبر را تايیکس اولين )ع ( علی،پس از خديجه زن پيامبر

 موضوع ايمان آوردن )ع (علی.  پس از او ابوبکر و سپس ديگران اسالم آوردند} مترجم–  الکلبی استابا ُاسامه زيد بن حارثة: او
له خود علنی ساخت و آن در جلسه ای بود که اهميت ديگری  در ميان اعضای قبي)ص (خود را سه سال بعد از آغاز رسالت محمد

.  با خودش کرد)ع ( اظهار مهمی در موضوع رابطه علی)ص ( در اين مجمع محمدبر طبق منابع سنی و شيعی. عه داشتبرای شي
طبری . پيامبر استطبری از نظر سنی ها و شيعيان معتبر ترين مورخ دروه زندگانی . ورده استآشرح آن را طبری در تاريخ خود 

 غذائی تهيه کرد و چهل نفر از )ص (نازل شد محمد" نزديکترين خويشان خود را هشدار ده" که چگونه پس از آنکه آيه دمی نويس
 ميخواست آغاز سخن کند که ابو لهب با حرکتی )ص (بعد از صرف غذا محمد. خاندان عبد المطلب يعنی بنو هاشم را دعوت نمود

  می آيد از زبان علیآنچه ذيًال.  دعوت نمود بعد آنها را برای صرف شام در شب مجددًا)ص (محمد. پراکنده ساختبی موقع جمع را 
ای خانواده عبد المطلب، بخدا، :  گفتررسول خدا خطاب به حضا. ی است که پس از صرف شام اتفاق افتادر نوشته طب و بنا بر)ع(

من برای شما بهترين . نچه من برای شما آورده ام برای قوم خود آورده باشدآر از من کسی را در ميان اعراب نمی شناسم که بهت
کداميک از شما در اين راه . خدای قادر به من دستور داده است که شما را بسوی او بخوانم. آنچه در دنيا و آخرت است آورده ام

 نداد تا من که از همه جوانتر بوده و مبتال به چشم هيچکس جوابی. بامن همراهی خواهد کرد تا برادرو وصی و جانشين من باشد
او دست بر گردن من .  من کمک تو در اين راه خواهم بود خدا،ای پيامبر! من: تنه درشت تر و پاهای نازکتر داشتم گفتمدرد بوده و
 جماعت از  ." اطاعت کنيددر ميان شما اين برادر و وصی و جانشين من است، به حرف های او گوش داده و از او: "انداخته گفت

 ١٢؟ !او به تو دستور داده است که از پسر خود اطاعت کنی: گفتند) پدر علی(جا بلند شدند و با تمسخر خطاب به ابوطالب 
 

 سال داشت به جانشينی خود ١٣ را که فقط )ع ( در اوايل کارش علی)ص (مطلب فوق را شيعه به اين معنی گرفته است که محمد
 وقتی پيامبر شبانه از مکه به مدينه  . بود)ص ( همواره در کنار محمد)ع (پس از آن در طول سالها علی.  استانتخاب کرده 

 بود که در رختخواب او خوابيد و جان خود را به خطر انداخت تا مهاجمين را که برای کشتن پيامبر آمده )ع (هجرت  کرد اين علی
 و  برای مدتی در مکه ماند تا بدهی های پيامبر را تسويه کند)ع ( علی،) ص (حمدميزمآپس از فرار موفقيت . بودند گمراه کند

  .سپس باتفاق زنان مسلمان ، او نيز در خفا به مدينه گريخت
 

 دستور داد که هر مسلمان برادر مسلمان )ص (محمد. کوتاه زمانی پس از رسيدن مهاجرين به مدينه اتفاق قابل توجه ديگری افتاد
همه مراجع چه . با اين ترتيب ابوبکر با عمر و طلحه با زبير و عثمان با عبدالرحمن ابن عوف عقد برادری بستند. ديگری بشود

رمذی که تال" صحيح"شرح زير در کتاب .  را برای برادری خود انتخاب کرد)ع ( علی)ص (سنی و چه شيعه متفق القولند که محمد
 : ست چنين آمده استبر مورد قبول سنی ها ن مرجعی معتمجموعه ای از احاديث است بعنوا

                                                 
 ساله در آن زمان جای ٩تشخيص و ايمان يک بچه .  محمد در چهل سالگی از رسالت خود آگاه شد سی و يک سال بين اين دو اختالف سن بود-١١

 ) ک-ح!!. (تعمق را بسيار گشاده می کند
 ساله است، سنی که همه جوانان عالقه بخود نمائی دارند و ١٣-١٠ نکته ظريف در اين نگارش تاريخی در اين است که گفته از جانب يک فرد -١٢

اين مطالب را پذيرفته و همچنان نقل می کند در حاليکه در فرهنگ عرب اطاعت فرزند از نياز به تشويق، و جالب توجه اينکه طبری تاريخ نويس 
 )ک-ح. (پدر امری بسيار مهم است



 مقدمه ای بر مذهب شيعه اسالمی تاريخ عقايد شيعه اثنی عشری

 ١٤      برگ  

 
ديگر دا تو همراهان خود را برادران همای پيامبر خ:  گريه کنان گفت)ع (پيامبر خدا همراهان خود را برادران همديگر کرد و علی«

) ع (مدينه علی در .»  آن جهان درتو برادر منی در اين جهان و" :  گفت خداپيامبر. کردی ولی برای من برادری معين نکردی
  علی ، از قبيل معاهده حـُديبـيه ،رک مهم بوداهر زمان احتياجی به نوشتن مد. انجام وظيفه ميکرد) ص(بعنوان دبير و معاون محمد 

 که تنها نوه )ع ( و حسين)ع ( در آمد و نتيجه اين ازدواج حسن)ع (ختر پيامبر به عقد علید )س (فاطمه.  آنها را می نوشت)ع(
 .مبر بودند که به سن رشد رسيدندياهای پ

 
در جنگ خيبر . او در جنگ های بدر و خيبر پرچمدار بود.  با شهامت ترين و کار آمد ترين افراد بود)ع (در لشگر اسالم علی

سلم ُم" صحيح"در حديثی از مجموعه احاديث سنی در کتاب . حديث زير از سوی چند مورخ سنی و شيعه ذکر شده است) هجری٧(
من اين پرچم را به مردی واگذار خواهم کرد که خدا و رسول او را دوست :  خدا در روز جنگ خيبر چنين گفتپيامبر«:  استمدهآ

و " من هرگز فرماندهی را آرزو نکردم مگر در آن روز ":بن خطاب گفتا عمر ."دارد و خداوند از مسير او ما را ظفر خواهد داد
 را خواست وپرچم را به او )ع ( پيامبر خدا علی ابن ابوطالب. "ثل اينکه حق مسلم من بودهچنان با شوق قبول کردم م ":باز گفت
 ١٣ ".ا مگر خدا ترا قرين ظفر کندبرو و برنگرد ت" : داده گفت

 
 )ع ( بعضی روايات علیببرحس.  را مسئول امور مدينه کرد)ع (وقتی پيامبر به طوالنی ترين لشگر کشی خود به تبوک رفت، علی

 در لشگر )ع (اس کرد که بجا ماندن او با زنان و بچه ها برای او توهينی است و در عين حال شايعاتی پاگرفت که حضور علیاحس
در اين وقت بود که برحسب گفته بسياری .  پيش پيامبر رفته و نا رضائی خود را اظهار نمود)ع (بهر حال علی. کشی بد يمن است

 به من  وجود تو به او گفت که آيا نسبت)ص (بنا بر اين حديث محمد. بوجود آمد" ت هارونحديث منزل" محدثين سنی و شيعی از
آيا از اين موقعيت راضی نيستی؟ از اين مطلب . مثل هارون به موسی نيست؟ باستثنای اينکه بعد از من ديگر پيامبری نخواهد آمد

 . بوده و جانشين او بعد از رحلت اش خواهد بود در زمان حياتش )ص ( معاون اول محمد)ع (چنين بر می آيد که علی
 

شيعيان آن را طبق معمول بشرح زير حکايت .  مباهله است  موضوعيکی از رويداد هائی که در نوشتجات شيعه اهميت خاصی يافته
در نجــران . کند نامه هائی به حکام همسايه می نويسد و آنها را دعوت به اسالم می )ص ( محمد ،در نهمين سال هجرت: می کنند

پس از بحث و مذاکره .  روسای قوم جمع می شوند تا دراينباره تصميمی بگيرند ،که شهری مسيحی نشين سر راه مدينه به يمن بود
را پيش بينی کرده که پسرش کره ارض را ) روح القدس=  در انجيل –ليط ـفاراق(گفته ميشود که حضر مسيح يک آرامش دهنده ای 

" آلجامع"به کتاب معتبری بنام .  بوده باشد چون او صاحب پسری نيست)ص (فکر کردند که اين نميتواند محمد. دتسخير خواهد کر
بود که يک نور در اين کتاب به حضرت آدم اشاره شده . ن درج شده بودآمراجعه می کنند که نوشتجات و روايات همه پيامبران در 

) حضرت آدم( آن ديده بود و خدا باو گفته بوده است که اينها پنج نفر از فرزندان او ا با چهار نور در اطرافبسيار قوی را در رؤي
 برای بررسی ه هيئتی از علماپس تصميم گرفته شد ک. هستند و مطالب مشابهی در نوشته های ابراهيم و موسی و عيسی پيدا شد

ی براين قرار گرفت که مباهله شود و  ، رأنیدر مدينه پس از بحث و مناظره ای طوال. صحت موضوع به مدينه فرستاده شود
اين کار به روز . نازل گرديد) ۶١/٣(يه مباهله آ در اين زمان.  باد که دروغ بگويدموضوع به خدا واگذار گردد و لعنت او بر کسی

 و )ع ( و حسن)س (ه وفاطم)ع (تنها با علی) ص(محمد . بعد موکول شد و در آنروز اهالی مدينه جمع شدند تا شاهد ماجرا باشند
 پرسيدند که چرا بزرگان دين خود را همراه نياورده )ص (عيسويان از محمد.  حاضر شده و همه زير يک عبائی ايستادند)ع (حسين

 همان )ص (را بياد آورده و قانع شدند که محمد" الجامع"کتاب  عيسويان نوشتٌه. است او  جواب داد که خدا اينطور امر کرده است
پس از اين رويداد . از مناظره دست ميکشند و با پرداخت جزيه موافقت می کنند.  که حضرت عيسی پيش بينی کرده بودکسی است

 ). که همان پنج تن آل عبا باشند(خوانده شدند " اهل الکساء" بنام )ع ( و حسين)ع ( حسن)س ( فاطمه)ع ( علی)ص (محمد
 

 )ص (محمد. گرديد ابوبکر به مکه فرستاده شد که آن را برای مکيان بخواند هجری نازل ٩وقتيکه سوره برائت در اواخر سال 
وقتی علت .  داده شد تا رفته در مکه آنرا تالوت کند)ع (سوره به علی.  را از پس ابوبکر فرستاد تا او را برگرداند)ع (سپس علی

ه لنگذار خواند آن بوسي: "جبرئيل نازل گرديد و گفت  کهاينکار پرسيده شد در منابع سنی و شيعه آمده است که پيامبر جواب ميدهد
 باندازه )ع ( سجايای شخصی بی شمار علی از. " خود تو ويا کسی از افراد خانواده است از طرف تو انجام گيرد ازشخصی غير

 و خانواده اش )ع ( در باره علی)ص (مطالب زير در ميان گفته های محمد. کافی در تواريخ و مجموعه های حديث سخن رفته است
هيچکس او را دوست ) ٢( نيست )ع (هيچ جوانی جسور تر از علی) ١: (بعنوان احاديث صحيح مورد تائيد سنی و شيعه می باشد

حق و راستی با او در ) ۴(من از علی هستم وعلی از من است ) ٣(ندارد مگر مومن و هيچکس از او منتفر نيست مگر منافق 
 گفت خدايا وقتی پيامبر ميخواست مرغی بخورد) ۶(من شهر علم هستم و علی دروازه آن است ) ۵(حرکت است هر کجا که برود 

 داخل شد و مرغ را با )ع ( علی ،کسی را که بيش از همه در ميان انسان ها دوست داری برايم بفرست که اين مرغ را با من بخورد
در حق کسيکه خدا و رسولش را دوست دارد و : ت کرده بود گفت شکاي)ع (پيامبر در جواب کسيکه از علی) ٧ ( ١٤پيامبر خورد 

 ودوست )س ( زن برای رسول خدا فاطمهیدوست داشتن: بالعکس خدا و رسولش او را دوست دارند چه فکر می کني؟ و ايضا
ان خود يرين در مر گوشی با او صحبت کرد پس از مدتی حاضرا صدا زد و د) ع (وقتی پيامبر علی) ٨( است  )ع ( مرد علییداشتن

) ٩(من نبودم بلکه خدا بود که با او نجوی ميکرد : بعد پيامبر گفت. گفتند که او مدت زيادی است با پسر عمويش نجوی می کند
                                                 

 آيا اين حديث دو پهلو نيست؟ اگر عمر ابن خطاب با شوق منتظر بوده قبول کند چگونه محمد به علی دعای ظفر کرده است؟ توجه کنيم که سن -١٣
 ) ک-ح! (بوده استعلی در اين زمان چه 

  )ک-ح. ( اين به روشنی طرز فکر سازندگان حديث را مشخص می کند-١٤



 مقدمه ای بر مذهب شيعه اسالمی تاريخ عقايد شيعه اثنی عشری

 ١٥      برگ  

هر آنکس که مرا و اين دو پسر و مادر و پدر آنها را دوست داشته باشد در " را گرفت و گفت) ع(و حسين ) ع(پيامبر دست حسن 
  . حسن و حسين رئيس جوانان بهشت اند: پيامبر گفت) ١٠.  (ا من در مقام من خواهد ايستادروز رستاخيز ب

 
در ايام حجة .  را بعنوان جانشين خود روشن ساخت)ع (در آخرين سال زندگانی پيامبر بود که بر طبق گفته شيعيان او موضوع علی

پس از خاتمه اعمال حج با عده ای زياد از مسلمين و همه . ا می آوردالوداع بود که پيامبر برای آخرين بار در مکه اعمال آن را بج
ی منبر مانندی آغاز سخن کاروان را متوقف ساخته و از بلندبزرگان اسالم به مدينه مراجعت می نمود که در محلی بنام غدير خم 

مده آابن حنبل در مجموعه ای از احاديث سنی شرح زير از . باز منابع سنی و شيعی در حقيقت اين رويداد اختالفی باهم ندارند. کرد
نماز واجب ظهر را باهم در جائيکه برای . ما همراه رسول خدا در مسافرت بوديم و در محلی بنام غدير خم توقف کرديم: " است

يد می آيا تاي: تعلی را گرفت و بحضار گفسپس پيامبر دست . و پيروان او در ميان دو درخت تميز و آماده شده بود خوانديمپيامبر 
آری، پيامبر دست علی را گرفته و :  گفتندرکنيد که من حقی بر هر کدام از مومنين بيشتر از حقی که آنها بخود دارند دارم؟ حضا

 و دشمن کسی باش که يبان کسی باش که پشتيبان علی است پشت، خدايا.ه من موال هستم علی موالی او استگفت بر هر کس ک
 اينک شب و روز  ،تبريک می گويم ای پسر ابوطالب:  مالقات کرده به او گفت)ع (ر بعد از اين جريان با علیعم. دشمن علی است

 ١٥ . تو موالی هر مرد و زن مومن هستی )هميشه(
 

چند روز قبل از ) ص(محمد .  است که مورد اختالف می باشد)ص (خرين روز های زندگی محمدآدر " قلم و کاغذ"باالخره واقعه 
 : اينک آنرا البخاری که محدث سنی است با اجازه ابن عباس به شرح زير آورده است .ت قلم و کاغذ خواسترحل

 
عمر . وقتی حال پيامبر رو به وخامت گذاشت او گفت وسائل تحرير برايم بياوريد تا چيزی برايتان بنويسم که بعدا گمراه نشويد"

آنوقت حاضرين . ما کتاب خدا را داريم و آن برای ما کافی است) ند چه می گويدنميدا(گفت که مريضی بر پيامبر فشار آورده است 
در حضور من نبايد دعوائی . مرا بخودم واگذاريد: پيامبر سپس گفت. در اين باره اختالف نظر پيدا کردند و خيلی حرفها زده شد

شيعيان مدعی اند . ول و نوشته اش دخالت شدهابن عباس مجلس را ترک کرد و گفت بد ترين فاجعه ها آنست که ميان رس. بشود
سنی ها توضيحات مختلف ديگری در اين باره .  برای جانشينی خود بود)ع ( مايل به نوشتن اش بود انتصاب علی)ص (آنچه محمد

 را قبول بعضی از سنی ها اين.  بود)ع (شيعيان باز مدعی اند که پيامبر وقتی رحلت کرد سرش روی زانوی علی. پيش کشيده اند
 که ساير پيروان داده شد) ع (بعضی امتيازاتی به علی. ميکنند وبعضی ديگری ميگويند سر پيامبر روی زانوی عايشه زنش بود

را زن او نمود در حاليکه ابوبکرو عمر نيز خواستگار او ) س(عالوه بر اينکه پيامبر دختر خود فاطمه . پيامبر از آن محروم ماندند
موقعی رسيد که پيامبر دستور داد در . نمايد  رفت و آمد)ص (نها کسی بود که اجازه داشت آزادانه به خانه محمد ت)ع (بودند، علی

 )a( .) ع (های خانه های مشرف به مسجد نبی در مدينه را مسدود سازند بجز در های خانه خودش و علی
 

 ن توافق دارند و شيعيان آنها را شاهدی بر موقعيت علی هست که منابع سنی و شيعه در آ)ص (تعدادروايات ديگری نيز از محمد
 :  ميدانند)ص ( و خانواده اش و حقانيت او به جانشينی محمد)ع(

در مجموعه احاديث متعلق به ابن حنبل چنين آمده .  اين گفته پيامبر بطور وسيعی گزارش شده است -نـليـقثـلحديث ا -١
هيد  به آنها چنگ زنيد بعد از من گمراه نخوا که اگرين بجا گذاشته ام در ميان شما دو چيز سنگگفت رسول خدا«: است
 مازه  اين دو .» کشيده از آسمان به زمين و اهل بيت من کتاب خدا که ريسمانی است:يکی بزرگتر از ديگری است. شد

نرا در راه آ) ص (الفی تکرار شده و بعضی محدثين ميگويند محمدتاين حديث با مختصر اخ. "جدا شدنی نيست تا قيامت
بعضی منابع سنی می .  چه کسانی هستند قدری اختالف استدقيقا" اهل بيت من"در اينکه  . مکه به مدينه گفته است

ولی نويسندگان شيعی چند حديث را شاهد می آورند که هم در . گويند که زنان پيامبر نيز بايد جزو آن دسته بوده باشند
برای . ندبه علی ، فاطمه، حسن و حسين می ککه معنی آن عبارت را محدود  وجود داردمنابع شيعی و هم در منابع سنی 

ن پيامبر اهل بيت خودش را چهار نفر زير عبا تعريف کرد آمثال وقتی آيه مباهله نازل گرديد منابع سنی می نويسند که در 
 عبارت محدود به آن چهار نفر  ،نیرمذی محدث ستنازل گرديد برحسب گفته ال) ٣٣/٣٣(و همينطور وقتی آيه طهارت 

 . گرديد
 من در ميان شما چون انوادهخ«:  باز بسياری از منابع سنی اين حديث را باشکال مختلف گزارش کرده اند-حديث سفينه -٢

 ».وهر کس دوری کند نابود خواهد شد قرار گيرد بسالمت خواهد رست  هرآنکس که در عرشه اش ،کشتی نوح است
از علی چه «:  شکايت بردند پيامبر خشمگين شده گفتدرکاری که کرده بود به پيامبر) ع(ی ن از علوقتی چهار مسلما -٣

درحفظ ( تو جانشين من هستی  ،به روايتی» ميخواهيد؟ علی از من است و من از علی او بعد از من ولی هر مومن است
 . هم در اين دنيا و هم در آخرت) دين

 »جازه انجام امور مرا جز خودم و علی نداردهيچکس ا«: به روايتی پيامبر گفت -۴
 آنهائيکه با اين چهارنفر در جنگ اند من با آنها در جنگم و آنها  ،نين و حسدر باره علی و فاطمه و حس: ر گفتپيامب -۵

 . ئيکه در صلح اند من با آنها در صلح هستم
 

                                                 
 ) ک-ح... (بجای واژه هميشه اين مطلب را ادا کند" شب و روز" چه دليلی دارد که ُعمر با عنوان -١٥
a - ده بود عايشه فرا ميرسد و علی بالفاصله از  است، هنگامی که محمد با علی خلوت کردر دست شايعاتی در مورد روابط نزديک محمد با علی

؟ عايشه با لبخند معنی داری او را بی جواب می گذارد، محمد دستپاچه شده می گويد ه بوداتاق خارج می شود، محمد با لبخندی می پرسد ميدانی ک
 ک-ح.  می کرد !او جبرئيل بود که در شمايل علی با من نجوا



 مقدمه ای بر مذهب شيعه اسالمی تاريخ عقايد شيعه اثنی عشری

 ١٦      برگ  

) ع( شيعيان تعداد زيادی حديث در تعريف علی  ،داشه و مورد قبول سنی و شيعه می بسوای اينها و احاديثی که قبال گفته شد
 ١٦: دارند
موخت که دری به هزار حرف گشود و هرکدام به آ را يک حرف )ع (رسول خدا علی: يت است که امام چهارم گفتارو -١

 .نوبت دری به هزار حرف ديگر گشودند
 ١٧. من محمد ام و محمد من است:  گفت)ع (علی -٢
 .ين هستمخاتم االنبيا و من خاتم الوصّي) ص(محمد : فتگ) ع(در حديث النورانيه علی  -٣
 

 :  شده است پيامبر بعنوان جانشين)ع ( بعضی آيات قرآنی اشاراتی به علیرعالوه بر اين احاديث اعتقاد بر اين است که د
 دارند که بسياری از منابع حتی منابع سنی مثل سيوطی قبول. تو بيم دهنده ای وبرای هر قومی هدايت کننده ای است -١

من بيم دهنده ام و تو ای علی هادی هستی، آنهائيکه هدايت خواهند يافت از :  گفت)ص (وقتی اين آيه نازل گرديد محمد
 . يافت طريق تو هدايت خواهند

هم به معنای " ولّی"کلمه .  دهندگان و ساجدان بخدا می توانند باشندها خدا و رسول و نمازگزاران وزکوة تو تنولّی -٢
ئيکه آنها"بسياری از مفسرين سنی و شيعه توافق دارند که آيه . و هم ياری دهنده و يا آقا و ارباب می تواند باشددوست 

نکه در حال نماز انگشتر خود را به سائلی داد نازل پس از ا) ع (در حق علی"  می دهنددر حال سجده در راه خدا زکوة
 . گرديده و با واقعه مذکور ارتباط بسيار دارد

 
 بايد جانشين او بشود اعالم )ع ( بوضوح عالقه خود را مبنی بر اينکه علی)ص ( برحسب ادعای شيعيان اگر محمد–يفه ــوقايع سق
 پس چه شد که ابوبکر بعنوان اولين خليفه انتخاب گرديد؟ اين موضوعی بسيار پيچيده است که در ناف واقعه سقيفه بنو داشته بود

ر  آنچه اتفاق افتاد بطور کلی مورد توافق اکثتحقيق.  قبيله خزرج در مدينه است ازایه شعبه بنوساعد.  ده قرار داردساع
و بقيه افراد ) ع(و شوهر او علی ) س( رحلت کرد دخترش فاطمه )ص ( وقتی محمد .نويسندگان معتبر سنی و شيعه ميباشد

يک . هر جمع آمده بودند ترتيب دفن جناره را می دادندخانواده هاشم در اطراف جنازه جمع شده و بی خبر از دو گروهی که در ش
گروه اخير در . بود) انصار(و ديگری بزرگان مدينه ) مهاجرين(گروه شامل ابوبکر، عمر و ابو عبيده و ساير افراد برجسته مکه 

لذا . بيله خزرج بيعت کنندار در نظر دارند با سعد بن عبيده رئيس قصبه ابوبکر خبر رسيد که ان. بنوساعده اجتماع کرده بودند
 اسالم ز شخصی از انصار آغاز سخن کرد باين مضمون که چون انصار ا .ابوبکر و گروهش خود را سريعا به سقيفه رساندند
در مدينه فقط ميهمان بودند لذا رهبر قوم بايد از ميان انصار تعيين ) مهاجرين(پشتيبانی کرده و آنرا به پيروزی رسانده اند و مکيان 

او شروع کرد به تعريف و توصيف تقوای انصار و سپس ادامه داد که . جواب سياستمدارانه ای داد ابوبکر به اين مطلب. گردد
اعراب رهبری را از قريش قبول خواهند کرد از . اول قوم مسلمان بوده و از نظر قرابت به پيامبر نزديک ترند) مکيان(مهاجرين 

يکی از انصار پيشنهاد کرد که يک رهبر از طرف مهاجرين و يک رهبر . انصار وصی آنها باشنداين نظر قريش بايد حاکم بوده و 
حسادت نمی کنيم ولی می ترسيم افرادی بر ما حکمرانی ) مهاجرين( گفت که ما در موضوع رهبری به شما  واز طرف انصار باشد

بحث ومذاکره . ))ص (مدينه قبل از فتح مکه بوسيله محمددر جنگ ميان مکه و(نها را کشته ايم آکنند که ما پدران و برادران 
يعنی در : "عمر جواب داد"  ابو عبيده يا عمر ،با يکی از اين دو شخص بيعت کنيد: "همچنان ادامه داشت تا باالخره ابوبکر گفت

ار داده است پائين آورد، خير، هيچکس نمی تواند از موقعيتی که رسول خدا تو را در آن قر «!" زمان حيات تو اين کار بشود؟
رامی و تک به تک و سپس گروهی و با آحاضرين اول به . ابوبکر دستش را دراز کرد و عمر بيعت نمود» !دستت را دراز کن

 . شتاب پيش آمدند و با ابوبکر بيعت کردند
 

قيفه نمودند ولی حتی از نوشته  در مذاکرات س)ع ( اشاره کوتاهی به ادعای علیريعقوبی مورخ طرفدار شيعه می نويسد که انصا
 ١٨.ی در مورد اين ادعا انجام نگرفتهای يعقوبی هم پيداست که بحث جد

 
ذکر ) ع( که نويسندٌه کتاب بعضی آيات و احاديث و روايات را که اغلب مورد توافق سنی و شيعه بوده در حقانيت علی اکنون{ 

لحظاتی حساس اتفاق افتاده شايد بدون غرض و نظری فراموش کرده است، ميکند ، مهمترين و بحث انگيز ترين اتفاقات را که در 
باين شرح که رسول خدا در واپسين روزهای زندگی بعلت شدت مرض قادر به امامت در نماز نبوده و از ابوبکر خواسته است 

: پس. ستثناء موضوع را تاييد ميکننند اين کار حد اقل يکبار و شايد چند بار انجام شده و عموم منابع بدون ا. بجای او بمسجد برود
محبوب خدا ورسول و اهل بيت پيامبر از قبيلٌه قريش و قبال نامزد بالمنازع جانشينی او بوده است، چرا ابوبکر؟ ) ع(اگر علی ) ١(
 خم را برای آخرين چه حاجتی به قلم و کاغذ بوده اگر پيامبر از جانشين خود علنًا در برابر حاضرين اسم ميبرد و جريان غدير) ٢(

خاتمه مييافت، جانشينش تنها بايد وظايف ) ص(نجائيکه نبوت در شخص محمد آاز ) ٣(بار تکرار کرده و برايش بيعت ميگرفت ؟ 

                                                 
ر تعريف از علی بوده بنابر اين بنظر می رسد که به اينصورت مورد تائيد و پذيرش سنی هانبوده باشد؛ زيرا سنی البته چون اين حديث ها هم د -١۶

ظاهرا بنظر می رسد نويسنده در انتخاب اين حديث ها هم نظر . ها علی را نايب و ولی نمی دانند، آنها علی را به عنوان خليفه چهارم می پذيرند
 )ک-ح. (ست، در همين مايه به قسمت های ديگر نوشته نيز توجه کنيدخاصی را دنبال می کرده ا

در وجود محمد و محمد را در وجود علی می ديدند ساخته و پرداخته شده باشد ) غـُرابيه( بنظر می رسد اين حديث از جانب کسانيکه علی را -١٧
 )ک-ح(

ا يا علی به اين موضوع راغب نبوده ويا آنقدر او و ديگر خاندان محمد چطور امکان پذير بود، ديگران در موردعلی ابراز نظری بکنند، ظاهر
اين هم يکی از نکاتی است که اينجانب . مشغول دفن کردن جنازه بودند که فرصت نيافته است از حق خود ويا ديگران از جانب او جانبداری کنند

  )ک-ح. ( استتصور می کند نويسنده کتاب تا حدی مسئله را از ديد شيعه بررسی کرده



 مقدمه ای بر مذهب شيعه اسالمی تاريخ عقايد شيعه اثنی عشری

 ١٧      برگ  

 به نظر حقير، ِپيامبر اسالم اين انتخاب را جوانمردانه به رای و –. خالفت را که تمشيت امور دنيوی است عهده دار ميگرديد
  } مترجم –. حق هم همين بود . اگذار نموده و بدون اعمال نظر بجهان باقی شتافته استخواست مردم و

 
در داخل .  مسلما رقابت در ميان قبايل سهم بزرگی در اين کار داشته است،شايد بتوان علت انتخاب ابوبکر به رهبری را حدس زد

بر اين اساس گفته شده که عمر بعدها به . داشتند وجود داشتقريش تا اندازه ای حسد و دشمنی با خاندان هاشمی بعلت شهرتی که 
 زابوبکر در هر حال ا. مردم پيامبری وخالفت را دوست نداشتند که در خانواده تو يکجا باشد«:  گفته است)ع (پسر عموی علی

يله خزرج را به رهبری انتخاب ر در نظر داشتند که رئيس قبصاان. قبيله ای نسبتا کم اهميت بود که عالقه ای به کسب قدرت نداشت
خزرج در مدينه بود با اشتياق رهبری ابوبکر را  بزرگ کنند لذاوقتی ابوبکر بعنوان کانديد قدم پيش گذاشت قبيله اوس که رقيب

بکر بيعت از اين نظر چند نفر از اشخاص مهم آن از جمله اولين کسانی بودند که با ابو. قبيله خزرج هم کامال متحد نبودند. پذيرفتند
گر چه نبايد کر انتخاب راحتی برای اکثريت بود کردندوشايد نظر خوشی به رئيس قبيله خود نداشتند وهمينطور رويهمرفته ابوب

  انصار را در باره اظهارات ابوبکر در سقيفه که در آن ادعای. انکار کرد که بهر حال در اجتماع از شهرتی برخوردار بوده است
 تاريخ نويسان شيعه معتقدند در هرکدام از نکاتی که ابوبکر ارائه داده  ،کرده وادعای قريش را پيش کشيدی کسب رهبری رد برا

 )ع (نوقت علیآپس اگر قريش از لحاظ قرابت نزديکتر از انصار به پيامبر بود .  نسبت به ابوبکر اولويت داشته است)ع (است علی
.  اولين فرد از آن قبيله بود که اسالم آورد)ع ( قبيله بود که اسالم آورد پس علیاگر قريش اولين. از ابوبکر نزديک تر بوده است

  آنها و خاندان هاشم اصيل ترين)ع (اگر قريش در ميان اعراب نسبت به انصار از نظر اصالت استحقاق بيشتری داشت آنوقت علی
 . ميان قريش بود

 
بر اين اگر انتخاب عالوه . ن برابر بودآبيشتر از ابوبکر نبود اقال با  اگر هم ر به اسالم و همنشينی مدام او با پيامب)ع (خدمات علی

. رهبر می بايستی بوسيله مراجعه بارای عمومی انجام گيرد پس چرا از خانواده هاشم که خانواده پيامبر بود نظر خواهی نشد
) کاری که با شتاب و بدون فکر انجام گيرد("  تـًَهالـَفـلـ «:بهترين حرفی که می شود در موضوع سقيفه زد همان گفته عمر است

هردو منبع سنی و شيعه توافق دارند که بعد از آنکه ابوبکر در مسجدی در سقيفه بيعت گرفت عمر با گروهی از مردان مسلح به 
 را تهديدکرد که اگر )ع (حتی بعضی گفته اند که علی.  رفت و از او خواست که مثل سايرين با ابوبکر بيعت نمايد)ع (خانه علی

زن علی ) س(ميان آنها سخنان درشتی رد و بدل شد و برحسب بعضی نوشته ها فاطمه . خودداری کند خانه اش را خواهد سوزاند
 مهاجمين را سرافکنده ربا اينکا. و دختر پيامبر بيرون آمده وتهديد می کند که شخصا به مردم مراجعه و دادخواهی خواهد کرد) ع(

 .می سازد
 

از طرف اشخاصی مانند عمويش العباس و حتی ابو سفيان از خاندان اميه تشويق ) ع(نی و شيعه تائيد می کند که علی س هرمنبع
، حتی ابوسفيان گفت که مدينه را پر از مردان مسلح خواهد ساخت تا داينبا او بيعت نمشد که خود را نامزد دوم رهبری کند تا 

 بودند چند )ع (معذلک ممکن نيست تخمين زد که شمار کسانيکه در اين موقع پيرو علی. يت نمايد را با زور تثب)ع (رهبری علی
 از وقوع دوگانگی در اجتماع جلوگيری نمود، خصوصا بعد از اينکه ابوبکر خالفت را بدست گرفت عده )ع (ولی علی. نفر می شدند

 )ع (همينطور در زمان خالفت عمر و عثمان باز علی. ها ديده شودالزم شد که تدارک جنگی عليه آنو زيادی از اعراب مرتد شدند 
 . مدعی آن مقام نشد

 
در برابر خالفت ابوبکر و پس از آن در برابر خالفت عمر و عثمان اختالف ) ع(ميان مورخين سنی و شيعه درباره روش علی 

 در انجمن آنها  امين نشان دهند و او را مشاوریاول وفادار را به رهبری خليفه )ع (مورخين سنی بسيار مايلند که علی. است
مورخين شيعی البته اين نظر را کامال رد .  در روز سقيفه با ابوبکر بيعت کرد)ع (بعضی از اين منابع حتی می گويند که علی. بدانند

 و تنها برای جلوگيری از  از اينکه حق او در خفا ربوده شده است عميقا رنجيده خاطر گرديده)ع (می کنند و می گويند که علی
در ) ع(منابع شيعی معتقدند که علی  . اختالف و برخورد ها بوده که در آن زمان حساس مخالفتی با رهبری ابوبکر نکرده است

 . که شش ماه پس از رحلت پيامبر اتفاق افتاد) س(واقع با خليفه جديد بيعت نکرد تا پس از مرگ فاطمه 
 

مدعی ملک موروثی خود فـََدک ) س(فاطمه . ر و خليفه جديد از اولين روز پس از رحلت پيامبر آغاز شداختالف ميان خانواده پيامب
ابوبکر ادعای مزبور را نپذيرفت بدليلی که می گفت اموال پيامبر بيت المال . شد که پيامبر آنرا در جنگ خيبر به غنيمت برده بود
 خواهد  و آنچه از من بماند به مصرف زکوةهيچکس از من ارث نخواهد برد"عمومی است و آنهم بر اساس گفته پيامبر است که 

    ١٩" رسيد
   

 ادعايش بخالفت می شد بعلت خودداری او از پيگيری) ع( خالفت کوتاه ابوبکر هر پشتيبانی که از نامزدی علی طی دوسال دوران
 سرسختانه )ع (ا ابوبکر يا هرکس ديگر جز با علیمعذلک يک مشت افرادی بودند که در برابر بيعت ب.  رفتبتدريج از ميان
چهار نفر از آنان بنام عمار و مقداد و ابوذر و سلمان را شيعيان اولين چهار نفر از اين گروه می دانند و برابر . مقاومت مينمودند

   ٢٠. بسياری از احاديث سه نفر ديگر نيز بزودی به اين عده قليل افزوده شد
 

                                                 
. زيرا کدام پدری است که فرزندی از خون خود داشته باشد و او را از ارث محروم کند. اين خود می تواند نمادی از نداشتن فرزند مستقيم باشد -١٩
 )ک-ح(

  )ک-ح( ريشه شقه شدن و فرقه فرقه شدن اسالم از همين مرحله آغاز می شود -٢٠
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خند خاطرنشان می کنند که انتخاب ابوبکر به مقام خالفت با رای اکثريت مسلمانان فرضا هم درست بوده مورخين شيعی با ريش
د و از چند شخص ر عمر را جانشين خود ک ،ابوبکر در زمان مرگ. باشد، جانشينی ابوبکر بوسيله عمر را نمی توان توجيه کرد

در زمان خالفت . نديده گرفته شد و مورد مشورت هم قرار نگرفت) ع(باز علی . مهم هم تعهد پشتيبانی از اين انتصاب را گرفت
مورخين سنی باز مخالفت .  عامه کنار کشيد و از تحريک مردم يا تجديد ادعايش خودداری نمود خود را از کار های)ع ( علی، عمر

 علنا با بعضی از تصميات عمر )ع (ی عمر را کم اهميت تلقی کرده اند در حاليکه شيعيان نشان می دهند که علبا) ع (های علی
 . مخالفت کرده و در مالء عام سرپيچی خود را از خليفه در چند مورد نشان داده است

 
جزو آن هيئت بوده ولی ساير اعضای آن ) ع(با اينکه علی . عمر يک هيئت شش نفره برای انتخاب رهبر بعد از خود تعيين نمود

 سعد و عبدالرحمن که دو نفر از اعضای هيئت بنام.  را تقريبا غير ممکن ميساخت)ع (لیطوری انتخاب شده بودند که موفقيت ع
 متمايل به پشتيبانی از عثمان بودند و ضمنا عبدالرحمن برادر زن عثمان بودو عالوه بر اين برابر شرائط عمر ًاعبپسر عمو و ط

 ۶۴۴استناد قرار ميگيرد نتيجه نهائی انتخابات هيئت در سال احاديثی که عموما مورد . وظيفه رای گيری هم بعهده عبدالرحمن بود
امبر و مطابق روش دو د بشرطی که برابر قرآن و سنت پير پيشنهاد ک)ع (ميالدی بدست آمد که در آن عبدالرحمن خالفت را به علی

لذا خودداری . ل آگاه بوده باشددوخليفه او بابعضی سياست های )ع (عبدالرحمن بايد از مخالفت های علی. بری کندخليفه اول ره
عبدالرحمن سپس خالفت را به عثمان با همان شرائط پيشنهاد .  از پيروی از روش های دو خليفه اول غير قابل اجنتاب بود)ع (علی

برای  را پنهان می کنند که خالفت عثمانمورخينی که از طرفداران جدی سنت می باشند به ندرت اين حقيقت . نمود و او قبول کرد
و دو خليفه اول بوده ) ص(اری که از مختصات رهبری محمد بجای پرهيزکاری و سادگی و درستک. اسالم چيزی در حد فاجعه بود

 . خالفت عثمان پر از حمايت های بی جهت و ثروت اندوزی و عشق به تجمل بود
 

عثمان از . و اداره امور عامه را در دست بگيرداو مرد ضعيف النفسی بود که اجازه داد از اقربای خود مروان بر او مسلط شده 
خاندان اميه بود و در زمانی کوتاه اعضای خانواده اش در باالترين مقامات اداری جامعه قرار گرفتند با اينکه اين خاندان در گذشته 

 . يه او شورانده استاز دشمنان سرسخت ونيرومند پيامبر در مکه بوده و در زمان امامتش در مدينه يکبار مکيان را بر عل
 

در مصر مردم بر عليه حاکم که .  در اياالت امپراتوری اسالم که سريعا توسعه ميافت بوجود آمد هايیديری نگذشت که نارضائی
اين شخص در عداد چند نفری بود که شخص پيامبر او را در فتح . عثمان بود شورش کردند) همشير از يک مادر(برادر رضاعی 
اتنی عثمان برادر ن) عراق(حاکم کوفه ) .  دادمداخله عثمان او را نجات(رده بود ف قرآن و ارتداد محکوم به مرگ کمکه بسبب تحري

 ميالدی هيئت هائی از مصر و عراق به مدينه ۶۵۶در سال .  می شد و اسباب بی آبروئی خود می گرديدمست در ميان مردم ظاهر
ی يل زبير و طلحه که هرکدام در آرزو حاميانی در ميان افراد مهم مدينه از قب هايئتاين ه. آمده و شديدا بخليفه اعتراض نمودند

 هيئت های. يت نامطلوبی قرار گرفت در موقع)ع (علی. خالفت بودند و عايشه زن پيامبر که از طلحه پشتيبانی ميکرد پيدا کردند
از طرفی علی هم کسی . نها در شکايت شان همدردی نمود او البته با آو خواستار حمايتش بودند ومعترض دست به دامن او شده 

 هر کاری )ع (علی. عثمان دست بدامن او شد تا شورشيان را آرام کند. نبود که اختالفات را دامن زده و از شورش پشتيبانی نمايد
آخراالمر پس . ييری بدهدکه می توانست در مقام يک ميانجی انجام داد و درعين حال از عثمان خواست که در سياست های خود تغ

بالفاصله پس از قتل عثمان . از آنکه شورشيان ازخيانت خليفه اطمينان حاصل کردند به خانه اش هجوم آورده و او را کشتند
 در )ع (در بدو امر با توجه به اوضاع و احوال علی . گرد آمدند و از او خواستند که خالفت را قبول کند)ع (جماعتی در اطراف علی

 . د ماند ولی از همه طرف مورد فشار قرار گرفتل خالفت مرّدقبو
 

 تسليم شده )ع (مهاجرين و انصار و هيئت هائی که از اياالت آمده بودند همه در قبول خالفت به او اصرار کردند تا باالخره علی
 يکربع قرن بالتکليفی س از حدودًاپ.  اسالم  سال بعد از رحلت پيامبر٢۴ ميالدی ۶۵۶اين جريان مصادف بودبا سال . قبول کرد

    ٢١.  متعلق بخود می دانست عاقبت به مقامی رسيد که در طول تمام اين سالها آن را حقًا)ع (علی
 
 
 
 

                                                 
انست چگونه بودکه در اين مدت نه درتالش بدست آوردنش بلکه در حمايت از عثمان و احتماال بيعت با عمر  اگر علی اين حق را بر خود ميد-٢١

 )ک-ح. (چگونه حقی بود که عايشه زن پيامبر با آن مخالفت ميکرد
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 فصل ســوم 
 زندگی امامان و تفرقه های اوليه در ميان شيعيان

 
يخی که نويسندگان شيعی ثبت و ضبط کرده اند و  خصوصا در دوران اوليه اش الزم است ميان روايات تار با توجه به تاريخ تشيع

در اين فصل نقطه نظرات روايت ها مورد بررسی قرار ميگيرد و نتيجه . نقدی که محققين معاصر بر آن نوشته اند فرق گذاشت
اريخی  در فصل گذشته گفته شد واز اطالعات ت)ع (بخش اول زندگانی علی. بررسی های محققين معاصر در فصل بعد خواهد آمد

آنچه شيعيان در هر نسل از زندگانی امامان در کتب تاريخی خود . درباره امام دوازهم  آنچه موجود باشد در فصل هشتم خواهد آمد
اند اکثرا مفيد فايده چندانی نيست زيرا که اين نوشته ها با هدف ديگری بجز دادن اطالعات الزم در باره زندگی امامان  آورده

در ميان مطالب . ين نوشته ها عموما بصورت داستان و دفاع از امامان و اثبات بعضی چيز ها در حق آنها استا. نگاشته شده است
که تولدآنها معجزه وار رخ داده و : خاصی که نويسندگان شيعی در مورد هرکدام از امامان سعی در اثبات دارند گفته می شود

بحرف آمده و خدا را به ) بعضا در شکم مادرشان(يده شده بوده و به محض تولد مختون به دنيا آمده اند و بند ناف شان از پيش بر
دام و هرک)) ص(از طرف محمد ) ع( علی در مورد(بزرگی ياد کرده و هرکدام از سوی امام قبل از خود به امامت انتخاب شده 

يعی معتقدند که همه امامان شهيد شده اند ولی اکثر نويسندگان ش . معجزاتی آورده و از علوم ماوراء الطبيعه برخوردار بوده اند
ان بنظر می رسد که اين عقيده بايد مربوط به دوران اخير باشد چون بعضی از نوشتجات اوليه اين موضوع را در حق بعضی از امام

 اشخاص مهم تاريخی  بيشتر امامان در کتب تاريخی غير شيعيی هم ديده نمی شوند لذا آنها بجایکامال رد می کنند و از آنجائيکه
 . تبديل به افرادی نيمه افسانه ای شده اند

 
 )ع(امامت علی 

 ابوالحسن علی ابن ابيطالب معروف به امير المومنين و کار های او  ،از نظر شيعه خليفه اولبخش نخستين زندگانی خليفه چهارم ، 
ته تحرير در  ماجرای دوران کوتاه خالفت او برشهای پر اينک در اين فصل سال .در زمان سه خليفه اول در فصل گذشته آورده شد

 . می آيد
 

 بوده  اسالمه مقام خالفت مورد تائيد و قبول اکثر مسلمانان در مدينه و اکثر اياالت امپراتوریب) ع (می شود گفت که انتخاب علی
پس از گذشت دوران خوش اوليه . شده بوداو خليفه ای بود که حقيقتا و بدون چون و چرا از طرف بيشتر مسلمانان انتخاب . است

در زمان خالفت عثمان تمام مقامات مهم حکمرانی امپراتوری . معلوم شد که او در برابر مسائل داخلی سهمناکی قرار گرفته است
 از  ،يه معاويه، حاکم سورين خاندان به رهبری عضو شايسته اشاکنون ا. اسالم در اختيار اعضای خاندان اميه قرار گرفته بود

 بعلت همدستی با قاتلين )ع (معاويه مدعی بود که علی .  سر باز زده و در پی خونخواهی عثمان بر آمد جدًا)ع (قبول خالفت علی
 از مهمترين نزديکان پيامبر از انتخاب مردی جوان به خالفت دل از طرف ديگر طلحه و زبير دو شخص. عثمان گناهکار است

 شدند که ديگر هرگز به آن مقام نخواهند رسيد راه مکه را در پيش گرفته و با عايشــه دختر ابوبکر و آزرده شده و وقتيکه متوجه
شورشی بخونخواهی عثمان بپا اين سه نفر به بصره رفته و .  داشت هم پيمان شدند)ع (بيوه پيامبر که خود کينه ديرينه ای با علی

باالخره .  پيش رفت)ع (در آغاز کار ها بروفق مراد علی.  مسئول اين قتل بودند اگر چه هرسه آن ها به اندازه هر کس ديگرکردند، 
 طلحه و زبير در اين جنگ کشته شدند و .  سرداری بزرگ بود و موفق شد شورش بصره را در جنگ جمل فرو نشاند)ع (علی

 معذالک جريان کارها بزودی برعليه علی. يدعايشه دستگير گرديده و با احترامی که شايسته بيوه پيامبر بود به مدينه اعزام گرد
 مطلقا اجازه نداد مصالح )ع (علی. يکی از مسائلی که گريبانگيرش شد همان طبيعت سرراست و انعطاف ناپذير او بود.  برگشت)ع(

جامعه را که او بدون وقفه کوشش نمود که هر جنبه از زندگی . سياسی او را وادار به چشم پوشی از مسلک واصول اخالقيش بکند
بدون توجه به اينکه دشمنان نيرومند و با نفوذی . احساس می کرد از مرام پيامبر منحرف شده است در مسير صحيح قرار دهد

اين افراد . د، به روش خود در کار ها ادامه داد شده بودند برای خود تهيه می بينميان عده زيادی که در دوران خلفای سابق منـتـفع
 .  طغيان کرد)ع (شيده شدند و معاويه در سوريه عليه حکومت علیبطرف معاويه ک

 
از اين .  بعد از جنگ جمل مرکز حکمرانی خود را از مدينه به کوفه منتقل نمود)ع ( هجری بود که علی٣۶ ميالدی ۶۵۶در سال 

ه از مقاصد پشتيبانی کوف. باقی ماندتاريخ تا اواسط قرن دوم اسالمی که بغداد بنا گرديد کوفه مرکز اصلی تشيع در دنيای اسالم 
 . ون کوفيان برای تشيع همان اندازه توليد مسئله کرد که برای آن مفيد واقع گرديدطبيعت متّل. مان داشتشيعه نعمت ونقمت را توأ

 
. رگرفتن د با بی ميلی در صدد مقابله بر آمد و جنگی در صفّي)ع (علی.  معاويه بسوی کوفه لشکر کشی کرد۶۵٧/٣٧در سال 

 پر از همرزمان سابق پيامبر و قاريان قرآن بود اما لشکر معاويه افتخار داشتن يک مشت همرزمان سابق پيامبر و )ع (لشکر علی
از طرفی . بقيه عموما از قبايل عرب بودندکه ديرتر اسالم آورده واينک به اياالت مرزی برای بدست آوردن غنائم کشانده شده بودند

 .ی فرار سربازان طرف مقابل و جذب آنها بخود هموار ساخت  قول پرداخت رشوه راه را براار کشته بود و بااری کمعاويه مّک
 

 شد و حتی )ع (کار به حکميت کشيد ولی طبيعت متلون کوفيان مانع کار علی. جنک صفين جنگی خونين و طوالنی و بی نتيجه بود
 )ع (گرچه شرح کيفيت حکميت مغشوش است ولی در هر حال بنفع علی. ديدقادر به انتخاب نماينده ای که مورد نظرش بود نگر

 او رادر ارجاع به حکميت مقصر قلمداد ش که در قبول حکميت بسيار مردد بود بخشی از لشگريان)ع (از بخت بد، علی. تمام نشد
 .شدندخوانده " خوارج"جدا شده و بنام " فضاوت تنها با خدا است"کرده و دسته جمعی با تکرار 
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 فرصتی به معاويه داد که خود را جمع و جور کرده و حجريان حکميت بطور وضو. شار ميديد خود را از همه طرف زير ف)ع (علی
 . موقعيت اش را تقويت نمايد

 
. فت بوسيله بعضی اقدامات معاويه از کار برکنار گرديد و آن ايالت زير حاکميت سوريه قرار گر)ع (در مصر حاکم انتصابی علی

 مجبور )ع (علی.  شرارت هائی برپا کردند و پايتخت را با تهديد جدی روبرو ساختند)ع (باالخره خوارج در نزديکی پايتخت علی
 در جنگ نهروان خوارج ريشه کن شدند ولی انتقام خود را بدست  .دَرشد نقشه حمله به سوريه راکنار گذاشته و به خوارج حمله َب

 عبدالرحمن علی) ۶۶١ ژانويه ٢٧ (۴٠ رمضان سال ١٩ در  . گرفتند)ع (عبدالرحمن بن ملجم از علیيکی از اعضای خود بنام 
 .  را در کوفه مضروب کرد واو دوروز بعد درگذشت)ع(
 

 بديل از  بی چون او حتی در نظر مسلمانان سنی نمونه ایا کار مشگلی استع واق)ع (کوشش در وصف روشنی از شخصيت علی
دليری او در جنگ و بزرگواريش در حق دشمن شکست خورده و . م بوده و تقريبا ابعاد افسانه ای پيدا کرده استتقوی و چشمه عل

صداقت و صفای بی ريا و فصاحت کالم و اطالعات عميق او از ريشه اسالم جای پرسشی باقی نگذاشته بدليلی که همه در تاريخ 
عالی و همينطور ايجاد روش صحيح بان عربی به وسيله صحابه اش ُاسوالّدهمچنين پايه گذاری تحصيل دستور ز. ثبت و ضبط است

خطابه ها و نامه های او خصوصا آنچه در نهج البالغه جمع آوری شده است را اکثر . قرائت قرآن به اونسبت داده شده است
نوان نمونه های اوليه از نوشتجات اسالمی اين خطابه ها و نامه ها بع. مسلمانان از نظر اهميت در رديف بعد از قران قرار داده اند

يثم آغاز صوفيگری در د حسن البصری و ربيع ابن خدر فلسفه و الهيات و اخالق شناخته شده است و نيز از طريق اصحاب اش مانن
 قضائی اواز  او را بهترين قضات دانسته و تصميمات ، حتی خليفه دوم عمر ،عالوه بر ديگر کسان. ميدانند) ع(اسالم را از علی 

 را شيعيان عصر طالئی ميدانند که در )ع(دوران کوتاه خالفت علی. نظر فقهای صاحب نظر سنی و شيعه در سطح باالئی قرار داشت
 ٢٢. آن دوران اجتماع در مسيری که بايد هدايت ميشد بدست امامی که از طرف خدا انتخاب شده بود هدايت شده است

 
 ولی وجود پيکرش در آن محل مورد ترديد می باشد چون بعضی در آنجا واقع شده است،) ع(اه علی نجف شهری است که آرامگ

معذالک بيشترين شيعيان مدفن او را در نجف . در محلی گمنام ذکر می کننديا روايات مدفن او را در کوفه و بعضی ديگز در مدينه 
ولين ساختمان آرامگاه بدستور هارون الرشيد خليفه عباسی بنا ا. قبول دارند ودر نتيجه شهر بزرگی در اطراف آن بوجود آمده است

وکل خليفه ضد شيعه از بين تيکی از آنها حد اقل بدستور م. شد عالوه بر آن چندين ساختمان ديگر هم بنا گرديد ولی بعدا خراب شد
 . رفته است

 
قسمت .  بر جا بود١٣۵۴/٧۵۵ بنا نهاد که تا سال )  ميالدی١٠(عضد الدوله يکی از امرای بويه زيارتگاهی در قرن چهارم هجری 

 بنا شده و گنبد آن را نادر شاه زر اندود ١۶٣۵/١٠۴۵وسيله شاه صفی از سلسله صفويه در حدود سال باصلی ساختمان فعلی 
دارس  مشهور ترين علمای جهان شيعه و شماری از بزرگترين م از سال اخير نجف محل سکونت عده ای۴٠٠در طول . کرده است

 .دينی بوده است
 

 امام دوم) ع(حسن 
    

 هجری ٣ بسال )ع (حسن. بمقام امامت رسيد) ع(ابو محمد حسن بن علی معروف به مجتبی از نظر شيعيان پس از درگذشت علی 
.  داشت سال٧وقتی پيامبر رحلت کرد او .  پيامبر رشد کرده و تربيت يافته استدنيا آمده و در ميان خانواده شخصدر مدينه ب

 داشته و از آنها بعنوان رئيس جوانان بهشت نام برده )ع ( و حسين)ع (ترديدی نيست که پيامبر عالقه زيادی به دو نوه اش حسن
  از آنهاآنکه حسن و حسين را دوست بدارد مرا دوست داشته و آنکه: "بنا بر روايات مشهور پيامبر در حق آنها گفته است. است

بياد می آورند که چگونه پيامبر دست بسر اين دونوه می کشيده و آنها را ) ص(ر پيروان محمد ثاک" فر استمتنفر باشد از من متن
 .  وعظ خود را قطع کرده است)ع (و چگونه موقعی بعلت زمين خوردن حسن می بوسيده

 

                                                 
 او )عمو (و پسر اموی" عروه"او مردی بنام :  آماری کوتاه از کسانی که به دست علی کشته شده اند نشانه قصاوت و سنگدلی علی را بدرستی نمايان می کند-٢٢

سپس درقلعه . در تاخت و تاز به خيبر مردمی را که سر جنگ نداشته اند را کشت.  ساله عرب را با نيرنگ سر بريد٨٠عمرو پير مرد . را به دو نيم کرد
 از سران خيبر که به ميانجير گری - ياسر- مره- عنتر-بن ابی الحقيقربيع ا. را که ساکنين آن از ترس به پناه رفته بودند شکست و همه ساکنين را کشت" قموص"

" علی" روزی علی از وليد پسر عتبه خواست تا پيرو او گردد وليد پاسخ داد تو پدر مرا کشته ای چگونه با کشنده پدرم دست ياری بدهم .آمده بودند را سر بريد
 .به اندازه وليد تازی خرد ميداشتند و بر خونهای نياکان خود ارج مينهادندای کاش روشنفکر نمايان ما . خاموش ماند و سخنی نگفت

زمانی که عمر می خواست خود شخصا در اين جنگها حاضر شود، امام علی به او . امام علی يکی از مشاوران نزديک عمر در هنگام حمله لشگر اسالم به ايران بود
اه اسالم متالشی می شود تو بايد مرکز خالفت را داشته باشي تا اگر سپاه اسالم شکست خورد ايرانيان بدانند که تو سر اين سپاهی اگر بروی و کشته شوی سپ"گفتک 

  . ٤٤٦ – ٤٤٣ و نهج البالغه برگ ١٤٧، اخبار الطول  برگ ١٩٤٥ و ١٩٤٣ ص ٥تاريخ طبری جلد " اين نيرو پشت دارد
ای مردم کوفه، شما شوکت : " پس از شکست ايرانيان علی خطاب به مردم کوفه گفت. ارالخالفه ماندعمر که داماد علی بود و روی حرف او حساب می کرد در د

   -٢٢٠٨ برگ ٦تاريخ طبری جلد " عجمان را برديد
جهت تامين مخارج علی . پس از به خالفت رسيدن علی که بسيار لرزان و کوتاه بود اختالف علی و معاويه بر سر قدرت باال گرفت و موجب جنگ های طوالنی شد

مجبور به گرفتن باج و خراج بيشتر از ايرانيان بود اين فشار ها را توسط سرداران خود از جمله خليد بن طويف و زياد ابن ابيه که بسوی خراسان، فارس و ری و 
  ) ک-ح(است؟  آيا اينها نشان از صلح دوستی و ارادت علی به ايرانی ها بوده .  آذربايجان روانه کرده بود اعمال کرد
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ار مدينه ز مهاجرين مکه و انص پيامبر امعروف است که بسياری از پيروان.  ساله بود که پدرش در کوفه بقتل رسيد٣٧) ع(حسن 
 در کوفه بوده و چند روز بعد رای به )ع ( لذا آنها می بايستی در زمان قتل علی ، بوده اند)ع (بعد از رحلتش جزو لشگريان علی

ت در اين موضوع مخالفتی از کوفه و مکه و مدينه نرسيده و مطلبی از مخالف.  داده باشندشن پدريشبعنوان جان) ع (خالفت حسن
 . در جائی ثبت نشده است

 
 تنها امامی است که از طرف مورخين غربی بشدت تحقير شده وبعلت واگذاری خالفت به )ع ( حسن ،در ميان دوازده امام شيعه

و دوستدار تجمالت توصيف و را زنباره، بی شعور و نا اليق ا. معاويه بدون اينکه مقاومتی نشان دهد مورد استهزا قرار گرفته است
 از روی ضعف و ترس )ع (اين انتقادات شديد را مورخين شيعه رد می کنند و خاظر نشان می سازند که تسليم شدن حسن. ده اندکر

 . نبوده بلکه مبتنی بر واقعيت و دلسوزی بوده است
 

ال پيشروی بود  گرد آمدند تا بالشگر سوريه به فرماندهی معاويه که در ح)ع ( لشگر کوفه در اطراف حسن)ع (پس از قتل علی
ولی پخش شايعات دروغ و عمليات جاسوسان و رشوه های بی حساب معاويه چنان تزلزلی در ارکان کوفيان بوجود . مقابله کنند

 تنها چاره موجود )ع (در اين وضع تسليم و واگذاری قدرت برای حسن.  ديد لشگرش ذوب شده و از بين ميرود)ع (آورد که حسن
منجر ) ع ( که به کناره گيری حسن)ع (در مکاتبات ميان معاويه وحسن. يری از خون ريزی بی حاصل بودو ضمنا راهی برای جلوگ

 هم اين بود )ع ( نداده است و اعتراضات حسن)ع ( نکته جالب اين بود که معاويه در آن مکاتبات اهميتی به اعتراضات حسنگرديد
عيت ميان او  فرزند معروفترين مخالفان اسالم بوده و اينک وضامر معاويه ابقه است و در واقع که کار های معاويه در اسالم بی س

و استعداد های  بعد از رحلت پيامبر می باشد و نيروی جنگی معاويه )ع (ی است که ميان ابوبکر و علیو معاويه مشابه وضعيت
يعی خاطرنشان ميسازند اعتراضات بطوريکه مورخين ش.  به سابقه دينی خودش است)ع (سياسی وسن او مهمتر از ادعای حسن

باين معنی بوده که منبعد در اسالم ) ع(حسن 
 رهبری خواهد بود نه ين کنندٌهنيروی سياسی تعي

 . اعتبار دينی
 

کوفيان با تنزل رای و عدم اتحاد و تلون مزاج 
 را بوضع بدی مايوس کردند )ع (خود حسن
 را نا اميد کردند و )ع (که پدرش علیيهمانطور

 )ع (که دوازده سال بعد برادرش حسينينطورهما
بخشی از لشگريان . را قرار بوده مايوس کنند

 شوريدند و بخشی به سوريان )ع (کوفه بر حسن
حتی خيمه خود . پيوستند و بقيه ناپديد شدند

پس .  بتاراج رفت و خودش زخمی شد)ع (حسن
نبايد تعجب کرد که او جز تسليم و کناره گيری 

معاويه برای توجيه . نداشته استانتخاب ديگری 
کردن کسب قدرت بدست خود وعادالنه نشان 

. احتياج داشت) ع(دادن آن به کناره گيری حسن 
او با کمال ميل حاضر گرديد شرائط مصالحه بسيار خوبی پيشنهاد کند که از آن جمله بود عفو . غلبه در جنگ به تنهائی کافی نبود

 وعالوه براينها بنا بر بعضی روايات شرط اين که )ع ( پول نقد قابل توجهی به خود حسن و پرداخت)ع (عمومی پيروان حسن
 . تعلق گيرد)ع (خالفت بعد از مرگ معاويه به حسن

 
او حاضر نشد خود را در گير فعاليت های .  ساکن مدينه شد و زندگی آرامی را گذراند۶۶١/۴١ بعد از کناره گيری در )ع (حسن

 مراجعه کرده پيشنهاد نمودند چنانچه اقدام به )ع (هيئت هائی به حسن. که نتيجه عملی مثبتی از آن بدست آيدسياسی کند ولو اين
شورش کند از او پشتيبانی خواهند کردولی معاويه رشته کار های امپراتوری را چنان در يد قدرت خود داشت که هر شورشی 

 .  سالگی وفات يافت۴۶ در سن ۶۶٩/۴٩او بسال . ر نامه امضا کرده بود بهر حال قول داده وقرا)ع (حسن. محکوم به شکست بود
 

هيچ چيز . مورخين شيعه نوشته و برخی مورخين سنی نيز تائيد کرده اند که او بوسيله زنش و به تحريک معاويه مسموم گرديد
 .يزيد هموار نمی ساخت اهداف معاويه را برآورده نکرده و راه را به جانشين خود فرزندش )ع (بهتر از مرگ حسن

 
 امام سوم) ع(حسين 

  
 . عيان امام سوم شد و بر حسب شي) ع( رئيس خانواده علی )ع (برادر کوچک او  حسين) ع(پس از حسن 

 
عالقه مفرط پيامبر به دو .  در مدينه تولد يافت ۴ /۶٢۴ابو عبداهللا حسين بن علی که شيعيان او را سيد الشهدا لقب داده اند بسال 

 .  ترجيح ميداده است)ع ( را به حسن)ع ( حسين)ع ( بر حسب بعضی روايات علی . ه خود قبال گفته شدنو
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 او رئيس )ع ( زنده بود نقش نفر دوم در خانواده را داشت ولی پس از مرگ حسن)ع ( تا زمانی که برادرش حسن)ع (حسين
تازمانيکه معاويه زنده بود . ت جابرانه سوريه بی طاقت می شدندخانواده گرديده و نقطه آمال کوفيان شد که روز به روز از حکوم

 را )ع (اموی ها سـُّب علی.  با معاويه منعقد کرده بود)ع ( اقدامی نکرد و خود را وابسته به قرار دادی دانست که حسن)ع (حسين
ه افتاد اولين کسی که به اين تل. وادار سازند  در باالی منبر رواج داده بودند با اين هدف که عوامل متعصب شيعه را به طغيان علنی

 شش نفر از شورش به آسانی خاموش گرديد و او با.  در کوفه شورشی بپا کرد۶٧١/۵١جر در ُح. حجربن عدی الکندی بود
 .  نام می برندءاين هفت نفر را شيعيان اولين شهدا. همدستانش در دمشق به دستور معاويه اعدام شدند

 
 هجری معاويه درگذشت ولی قبل از مرگ مقدمات جانشينی خود بوسيله پسرش يزيد را فراهم کرده ۶٠دی يا  ميال۶٨٠در سال 

 جلوس  ، برای بعضی مسلمانان پرهيز کار نفرت آور بوده ، پسر نيرومند ترين دشمنان پيامبر در مکه ،اگر حکومت معاويه. بود
مردم کوفه يکبار ديگر .  هتک حرمت از اسالم بودده و به آن توهين ميکردهوانين اسالم را مسخره نمويزيد دائم الخمر که علنا ق

 را تشويق نمودند که به کوفه آمده و رهبری را بدست )ع (جنبيدند و نامه ها و پيغام رسانانی به مدينه فرستادند و در آن حسين
 . گيرد

 
در اينجا .  حسين مدينه را ترک کرده و به مکه آمد ،عت کند وارد ميکرد که با يزيد بي)ع (بعلت فشاری که حکمران مدينه به حسين

بمحض ورود مسلم به کوفه جلسات . بود که پسر عمويش مسلم ابن عقيل رابه کوفه فرستاد تا اوضاع را بررسی و برآورد کند
 آميز مسلم چند نفری با وجود گزارشات تشويق.  را کردند)ع (بزرگی تشکيل شد که در آن هزاران نفر تعهد پشتيبانی از حسين

 به اوگوشزد کردند  حق پدر و برادرش ثابت شده بود زلزل رای کوفيان را که درت را از رفتن به کوفه بر حذر داشتند و )ع (حسين
 .  در رفتن مصمم بود و همراه حدودا پنجاه نفر از افراد مسلح وعده ای زن و بچه مکه را برای کوفه ترک کرد)ع (ولی حسين

 
 يزيد از جرياناتی که در کوفه ميگذشت کامال آگاه بود لذا عبيد اهللا بن زياد را دستور .ه وضعيت بسرعت در حال تغيير بوددر کوف
نه طغيانی را بشديد ترين وجهی و در کوفه بوجود آورد و هر گعبيد اهللا ّجو وحشتی.  ا رشته کار های کوفه را بدست گيرد داد ت

.  تقويت می شد ،ديد روسای قبايل به مرگ، در صورتيکه قبيله شان اقدام به شورش می کرداين وضع با ته. سرکوب می کرد
 به تمام راه هائی که از جنوب به کوفه ختم می شد ام مسلم گرديد و واحد های مسلح اقدامات عبيد اهللا منجر به دستگيری و اعد

ار هائی نسبت به وضعيت کوفه دريافت کرد معذلک به حرکت  هشد)ع (با اينکه حسين.  اعزام گرديد)ع (برای جلوگيری از حسين
عده کمی از پشتيبانانش موفق شدند مخفيانه از .  خود ادامه داد و پيشنهادات ديگری را که سالمت او را تضمين ميکرد قبول ننمود

 وحشت از شمشير عبيد اهللا ويا و پيوندند ولی ديگران دستگير شدند و اکثريت قابل توجهی يا از ترسبکوفه بيرون آمده و به او 
 .  را فراموش کردند)ع (بطمع پول او تعهد پشتيبانی از حسين

 
يمی با مالت رّحـُلاتصادفا فرمانده جوانی بنام 

هزار نفر از لشگريان زير فرمانش در سر 
 و همراهانش که به کوفه )ع (راه حسين

در غالب کتب  {نزديک ميشدند قرار گرفت 
و همچنين وعاظ در و بعضی نوشتجات 

ی منبر اين شخص را حربن يزيد باال
لقب او رياحی اسم برده اند وشايد التميمی 

 آلـُحر } مترجم–بوده که در جائی نديدم 
 )ع (دستور داشت از نزديک شدن حسين

به شهری يا دهکده ای در عراق پيشگيری 
 )ع (نيس همين دستور را به حکنند و او
واب خور جينی  در ج)ع (حسين. اعالم کرد

پر از نامه کوفيان را که دريافت کرده بود 
 که د وقتی دي)ع (حسين. به او نشان داد

تشنگی بر افراد الـُحر غالب شده از آبی که 
برای مصرف همراهان خود تهيه ديده بود 
بآنها داد و سپس الحر و افرادش به امامت 

 .  در نماز ايستادند)ع (حسين
 

الحر برای .  موافقت کرد که در مسيری بر خالف جهت کوفه حرکت کند)ع (ورت گرفت و عاقبت حسينمذاکراتی ميان طرفين ص
 سايه به سايه در تعقيب آنها رفتند تا به  هم بحرکت ادامه داد ولشگريان الحر)ع (گروه حسين. گرفتن دستورات بعدی کس فرستاد

هزار نفر از افراد مسلح به روز بعد در حدود چهار . بود) ۶٨٠ر  اکتب١٢( هجری ۶١روز دوم محرم از سال . دشت کربال رسيدند
 اجازه ندارد محل را ترک کند مگر بيعت نامه )ع (با دستوری از عبيد اهللا باين مضمون که حسينفرماندهی عمر بن سعد وارد شدند 

 به نهری که تنها منبع آب برايشان بود  و همراهان را در محاصره گرفت و حتی راه را)ع (ابن سعد حسين. با يزيد را امضا نمايد
 با ابن سعد شروع به مذاکره کرد و گفت که عالقه ای به خونريزی ندارد و از او خواست که اجازه دهد به )ع (حسين. قطع کرد

به او قول ی را ولی ابن سعد نرمشی نشان نداد زيرا که اگر در ماموريت خود موفق ميشد عبيد اهللا حکمرانی ِر. عربستان برگردد
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ور نهائی خود را توسط عبيداهللا متعاقبا دست.  بعلت کمبود آب بسيار وخيم ميشد)ع (در اين فاصله وضع اردوگاه حسين. داده بود
ابن سعد عصر روز نهم محرم .  ابن سعد يا بايد بالفاصله به حسين حمله کند يا فرماندهی را به شمر واگذار کند:شمر فرستاد

 )ع (در آن شب حسين. و برای جنگ در روز بعد آماده شد  پيش راند)ع ( کرده به طرف اردوگاه حسينلشگرش را جمع آوری
صبح . ازهمراهانش خواست که او را ترک کنند و بگذارند که او خودش با دشمن مقابله کند ولی آنها حاضر به ترک وی نشدند

 صبحگاه يکبار ديگر حسين. ناميده شده است سر رسيدکه عاشورا ) ۶٨٠ اکتبر ١٠( هجری ۶١سرنوشت ساز دهم محرم سال 
عده ای بطور وضوح تحت تاثير قرار گرفتند و الحر التميمی که بار اول .  بسوی اردوگاه اميه رفت و سخنان مهيجی ايراد کرد)ع(

 .  که کشته شد پيوست و در آغاز جنگ جزو اولين افراد بود)ع ( قرار گرفته بود به گروه ناچيز حسين)ع (سر راه حسين
 

 )ع ( نفر از خانواده علی١٨( بوده اند   نفر عبارت از افراد مسلح و زن و بچه٧٢ در آن روز )ع (روايت است که همراهان حسين
تير .  بطور پراکنده و تن به تن همراه با تاخت و تاز های کوتاه مدت بوده استدبنظر می رسد که نبر)  نفر همراهان پشتيبان۵۴و 

پشتيبانان حسين يک به يک کشته شدند و .  صدماتی ببار آورد)ع (يوسته و منظم کمانداران اميه بسوی اردوگاه حسيناندازی پ
 با برادر ناتنی اش عباس که در آنروز )ع (ار مردان جنگی تنها حسين.  نيز آماج تير ها قرار گرفتند)ع (مردان خانواده حسين

تی سعی داشت برای زنان و کودکان تشنه آب بدست آورد به قتل رسيد و لشگر اميه اطراف عباس نيز وق.  پرچمدار بود باقی ماندند
 کرده و التماس ميکرد که به بچه آب بدهند ولی تيری فرزندخردسال خود را بغل) ع( حسين . بی کس و ياور را گرفتند)ع (حسين

 تنگ کردند او دليرانه جنگيد تا ضربه )ع (بر حسينوقتی لشگريان اميه حلقه محاصره را . در گلوی کودک نشست و او را کشت
حتی آنموقع هم سربازان برای وارد آوردن ضربه نهائی به نوه پيامبر . ای از پشت سر بر او وارد شد و او را به رو به زمين افکند

 را )ع (ی کاری زندگی حسينمردد بودند تا اينکه شمر آنها را وادار کرد و بر حسب بعضی روايات او خود پيش آمده و با ضربه ا
 جدا نمودند و به نيزه ها زدند و )ع (لشگر اميه خيمه ها را تاراج و سر از بدن تمام کشته شدگان از جمله حسين. خاتمه داد

 نيز جزو زنان و کودکان باسارت )ع (علی تنها فرزند باقيمانده حسين. پيشاپيش دستجات حرکت داده و به کوفه مراجعت نمودند
 .  علی بعلت مريضی در جنگ شرکت نکرده بود.رفت

 
وقتی سر .  را روی سينی گذاشته و با اسرا پيش اوبياورند)ع (در کوفه عبيد اهللا مجمع بزرگی تشکيل داده ودستور داد سر حسين

 از آنهائيکه بعضی.  قرارد دادتمسخر راپيش او گذاشتند با عصای خود ضربه از به لبهای آن وارد آورد و اسرا را مورد )ع (حسين
عصايت را از روی آن لبان بردار، قسم به خدا که لبان : "د شديدا تحت تاثير قرار گرفته و يکی از آنها گفتشاهد اين ماجرا بودن

 وقار خود را حفظ کرده و بدون ترس به عبيد اهللا جواب داد )ع ( حسينزينب خواهر" کرر بر روی آن لبان ديده امپيامبر خدا را م
، "تو باندازه کافی خون از ما ريخته ای! ای ابن زياد: "  معترضانه گفت ميخواست علی را هم بکشد ولی زينببتدا عبيد اهللادر ا

قسم به خدا من از علی جدا نخواهم شد، اگر ميخواهی او را بکشی مرا هم : "سپس بازوان خود را دور گردن علی حلقه کرد و گفت
 .  نمودروانه دمشق) ع (زندانی کرد و بعد از چندی آنها را با سر حسينعبيداهللا اسرا را " با او بکش 

 
معذلک بعدا شکی نيست که از ترس اعتراضات عمومی که .  خيره شد و به علی وزينب توهين کرد)ع (يزيددر دمشق به سر حسين

 و اجـــــازه داد به مدينه ه آزاد کردممکن بود تاج و تخت اش را بخطر اندازد سعی کرد به آالم اسرا تسکين بخشد لذا آنها را
 ٢٣. برگردند

                                                 
متن .... دوست ارجمند : "  آقای دکتر شجاع الدين شفا در پاسخ متنی که در مورد داستان عشقی اورينب و حسين و يزيد نوشته بودم به من نوشتند-٢٣

نده بودم ولی نه به اين جامعيت و تفصيلی که البته اين ماجرا را قبال نيز خوا. جالب شما را در مورد ارزيابی چنگ کربال و داستان عشقی اورينب با عالقه خواندم
 . شرح ارسالی شما داشت

 
اين عامل بنيادی مبارزه برای قدرت بود که در جهان اسالم . ن آعقيده شخصی من اين است که اين ماجرا تنها يکی از عوامل جنبی واقعه کربال بود نه عامل بنيادی

پس از قتل علی، فرزند ارشد او حسن . تحوالت و تمام جنگ ها و توطئه ها ساخت و پاخت های اين جهان بوداز همان هنگام در گذشت محمد انگيزه اصلی تمام 
مدعی خالفت قانونی عرب در برابر معاويه شد و حتی صحبت از جنگ طرفين نيز بميان آمد، ولی با پولهای فراوانی که معاويه به وی پيشنهاد کرد و تعهداتی که 

فت به حسين برادر کوچکتر او پس از مرگ معاويه بعهده گرفت حسن که اصوال اهل مبارزه نبود از دعوی خالفت خود صرفنظر کرد و در باره واگذاری خال
زير پا ولی معاويه در اين ميان با .  زن پياپی خويش بگذراند، و ظاهرا بدستور معاويه از جانب يکی از همين زنان مسموم شد٧٠ترجيح داد که زندگی آرامی را با 

گذاشتن تعهد خود زمينه را برای موروثی کردن خالفت و تعيين پسرش يزيد به جانشينی خويش راه را بر خالفت حسين بسته بود، و برای حسين راهی نمانده بود 
 . جز اينکه مشروعيت خود را از راه سر باز زدن از بيعت با يزيد و روياروئی با او مطالبه کند

 
ز بدنبال وعده شيعيان اين شهری که کانون اصلی طرفداران علی و خاندان او بود در پشتيبانی از او و دعوت وی به شهر خود صورت عزيمت او به کوفه ني

که گرفت، و فقط رشوه های بيدريغ ابن زياد حاکم اعزامی يزيد به سران شهر بود که کوفيان از پشتيبانی او خودداری کردند، و جنگ حسين در کربال جنگی بود 
اين واقعيت نيز شايان تذکر است که تا زمان شهادت حسين و ياران او در کربال اساسا . از اين راه به وی تحميل شد و عمال چاره ای جز آن برايش باقی نماند

دين امام چهارم شيعه مطرح شد، موضوع امامت فقط بعد از مرگ حسين يعنی از زمان زين العاب.  در ميان بودخالفت مطرح نبود و تنها صحبت از امامتمسئله 
 . زيراديگر اميدی برای انتقال خالفت موروثی به خاندان علی باقی نمانده بود

 
ب نيز تنها داستانی از اين نوع نيست که تاريخ نويسان شيعه در اين راستا حکايت کرده اند، زيرا نظير اين داستان را ـَنـّيَرداستان رقابت يزيد با حسين در مورد ُا

منجلمه (منتها در هر دو مورد . يز در مورد همسری شهربانو دختر ادعائی يزدگرد و نارضائی يزيد که بنوبه خود خواهان او بود از اين بابت، روايت کرده بودندن
                                .حسين و به زيان يزيد باشداين روايتها طوری ارائه شده است که شديدا به نفع ) در مواردی که خودتان به کتاب زين العابدين رهنما استناد کرده ايد

 »با بهترين مراتب دوستی  شجاع الدين شفا
 :داستان روز کربال از اين قرار است

در اين ايام . ش يزيد را به سرکردگی سپاه و به فرماندهی لشگر گماشته استمعاويه که با اقتدار و حيله گری های استادانه ای به کرسی حکومت تکيه زده پسر
 }بقيه در برگ بعد  {. حسين و خانواده اش در سرزمينی تحت لوای معاويه ويزيد زندگی ميکنند
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 . فاجعه کربال به اينصورت پايان يافت
 

 در طول ازمنه داشته  اسالم بيشترين اثر را روی شيعه در اينجا جزئيات آن واقعه شرح داده شد چون آن از تمام رويداد های تاريخ
بعضی از مورخين آن را تنها يک .  برای حرکت به کوفه نمود)ع( الزم است توجه کوتاهی به مسئله قصد و آزوری حسين. است
 )ع (حسين. ولی البته مورخين شيعه اين نظر را رد می کنند. ی سياسی که با شکست مواجه شد تلقی کرده و از آن گذشته انداماجر

 مورخين شيعه نوشته اند که . کوفه هشدار های بسياری دريافت کرده بودبه عراق نزديک می شد از شکست شورش درزمانی که 
 ناگوار از کوفه خطاب به همراهان خود از مرگ و نابودی که در  در يکی از منازل در طول راه پس از دريافت اخبار)ع (حسين

دن  می توانست در اين موقع به مدينه رفته يا حتی پيشنهاد قبيله ِطّی مبنی بر پناه بر)ع (حسين.  سخن رانده استهانتظار آنها بود
معذلک او اين پيشنهاد را رد کرده و حتی همراهان خود را به ترک کردن اش . به مواضع مستحکم و کوهستانی آنها را قبول کند

 .  و راه کوفه و نابودی قطعی راپيش گرفت هتشويق نمود
 

 :  مورخ معاصر شيعی چنين نوشته استS.H.M. Jeffrey  جفری  ام. چيا. اس 
 
او طرحی را در سر می پرورانيد که انقالبی در . کشيده کامال آگاه بوده استي از خطراتی که انتظارش را مواضح است که حسين  «

 عالوه بر اين چنانچه قبال هم گفته شده و بر طبق منابع موجود حسين سعی نکرد کمک نظامی فراهم .ن اجتماع مسلمين بپا کندوجدا
او حتی سعی نکرد از نيروئی که برايش مقدور . نست به آسانی در حجاز عملی سازدکاری که او می توا. کرده و سازمان دهی نمايد
 . و ميسر بود استفاده کند

 
آيا ميتوان تصور کرد که کسی در راه کسب قدرت فعاليت کند ولی از ياران خود بخواهد که او را ترک کنند؟ پس حسين چه هدفی 

 داشت و چرا هنوز ميخواست به کوفه برود؟ 
 

                                                                                                                                                          
 }بقيه از برگ پيشين{

يزيد عاشق و دلباخته اورينب است و به هر حيله ای دست . ب استيزيد در لشگر خودسرداری دارد که دارای همسری بی اندازه زيبا و خوش بر و رو بنام اورين
 . يزيِد عاشق پيشه چه شعر ها که برای اورينب نسروده. زده، با ارسال هدايا، پول و جواهر، خرما و شتر، کنيز و غالم نتوانسته دل اورينب را بدست آورد

 
  دريافت ميدارد که او را به کوفه فرا ميخوانند تا با جمع پيروان خود از آن محل بتواند با يزيد حسين ابن علی نامه های متعددی از هواداران خود ازمردم کوفه

ُمسِلم خبرهای خوشی به حسين ميدهد ولی خيلی ها او را از رفتن بکوفه منع ميکنند ولی .  او مسلم ابن عقيل را برای بررسی وضعيت بکوفه ميفرستد .  مقابله کند
 .  برود حسين مصمم است که 

  
يزيد نا اميد از همه کار، به پدر مکارش معاويه پناه ميبرد؛ معاويه يزيد را راهنمائی ميکند که سردار را به ماموريت بفرستد تا اورينب در فراق همسر به هوس در 

وقتی سردار از ماموريت برميگردد و . اکار ميباشددر شهر شايع ميکنند که  اورينب به هوس بازی با ديگران مشغول است و زن. آيد که باز هم نتيجه نميبخشد
حسين همانند جد بزگوارش که هميشه در صدد دست اندازی به زنان بيوه ميبوده در کمين . گوشش به شايعه ها آشنا ميشود مترصد ميشود همسرش را طالق دهد

 .  مطلقه را ربوده و بعقد خود در بياوردتا صيغه طالق جاری ميشود به ناگاه بدون توجه به يزيد و معاويه زن. نشسته بود
 

اينکار حسين . او زنی را که به حيله های يزيد و معاويه از همسرش طالق گرفته است را تصاحب ميکند. حسين ابن علی با اينکار گور خودش و يارانش را ميکند
 . برقی در چشمان در انتظار يزيد مياندازد که امت عرب تا آن تاريخ بخاطر نداشت

 
ولی حسين ابن علی که به مقصود . يزيد به حسين ابن علی پيغام ميدهد اگر سرش را دوست دارد و سالمت افراد خانواده اش را ميخواهد از شيطنت دست بردارد

ر صحرای کربال با سپاهيان ابن د. با نامه هائی که از کوفه رسيده عازم کوفه ميشود! نزديک شده سر از پا نميشناسد و در صدد گرفتن کام از همسری تازه است
از او سئوال ميکنند عازم کجاست، که حسين ابن علی با نشان دادن خرجين نامه ها ميخواهد ابن زياد را قانع کند ولی فرمانده سپاه به حسين و . زياد مواجه ميشود

 .ال محاصره ميکنندهفتادو چند نفری که همراه او بودند نه راه پس ميگذارد و نه راه پيش و او را در کرب
 

يزيد و لشگريان معاويه او را محاصره . چون حسين در راه سفر بود وقتی در صحرای کربال  محاصره ميشود پيش بينی جنگی نکرده بود و سپاهی همراه او نبود
کله شقی تمام شانه خالی ميکند و زير بار نميرود ميکنند، هنوز حسين فرصت دارد با دادن طالق و پس دادن اورينب جان خودش و همراهان را نجات دهد ولی  با 

که همان شب " اينها با من کار دارند هرکس ميخواهد ميتواند از تاريکی شب استفاده نموده و جان خود را نجات دهد"و همانشب به افراد خيمه و بارگاه ميگويد 
 .دديگران که جزو افراد فاميل حسين ابن علی نبودند چادر ها را ترک نمودن

 ...  آمده است٢۵ادامه در برگ ... 
  ...٢۴ادامه از برگ .. 

اين جريان تاريخی که در بسياری از تواريخ کتاب ها و نوشته های فقهای اسالم آمده از مردم عادی پنهان نگاه داشته ميشود در حاليکه ريشه حقيقی و اصل واقعه 
ر اين اصل تاريخی را وارونه جلوه داده  و فقط به حکومت کوفه و عمل يزيد و معاويه و کشته شدن فقهای شيعه همانند همه پنهان کاری های ديگ. کربال است

 . اصغر و اکبر اشاره ميکنند
 - ۵١۴ برگ ٣۴و فصل ١۵ ، ١۴، ١٢، ٩،١٠، ٨، ٧نوشته زين العابدين رهنما،جلد اول فصل های –زندگانی امام حسين 
 . سازمان انتشارات جاويدان١٣۴٨، چاپ سوم خرداد ١٣۴۶چاپ دوم اسفند ، ١٣۴ ۵چاپ اول آبان: تاريخ های  انتشار

 
 : امام سوم شيعيان روايت است) ع(از قول حسين 

ت که هر عربی از هر ايرانی بهتر و باالتر و هر ايرانی از دشمنان ماهم سروشن ا. ما از تبار قريش هستيم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ايرانی ها هستند«
سفينة البحار و مدينة "  ا را بايد دستگير کرد و به مدينه آورد، زنانشان را بفروش رسانيد و مردانشان را به بردگی و غالمی اعراب گماشت هايراني.  تر استبر

 )ک-ح (.د و آنگاه ماليان نادان حسين را يک مظلوم به ايرانيان معرفی کرده ان١۶۴االحکام و اآلثار نوشته حاج شيخ عباس قمی برگ 
 



 مقدمه ای بر مذهب شيعه اسالمی تاريخ عقايد شيعه اثنی عشری

 ٢٥      برگ  

د را  تمام توجه خو وس کننده است که می بينيم علمای اسالم شناس عرب جنبه تاريخی مسئله را بيشتر در مد نظر داشتهمايو
 .  جنبه های ظاهری واقع کربال معطوف و هرگز سعی در تجزيه ريشه وقايع و افکار متفرق ودرد آور حسين نکرده اندمطلقا به

 
يقتی را هويدا می سازد بدينمعنی که حسين از ابتدا طرح برپائی انقالب عظيمی را در يک بررسی دقيق و تجزيه وقايع کربال حق

تمام عمليات او حاکی از اين حقيقت است که پيروزی که با نيروی نظامی بدست آيد هميشه موقتی . وجدان مذهبی مسلمانان ميريخت
ولی پيروزی که بواسطه رنج و فداکاری بدست . دی کشانداست چون نيروی مقتدر تر ديگری در طول زمان می تواند آن را به نابو

 . آيد دائمی بوده و در ذهن و وجدان حک می شود
 

پيشرو اسالمی محمد موفق شد از " کنش"يعنی عمل . اينک جريان طبيعی کشمکش و منازعه ميان کنش و واکنش در کار بود
اما در مدت کمتر از . بل از اسالم قرار داشت جلوگيری کندمحافظه کاری عرب که در بطن عرف واساس فکر دوران بت پرستی ق

قدرت اين .  دهد  يکبار ديگر مصافمحمد) کنش(جان گرفت تا با عمل ) واکنشی (سی سال اين محافظه کاری عرب بصورت 
 شکل قال آن را ازمد جلوگيری کرده يا امح) کنش( که در خصلت يزيد جا داشت البد در حدی بوده است که بتواند از عمل )کنشوا(

 کهنه )واکنش(محمد در برابر ) کنش(ای به جريان انداختن مجدد عمل در فکر حسين اينک اسالم نياز فوق العاده . اصلی بياندازد
 اين  ،يد می نمودياگر حسين يزيد را که علنا بر ضد شعائر اسالم برخاسته بود تا. اعراب داشت و اين کار مستلزم تکانی عظيم بود

يد خلقيات و روش زندگی يزيد هم ری که معاويه با حسن کرد، بلکه مؤاو نه تنها به معنای يک توافق سياسی می شد، شبيه کاکار 
 . می گرديد

 
. اسالمی و وجدان اسالمی را نجات نخواهد داد)کنش(د که زور اسلحه به تنهائی عمل او متوجه ش.... حسين طرح خود را ريخت 
اين جز با فدا کاری و قبول رنج بدست آمدنی نبود لذا در انتخاب شيوه ای که بکار . دلهای مردم به تکان آيدالزم بود که احساسات و

  ٢٤. برد مصمم گرديد
 

فهم چنين مسئله ای مشکل نيست خصوصا برای کسانيکه اعمال قهرمانی و فداکاريها را کامال درک می کنند مانند فدا کاری سقراط 
 . يسی مسيح برای نجات نوع بشر راه عقايد خود از جان گذشتند و باالتر از همه فداکاری بزرگ عو ژاندارک که هر دو در

 
دليل همراه بردن زنان . جواب حسين به خيرخواهانی که اورا از رفتن به عراب باز ميداشتند را بايد در اين زاويه  ديد جستجو کرد

بود که اگر در رفتن اصرار دارد اقال خانواده اش را با  گفته) سر عموی پدرشپ(با اينکه ابن عباس . و کودکان نيز همان بوده است
 .خود همراه نکند

 
حسين به طبيعت وحشيانه نيرو های دشمن توجه داشت و ميدانست که اميه پس از کشتن او زنان و کودکانش را باسارت برده و 

ه بالفصل پيامبر بودند خود تبليغی برای پيام او خواهد بود و کاروان اسرا که خانواد. تمام راه از کوفه به دمشق خواهند برد
رد تمام اين قضايا مسلمانان را وادار به تعمق نموده و وجدانشان را ومسلمين را مجبور به تقکر در اين فاجعه خواهد کرد و در م

 ٢٥.  ودقيقا همينطور شد... بيدار خواهد کرد
 

علت اين موفقيت امروز مشگل است کار حسين را از نظر اصول اخالقی و تفکر ب. در رسيدن به هدف خود موفق گرديدحسين 
 . اسالمی دقيقا برآورد کرد

 
دگی يزيد در اجتماع  ای بسا روش زن ، کسی چه ميداند ، و بيدار نکرده بودنان را با اين روش تکان ندادهاگر حسين وجدان مسلما

  شکی نيست که حتی پس از تثبيت پادشاهی يزيد ٢٦. بول از رفتار و سلوک ميگرديديد و اقبال نوه پيامبر معياری مقمسلمين با تاي
 فکری که بعد از فدا کاری حسين بر الق و رفتار يزيد نداشت ولی تغييرهم اخالق و رفتار خصوصی اينگونه پادشاهان تفاوتی با اخ

 ».  شخصی حکمرانان از آن استفاده شد جای ماند هميشه بعنوان خط مـُـَقــَـِسم ميان اصول اسالمی و خصوصيات
 

 که شيعيان بوده) ع ( برای شيعيان دست به مبالغه زد گرچه غصب حقوق علی)ع (در اثرات و اهميت شهادت حسين مشکل است
 بود که به آن يک حرکت )ع (ی کرده اند و در واقع شهادت حسينانقالبی شان دانسته و توجيه عقاليآنرا نقطه آغاز حرکت 

                                                 
 ببنيد نويسنده با چه ظرافتی از زبان ماليان و شيعه ها با بکار گرفتن واژه های فلسفی ميخواهد عامل بنيادی مبتنی بر قدرت خواهی را لوث – ٢٤

 )ک-ح. (کرده و مسئله را تغيير جهت داده بهره برداری کند
العه کنيم مفهوم خواهد داد، بلکه سال ها بعد در کربال بارگاه خيالی برای اين  البته نه در آن زمان وقتی داستان زندگی امامان بعدی را مط-٢٥

جسد هائی که سرهايشان بر نيزه شده و به سوريه برده شده بود چند روزی بر زمين صحرا ماند و عشاير و  . شخص ساخته و پرداخته شد
 سر شدند و آنها را بدون اينکه بتوانند تشخيص بدهند که هستند دفن کشاورزانی که برای عبور گله از آن محل می گذشتند متوجه جسد های بی

سالها بعد از سيالب و کشت که زمين ها شخم شده بود در زمان ديلميان بارگاهی ساخته شد که معلوم نيست بر کدام قبر و بر کدام جسد . کردند
 وجدانی را بيدار نکرد بلکه اسالمی بر مبنای ساخته و پرداخته ها بوجود تکرار بی وقفه روضه کربال نه اينکه. ساخته شده است و کربال نام گرفت

  )  ک-ح. (آورده است ومردم ساده لوح را مشغول نگاه داشته است
 البته معيار يزيد در رفتار هر مال و رهبری دينی مقبول است فقط همان ظلم و ستمی که بر اساس برخی آيه های قرآن به زن و مرد روا شده ٠-٢۶

 )ک-ح. (وگرنه گر به خلوت ميروند آن کار ديگر می کنند. است را در جامعه تحميل کرده و از تحميق مردم سوء استفاده کرده اند



 ها با سلسله ها و فرقه ها و اوالد و احفاد آنهانشجره نامه دوازده امام و ارتباط آ
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 مقدمه ای بر مذهب شيعه اسالمی تاريخ عقايد شيعه اثنی عشری

 ٢٦      برگ  

 واقعه ايست که شيعيان هر سال ياد بود آن را )ع (تا امروز شهادت حسين. رانه ای داده وتخم آنرا دردلهای مردم کاشتمتهو
 از راه )ع (باالتر از همه حسين. در ده روز اول محرم تمام دنيای تشيع غرق در سوگواری می شود. انه برگزار می کنندملتهب

درحق اين موضوع بسيار مهم مرحوم دکتر شريعتی شرح وافی در { . می بخشيده استشهادت رسم و عادتی قدسی به شيعه اسال
 با اينکه شيعيان در طول تاريخ اوليه خود مورد اذيت و آزار قرار گرفته اند و برابر روايت شان هر } مترجم-کتب خود آورده است

 منشی منشی را به شيعه اسالمی داده است،ه چنين  بود ک)ع (بيش از همه اين حسين. يک از امامان آنها به شهادت رسيده است
  ٢٧. که وقايع اخير در ايران نشان داد که همواره بقدرت خود باقی است

 
 قدش متوسط و پوستش سبزه بوده و گفته اند  . پيامبر بوده است خود در صورت ظاهر بسيار زيبا و خيلی شبيه)ع (گفته اند حسين

بدن او بيش از سی زخم شمشير و نيزه و تير داشته و زير سم اسبان لشگر ابن سعد لگد . وده استکه فوق العاده آرام و با جذبه ب
. پس از آنکه لشگريان محل را ترک می کنند عده ای عشاير از دهکده همجوار آمده و اجساد را دفن کرده اند. مال شده بوده است

 با خاک يکسان وزمين آن شخم ٢٣٠ /٨۵٠خليفه عباسی متوکل در سال اولين بنا بوسيله . ساليان بعد بقعه ای در آن محل بنا شد
لدوله تاريخ تمام ابنيه زيارتگاه فعلی شايد به دروان عضد ا. پس از مرگ اين خليفه ساختمان زيارتگاه مانندی مجددا بنا گرديد. شد

 ميالدی به آتش کشيده شد و تام شهر ١١ن اين ساختمان چندين بار خراب و گنبد آن هم در قر.  گردد بر٩٧٩/٣۶٩شاهزاده بويه 
 ١٨۴٣ه لشگريان عثمانی به فرماندهی نجيب پاشا در ابيان چپاول شد و همينطور به وسيل ميالدی بدست وه١٨٠١کربال در 

 زر  ميالدی انجام وگنبد آن١٨۵٠اخرين باز سازی اساسی بنای زيارتگاه به دستور ناصرالدين شاه درحدود . ميالدی تاراج گرديد
محوطه بسته در اطراف مرقد را حاير می گويند و اشخاص غير . اندود گرديده است وساير کار های زير بنائی مهم آنجام پذيرفت

 مقبره ای بهمان اندازه مهمی را در خود جای داده است که )ع (کربال عالوه بر مقبره حسين. مسلمان اجازه ورود به آنجا را ندارند
   ٢٨.  هم بر حسب گفته ها در همانجا مدفون هستند)ع (ساير اعضای خانواده علی.  می باشد)ع ( ناتنی حسينمتعلق به عباس برادر

قبل از تغيرات . شهر کربال البته مرکز مهم دينی شده که هم زيارتگاه و هم مرکز آموزش دينی ودارای مدارت متعدد علوم دينی است
اين کار در حال حاضر ممکن . در ايران به کربال حمل و در آنجا دفن ميگرديدسياسی اخير رسم بود که اجساد افراد سرشناس 

 .  گورستان های عظيم اطراف شهر شاهد اين رسم ديرينه است٢٩.نيست
 

  امام چهارم– زين العابدين  ،علی
 
 اثنی عشری امام چهارم از نظر شيعه" الزکّی"و " ادالسّج"محمد علی بن حسين معروف به زين العابدين و همينطور ملقب به ابو
 امام سوم بوده و بر حسب روايت شيعيان مادرش شهربانو دختر )ع (پدرش حسين.  در مدينه بدنيا آمد۶۵٨/٣۵او بسال . است

  بود که به علت بيماری و)ع (در بخش قبلی گفته شد که علی تنها فرزند حسين. يزدگرد آخرين پادشاه ساسانی ايران بوده است
 و همينطور شرحش گذشت که او اسير گرديد و به دمشق قتل کربال جان سالم بدر برده است ميدن نداشته و لذا ازضعف قدرت جنگ

 . اعزام شد و در آنجا يزيد آزادش کرده و اجازه داده است به مدينه برگردد
 
آئی کوفه شروع به گرد همز شيعيان در اواخر همان سال گروهی ا.  اثر عميقی روی شيعه گذاشت۶٨٠/۶٠ در )ع (دت حسينهاش

سليمان بن صوَرد را به رهبری انتخاب ولقب شيخ . بشتابند) ع(کردند تا در باره ترميم شکست خود مذاکره نموده و به ياری حسين 
 با  علنا قيام کرده و۶٨۴/۶۵در . ابون خوانده شد برای مدت چهار سال بحالت سری باقی ماندنهضت آنها بنام تّو. الشيعه باو دادند

 . يه يورش برده و همگی کشته شدند نفری ام٣٠،٠٠٠ تن به لشگر ٣٠٠٠
 

متعاقبا پادشاهی کوتاه مدت ششماهه فرزند بيمارش . ابون، يزيد خليفه اموی درگذشت مدت کوتاهی قبل از قيام تّو۶٨٣/۶۴در سال 
 اين وضع برای تمام دستجات مخالف امويان . دچار دسته بندی و توطئه و جنگ در ميان خود شدندنآغاز و از آن به بعد امويا

 هم آمده و تصميم گرفتند با عبداهللا بن زبير که قبال در حجاز در هبران دستجات مختلف قبيله ای گرد در کوفه ر . فرصتی مغتنم بود
يب عراق تحت باين ترت.  اعالم خالفت کرده بود را دعوت به فرستادن نماينده اش برای اداره کردن شهر کنند۶٨٠/۶١سال 

 فرزند سوم ميان شيعيان برای محمد بن الحنفّيهاو در .  وارد کوفه شددر اين موقع مختار الـثـقـفی. حکمرانی ابن زبير قرار گرفت
)  دختر پيامبر نبود)س (فرزند فاطمه( بود از قبيله حنيفه) ع ( از زن ديگر علیمحمد بن الحنفّيه. تبليغ ميکرد) ع(امام اول علی 

ون که آماده حرکت بسوی شهادت بودند از همياری با مختار خودداری نمودند ولی پس از شکستشان طرفداران مختار بيشتر تواب
 .  مختار نيروی کافی يافت تا کوفه را متصرف شود۶٨۶/۶۶ در عاقبت. يگزينی برايش پيدا نشدشدند چون در ميان شيعيان کوفه جا

 

                                                 
 بسياری معتقدند که آنچه در ايران بوقوع پيوست طرحی بيگانه بود که چون نگران از بين رفتن ابزار های تختطئه و تتميع بود صورت گرفت -٢٧

  )ک-ح. (نگاه داشتن اين مراسم و پس بردن دانش مردم راه برای تتميع و چپاول را باز نگاه دارندتا با زنده 
 با نبودن سر جسد ها هنگام دفن، بعد از آنهمه تاراج و شخم زدن چگونه ميتوان با شکيات و حدس و گمان به جايگاهی استغاثه و دعا کرده -٢٨

 )ک-ح. (امروز روشنفکران مرتبا مطرح می کننددرخواست حاجت نمود از پرسش هائی است که 
 پس از سقوط امپراتوری عثمانی و تقسيم آن توسط فرانسه و انگليس به قطعات کوچک بعد از جنگ جهانی اول، و تسلط انگليس به عراق که -٢٩

زينه هائی که در بر داشت و ماليات و پول زيرا هر جنازه با ه. همزمان با دوران قاجاريه بوده، توسط ايادی انگليس تشويق و مرسوم شده بود
هائی که به خزانه انگليسی واريز ميکرد ارتباط مستقيم داشت و از اين بابت دو نتيجه حاصل می شد، اول در سياهی و بی خبر نگاه داشتن مردم و 

 )ک-ح. (دوم درآمد مالی
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تشيع در اصل تا آن زمان جنبشی عربی بود؛  مختار اولين کسی بود که عده زيادی ايرانی از آنجائيکه توابون و در واقع خود 
ايرانيان در طبقه بندی اجتماعی امپراتوری اسالم در رده پائين بنام مـــوالــــی . رابرای کمک به شيعه در يکجا جمع و مسلح نمود

هدی قلمداد کرد که مسلمانان را از ستم رهانيده و عدالت را برقرار مختار در تبليغات خود ابن الحنفی را موکذا م. قرار داشتند
برای ابن الحنفيه هنوز  شکست خورد و مختار کشته شد ولی تبليغات ۶٨٧/۶٨ يا ۶٨۶/۶٧نهضت مختار در سال . خواهد نمود
 . ادامه يافت 

 
مختار وپيروان ابن . ه غايب شده و برخواهد گشتعده از از پيروان گفتند که او نمرده بلک) ٧٠٠/٨١(وقتی ابن الحنفيه درگذشت 

 گسترش شيعه پيدا کرد الحنفيه باينصورت اولين کسانی بودند که به دو عقيده زير بنائی که از آن به بعد اهميت بزرگی در نمو و
چهارم خود را از در طول اين سالهای پر آشوب زين العابدين امام .  يکی مهدويت و ديگری غيبت و رجعت بودبرجستگی دادند،

 و نه بعد از او الحجاج ت بحدی بود که نه عبداهللا بن زبيربر کناری او از هرگونه فعالي . و جنبش های آن دور نگاه داشتسياست 
 . که ابن زبير را شکست داد نيازی به تحديد فعاليت های زين العابدين ويا گرفتن بيعت از اورا در خود احساس نکردند

 
ی زين العابدين ضبط وثبت است بنظر می رسد که او با چند تن از ياران نزديکش در انزوا زندگی زاهدانه ای داشته آنچه اززندگان

. شاهدی بر تعداد سجده هايش در برابر خدا است" سجاد"است واکثر اوقات خود را صرف گريه بر شهدای کربال ميکرده و لقب 
و خود را از مردم دور گر چه ا.  تراشيده ميشد) ثر سجده های مکرردر ا(ال گفته اند که بر آمدگی پيشانی اش دو بار در س

 شکی نيست که زين العابدين در انظار عامه از احترام زيادی  ،فيه متمايل شده بودندنگاهميداشت و شيعيان هم به محمد بن الحن
. بن المسـّيب از جمله ياران نزديک او بوده اندچندين تن از فقهای معروف آن زمان مانند الزهری و سعيد . برخوردار بوده است

بنظر می رسد وشايد بشود با اطمينان گفت که حدودا هيچ پيرو ومريدی تا . مشگل است از شمار پيروان و هواخواهانش مطمئن شد
شام پسر معذالک حکايت مشهوری است که وقتی ه.  نداشته است۶٩٢/٧٣شکست شورش مختار و پايان خالفت ابن زبير در سال 

خليفه عبد الملک برای انجام حج به مکه آمد ديد که بعلت زيادی جمعيت قادر نيست به آسانی بکعبه نزديک شود ولی وقتی ديد که 
جمعيت راهی برای شخص ديگری باز کردند که براحتی عبور کند ناراحت شد و پرسيد که آن شخص کيست که جمعيت با احترام راه 

گفته اند که خليفه عبدالملک ، . ت او زين العابدين اس که گفتند لی توجهی به او که پسر خليفه است نميشود؟را برايش باز ميکنند و
 .  فرا خوانده ومدتی کوتاه او را زندانی کرده استزين العابدين را به دمشق

 
 او در گورستان بقيع  . گفتود حياتر سالگی بد۵٨ يا ۵٧ در ٧١٣/٩۵يا  .٧١٢/٩۴برحسب منابع مختلف زين العابدين در سال 

 ٣٠ . ام مسموم شده است بدستور خليفه وليد يا برادرش هش بر طبق مورخين شيعه زين العابدين .مدفون ميباشد
 
 

  امام پنجم–محمد الباقر 
 

باين . ودب) ع(مادرش فاطمه يکی از دختران امام دوم حسن.  تولد يافت۶٧۶/۵٧ابو جعفر محمد ابن علی ملقب به الباقر در سال 
 .  سال داشت٣٧زمانيکه پدرش درگذشت او . ترتيب از دو طرف فاطمه و علی نسبی مشترک دارد

 
همانطور که در زمان پدرش ابن الحنفيه مدعی خالفت بود . محمد الباقر مانند پدرش در سياست مداخله نکرد و مدعی خالفت نشد

عيان بيعت ميخواست وشرکت فعاالنه تری در سياست برای رسيدن به امامت در دوران او نيز رقيبی بنام زيد برادر ناتنی اش از شي
يد خالفت ابوبکر، عمر و قبول کار های قانونی آنها بر آورده  مسلمانان را با تايداشت لذا آماده بود تا اندازه ای نقطه نظرات اکثر

 . سازد
 

 امام اول دارای )ع (اندو باآنها در مسئله مربوط به اينکه علیگفته اند که خليفه هشام، الباقر و پسرش جعفر را به دمشق فرا خو
 . علم غيب بوده است يا نه مباحثه نمود و گفته اند که در اين مباحثه هشام شکست خورد و الباقر را به وطن خود روانه نمود

 
اما )  او امام است بوسيله امام قبل ازعييننص در اينجا بمعنای ت( الباقر در زير فشار ادعای رقيبش زيد اصل نص را تاکيد نمود 

 . طرفداران وپيروانش در برابر طرفداران و پيروان زيد و ابو هشام فرزند ابن الحنفيه در اقليت بودند
 

از اتفاقات مهم ديگر در اين دوره بطوريکه منابع شيعی اشاره می کنند آغاز حرکتی مستقل بوسيله شيعيان در موضوع فقه و حديث 
 دستورات عمر و ساير محدثين که مورد اتکای روی از هدايت امامان خود نمودند واين مسائل منحصرا شروع به پيعيان در شي. بود

 .بقيه مسلمانان جهان بود را رد کردند
 

و را هشام  که ابعضی گفتند. افقی باهم نداشتندشيعيان مانند ساير امامان الباقر را شهيد قلمداد کرده ولی در مورد نوع مرگ اش تو
مسموم نمود و بعضی ديگر گفتند که ابراهيم ابن وليد ترتيب کشتن او را داده است و همينطور اختالف نظر زيادی در تاريخ مرگ 

 را قبول می کنند ولی اين تاريخ گفته ٧٣۵/١١٧بنظر می رسد که اکثر منابع سال .  وجود دارد٧۴٣/١٢۶ تا ٧٣٢/١١۴او از 

                                                 
 )ک-ح. (يک يک امامانی که بعدا خواهد آمدجلب مينمايد توجه خوانندگان گرامی را به زندانی و مسموم شدن ويا کشته شدن – ٣٠
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او در زمان مرگ .  بپا نمود بر حذر داشت را نقض می کند٧٣٠/١٢٢لباقر زيد را از شورشی که در خی را که می گويد اموّر
 .  سال داشت و در قبرستان البقيع بخاک سپرده شده است۵٧نزديک به 

 
  امام ششم–جعفر الصادق 

 
 تاريخ تولد او به .بوبکر خليفه اول بودابو عبداهللا جعفر بن محمد ملقب به الصادق بزرگترين فرزند محمد الباقر و مادرش نتيجه ا

 .  سال داشته است٣٧بنا بر اين در زمان فوت پدر قريب .  ذکر شده است٧٠۵/٨۶ يا ٧٠٢/٨٣ا  ي۶٩٩/٨٠تفاوت 
 

 امام اول هيچکدام از امام های دوازدهگانه در دنيای اسالم زهد و علمی که امام جعفر صادق در طول زندگی اش بآن )ع (بجز علی
 از کسانيکه در مکتب جعفر صادق کسب علم کردند بعد ها دانشمندان و فقهای معروف یبسيار. ف بوده بدست نياورده اندمعرو
 فرقه مالکی موسس ان او بوده و همينطور مالک ابن َا َنــَسد موسس فرقه حنفی در سنت يکی از شاگرد که ابو حنيفهگفته ان. شدند

معذلک بيش از چند هزار . وده و از احاديث او استفاده کرده و بديگران منتقل ساخته استظاهرا با جعفر صادق بسيار نزديک ب
شاگردی که گفته اند در مکتب جعفر صادق کسب علم کرده اند نبايد تصور شود که همه شيعه بوده و امامت او را قبول داشته اند 

 . در واقع اطمينانی نيست که او ادعای امامت کرده باشد.  ٣١
 

در اين زمان شيعيان شديدا دنبال کسی از . ده ای در سراسر جهان اسالم افتاد اتفاقات تکان دهندوران امامت جعفر الصادقدر 
بر اين اساس شيعيان به نوبت از اتفاقات زير .  بودند که بتواند بر اريکه قدرت مستقر و خالفت را بدست گيرد)ع (اعقاب علی

 : پشتيبانی نمودند
 ٧۴٠/١٢٢ر سال د  : شورش زيد

 ٧۴۴/١٢٧در ) از اعقاب جعفر برادر علی (  : عبد اهللا ابن معاويهشورش 
  حد اقل اينکه منظور  .  که مورد پشتيبانی عده زيادی از شيعيان قرار گرفت٧۴٧/١٢٩در آغاز سال   :انقالب عباسيان

ب شخصی از خاندان  آنها پنهان کردن موضوع زير پوشش اين ادعا بود که انقالب برای انتخایاصل
 .پيغمبر صورت می گيرد

 .  بر عليه عباسيان٧۶٢/١۴۵در  : شورش محمد نفس الزکيه
حتی وقتی ابو سلمه رهبر . در طول وقوع اين حوادث الصادق سياست پدر و پدر بزرگ خود را در پيش گرفت و سکوت اختيار کرد

 ٣٢. يرفتسياسی انقالب عباسيان خالفت را به او پيشنهاد نمود او نپذ
 

 بخش اول دوران حکومت بنی اميه بود که الصادق در ميدنه تدريس می کرد و  :امامت الصادق را ميشود به دو بخش تقسيم کرد
 بخش دوم وقتی  .در اين دوران او نسبتا از گزند مقامات بر کنار ماند. موفق گرديد شهرت فوق العاده ای برای خود کسب کند

او چند نوبت . وصا در دوران حکومت المنصور خليفه دوم عباسی، الصادق مورد ايذا و اذيت قرار گرفتعباسيان سر کار آمدند خص
حسين .  در تاريخ شيعه آمده است که المنصور چند بار تالش نمود که او را بقتل برساند. به کوفه احضار شد و زندانی گرديد

بوسيله ) علمی که امامام حائز آنند(امامت و همينطور اصل علم جعفری گفته است که اصل نص به عنوان شرطی اصلی از شروط 
شايد هم اينطور بوده چون ادعا های مخالف و موافق ومتعددی وجود داشت و اصل نص بود که هم . الصادق تکامل يافته است

 اين دوره به رشد رسيد و  اصل تقيه هم در .مدعيان علوی را از اثنی عشری جدا ساخت و هم دليلی برای سکوت امامان بدست داد
 . بدينوسيله پيروان الصادق را در زمانيکه المنصور بشدت علويان و پيروان آنها را زير فشار گذاشته بود محفوظ داشت

 
طبق معمول مورخين شيعه مرگ او را بعلت مسموميت و .  درگذشت٧۶۵/١۴٨اکثر صاحب نظران بر اين قولند که الصادق در سال 

 . ور نسبت داده اندبه خليفه المنص
 

  امام هفتم –موسی الکاظم 
 

يا بر طبق روايات ديگر در  (٧۴۵/١٢٨او در سال .  بن جعفر ملقب به الکاظم بودیامام هفتم اثنی عشری ابوالحسن موس
 . سال داشت ٢٠موقع مرگ پدر .  مادرش يک کنيز بربر بنام حميده بود .ه مکه به مدينه بدنيا آمدابين ر) ٧۴۶/١٢٩ يا ٧٣٧/١٢٠

 
بنظر می رسد که اکثر پيروان الصادق انتظار داشتند که پسر بزرگش . ن امام شدياولين سال امامت او مصادف با اختالفاتی در تعي

اسماعيل که مادرش نوه امام زين العابدين امام چهارم بود به امامت برسد ولی اسماعيل در زمان حيات پدر فوت شد و پيروان 
برای نسل های بعدی .  که الصادق موسی را به جانشينی انتخاب کرده است ولی در ميان شيعه اختالف افتادموسی مدعی شدند

از . شدند) اسماعيليان(مهمترين گروهی که جدا شدند گروهی بودندکه معتقد به انتقال امامت از اسماعيل به محمد پسر اسماعيل 
 اهللا الفتح بزرگترين فرزند اسماعيل که حيات داشت شديدا مورد تهديد قرار گزارشات چنين بر ميآيد که موسی بواسطه ادعای عبد

 . نوشته اند که عده ای از پيروان متنفذ الصادق اول با الفتح سپس تغييری رای داده و با موسی بيعت کردند. گرفت
 

                                                 
 )ک-ح( پذيرش چند هزار شاگرد در يک دوره زندگانی و آنهم با امکانات آن دوران قدری اغراق آميز و خارج از قدرت پذيرش می باشد -٣١
 )ک-ح. (ردم خرافات زده شيعه دست بردار نبود  خاندان پيامبر درک کرده بودند که جائی در بين مردم ندارند و دست کشيده بودند ولی م-٣٢
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صور که ده سال اول امامت موسی را در طول خالفت المن. موسی در سراسر زندگی خود با دشمنی و آزار خلفای عباسی روبرو بود
المهدی جاسوسانی در مدينه قرار داد تا هرگونه .  المهدی آغاز گرديد شديد نبود تا اينکه خالفت ده سالهدر بر ميگرفت مخالفت ها

 در دوران وو حد اقل يکبار او را دستگير کرده و به بغداد آورده و برای مدتی زندانی کردند فعاليت موسی را زير نظر بگيرند 
. گفته اند که اين خليفه صد ها تن علوی را بقتل رسانده است. خالفت هارون الرشيد بود که زجر و آزار علويان به حد اعال رسيد

خليفه کمر به قتل او بست ولی می گويند بعلت خوابی که ديده بود او را آزاد .   دستگير شده به بغداد آورده شدر نيز موسیيکبا
 . کرد

 
پيروان جديدی پيدا شدند و . يمه دوم زندگی موسی بسياری از شيعيان که در آغاز از او جدا شده بودند مجددا با او بيعت کردنددر ن

 . مراکز مهم جديدی در مصر و شمال غرب آفريقا بوجود آمد
 

ندان برمکی وزير هارون ی ابن خالد از خايعلت دستگيری نهائی موسی و کشته شدنش را می گويند که نتيجه توطئه چينی يح
ی يوقتی هارون فرزند و وارث خود امين را مامور سرپرستی امور جعفر ابن محمد از خاندان االشعث نمود يح. الرشيد بوده است

جعفر در خفا . ترسيد که وقتی هارون بميرد نفوذ خاندان برمکی پايان يابد لذا شروع به توطئه چينی بر عليه جعفر ابن محمد نمود
ی هم شروع به دادن اطالعاتی از جعفر به هارون نمود مبنی بر اينکه جعفر موسی را ي يح.ه و معتقد به امامت موسی بود شيع

در .  خليفه زود باور تنظيم شده بوداين گزارشات بمنظور برانگيختن حسادت و کينه. خليفه واقعی ميداند و به او خمس ميفرستد
سال . آخر کار نيز يکی از اقوام موسی بزور رشوه شهادت داد که چگونه از تمام نقاط امپراتوری پول به موسی ميرسيد

او آمد و از آنجا به بغداد .  هارون الرشيد به حج رفت و دستور داد موسی را دستگير کرده پيش او به بصره بفرستند٧٩٣/١٧٧
 . اتفاق افتاد٧٩٩/١٨٣ اين واقعه در سال .ندانی گرديده و باالخره مسموم شد در بغداد موسی ز. ام شداعز

 
از آنجائيکه در ميان شيعيان شايع شده بود که موسی امام هفتم آخرين امام بوده و نخواهد مرد بلکه مهدی خواهد شد، هارون نعش 

موسی الکاظم ) خم و صدمه بدنی به او نرسيده استشود و هم مردم ببينند که زهم مرگش ثابت (وی را در بغداد به تماشا گذاشت 
 . در قبرستان قريش دفن گرديد

 
در زمان سلسله بويه . سالها بعد مقبره او و نوه اش محمد تقی امام نهم مرکز منطقه ای در خارج از بغداد گرديد بنام کاظمين

 برميگردد و بدستور شاه اسماعيل از خاندان ١۶ و زيبای فعلی به اوايل قرن ضريح بزرگ. ساختمانی برروی قبر ها بنا گرديد
 اندود ين پادشاه سلسله قاجاريه ايران زر مسيحی بوسيله آغا محمد خان اول١٧٩۶گنبد ها در سال .  صفويه ايران ساخته شده است

 . ولت عراق کاشيکاری مجدد شد مسيحی بدستور ناصرالدين شاه و اخيرا بوسيله د١٨۵٠گرديد و بعد ها در سال 
 

  امام هشتم–علی الرضا 
     

منابع تاريخی چندين نام به مادرش داده اند ولی .  در مدينه بدنيا آمد٧۶۵/١۴٨ ابن موسی  ملقب به الرضا در سال یابوالحسن عل
 .  سال داشته است٣۵الرضا در زمان مرگ پدرش . آنچه مسلم است او يک کنيز بوده است

 
امين از يک مادر .  تقسيم گرديد و مأمون امين امپراتوريش ميان دو پسرشان امامت الرضا بود که هارون الرشيد درگذشت ودر زم

مامون از مادری ايرانی بود و در ايران و . عرب بوجود آمد و در عراق و غرب بوسيله وزيرش الفاضل ابن ربيع حکومت راند
 . ت نمودشرق بوسيله وزيرش الفاضل ابن سهل حکوم

 
خله نمايد از اين لحاظ جنگ داخلی رخ داد که در آن امين که قبال روی آن توافق شده بود مدا در ترتيب وراثت امين سعی کرد

ولی مامون برای مدتی در شهر مرو  شکست خورد و لشگريان مامون به فرماندهی طاهر سردار ايرانی بغداد را تسخير کرد
 . خراسان باقی ماند

 
علی الرضا به . موقع بود که مامون ناگهان و بطور غير منتظره علی الرضا را از مدينه احضار نمود تا در مرو به او بپيوندددر اين 

. در اين کار مامون تصوراتی رفت. محض ورود بوليعهدی مامون منتصب گرديد وميگويند که اين انتصاب با دودلی انجام گرفت
ری در غرب، بعضی زير لوای شيعه به رهبری امام های زيدی حالت جدی بخود ميگرفت و از بعضی گفته اند که شورشهای امپراتو

بعضی ديگر . اين نظر کار مامون يک حرکت سياسی بوده تا پشتيبانی شيعيان را بخود جلب کرده و در ضمن فرصتی بدست آورد
 . ه تمايالت شيعی داشته استگفته اند که اين عمل از کار های وزير با قدرت اش الفاضل ابن سهل بوده ک

 
فاطمه در سر راه خود . علی الرضا در مرو بود که خواهرش فاطمه معروف به معصومه برای ديدار برادر از مدينه به مرو ميرود

ی  بعنوان شهری شيع٧١٢/٩۴قم در سال   شهر ٣٣. به مرو در شهر قم از دنيا رفت و مقبره اش مرکزيت مذهبی در قم يافت
 . االشعری به علت آزار و اذيت شيعيان بوسيله الحجاج حاکم اموی از کوفه فرار کرد. واص ابن سعد االشعری بوجود آمدبوسيله اح

 
                                                 

 تا آن زمان قم يا گـُم معروفيتی نداشت و از اعتباری برخوردار نبود، بعد هادر زمان قاجاريه تعدادی مدارس مذهبی که توسط انگليسی ها -٣٣
 )ک-ح. (های سياسی پر اهميت قلمداد شدحمايت می شد در اين شهر تاسيس شد و اين مرکز در مقابل نجف و کربال به منظور بهره برداری 



 مقدمه ای بر مذهب شيعه اسالمی تاريخ عقايد شيعه اثنی عشری

 ٣٠      برگ  

 بنا گرديد و اضافات بعدی در سراسر ١۵١٩/٩٢۵بيشتر قسمت های حرم عظيم فعلی بوسيله شاه بيگم دختر شاه اسماعيل در 
 . ز مدارس مهم دينی در جهان شيعه در حوالی حرم معصومه بوجود آمده استتعدادی ا. دوران صفويه و قاجاريه ساخته شد

 
همه جا پرچم .  بدون شک اسباب جنبش هائی گرديده بهر علتی که بود٨١۶/٢٠١انتصاب الرضا به وليعهدی وسيله مامون در سال

مامون . ه و رقيبی برای خالفت تراشيددر عراق خاندان عباسی سر بشورش برداشت. سياه عباسيان تبديل به پرچم سبز علويان شد
در راه عراق در شهر توس علی الرضا ناگهان . برای فرونشاندن شورش با درباريان و لشگريان خود به سوی عراق حرکت کرد

درگذشت غير مترقبه او باعث شده است که بنويسند او را مسموم .  اتفاق افتاد٨١٨/٢٠٣مرگ او در سال . بيمار شده درگذشت
ه اند و در اين باب نويسندگان شيعه خليفه مامون را متهم می کنند و می گويند که او بعلت حسادت از محبت مردم به علی الرضا کرد

ولی گروه هائی هم وجود داشته اند خصوصا در ميان عباسيان برکنار شده از قدرت که دليلی برای . با ينکارمبادرت نموده است
 . رضا داشته اند النفرت از علی

 
ساختمان . ساختمانی روی مقبره اش ساخته شد که از بين رفت. علی الرضا در شهر توس مجاور قبر هارون الرشيد مدفون شد

 بر ميگردد در تاريخی که سلطان مغول محمد الجايتو مذهب شيعه را پذيرفت و ساختمان حرم را مجددا بنا ١۴فعلی به اوايل قرن 
 کار شاه عباس اول است که در های طالئی روی سقفکاشي. صفويه و قاجاريه بر ميگرددبه دوران اکثر کارهای هنری و زيبا . کرد

 ميالدی زلزله ای گنبد آن ساختمان را خراب کرد که به وسيله شاه سليمان ١۶٧٣در سال .  تکميل گرديد١۶٠٧/١٠١۶سال 
زائرين شيعه گروه .  در اطراف حرم بوجود آمدشهر جديدی بنام مشهدشهر توس فراموش شد و بجای آن . صفوی تعمير گرديد

در مجاورت حرم علی الرضا ساختمان فوق العاده زيبائی بنام . گروه به اين محل روی آورده و برابر رسومی آنرا زيارت می کنند
هنری  تکميل گرديد ويکی از آثار ١٣٩۴/٧٩٧اين ساختمان در سال . مسجد گوهرشاد بوسيله همسر شاهرخ ساخته شده است

 .  مدرسه ميرزا جعفر خان استهاتعدادی مدارس دينی در حوالی حرم تاسيس گرديده که معروف ترين آن. بسيار ظريف ايرانی است
 

  امام نهم–محمد تقی 
 

در شناسائی مادرش اختالف است و بعضی منابع .  تولد يافت٨١٠/١٩۵ابو جعفر محمد ابن علی ملقب به التقی و الجواد در سال 
 الرضا پدر محمد التقی با دختر مامون ازدواج کرده ولی فرزندی از او یعل.  می رسد مادرش را يک کنيز اهل نوبه ميدانندبنظر

 سال ٧او موقع مرگ پدر فقط . محمد التقی در مدينه متولد و وقتی پدرش پيش مامون به مرو رفت او در مدينه ماند. نداشته است
بعضی می پرسيدند بچه ای در آن .  کم سالی او اسباب مناقشه در ميان شيعيان گرديد. را گرفت نشينی پدر مقام امامتداشت و بجا

نويسندگان شيعی با اين نظر مقابله نموده و معلومات . سن و سال چگونه معلومات الزم را برای مقام امامت ميتواند داشته باشد
 . سی مسيح هنوز بچه بود که به مقام نبوت رسيديدند که گفته است عغير عادی او رادرجوانی اش پيش کشيدند و از قرآن دليل آور

 
 عباسيان بود برگردانيد ولی مامون خليفه در کوتاه زمانی پس از ورود به بغداد رنگ پرچم خود را مجددا از سبز به سياه که پرچم

 ظاهرا محمد تقی  .سود بسيار بردوستانه اش را نسبت به شيعيان و علويان حفظ کرد و ازاين موضوع محمد التقی روش د
مامون .  و مامون تحت تاثير ذکاوت آن پسر بچه قرار گرفت و او را با محبت پذيرفت ٣٤بالفاصله بعد از مرگ پدر به بغداد آمد

که اعضای خاندان عباسی با اين امر مخالفت کردند ولی گفته شده است . مصمم شد دخترش ام الفضل را بعقد محمد التقی در آورد
 . او ذکاوت و دانائی خود را در جلسه مباحثه ای با يکی از اساتيد بغداد به ثبوت رسانيد

 
 آغاز و مجددا در سالهای ٨٢۵/٢١٠شی در قم که مرکز تشيع بود در رگفته اند که شو. عروسی باشکوهی ترتيب داده شد

ب برگزاری ازدواج را بدهد تا از مخالفت های تند بهمين منظور مامون الزم ديد که ترتي.  تکرار گرديد٨٣١/٢١۶ . ٨٢٩/٢١۴
 . ولی بنظر می رسد که مامون ترس چندانی هم از اين شورش نداشته است. شيعيان جلوگيری نمايد

 
بعضی مورخين گزارش ميکنند که ام الفضل از همسرش .  سال اقامت در بغداد با همسر خود به مدينه رفت٨محمد التقی پس از 

 . دان راضی نبوده و در اين باب نامه شکايت آميزی هم به پدرش نوشته ولی خليفه از محمد التقی دفاع کرده استمحمد التقی چن
 

 به بغداد احضار گرديد ٨٣۵/٢٢٠محمد التقی در سال . ن او شد درگذشت و برادرش معتصم جانشي٨٣٣/٢١٨مامون در سال 
 شيعه احساس کرده اند که الزم است همه امامان را شهيد قلمداد نمايند لذا از آنجائيکه اکثر مورخين. وهمان سال در آنجا درگذشت

معذلک در اين . مرگ محمد التقی را نيز به مسموم شدن بدست زنش ام الفضل ربط می دهند که به تحريک معتصم انجام گرفته است
عالوه بر . رفت باهم اختالف نظر دارندخصوص شواهدی در دست نيست و مورخين شيعه هم در اينکه چگونه چنين کاری انجام گ

                                                 
 سال داشته و چگونه تشخيص داده بايستی به بغداد برود وهمانجا با کار هايش مامون را به ٧ توجه داشته باشيد محمد تقی هنگام مرگ پدر  -٣٤

ضی می شد دخترش را به محمد توجه به اين نکته ضروری است که اگر مامون پدرش را در توس مسموم کرده بود چطور را!! تعجب وادارد
 )ک-ح!! (التقی فرزند علی الرضا بدهد و او را مورد توجه قرار دهد



 مقدمه ای بر مذهب شيعه اسالمی تاريخ عقايد شيعه اثنی عشری

 ٣١      برگ  

محمد التقی در قبرستان قريش . اين مورخين اوليه شيعه مانند شيخ المفيد از معتبر دانستن جريان مسموميت خودداری کرده اند
 ٣٥.  در يک محل قرار داردقبر او اينک با قبور کاظمين. بغداد نزديک پدر بزرگش مدفون گرديد

 
 

 هم امام د–علی الهادی 
 

مادرش يک کنيز مراکشی .  در مدينه تولد يافت٨٢٩/٢١۴ يا ٨٢٧/٢١٢ابوالحسن علی ابن محمد ملقب به الهادی و النقی بسال 
 . مسئله امامی بچه سال قرار گرفتاين بار نيز شعيه در برابر . هفت ساله بود که پدرش درگذشت .مانه بودبنام ُس

 
 سال از دوران خالفت الواثق از آزادی نسبی برخوردار بودند ولی اين ۵صم و لمعـتالفت االهادی و شيعيان در طول بقيه سال های خ

در زمان خالفت المتوکل عموم شيعيان و همچنين معتزله زير فشار .  از ميان رفت٨۴٧/٢٣٢آزادی با آغاز خالفت المتوکل در سال 
 . شديدی قرار گرفتند

 
الهادی با اينکه در حق .  سامره پايتخت جديد عباسيان در شمال بغداد احضار نمود بود که المتوکل الهادی را به٨۴٨/٢٣٣سال 

بخشی از شهر که الهادی در آن سکونت داشت .  در اختيارش قرار گرفت، در واقع او زندانی خليفه بودمهمان نوازی شد و خانه ای
از اين نظر الهادی و پسرش حسن را عسگری مينامند .  د افراد نظامی عموما درآنجا زندگی ميکردنبنام العسکر بود از أن جهت که

متوکل لگفته اند که ا. در سامره تحت نظر جاسوسان خليفه زندگی می کرد سال ٢٠الهادی .  يا هر دو را با هم عسگرين ميگويند 
  . شده استای از اين کار منصرف حد اقل يکبار سعی کرده است که الهادی را به قتل برساند ولی با وقوع معجزه 

 
نتــصر و چهار سال خالفت المستـعيـن به زندگی در ـُ و دروه کوتاه خالفت الم٨۶١/٢۴٧الهادی پس از مرگ المتوکل در سال 

 .  در گذشت٨۶٨/٢۵۴سامره ادامه داد تا در زمان خالفت المتـّـعز 
 

 مسموم کردن الهادی به خليفه رسيده باشد ز ایقدرت حقيقی در دست سرداران ترک خليفه قرار داشت بنابر اين مشکل است که نفع
 . شيخ المفيد در ميان نويسندگان اوليه شيعه نمی نويسد که امام مسموم شده بوده است. موضوعی که مورخين شيعه ادعا می کنند

 
حرم به وسيله اولين ساختمان قابل توجه . علی الهادی و پسرش حسن العسگری در زيريک سقف بنام عسگرين در سامره مدفونند

ساختمان توسعه يافت و تزئيناتی به وسيله بويه و صفويه به آن افزوده .  بنا گرديد٩۴۴/٣٣٢ناصر الدوله حمدانی حاکم موصل در 
 .  مسيحی زر اندود شد١٨۶٨شد و گنبد آن بوسيله ناصرالدين شاه قاجار در حدود سال 

 
  امام يازدهم–حسن العسگری 

 
ن ابن علی ملقب به العسگری بود که لقب خود را به سبب يک عمر اسارت و سکونت در سامره دريافت امام يازدهم ابو محمدحس

 سال داشت که پدرش را به سامره احضار ٢ در مدينه تولد يافت و فقط ٨۴۵/٢٣١ يا ٨۴۴/٢٣٠ يا ٨۴۶/٢٣٢او بسال . کرده بود
 .  مادرش کنيزی بود بنام حديث . کردند

 
يا ثـقـيـل می نامند و مادر ) نرگس(بود که پدرش کنيز دختری را به او بخشيد که عموما او را نرجس  ساله ٢٢حسن العسگری 

 . محمد امام دوازدهم ميدانند
 

ديک شدن پيروانش به او در اين دوره زير فشار بسيار شديد عباسيان قرار گرفته و نز)  سال۶فقط (دوران امامت حسن کوتاه بود 
 ٣٦. ن از نمايندگانی برای ارتباط با شيعيانی که او را دوست ميداشت استفاده می نمود بنا بر اي.محدود بود

 
مورخين شيعه . درگذشت) ٨٧۴ يا اول ژانويه ٨٧٣ دسامبر ٢۵( هجری ٢۶٠حسن العسگری در اول يا هشتم ربيع االول سال 

 .فه المعتمد مسموم کرده استمعتقدند که او را خلي
 

 دهم  امام دواز–محمد المهدی 
 

پس از مرگ حسن العسگری بهم ريختگی عقيدتی .  اهللا استه، بقيةابوالقاسم محمد ابن حسن ملقب به المهدی، المنتظر، الحّج
. زيادی در ميان شيعيان بوجود آمد که در آن بعضی ميگفتند العسگری پسری نداشته و بعضی ديگر هم ميگفتند که داشته است

                                                 
يک شخص در مدت چنين کوتاهی چگونه به .  سالگی مرده است٢٥ با توجه به تاريخ تولد و مرگ محمد التقی معلوم می شود که او در -٣٥

ئی است که تاريخ نويسان از نوشتن آن سر باز زده اند و چگونه می توانسته در چنان ذکاوت و علمی چنان معتبر دست يافته است جزو پرسش ها
 )ک-ح. (سن کمی به همه اين امور رسيدگی کرده باشد

  )ک-ح! ( چگونه امامی، چگونه پيروانی، از يک زندانی در ناحيه ای در سامره آنهم فرزند يک مشت کنيز را جای امام به مردم تحميل کرده اند؟؟-٣٦
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آنها معتقدند که محمد پسر حسن . ی پسر از او بودند ستون اصلی شيعه اثنی عشری را تشکيل دادندآنهائيکه معتقد به داشتن فرزند
   ٣٧. از انظار غايب شده است

                                                 
زنده بوده است ) اين درست زمانی است که امام ابوالحسن ابن محمد الهادی. بدنيا آمده است)  قمری٢٣٧برابر با ( ميالدی ٨١۶ابو سهل نوبختی در سال   -٣٧

 .  در می گذرد٨٣٩در سال ) ابو محمد الحسن ابن علی عسکر( سال داشت که امام يازدهم ٢٣ابو سهل )  ميالدی٨٣٣ – ٧٩٩(
در اين زمان دشمنان متعددی از هر طرف بصورت خليفه گان ادعای رهبری داشتند و تالش در اين داشتند . ل رهبر مسلمين اثنی عشری از گروه اماميه بودابوسه

افتند که امام يازدهم هر دو طرف بهترين تالش خود را می کردند تا گروه مقابل را از بين ببرند وبخصوص وقتی دري. که به رهبريت گروه اماميه خاتمه دهند
 .  مصمم شدند به رهبری اين گروه خاتمه دهند) نطفه ندارد(مقطوع النسل است 

 
 گروه باور مختلف بروز کرد، که هر ١۴نا باروری امام يازدهم دليلی برای پيروانش بود تا اختالف عقايد خودرا بروز دهند و همين دليل بر آن شد که ازاين ميان 

 .  ها مدافع نظر خودش بود و برای نابودی گروه ديگر دست به دعا بر می داشتکدام از اين گروه
امامی ها، که از جانب ايرانيان هم حمايت می شدند در اين واهمه بودند که دودمان آنها از هم خواهد پاشيد و خليفه عباسی دودمان آنها را برای هميشه بباد خواهد 

 .داد
 .  ماه و پنج روز امامت کرده است٨ سال و ۵او برای . درگذشت) ٢۶٠ ربيع االول ٨ (٨٣٩ در سال بر اساس تقويم شيعه امام يازدهم

 
 ٨۵٨ – ٨٣۵(در زمان خليفه المعتمد علی اهللا . گواه و مدرکی در دست نيست که فرزندی باقيمانده از اورا مسجل کند؛ حتی نه در مشهد و نه در جای ديگری

حقيق و تفحص برای يافتن فرزند امام يازدهم اقدام کنند و برای اين منظور در خانه آن امام هر مدرک و گواهی مورد بررسی قرار امر ميشود تا در يک ت) ميالدی
همه جا هائی که امام زندگی کرده بود تجسس شد، هر جائی گشته شد الک و مهر شد همه کنيزان و غالمان مورد . گرفت و برگی نبود که برگردانده نشده باشد

که در تولد هر نوزادی ) همه ماما ها و قابله ها(همه زنانی که به زنان باردار کمک می کردند . پرسش قرار گرفتند، برده ها و کارگران به سئواالت جواب دادند
 . همياری کرده بودند زير سئوال کشيده شدند

 
 .فته شدو مورد بازجوئی قرار گرفتيک مدعا وجود داشت که يکی از خدمه باردار است؛ همان کنيز هم زير نظر گر

 
 . طبيعی بوده استیبرادرخليفه مشغول جمع آوری امضا واشتشهاد از فاميل و نزديکان و دوستان شد که تائيد ميکرد امام يازدهم مرده است و مرگ و

  بکار گرفتند تا نشانی از فرزندی امام بدست آورند بهمينپيروان امام بهترين همت خود را. جسد امام در همان زمينی بخاک سپرده شد که امام دهم چال شده بود
 .خليفه دستور داد ميراث امام بدو نيم شود. منظور خدمتکاری که مدعی بود بدقت برای دو سال زير نظر بود تا آزاد شد

حديث به قاضی ثابت ميکرد که او تنها وارث و . پس از مرگ امام آغاز شد) برادر امام حسن عسکری(و جعفر ) مادر امام(اختالف بر سر ميراث بين حديث 
اين جنگ فاميلی وقتی خاموش شد که خليفه بعد از هفت سال دستور تقسيم متساوی . گيرنده ميراث امام خواهد بود، اما برادر امام جعفربشدت با او مخالفت می کرد

 . ماترک را داد
 

خليفه  به سيقل، که تصور می کردند . ا بزند دست به پراکنده کردن شايعاتی در مورد برادرش کردجعفر، مردی با رويای اينکه خود را به جانشينی برادرش ج
ن زن ـــاي) مادر امام همچنين به نام های ريحانه، سوسن، نرگس نيز خوانده شده است. (مادر امام دوازهم باشد دستور داد اگر فرزندی دارد آنرا بحضور بياورد

يا (اين زن زندانی بود . صال باردار بوده اند و حتی اعالم کردندکه درعمرشان باردار نشده اند ويا بچه ای از امام يازدهم بدنيا نيآورده اندحاشا کردند که ا) زن ها(
 . پايه های امارت خليفه متزلزل شد و سيقل رها گرديد. تا اينکه يعقوب ليث صفاری اهواز را تسخير نمود) زير نظر خليفه قرار داشت

 
 . قل به سوی حسن ابن جعفر ّکاتب نوبختی به پناه رفت، اما او را يافتند و به قصر آوردند آنقدر نگاه داشتند تا مردسي
 

همچنين يک .  گروه تقسيم شدند و بسياری ديگر نظرات مخالف ديگری را ابراز می داشتند١۴بسياری از طرفدارانی که معتقد بودند از امام فرزندی بجای مانده به 
 . اين گروه به اماميه موسوم شد. روه که پيرو جعفر، برادر امام يازدهم باقی ماندند او را جانشين امام دوازدهم دانستندگ
 

) روف شدکه به امام دوازدهم مع(بسياری نيز بر اين تصور بودند که امامت بعد از امام يازدهم خاتمه يافته و ديگرانی هم بودند که فکر می کردند پسر مانده از او 
 .اين گروه به عنوان فتحيه ويا محمديه خوانده شدند.همچنين گروهی ديگربرادر ديگر امام يازدهم بنام محمد را به عنوان امام پذيرفتند. برخواهد گشت

در طول اين زمان .  ادامه داشتجنگ خانوادگی با اين دردسر بزرگ و کشمکش بسيار ناسازگار تا زمانی که معتمد خليفه گری را به مقتدر واگذار کرد همچنان
 .اماميه شديدا تحت فشار و افسردگی و ظلم قرار داشتند

 
يکی از سرکردگان فاميل نوبختی شاعر معروفی  بود بنام ابو سهل اسماعيل ابن . خاندان نوبختی همواره در بغداد بدليل ثروت بی کرانشان تحت نظر بوده اند

 . نوبختی
او در ضمن بسيار با هوش و زيرک بود تا بتواند مدافع . ر مورد احترام بود، بهمين دليل او با گروه اماميه در مجادله و بحث می بودابوسهل که باسواد بود بسيا

 . نظريه های خودش باشد و از اين طريق در مورد امامت سخن می گفت
 

واهد به مسئله امام زمان دقيق شود بايستی از خودش پرسش ست؛ هر کس که می خاچند پرسش منطقی  آنچه امروز ميتوان به اين قضيه افزوداين
 : نمايد خوب فکر کنيد و جواب بدهيد

  آيا اينها نزديک ترين و جزو محرمين حسن عسکری نبودند؟    خانواده نوبختی چه کسانی بودند؟-١
ن مسئله ارث را روشن کرده و اگر کسی فرزندی آحاليکه قر اگر حسن عسکری فرزندی داشت چرا برادرش و مادر حسن عسکری مدعی ارث شده بودند؟ در -٢

دختر (کاری نداريم که اين طرز تقسيم درست است يا نه . داشته باشد به روشنی و بدون دردسر ميتوان ماترک متوفی را بين فرزندان بطورمشخص تقسيم کرد
 .لذا نيازی به اين دعوا و مرافه نبود!!) کمتر سهم می برد

يک کنيز وحتی زن حسن عسکری را به مدت دوسال و ديگری  ) ٨۵٨- ٨٣۵خليفه در سال های (سکری صاحب فرزندی بود، چرا معتمد علی اهللا  اگر حسن ع-٣
 را هفت سال دردربار خالفت اسير نگاه داشت تا مسئله بارداری آنها حل شود؟

، ريحانه، سوسن، سيقل نسبت می )نرجس( ی اختالف هست و برخی او را به نرگس اگر حسن عسگری فرزندی داشت چرا در بين نام مادر امام دوازدهم خيال-۴
 دهند؟ 

نهمه ثروت بی کران حسن عسکری نشد و باالخره معتمد علی آ اگر حسن عسکری صاحب فرزندی بود چرا بعد از دو سال کسی از ميان فرزندان وی مدعی -۵
به طور مساوی تقسيم گردد؟؟ ) مادر(و حديث ) برادر حسن عسکری( حسن عسکری بين جعفر کذاب اهللا همسر حسن عسکری را رها کرد و حکم کردکه ميراث

قه های متعدد داشته باشد و از هيج کدام فرزندی نداشته باشد و کسی مدعی مال نباشد، مگر می شود کسی آن همه ومگر می شود کسی  چندين همسر، کنيز و معش 
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ن در آيات مکرر تاکيد بر بدست آوردن غنائم؛ زن وثروت آبخصوص که می بينيم قر. ر چنين کسی عقل از دست داده باشدثروت را بگذارد و به چاه شود؟؟ مگ

 .می کند
 
 اگر حسن عسکری فرزندی داشت و امام برحق بود چرا پيش از مرگش حکم نکرد فرزندش به امامت برسد و مانع از بوجود آمدن اختالف بين مادر، برادر و -۶

 بوجود ١١ فرقه و زير فرقه های متعدد بدنبال مسئله امامت و جانشينی امام ١٨ و به روايتی ١۴، به روايتی ١۶فاميل نشود؟ به دليل اين تشتت آراء به روايتی بقيه 
   .آمده است؛ چرا؟

 
گر هر امامی فرزندش ميراث او را در دست نگرفت اگر حسن عسکری فزندی داشت چرا مثل همه امامان ديگر عمل نشد و مردم را در گمراهی گذاشته اند؟ م-٧
  بر اريکه امامت تکيه نکرد؟؟ به طريقی ويا به روايتیو
 

 همه اين پرسش ها به عالوه مطالبی که دراصل مسلمانی هست ما را به تفکر واميدارد چرا؟؟ 
 

مان زمان محمد و يارانش در مسلمان کردن جزيه دهندگان اصراری نمی است  می بينيم که ه(!!) با وجود اينکه روی سخن قرآن به غير مسلمانان و مشرکين 
ورزد و آنها را مجبور به گرويدن به دين اسالم نمی کند؛ چرا؟؟ برای اينکه جزيه يهوديان و شکست خوردگان بعضی شهر ها هزينه های شکم و زير شکم همين 

 . د آنها همانطور جزيه پرداز باقی بمانندآدم های متجاوز را تامين می کنند؛ بنا بر اين اشکالی ندار
 

در تائيد اين نکته با نگاهی اجمالی به فروع دين که در کتاب های رساله نيز به آن اشاره شده است در مييابيم که؛ دين با پيش پا گذاشتن شرائط دشوار و غير قابل 
ب در سرزمين عربستان مسئله آدر زمانی که (روزی پنج بار وضو گرفتن .   دنيا نداردانجام در مقابل پيروانش به روشنی قصد ارشاد و رهنمود مردم را در اين

، )بر خالف تمام اصول انسانی و علم پزشکی( و تشنه ماندن   بار به نماز ايستادن، سالی يک ماه از نيمه شب تا غروب روز بعد گرسنه١٧و ) بسيار بزرگی بود
ذکات و خمس دادن، رعايت حجاب کردن، به گونه ای زيستن و خوابيدن و راه رفتن، طهارت گرفتن، (!!) جهاد کردن در همين حال به جنگ غير مسلمان رفتن و 

عرب _ به گونه ای خاص به خالء رفتن و از کدام پا استفاده کردن، به صورت نا محرم نگاه نکردن، دوازده ماه سال مرتب هرروز به علت مرگ يکی از سران 
در حاليکه در خود قرآن تاکيد می شود -رده قرن پيش بر سر و سينه کوبيدن و سوگواری کردن، مشت و زنجير و قمه بر سر و فرق کوبيدن در سيزده يا چها_ 

دن مردم  همه اين مراسم و هزاران کار بيهوده ديگر که در رساله ها به آن اشاره شده فقط برای بی ثمر کر-؛(!!)صدمه به بدن زدن بر هيج مسلمانی مجاز نيست
 . نزديک به يک ميليارد مسلمان در دنيا زندگی ميکنند که هيچ کجا رفاه اجتماعی، داد و برابری انسان ها، در بين آنها وجود ندارد. در اين دنيا است

 
اده ترين و بدبخت ترين آدميان روی همين بی ثمر شدن مردم بر اثر همين افکار پوسيده و پوشالی موجب شده است که همان يک ميليارد مسلمان از جمله عقب افت

از عراق و عربستان، يمن، و سوريه ولبنان و ايران گرفته تا پاکستان و بنگالدش و اندونزی، درحاليکه می بينيم بقيه قسمت های دنيا که دين را به . کره هستند
سنه بود غذا دادند؛ به آن خيابان خواب جای گرم دادند، به آن کسی که مشکل کناری نهادند و به فکر رفاه مردم در اين دنيا افتادند و به آن فقيری که ديروز گر

روانی داشت و در کوچه ها راه ميرفت غذا و محل گرم تعارف کردند و به زخمش مرحم گذاشتند، امکانات ساير شهروندان را فراهم کردند، به کودکان دلگرمی 
همانند سوئد، نروژ، انگلستان، !!) در سوره نسا تاکيد بر زدن همسر دارد(ه از همسرش کتک خورده بود پناه دادند دادند و آنها را باهم برابر دانستند؛ به آن زنی ک

 .آلمان، بلژيک، اسپانيا، کانادا و آمريا نه تنها گدا و بدبخت در شهر های آنها نيست بلکه مردمش در يک رفاه اجتماعی همگون زندگی می کنند
 

 و بيرون شدن نور و خورشيد از زير افکار پوسيده وبدوی هنوز گروهی با ريختن پول به چاهی که معلوم نيست پيشتر چاه مستراح بوده  سال١۴٠٠امروز بعد از 
 ويا چاه خشکيده ای است که آب ندارد چه معنی دارد؟ 

 
  به چاه جمکران نقل مکان دادند؟ اگر امام زمان در بغداد و شام ويا سامره به چاه شده است چگونه اين مرد هزار و چند ساله را

 
علتش اين است که از زير زمين شايد بتوان به پول ها و هدايای دست يافت ! آيا اين امام زمان که بر چاه شده است نمی توانست به آسمان رفته باشد؟ البد نمی شد

 .ا برسانندبود عقلشان نمی رسيد چگونه اين نذورات و آن نامه ها ر" مهدی"ولی اگر آسمان جای 
 )ک-ح(
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 »»تفرقه های اوليه در ميان شيعيان«« 
 
 

ه جدا ــعــشيتلف از ريشه اصلی ــشرح روايتی تاريخ شيعه اکثرا گفته هائی در حق فرقه های مختلفی است که در زمان های مخ
 .  ميرسد)ع (شده اند و آغاز آن بروزگار علی

 
مشکل است معين نمود که چه تعدادی از اين فرقه ها بعنوان واقعيت تاريخی وجود داشته و چه تعدادی از ساخته های نويسندگان 

تعداد کمی تا . ن از بين رفته اندقرآنچه مسلم است حتی اگر هم اين فرقه ها وجود ميداشته اند غالب آنها در طول يک . بعدی است
با توجه به شرح روايتی اين فرقه ها بررسی کوتاهی در . بامروز باقی مانده که شرح کوتاهی از تکامل بعدی آنها ذيال می آيد
 : اصطالحات مذکور اغلب به شرح زير ديده می شود. اصطالحات عمومی که در مورد آنها بکار رفته است مفيد خواهد بود

 
پيغمبر ) ص( فرقه هائی هستند که معتقدند هر شخص خاصی خدا است يا هر شخص خاصی بعد از محمد  -غالت و غلـّو  : الف
وارد (حلول ) جا بجائی روح از يکی به ديگری( بعضی عقايد ديگر مثل تناسخ  . معتقدين به اين امر دارای اين القاب اند . است

 . را هم به اين فرقه ها نسبت می دهند) خدا را به انسان تشبيه کردن(تشبيه ) شدن خدا يا روح خدا در انسان
 
 امام خاصی را قبول نکرده و يا در آن ترديد کرده  يک اين اصطالح در حق گروهی بکار رفته است که مرگ - هواقــفه يا واقـفّي: ب

 را به گروهی نسبت می دهند که موسی الکاظم را غالبا اين اصطالح. و در آن امام متوقف شده و امامان بعدی را قبول نکرده اند
 . آخرين امام ميدانند

 
 . اين اصطالح برای گروهی بکار ميرود که از مرگ امام خاصی مطمئن شده و به امام بعدی روی آورده اند  –ه يقطّع: پ
 

 )ع(در دوره خالفت علی 
 
 ـه  سبائـيـّ -١
 

عموما عقيده بر اين است که او پايه گذار . است که به ابن السودا معروف استعبد اهللا بن سبا الحمياری شخصی نيمه افسانه ای 
 بوده و در زمان )ع ( گفته اند او يک يهودی بوده که اسالم آورده است و گفته اند که او از پيروان فدائی علی .تمايالت غلو است

از نظر بعضی نويسندگان سنی او در واقع . ه استآشوب بپا ميکرد) ع(ی سفر کرده و بسود علی ئخالفت عثمان از جائی به جا
ای علی  "به سبب گفتن) ع ( زمان خالفت علی  در.موسس تشيع بوده و تند رويهايش از لحاظ شيعه اهانت محسوب ميگرديده است

اد عده از پيروان  دستور د)ع ( اورا به مدينه روانه کرد و عالوه براين بر طبق بسياری از نوشته ها حتی علی)ع ( علی"تو خدائی
 ابدا نمرده و زنده در ميان )ع ( سبا اظهار داشته است که علین شهيد شد گفته اند اب)ع ( بعد از اينکه علی .ابن سبا را بسوزانند

اگر اين گزارشات حقيقت داشته باشد سبائيه بايد در محدوده سنتی . ابر ها است و برخواهد گشت تا دنيا را پر از عدل و داد کند
معذلک نظريه ايکه بيش از هر چيز از ابن سبا در .  ذار نظريه غيبت و رجعت بوده باشدولين گروه واقفيه بوده و اولين پايه گا

 )ع (وهيت به علیلخاطره ها مانده است و باعث گرديده که نويسندگان اسالمی او را يکی از غالت قلمداد کنند همان نسبت دادن ا
 ). ی فرستاده شده است لی بر اينکه او پيامبری است که از سوی عنادعای اوست مبو بر طبق بعضی منابع ( است

 
 : گروه هائی که در دوران بعدی فعال بوده ولی آنها را جدا شده از سبائيه دانسته اند عبارتند از

 
اين فرقه را ذميــّه .  است مسيحی فعاليت داشته٨٠٠ موسس اين فرقه ابن ذراع السدوسی بوده و در حدود سال  –ه عليانّي: الف

 برای دعوت مردم و )ص ( محمد . پيغمبر او بوده است)ص ( خدا و محمد)ع (نيز می نامند زيرا که معتقد بودند علی) مالمتگران(
 عده ای از اين فرقه محمد.  مردم را به بيعت با خودش دعوت کرده است)»ص«محمد  ( فرستاده شده بوده ولی او)ع (بيعت با علی

 .  هردو را خدا می دانسته اند)ع ( و علی)ص(
 
.  درگذشت٨٠٢/١٨۶بود که در سال  االحمر از اهالی کوفه  النخعی موسس اين فرقه اسحاق ابن محمد –ه ه يا حمراوّياسحاقّي: ب
. ن بوده است نزديکی با عليانيه داشته و اسحاق از عقيده پردازان اصلی آهطبق بعضی از نويسندگان اين گروه ظاهرا رابطبر

 .  هردو خدا و در پيامبری مشترک بوده اند)ع ( و علی)ص (اسحاقيه تکيه بر اين دارند که محمد
 
 .  رهبر آنها الفياض بود– نسبت خدائی داده اند )ع ( اين فرقه به محمد –ه يا مـّيميه محمدّي: پ
 
) دبا به غلط علی اللهی ناميده ميشوغال(ــــام اهل حق  عليانيه بر حسب سابقه به فرقه ای شيعی بن - )علی اللهی(اهل حق : ت

 ظاهرا اهل حق از ميان ايلهای  . قدری ضعيف است دومعذلک رابطه تاريخی اين. مرتبط اند که تا امروز باقی مانده است
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دستجاتی هستند که با اعتقادات منظمی در ميان اهل حق وجود ندارد بلکه آنها .  برخاسته است١۵امپراتوری قره قويونلو در قرن 
 دوازده امام اثنی عشری را محترم می شمارند  .خود را دارندبارتباطی سست به هم باقته شده اند و هرکدام باور های مخصوص 

سازمان و آداب و رسوم آنها بی شباهت به تصوف  . دی باور های آنها را تشکيل نمی دهولی عقايد اثنی عشريه هسته مرکز
و ) اف سليمانيه و کرکوکخصوصا در اطر( ترکمن ها، و کرد های شمال عراق  درميان کرد های غرب ايران،اکثر آنها. نيست

 .  ترکيه ديده می شوندجنوب شرق
 

 ) ع(بعد از شهادت حسين 
 
 : هانـّيکيســ -٢

)  از زنی حنفی)ع (ر علیپس (که مدعی بود نايب محمد ابن الحنفيهی آغازگرديد  بوسيله مختار ابن ابو عبيد الثقفانيهس نهضت کي
از مختار نقل است که .  رهبر موالی که تحت سياست مختار بوده بوجود آمده استسانانيه از کيس تصور می کنند که اسم کي .است

اه ميان انيه از نظر فقهی در مورد کيفيت امامت در نيمرس کي .ه منتقل گرديده است به محمد ابن حنفّي)ع (امامت بعد از حسين
يه قرار گرفته که در آن نص را مردود دانسته و خصوصيات شخصی امام را در مد نظر قرار داده و تاکيد يت زندّيه و اثنی عشرموقع

 گفته اند که مختار درجنگی که گفته بود در آن غالب خواهد شد ولی شکست خورد،  .اتی امام داشته استالطبيعه و ذبر علم فوق 
 . پيش کشيدرا ) تغيير رای خدا(اصل بداء 

 
 : انيه موثر واقع نشد تا پس از مرگ ابن الحنفيه که در آنموقع به چند گروه بقرار زير تجزيه گرديدسشکست و مرگ مختار در کي

 
آنها بر اين باورند که . اين گروه به اصل غيبت و رجعت معتقد است. و کريب الضرير استب منتسب به ا –ه ه يا خشابّيکريـبـّي: الف

از . پنهان گرديده و رجعت خواهد نمود تا دنيا را پراز عدل و داد کند) هفت روز راه از مدينه(نمرده بلکه در کوه روضه نفيه ابن الح
ه از اين نظر به خشابّي.  با چوب و چماق مي جنگيدندزگشت امام شمشير کشيدن ممنوع است،آنجائيکه معتقد بودند قبل از با

 .  شعرای عرب سيد الحمياری و کوثير به اين فرقه تعلق دارنددونفر از معروف ترين . معروفند
 
 عقيده داشتند که ابن الحنفيه بطور قطع از دنيا رفت و تمام علم خود را به پسرش ابوهاشم آموخت و امامت به او  –ه هاشمّي: ب

. آن معانی باطنی قرار دارد را پيش کشيدند باطنی قرآن بدين معنی که زيرا الفاظ ظاهری گفته اند که اين فرقه تفسير. گرديدمنتقل 
 . پس از مرگ او چندين فرقه ديگر بوجود آمدند.  درگذشت٧١٧/٩٨بسال ) فلسطين(ابو هاشم در حميمه 

 
ام حميمه امامت  در محلی بندر موقع مرگ) نتيجه عباس عموی پيغمبر( عباسيان در اصل مدعی بودند که ابوهاشم  –ه عباسّي: پ

 باين ترتيب در آغاز عباسيان خود را شعبه ای از  .بن علی منتقل ساخت و از آن مسير امامت به اوالد عباس رسيدرا به محمد ا
 سپس وقتی عباسيان امويان را برکنار کرده و خالفت را بدست گرفتند پايه ادعای خود را برای خالفت تغيير  حميميه وانمود کردند،

 . امبر بوده استداده و گفتند که عباس جانشين بحق پي
 
ه ار نمودن امويه نسبت به ادعای خود کردند فرقه ای بنام روندّين عباسيان با وجود تغيير ادعا و تاکيدی که در پی برک –ه روندّي: ت

باقی ماند که پيروان آن معتقد به امامت عباسيان بوده و حتی گفته اند که بعضی از آنها اعتقاد به خدائی المنصور خليفه دوم 
 معذلک عباسيان که مايل به حفظ اساس خالفت خود بودند اينگونه جنبش خالف قاعده را بسيار خجالت آور تشخيص دادند  .داشتند

 .و حتی گفته اند که المنصور دستور قتل بعضی از اعضای آن فرقه را صادر کرده است
 
ام ابن رزم وجود داشته يه منتسب به رّزروهی بنام رزاّم وهمينطوردر بعضی منابع ثبت است که گ –ـه رزامـّـيه يا مســلميـّ: ث

ه ذکر گرديده که پيران آن ابومسلم سردار عباسی را کسی اين فرقه در بعضی منابع ديگر تقريبا مشابه فرقه ای بنام مسلمّي. است
اين گروه  در موضوع رفض بعضی نويسندگان. فاح خليفه اول عباسی به ارث برده استنند که امامت را از عبداهللا ابن سميدا

در هر حال اين فرقه معتقد . الت ميدانندای باالتر از جبرئيل قرارد دادن از ُغ رابعلت نسبت خدائی دادن به ابومسلم يا او را در مرتبه
 ای فرقه نويسنده. ر از عدل و داد کند سر می برد و بر خواهد گشت تا دنيا را پابومسلم مرده است بلکه در غيبت بهنبودند که 

ی که المنصور را کشت ابو مسلم هرات و مرو مسکونند و معتقدند مرده ميخواند و می گويد که پيروان آن در کوکّيمسلميه را بر
ه ناميده ه و اسحاقّيدينّيه يا خرمدر منابع ديگر اين فرقه را خرمّي. نبوده بلکه شيطان بوده که در هيئت ابو مسلم ظاهر شده است

مثال (ه ميدانند  اخير در خراسان و ماوراء النهر فعاليت داشته و منابع متعدد آنها را مرتبط با زرتشتی گری و مزدکّياند؛ فرقه های
 ).اسحاقيه بر اين باورند که ابو مسلم در واقع پيامبری مبعوث از طرف زرتشت بوده که دين او را زنده کند

 
اين .  در زمان خالفت المهدی سر بشورش برداشت٧٧۵/١۵٩لمقنع در سال  گروهی از فرقه فوق الذکر برهبری هاشم ابن حکيم ا

 و پسرانش وباالخره )ع ( و سپس در علی)ص (گروه بر اين عقيده بودند که خداوند در هيئت تمام پيامبران از حضرت آدم تا محمد
يـضه بوده آنها را بخش وسيع تری از ه يا مبـّـّ مقنياين گروه بنام. نع قرار گرفته استدر ابومسلم ظاهر شده و از ابومسلم در المق

 . ه نيز ناميده می شوندمعتقدين به حلول روح خدا در انسان ميدانند و باين مناسبت حلولّي
 



 مقدمه ای بر مذهب شيعه اسالمی تاريخ عقايد شيعه اثنی عشری

 ٣٦      برگ  

  اين گروه بر اين عقيده اند که امامت از پسر محمد ابن الحنفيه يعنی از ابوهاشم به برادرش علی–ه ص يا مختارّيه خّلانّيالکيسـ: ج
  .م از اعقاب ابن الحنفيه بوده اند ما دران اين امامان ه . به پسر او حسن و از حسن به پسر اوعلی رسيده است)ع (و از علی )ع(
 
 به پسرانش و سپس از طريق ابو هاشم به بيان )ع (يان ابن سمعان التميمی که معتقد بود خداوندی از علیپيروان ب  –ه بيانّي: چ

بنظر می رسد که روابط بيان  . اداتی که به اين گروه نسبت می دهند يکی نيز تناسخ است در حق خداونددر ميان اعتق. رسيده است
ميگويند زمانی مدعی نسبت هائی از نوع غلو به الباقر بوده و زمانی . با امام پنجم محمد الباقر بطور کامال واضح متغير بوده است

 القسری حاکم هشام در عراق به بيان بوسيله خالدابن عبد اهللا. بول کنديامبری او را قديگر گفته اند پيغامی به الباقر فرستاده که پ
 . قتل رسيد

 
 

 بعد از امامت زين العابدين
 
 : زيـديــــّـه  -٣

 است )س ( و فاطمه)ع (هارم مدعی امامت شد بر اين اساس که امامت متعلق به يکی از اعقاب علیزيد پسر زين العابدين امام چ
گفته اند که زيد در محضر واصل ابن عطا . ) يعنی شورش کند ( بوده وبرای امامت قدم پيش گذارد معلومات وزاهدکه صاحب

معتزله به لذا زيديه عقايد دينی معتزله را نيز در بر گرفت و عده زيادی از مکتب . موسس معروف مغتزله کسب معلومات کرده است
را پيش " فضولمامام ال" پشتيبانی از زيد بيش از پيش وسعت يابد بعضی زيديان اصل ور اينکه پايه هایبمنظ. اين جنبش پيوستند

از مسير اين اصل .  امامت برسدد در زمان حيات شخصی شايسته تر بهبدينمعنی که شخصی با شايستگی کمتر می توان. کشيدند
نتيجه .  شايستگی بيشتری داشته است)ع ( چه علیخالفت ابوبکر و عمر را توجيه کرده و گفتند که اين انتخاب اضطراری بوده اگر
اين ( گناهی نکرده و قابل سرزنش نبوده اند )ع (ای که بدست آمد قبول اين مطلب بود که همراهان پيغمبر در کنار گذاشتن علی

ر ناتنی اش محمد  زيد وبراد . ) که در بازگوئی احاديث متکی به گفته های همراهان پيامبر بودندنکته مهمی است برای محدثين
در بدو امر جنبش فعاالنه زيد عده زيادی از شيعيان را بخود جلب . الباقر امام پنجم در چند مورد اصولی علنا اختالف نظر پيدا کردند

 . کرد ولی بعد وقعی زيد بيشتر و بيشتر با محدثين کنار آمد بسياری از شيعيان پشت به او کرده و به الباقر روی آوردند
 

يحيی .  شدد و در کوفه بدست هشام خليله کشتهسر بشورش برداشت و موفقيتی بدست نياور) ٧۴٠ژانويه (١٢٢ر صفر سال زيد د
زيدی ها هيچ عنوان و .  کشته شد٧۴٣/١٢۵پسر زيد به خراسان گريخت و شورشی در آنجا بپاکرد و باالخره دستگير و در سال 

) واز اينکه امام بايد از اعقاب حسن و حسين بوده باشند فراتر نرفتند (ختند اصل موروثی مشخصی را برای امامت برسميت نشنا
ن عبداهللا نفس اولين شورش را محمد اب.  بوده اندساير شورشهائی هم که بپا شد اعتقاد عامه بر اينستکه اينها شورش های زيدی

او در سال . ه المنصور خليفه عباسی قيام کرد او مدعی امامت شد و بر علي .بود) ع(الزکيه راه انداخت که از اعقاب حسن 
پس از مرگ عده ای از پيروانش که محمديه خوانده شدند گفتند که نفس الزکيه نمرده بلکه در غيبت است و .  کشته شد٧۶٢/١۴۵

 القاسم يکی از اعقاب آنهائيکه مرگ نفس الزکيه را پذيرفتند امامت را به محمد ابن. روزی بر ميگردد تا دنيا را پراز عدل و داد کند
 دستگير و در ٨٣۴/٢١٩محمد ابن القاسم بدستور خليفه المتعصم در .  که در طالقان زندگی می کرد منتقل ساختند)ع (امام حسين

حتی يک شورش ديگر . منتظر برگشت او شدند) مازندران کنونی(در ديلم و طبرستان گر چه بعضی از پيروانش زندان درگذشت ، 
او در دوران خالفت المعتصم سر . تسب به زيديه ميکردند در واقع مربوط به يحيی ابن عمر از اعقاب حسينی بودکه آن را من

در همان سال حسن ابن زيد يک حکومت زيديه ای در طبرستان شمال ايران .  کشته شد٨۶۴/٢۵٠بشورش برداشت و در سال 
 يافت امامی زيدی به ديلمان و گيالن در شمال ايران راه) صر الحقنا( حسن ابن اطرش ٩١٣/٣٠١چند ده سال بعد در . تاسيس کرد

او در آنجا موفق گرديد مردم را به تشيع زيدی تغيير کيش دهد و از آن پس .  اسالم مقاومت کرده بودندجائيکه مردم آن در پذيرفتن
 .  بر آن مردم حکمرانی کردند١٠٣٢/۴٢۴رهبران زيدی علوی يکی پس از ديگری تا 

 
کشور يمن با اينکه در .  حکومت زيدی ديگری در يمن بپا شد که مرکز آن سعدا و در طول سالهای اخير سنعا  ميباشد٩٠١/٢٨٨در

 تجزيه امپراتوری عثمانی با . نوان يک کشور زيدی مذهب حفظ نموده استبار اشغال شده ولی هويت خود را بعـطول تاريخ چندين 
ام يحيی المتوکل موفق شد که آن منطقه را در اختيار خود بگيرد و حکومتی زيدی مذهب ن بنز جنگ جهانی اول امام زيدی يمپس ا

ران اوليه اش معذلک ثبت است که فرقه مزبور در دو.  را از سر گذرانده و تا به امروز پا بر جا بماند١٩۶٢تاسيس نمايد و انقالب 
 :  زير تقسيم شده استبه چند شعبه از قرار

 

 اين گروه از فرقه زيديه که منتسب به ابوالجارود ابن زياد است مخالف تعيين ابوبکر به خالفت بوسيله همراهان  –ه ـجاروديـّ: الف
نی به اوداده شده  داده نشد ولی باندازه کافی عنواوي)ع (آنها می گفتند اگر چه عنوان خاصی از سوی پيامبر به علی. پيغمبر بودند

آنها همچنين .  گناهکار دانستند)ع (يد نکردن علیر را در تايبنابراين همراهان پيامب. بيگيرديد همگان قرار بود که مورد تاي
اين فرقه در دوران آخر امويه واوايل عباسين فعال بوده و عقايد آنها در زيدی های بعدی . مشروعيت ابوبکر و عمر را نفی کردند

 . اثر گذاشته است
 



 مقدمه ای بر مذهب شيعه اسالمی تاريخ عقايد شيعه اثنی عشری

 ٣٧      برگ  

 به رهبری سليمان ابن جرير معتقد بودند که امامت مسئله ای است که بايد با مشورت در مورد  اين گروه –ه سليمانيه يا جريرّي: ب
 اشتباهی )ع (آنها بر اين عقيده بودن که همراهان پيامبر بانضمام ابوبکر و عمر در پيروی نکردن از علی. آن تصميم گرفته شود

 . نو آوری هايش مورد حمله قرار دادند ن را برا یولی عثما. مرتکب شده اند ولی کارشان در حد گناه نبوده است
 
 سد راالبتر و دمی منتسب به حسن ابن صالح است که بنظر مياگروه اولی منتسب به کثير النو  از اين دو –ه ريـّه يا صالحّيتُبـ: پ

بر طبق . ان را معلق گذاشتندم عمر موافق بودند ولی حکم درحق عثآنها با جريريه در مورد ابوبکر و. عقايد مشابهی داشته اند
يک نويسنده آنها در الهيات تابع معتزله بوده و در اکثر مسائل فقهی پيروی  از مکتب حنفی ميکرده اند گرچه در بعضی مسائل با 

 . الشافعی و شيعه هم موافق بودند
 

 در دوران امامت محمد الباقر و جعفر الصادق
 
 

 و با سرنگونی امويان و برقراری خالفت عباسيان در جهان تشيع خصوصا دوران پر اين دوره از لحاظ جهان اسالم بطور اعم
. يم دانيه بوجود آمدوشورش های زيد و نفس الزکيه را قبال شرح داسجنبش عباسيان که در اين دوره از کي. آشوبی بوده است

 : چندين گروه ديگر نيز در اين دوره فعال بودند
 
 : هجناحّي -۴
اعقاب جعفرابن ابوطالب ملقب عدبداهللا از .  معاويه بر عليه آخرين خليفه اموی سر بشورش برداشتنبداهللا اب ع٧۴۴/١٢٧ر سال د

 متهم به داشتن عقايد افراطی بود مانند حلول خدا در پيامبران و امامان و باالخره از او. امام اول بود) ع(ن برادر علی الجناحيبه ذو
  .نوتفسيرمعنای باطنی قرآ) تناسخ( رفتن روح از بدنی به بدن ديگر اهللا ابن معاويه وبه عبدهشام طريق محمد ابن الحنفيه و ابو

 و به" فسخ"و به بدن حشرات " مسخ"و به بدن حيوان " نسخ"وح را از بدن انسان به انسان برخی از حکمای اسالمی انتقال ر[
 را مجبور به فرار از کوفه کردند و او در استان فارس عبداهللا] فرهنگ فارسی عميد. گفته اند " رسخ"قالب اشجار ونباتات 

بعضی از پيروانش معتقدند که او نمرده بلکه در کوهستانهای اصفهان غايب شده و باز . حکمرانی کرد تا ابومسلم او را شکست داد
 . ر خواهد شدهظا
 
 :ه مغــيرّي -۵

 بنظر می رسد که مغيره ع در واق .ه اندده بحساب آورضا جزو زيدي و بععيد العجلی را بعضا جزو غالت اماميّهپيروان مغيره ابن س
در آغاز او پيرو محمدالباقر بود ولی الباقر او را بعلت اينکه . ده خود را عوض کرده استدر طول سالها چندين بار رای و عقي

 گذشت  در پس از . )ند شبيه انسان استخداو( مغيره قايل به تشبيه بود  .نسبت خدائی به  او داده بود لعن کرده و از خود راند
معذلک به پيروانش گفت که منتظر رجعت الباقر باشند که دوباره زنده . الباقر مغيره مدعی امامت وحتی پيامبری برای خود شد

 بيان در همان روزی که بنا بر بعضی نويسندگان ه شدتری کش بوسيله خالد ابن عبداهللا القس٧٣٧/١١٩مغيره در سال . خواهد شد
بعد . در واقع بيان و مغيره در بسياری از نظرات هم عقيده بودند بانضمام داشتن تمايالت غلو در مورد الباقر. ابن سمعان بقتل رسيد

 . از مرگ مغيره پيروانش از محمد نفس الزکيه تبعيت کردند
 
 : هســفّيه  يا  ِکمنصورّي -۶

ابو منصور همچنين در آغاز مدعی پيروی از الباقر بود ولی . صور العجلی بودندگروه سوم مرتبط را بيانيه و مغيريه پيروان ابو من
ه از آنجا بوجود آمد که سفّينام ِک. سپس ابو منصور ادعا کرد که امامت به اومنتقل شده است.. بسبب تمايالت غلو از وی رانده شد
 قرآن آمده ۴۴ آيه ۵٢مين می افتد مطلبی که در سوره وی زاز آسمان است که بر) کــِسف( ای ابو منصور باور داشت که او قطعه

 او معتقد به تفسير معانی باطنی آيات قرآن بود  . او عقيده داشت اولين چيزی که خدا خلق کرد عيسی بود و بعد از آن علی. است
بر اين . ضی مردم بدکار نيست که در قرآن ممنوع شده جز تمثيلی از اسامی بعر چيز ها بدينمعنی است که چيز هائیکه در ميان ساي

ه کردن يا همينطور گفته اند که آنها دشمنان خود را با خف. ان او بهرگونه کار های غير اخالقی و گناه متهم هستندواساس پير
 گو که بعضی  ،بعداز مرگ ابو منصور رهبری گروه به پسرش حسين رسيد . شکستن کاسه سر با چماق های چوبی می کشته اند

 . ان منصوريه به طرفداران النفس الزکيه پيوستنداز پيرو
 
 :ـهخطابيـّ -٧

او در . ود سلسله اثنی عشری مرتبط ب شناخته شده ديگری بود که بدوا باجداع باز شخصی االابوالخطاب محمد ابن ابوزينب االسد
ما الصادق او را لعن کرده و از خود  امام جعفر الصادق است و علم اسماء الحسنی را از او آموخته است اآغاز ادعا کرد که نايب

 پايه های عقيدتی اش بنظر می رسد که  .ق را به مقام پيامبری و خدائی رساندلخطاب خود مدعی امامت شده و الصادسپس ا. راند
ها به عدم آن. پيروان او نيز معتقدند که نخواهند مرد و بلکه به آسمان عروج خواهند کرد. بر تفسير معانی باطنی قرآن بوده است

 . رعايت کليه قوانين دينی و مجاز دانستن هر کار متهم شده اند
 

 : پيروان او که ظاهرا بسيار بودند در ميان چند رهبرتقسيم شدند.  در کوفه اعدام شد٧۵۵/١٣٨ابوالخطاب بسال 
 سان وقتی به تکامل رسيد نبايد از طرفداران ابوالخطاب مدعی بود که ان" بافنده"پيروان بزيغ ابن موسی   - هبزيــغّي: الف 



 مقدمه ای بر مذهب شيعه اسالمی تاريخ عقايد شيعه اثنی عشری

 ٣٨      برگ  

 .                  گفت که مرده است و عقيده داشت که بهترين پيروان او از مالئک باالترند
  پس از ابوالخطاب او پيغمبر است ودنيای کنونی که مدعی بود" غله فروش"م ــمر ابن خيث  پيروان مع- همــعــمرّي: ب 

 .اهد رسيد و بهشت و جهنم در اين دنيا است                هرگز به آخر نخو
 .کوفه " کاه فروش"بيان العجلی ان عمر ابن  پيرو - هه يا عجلّيرّييعـُم: پ  

 ل الصيرفی که گفته اند بخدائی الصادق قائل بوده و رسالت يا پيامبری ابوالخطاب را رد کرده  پيروان مفّض - هلّيمفّض: ت
 .     است

 )ص(، ميگويند از آنجائيکه محمد ان اين گروه که يکی از منابع آنها را بخشی از خطابيه شناخته است پيرو - هغـُرابّي: ث
     لذا وقتی جبريئلغی که از ديگری قابل تشخيص نيستاز همديگر غير قابل تشخيص بوده اند مثل کال) ع(و علی 

يک نويسنده مسلمان روی اعتقادات . ابالغ کرد) ص ( محمد را به خدا نازل گرديد اشتباها دستور از سوی)ع ( برای علیبادستوری
 اين فرقه نظری داده است به اين مضمون که اگر قبول کنيم جبرئيل نمی توانست پسری يازده ساله ومردی چهل ساله را از هم 

  آيا باور کردنی است که خداوند اشتباهش را تصحيح نکرده باشد؟     ،    تشخيص دهد
 

 از اين فرقه که با اسماعيل ابن  عضویل ابن عمر الجوفیطابيه را با ظهور اسماعيليه مرتبط دانسته و گفته اند مفّضبيشتر منابع خ
لصادق  ا جعفرجعفر حشرو نشری داشته وشايد حتی معلم او بوده است متهم است به اينکه اسماعيل را در چندين حديث که به امام

 و باز گفته اند که گروهی  خطابيه گرفته شده استد که بعضی اصول و احکام اسماعيليه از و گفته انمنتسب بوده گمراه کرده است
 ابوالخطاب را ، حتی در بعضی کتب اسماعيليه .ن اسماعيل بيعت نموده اندرگ ابو الخطاب مستقيما با محمد اباز خطابيه بعد از م

 . ض متهم شده است اسماعيليه، ابو الخطاب به رفمعذلک در کتب ديگر. کرده انديکی از موسسين اسماعيليه قلمداد 
 
 : هباقـــرّي -٨

گ يک امام خاصی ترديد می کنند، برخالف ه معروف است يعنی آنهائيکه در مراين يکی از فرقه هائی است که عموما به واقفّي
و او در  ا مرگ الباقر منقطع گرديدباقريه معتقد بودند که امامت ب. قاطعيه که از مرگ امامی مطمئن بوده و در آن متوقف می شوند

 . غيبت است و باز خواهد گشت
 

 بعد از امامت جعفر الصادق
 

جعفر الصادق در تاريخ شيعه  نقطه عطف مهمی است زيرا در اين موقع بر حسب روايات تاريخی يکی از مهمترين تفرقه درگذشت 
ی عشری يا فرقه دوازده امامی گرديد که ظاهرا در اين اوقات قطعيه بجز شعبه ای که بعد ها اثن. ها در اجتماع شيعيان اتفاق افتاد

 از خطابيه و ت غالت عبار هایو فرقه) بدين معنی که مرگ امام قبلی را پذيرفته و امام بعدی را قبول کرده اند(خوانده ميشد 
 :  به فرقه های زير نيز بايد توجه داشت ،مغيريه و غيره

 
 : هه يا ناووسّيجعفرّي -٩
گروهی . يه هستند که معتقدند جعفر الصادق نمرده بلکه پنهان شده و بعنوان مهدی بر خواهد گشت فرقه از لحاظ الصادق واقفاين

 . نيز که اسمی برآن تعيين نشده است معتقدند که امامت در جعفر الصادق پايان يافت
 
 : هه يا فطحّيافطحّي -١٠

پسر ارشد زنده . نشينان بايه هميشه پسر ارشد و زنده امام قبلی بوده باشد امام سوم جا)ع (اين گروه معتقدند که بعداز حسين
 و تمايل به نظرات  با او مخالفچنين ادعا شده است که االفطح در زمان حيات پدرش در مسائل فقهی. الصادق عبداهللا االفطح بود

پدرش بدون داشتن پسری بجهان باقی شتافت و بر با وجود اين برحسب روايتی االفطح هفتاد روز بعد از فوت . رجعه داشته استُم
حسب روايتی ديگر علمای شيعی او را فاقد معلومات دانستند بنابراين گرجه در آغاز از ادعای وی به امامت پشتيبانی زيادی می شد 

ده ای معتقد بودند که او بعضی از پيروان او احساس کردند که امامت با او پايان يافت و ع. ولی اين پشتيبانی بزودی از ميان رفت
اکثر پيروان رو به امام موسی کاظم آوردند ولی معذلک بعضی در عقيده خود . پسری داشته که پنهان شده است و او مهدی است

 . ثابت قدم مانده و االفطح را امام برحق قبل از موسی دانستند
 
 : هه يا ســُميتــّيشـُميتــّي -١١

برحسب حد اقل يک روايت .  الديباج را پيش کشيدند محمد چهارمين پسر الصادق ملقب بهامامت) ســُميت(پيروان يحيی ابن شـُميت 
مامون او را شکست داد ولی با او .  قيام کرد٨١۴/١٩٩ابن محمد معتقد به امامتی از نوع زيدی بود و برعليه خليفه مامون در 

اين فرقه اعتقاد به برقراری امامت در خاندان . ربار خود کردرفتاری ماليم در پيش گرفت و اورا در خراسان عضو وابسته به د
 . الديباج داشتند و ميگفتند مهدی از ميان آن خانواده برخواهد خاست

 
 : هعّيَبه يا َساسماعيلّي -١٢

سازد ظاهرا در ميان منابع شيعی توافق عمومی وجود دارد که الصادق در آغاز مصمم بود پسر ارشد خود اسماعيل را جانشين خود 
غير از .  و هم در اصل نص بوجود آوردتولی اسماعيل درگذشت و مرگ او اسباب آشفتگی ها و پيچيدگی هائی در امر کيفيت امام
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 ٣٩      برگ  

و بيعت خود را به ساير اعضای خانواده الصادق گروه های نامبرده در فوق که معتقد بودند مرگ اسماعيل امامت اورا لغو نمود 
 : ودند که با لغو نص موافق نبودند و اينها به چندين گروه زير تقسيم شدندمنتقل ساختند، عده ای هم ب

 بجهت ترس از صدمه به جان پسرش اسماعيل در واقع نمرد بلکه الصادق به اعتقاد اين گروه  –ص له خاّياسماعيل: الف 
 . او  را پنهان ساخت و او بعنوان مهدی برخواهد گشت

 عقيده داشت که چون امامت به اسماعيل بايد ميرسيد ولی او ) ستخدم محمد ابن اسماعيلم( پيروان مبارک  - همبارکّي: ب 
 امامت از برادری به برادر ديگر منتقل نمی شود مگر به )ع (و حسين) ع(                فوت شد و از آنجا ئيکه بعد از حسن 

 . ختم می شودمت در محمداسماعيل امام است و امافرزند  ذکور، لذا بعد از الصادق محمد پسر 
ه فاطمی معتقدند که پس از محمد ابن اسماعيل ي  اسماعيل- هه، تعليمّي، باطنّي)قرمطيان(ه ه فاطمی، قرمطّيّياسماعيل: پ 

زمان با م ه .)٩٠٩/٢٩٧ – ١١٧١/۵۶٧(چندين امام غايب رجعت کرده و از آنها دودمان فاطميان مصر بوجود آمده است 
روه هائی از اسماعيليان که در کناره های خليج فارس فعال بودند فاطميان را تحت عنوان امامان خود ظهوردودمان فاطمی گ

نام گرفته اند وغالبا بدليل اينکه قائل به معنائی باطنی در ظاهر نوشتجات کتاب مقدس ) قرمطيان(اينها قرمطيه . برسميت نشناختند
 اسماعيليه  دروز  ها هستند که به الحکيم خليفه فاطمی مقام خدائی داده و از يک گروه فرعی از. هستند باطنيه خوانده شده اند

 .  حيات خود ادامه ميدهنداسماعيليان جدا شده و در سوريه گروهی مشخصی را تشکيل وتا به امروز به
 

 در برابر هم قرار  گروه مدعی امامت دو به دو بخش نزاری و مستعلی تقسيم شده و بعنوان١٠٩۴/۴٨٧فاطميان اسماعيلی در 
 به پيروی از خلفای مصر ادامه دادند و سپس امام و خليفه ايشان ابوالقاسم غايب ١١٣٢/۵٢۶اکثر افراد گروه مستعليان تا . گرفتند

در سال . ی جنبش زير عنوان داعی مطلق به يمن منتقل گرديدررهب. شد و آن گروه از آن زمان ديگر صاحب امامی نبودند
 و يک شعبه از داعی ها بنام سليمانی در يمن و چند پيرو ديگر در هند باقی ماندند و ا تجزيه ديگری رخ داد مجدد١۵٩٠/٩٩٩

مستعليان اسماعيلی عموما در ايالت گجرات .  را تشکيل داده و بوهرا ناميده شدندبنام داعودی اکثريت مستعليان هندشعبه ديگری 
 . ی شرقی و برمه که جمعا چندين صد هزار نفر باشند يافت می شوندهند و عربستان جنوبی و خليج پارس و آفريقا

 
در آغاز جانشينان حسن خود را . بخش اصلی ديگری از اسماعيله بنام نزاری در الموت ايران به رهبری حسن الصباح مستقر گرديد

ه خلفای فاطمی در اعقاب نزار که بوسيلدعی شد که از ی چهارم خود را امام خواند و مد ولی داعداعی يک امام غايب قلمداد کردن
نزاری ها در تاريخ به حشاشين معروفند و به سبب اعتقاداتشان که امام مجری تعليمات .  رانده شده بودند می باشد١٠٩۴/۴٨٧

امامان  از بين رفت و ١٢۵۶/۶۵۴مرکز آنها در الموت بدست هالکو خان مغول در سال . ه نيز گفته اندالهی است آنها را تعليمّي
 بود که امامان نزاری بعنوان اشخاص ١٩در قرن . نزاری خودر ا پنهان کرده و از جائی به جائی در ايران نقل مکان نمودند

 از ايران به هند گريخت، جائيکه بسبب مساعی ١٨۴٠آقا خان اول در سال . برجسته تاريخی بدوا زير نام آقاخان از نو ظاهر شدند
آقا خان در بمبئی مستقر گرديد، شهری که همواره مرکز . د قرن اجتماع بزرگی از نزاريان تشکيل شده بودمبلغين نزاری در طول چن
 ٣٨.جانشينان آقاخان مشاهير بين المللی شدند. نزاريان در هند می باشد

 
شرقی و پاکستان و اجتماعات مهمی نيز در آفريقای . معروفند" خواجه"شمار نزاری ها در هند بيش از هر جای ديگر است و به 

 . سوريه و ايران و افغانستان و آسيای مرکزی که رويهم چندين ميليون نفر می شوند وجود دارد
 

 بعد از درگذشت موسی الکاظم
 

پس از موسی پيروان رشته اصلی شيعيان که عاقبت دوازده امامی شدند به علی الرضا پسر موسی پيوستند و باز قطعيه نام گرفتند 
 : لی گروه های ديگری نيز پديد آمدند بقرار زيرو) ئيکه از مرگ موسی مطمئن بودنديعنی آنها(
 
 : ه يا ممطورهَسوّي -١٣

اين گروه مرگ موسی را قبول نکردند يا از مرگش اطمينان حاصل نکردند لذا ادامه امامت را بعد از موسی رد کرده و عموما واقفيه 
بعضی ديگر گفتند که موسی مرد . رده بلکه از زندان گريخته و اينک پنهان استبعضی از آنها گفتند که موسی نم. خوانده شدند

همه اين گروه ها به رجعت موسی بعنوان امام مهدی عقيده دارند که برگشته . ومانند عيسی به آسمان ها برده شد و برخواهد گشت
 .  خوانده انددشمنان اين گروه ها آنها را ممطوره. و دنيا را پر از عدل وداد خواهد نمود

 
 :ليهبـََج -١۴

او و اعقابش در . ه را با خود به مراکش و اسپانيا بردآراء و عقايد موسوّي) نهم ميالدی(لی در اوائل قرن سوم ابن ورسند الَبَج
ا ظهور ـليه ببـج. ادريسی به کيش جديد در آمدندتبليغ اين عقايد در ميان مردم اين مناطق تا حدودی موفق شدند و بعضی از امرای 

 . از بين رفت)  ميالدی١٢(جنبش الموهاد عاقبت در قرن ششم 
 
 : هبـــُشيــرّي -١۵

                                                 
 ) ک-ح. (  در آن زمان انگيس بطور مطلق در هند مستقر بود واينگونه حرکت های مذهبی را تشويق و حمايت ميکرد-٣٨
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پيروان محمد ابن بشير کوفی معتقد بودند که موسی زندانی نشده و نمرده بلکه پنهان گرديده و ابن بشير را بعنوان نايب خود تعيين 
يد از ابن بشير  فرمانبری کنند چون او امام است وامامت در او و بنابر اين عموم پيروان موسی با. هر خود را باو داده استو ُم

 علی الرضا و ديگران که بعد از موسی مدعی امامت بوده اند اصالتی .موسی به عنوان مهدی برقرار استاعقاب او تا برگشت 
اجباری بوده و ساير واجبات شرعی تنها پنج بار نماز روزانه و روزه . نداشته و بدروغ خود را از اوالد موسی وانمود کرده اند

گفته اند که بشيريه قائل به تناسخ بوده و براين باورند که در طول زمان تنها يک امام است که روحش از تنی به تن . معــتبر نيست
 گروه به پسرش بعد از ابن بشير رهبری اين. آنها معتقد به اصل توحيد بوده و اموال هرکس را متعلق به عموم ميدانند. ديگر ميرود

 . سميع تعلق يافت
 

 بعد از امامت علی الرضا
 
 دراين موضوع فرقه .ته اصلی شيعه دوازده امامی پس ازعلی الرضا بوسيله پسرش محمد تقی که هشت ساله بوده ادامه يافترش

 : هائی پديد آمدند
 
 : هاحمـــدّي -١۶

ت پس از علی به پسر ديگر موسی بنام احمد منتقل گردد اين گروه معتقدبودند که موسی پدر علی دستور داده است که امام
 ) ميگويند اين احمد است که در حرم شاهچراغ شيراز مدفون ميباشد(
 
 :مـــُّعــلفه -١٧

 . اين گروه در مرگ موسی و انتظار رجعت او از واقفيه پيروی کردند
 
 :ثـــهــّحّدمـُ -١٨

) برای استفاده های سياسی(الم که معتقد به امامت موسی وعلی ه اصلی اسه و بخشی از رشتگفته اند که اين گروه بخشی از ُمرجعّي
 علی به معتقدات قبلی خود برگشته اند مانند بعضی از گروه های زيديه که خود را وابسته به علی ده اند ميباشد ولی پس از مرگبو

 . نموده بودند پس ار مرگ او به معتقدات قبلی خود برگشتند
 

 الهادیپس از امامت علی 
 
 : هه ، علوّيصيرّيه ، ُننــُميرّي -١٩

در خصوص تعليمات اين شخص ميان منابع اختالفات فوق العاده . اين گروه در آغاز پيروی از محمد ابن  نــُصير النـُميری نمودند
ادی امام دهم را خدا بعضی می گويند که او ازتعليمات ابوالخطاب پيروی ميکرده وبعضی ديگر ميگويند که او علی اله. ای وجود داد

 مرد مهدی ٨۶٣/٢۴٩بعضی ميگويند که او علی الهادی را امام وعلی پسر محمد راکه در . و خود را پيامبر او ميدانسته است
مورخين بعدی اين فرقه ادعای او درخصوص مهدويت را .  مدعی شده است که باب علی الهادی است٨۵٩/٢۴۵قلمداد و خود در 

 . يد کرده اندي را تاهامام يازدهم ربط داده و باين ترتيب همه امامان دوازده گانه اثنی عشريبه پسر حسن العسگری 
 

 ٩۶٨/٣۵٨ا  ي٩۵٧/٣۴۶ الخشيبی می باشد که در سال کسيکه بيش از همه مسئول تاسيس اين فرقه بود حسين ابن حمدان
 از انقراض بعد. رقه را باندازه زيادی در حلب توسعه داد حسين ابن حمدان در اثر پشتيبانی خاندان حمدانی نفوذ اين ف . درگذشت

ی حلب، پيروان اين فرقه در طول صد ها سال بدست صليبيون و مملوکان و عثمانيان يکی پس از ديگری خاندان های حکمران شيع
. ز هم جدا و پراکنده گرديدندآنها همچنين بعلت جنگ های داخلی در ميان قبايل مختلف خود ا. با زجر و آزار بسياری روبرو گرديدند

بعد از جنگ اول جهانی فرانسويان سعی نمودند کشوری علوی که مرکز آن الذقيه باشد بوجود آورند ولی بعد ها از اين فکر 
جمعيت علويان اينک چندين ميليون . علويان در حال حاضر زير زعامت حافظ االسد در سوريه تفوق سياسی دارند. منصرف شدند

 . ر باريکه ای ميان الذقيه و انطاکيه در ترکيه سکونت دارنداست که د
 
 : محمديه -٢٠

با اين وجود گروهی از پيروان علی معتقد شدند که او محمد را . در دوران زندگانی علی الهادی يکی از پسرانش بنام محمد درگذشت
. حيله ای جهت گمراه کردن دشمنان بوده استبعنوان امام بعدی تعيين نموده و محمد در واقع نمرده است بلکه مرگ ظاهری او 

 . محمد پنهان شده و بعنوان مهدی برخواهد گشت
 
 : ه خالصجعـفرّي -٢١

 . اين گروه معتقدند که علی الهادی پسرش جعفر را بعنوان امام بعدی معين نموده است
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 پس از درگذشت حسن العسگری
 

 شيعيان در اين دوره. سيم شدندشده و به گروه های مختلف بسياری تقپس از درگذشت حسن العسگری شعيعان دچار بهم ريختگی 
) ١۴(فرقه و  برابر گفته النوبختی به چهارده ) ١۵(سعد القمی به پانزده فرقه و بنا به گفته  ) ٢٠(بنا به گفته المسعودی به بيست 

 : اين فرقه ها را می توان عموما به گروه های زير تقسيم نمود. فرقه تقسيم شدند
 

بخيال . اين گروه در امامت حسن العسگری متوقف شدند و او را مهدی خواندند) متوقف در حسن العسگری (–ه واقــفـّي: الف
 نظر هر دو گروه حسن از. او مرده و دوباره زنده شده استبعضی از آنها او نمرده بلکه غيبت کرده است و به تصور بعضی  ديگر 

گروه سومی در حسن العسگری متوقف شدند و ضمن تائيد مرگ او گفتند که کره خاکی نمی .  استالعسگری پسری نـــــداشتـــه
 . تواند خالی از امام باشد در حاليکه نسبت به وارث حسن العسگری هم مطمئن نبودند

 
ز با حسن العسگری که نه  پايان يافت ختم امامت ني)ص ( به ختم امامت گفتند همانطوريکه نبوت با محمدينمعتقد  -پايان امامت: ب

ی ديگربر اين باور بودند که مهدی ای نميتواند وجود داشته باشد و گروه گروه. پسری داشت و نه وارثی امکان پذير ميباشد 
 .  گفتند که مهدی از ميان اعقاب امامان در روز های آخر دنيا برخواهد خاستديگری

 
هادی امام دهم پسر خود علی را که قبل از او مرده بود به امامت برگزيده است  اين گروه بر اين باوربودند که ال–ه محمدّي: پ
گروهی ديگری ) چون نه حسن العسگری صاحب فرزندی بود و نه جعفر به علت فساد اخالق شرايط و شايستگی امامت را داشت(

 .معتقد بودند که محمد نمرده است بلکه او مهدی است که پنهان شده است
 
.  پيروان اين فرقه معتقدند که حسن العسگری بدون داشتن پسری فوت شده و امامت به برادرش جعفر تعلق گرفت– جعــفريه: ت

گروه ديگری . گروهی از اين فرقه بر اين باورند که چون العسگری بدون فرزند از دنيا رفته است لذا امامت بايد به جعفر تعلق گيرد
گروه ديگری گفتند چون العسگری بدون فرزند فوت نموده است . مت تعيين نموده است را به اماگفتند که العسگری رسما جعفر

پسرش ) الهادی(باز گروه ديگری ادعا کردند که امام دهم . مام واقعی بعد از الهادی جعفر است اشرايط امامت را بجا نياورده ولذا
 از طريق برده ای بنام نفيس به جعفر منتقل گرديد هت با واسطمحمد را به امامت تعيين نموده ولی محمد قبل از او درگذشت لذا امام

 ). اين گروه را نـُفــيسيه خوانده اند(
 
 امام قبلی مانند ساير امامان پيش از او مطمئن بوده و به پسر العسگری بعنوان امام  العسگریاين گروه از مرگ  - هقطــعّي: ث

عتقدند که نام او محمد بوده و در زمان فوت العسگری به سن بلوغ رسيده بوده بعدی روی آوردند و گروه ديگری در اين راستا م
بعد از مرگ امام زائيده  ديگری گفتند که نام او محمد بوده ولی هشت ماه ند که نام او علی بوده است وگروهگروه ديگری گفت. است

که در زمان مرگ پدرش چهار ساله بوده و تا آخر  و باالخره گروهی ديگر معتقد بودند که حسن العسگری پسری داشته شده است
گروه اخير پانزدهمين فرقه ای است که سعد القمی تشريح کرده و همان فرقه . زمان غايب خواهد بود و جستجوی او ممنوع است

د سال از ميان ساير گروه ها در طول حدودا ص.  يا فرقه اماميه در اسالم شيعی گرديدهای است که باالخره تبديل به اثنی عشري
 . رفتند

 
اين است که شيعه اثنی ) که بيشترشان بسرعت از بين رفتند(علت شرح نسبتا مبسوطی که از گروه های متعدد شيعه داده شد 

اکثر آراء و عقايدی که بار اول بوسيله اين . از يک چنين محيطی سر در آورده است)  ميالدی١٠(عشری در اوايل قرن چهارم 
 . مهدويت، غيبت، رجعت، معانی باطنی قرآن و غيره: در شيعه دوازده امامی جذب شد مانندده گرديد گروه ها استفا

----------------------------- 
------------------- 

----------- 
------- 

--- 
- 

 
 
 
 
 

ان نمی وپيدايش آن سخنی به مي" مهدی"نويسنده به جدا شدن دين بهائی از باقيمانده های تخيلی وجود 
چندی پيش نوشته کوتاهی پيدا کردم که خالصه ای از   .استدر حاليکه اين فرقه هم از مشتقات اسالم . آورد

ه بدون کم وکاست در حيفم آمد در اينجا شرح را کامل نکرده باشم؛ بهمين منظور. پيدايش دين بهائی بود
 : ورمآداخل گيومه می 
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 :داستان باب«
 

فراوان با وجهه نظر های گوناگون، به قلم نويسندگان ايرانی و فرنگی انتشار يافته، تاريخچه و در اين مبحث رساله های 
 .ن فرقه شناخته گرديده، آنچه مورد توجه اصلی ما می باشد شناختن سياست امير کبير است در ربط با قيام بابيهآعقايد 

 
اند، ساختگی بودن يا نبودن مذاهب و حتی اديان معنی از ديدگاه مردم آزاد انديشی که خود را از تعصبات آزاد ساخته 

نچه در تفکر تاريخی با معنی می باشد نقد اديان و مذاهب و فرقه هاست در عالم دانش و انديشه، و آ. درستی ندارد 
 . سنجش آنها در رابطه با اجتماع و تاثيری که در تاريخ گذارده اند

 
 :م بايد سه مسئله را از يکديگر تفکيک سازيم وگرنه به راه خطا می افتيمدر بررسی بابيه اگر طالب واقع بينی هستي

 و تحول آن از نظر انشعاب مذهبی و آثار سياسی که از آن پديد - جنبه شورشی بابيت در آغاز ظهور آن -اصول عقايد باب 
 .آمد 

 
ان ايرانی و آرای حکمای اسالمی و اصول بابيت از نظر سير انديشه فلسفی و دينی معجونی است از عقايد تشيع و عرف

 .يونانی که در آثار پيشينيان و فرقه های مختلف دينی از اوائل اسالم تا زمان نقطويان آمده اند
 

و . ميراث فکری نقطويان که سرکوب تعصب صفويان گشتند، به شيخ احمد  احسائی رسيد که موسس فرقه شيخيه است 
 نامدارترين - هزار و دويست و چهل و دو -پس از مرگ احسائی . ازدهم می شمرد يا واسطه امام دو" باب " او خود را 

 شيخيان - هزار و دويست و پنجاه و نه -چون سيد کاظم درگذشت . شاگردانش سيد کاظم رشتی پاسدار همان انديشه بود
 :دو تيره شدند

 
 . ر دور حاج ميرزا شفيع تبريزی را گرفتندگروهی به دنبال حاج محمد کريم خان کرمانی قاجار رفتند و دسته ای ديگ

 .در واقع عقايد شيخيه مرحله مترقی آئين تشيع بود و شيخيان نماينده جناح روشنفکران شيعيان
 

اساس دعوی سيد علی محمد شيرازی گرديد که مدتی در سلک " باب"همان انديشه شيخيه و اعتقاد داشتن به وجود 
در دو سال و نيم آخر . خواند" ذات حروف سبعه " او خود را نخست باب امام و . دشاگردان سيد کاظم رشتی درآمده بو

را گرفت و گفت من همان قائم موعود، و مهدی منتظر، و امام ثانی عشر " مظهر االهی"و " نقطه اولی" زندگيش عنوان 
ن بی مغز و موهومات صرف افکار سيد تازگی نداشت و قسمت اعظم نوشته هايش در عالم دانش و انديشه سخنا. هستم
 . است

 
ن نمو می يافت، می توانست در سست کردن زنجير های خرافات دينی، سبک کردن تکاليف آاگر بابيت در جهت مترقی 

سخت مذهبی، کاستن فشار روحانيت، برانداختن فساد دستگاه روحانی، و معطوف داشتن تعاليم دينی به بهبود زندگانی 
ظهور يافته ) مانند پروتستانيسم(اما اين مستلزم آن بود که به صورت جنبش اصالح دينی . دد عامل موثری گر-دنيائی 
 .فرقه تازه ای بود ساخته عقايد کهنه گذشتگان، و کتاب جديد شان مشحون از خرافات پيشينيان. ولی چنين نبود. باشد

 
ی محمد در پی جنگ و آشوب نمی گشت، اساسا مرد تا آنجا که می دانيم تاريخ باب اين معنی را مسلم می نمايد که سيد عل

عالمگير خواهد شد  بنيانگذاران بابيه را اعتقاد آن بود که آئين جديد،. نيک نفسی بود و در خوی و منش او ستيزگی نبود
 ٣٩ .و کتاب بيان، جانشين همه کتاب های کهنه سابق خواهد شد

 
خودش خارج گشت و به دست سه تن از پيروان او افتاد که سخت کتاب بيان را سيد باب آورد، ولی رشته کار از دست 

 :متعصب و ستيزه جو بودند
 

" ديگر مال محمد علی بارفروشی معروف به . لقب داشت" باب الباب"مال حسين برويه ای که نخست شيخی بود و حاال 
 عليه حکومت برافراشتند تا دولت آن سه نفر علم طغيان را. بود" حجت"و سومی مال محمد علی زنجانی ملقب به " قدوس

 . و با تاسيس سلطنت بابی در ايران مقدمه فتح کره ارض را فراهم آورند-موجود را براندازند 
 

اما دولت به عنوان .  پيکار دولت با بابيان امر طبيعی بود-چون کار حواريان باب از دعوت دينی به شورش سياسی کشيد 
ت، بلکه از اين نظر به برانداختن آن کمر بست که بابيان موضع نظامی گرفتند، و به دفاع از شريعت به جنگ بابيه نرف

اين مقارن بود با مرگ محمد شاه، و آغاز سلطنت ناصر الدين شاه و روی کار آمدن ميرزا . کشت و کشتار دست زده بودند
 . امير کبيرتقی خان

 
                                                 

 البته امروز بهائيان اين کتاب را جزو نشريات ذاله می دانند و اگر هم در کتابخانه شان باقی مانده باشد حاضر به انتشار مجدد آن و يا شريک -٣٩
  )ک-ح. (من نسخه ای از اين کتاب را در اختيار دارم. شدن محتوياتش با ديگران نيستند
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هيچ دليلی . اد نظم و امنيت بود و پيش بردن نقشه اصالحاتشاو در پی ايج. وجهه نظر امير را بايد به درستی بشناسيم
بر عکس می دانيم که از ماليان دل خوشی . نداريم که امير به عنوان متعصب شيعی درصدد بر انداختن بابيه برآمده باشد

 جمعه نداشت و سياست او در کاستن نفوذ علما به کشمکش سخت دولت و روحانيت، و دستگيری شيخ االسالم و امام
و خواست آئين قمه زدن و عزاداری ايام محرم را بنحوی که . امير دشمن کهنه پرستی و خرافات دينی بود. تبريز انجاميد

 ». قانون بست نشستن در امامزاده و مسجد و سرای ماليان را نيز منسوخ کرد . جاری بود، براندازد 
: نيدبرای آگاهی بيشتر در باره بهائيگری به اينجا مراجعه ک
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 ک-ح

  ٢۵۴۵ارديبهشت 
 
 
 

شت های تحقيقی در آنچه در متن کتاب آمد روند تاريخی مذهب شيعه و فرقه های مشتق از آن بود ولی آنچه در زير می آيد بردا
 آنچه در زير می آيد نوشته هائی است مربوط به .موضوع است که نا گفته های دين اسالم و مذهب شيعه وفرق آنرا روشن می کند

 ک- ح.  نويسنده اين مطالب بر من روشن نيست. اينها اسرار مگو است.موضوع
 
 
 

  محمد از روی هوس زن ميگرفت؟ زنان محمد، آيا

 .سلمان رشدی "سان هرچه خواست کرد و بر گردن خدا انداختحرامزاده ان"

ن بودن وی است، اين ضعف تا به حدی پر رنگ و ن وهوسرابود يکی از بزرگترين نقطه ضعف های اخالقی پيامبر اسالم، زنباره
فرد زنباره و  بينی به يکرا از يک مصلح اجتماعی و الگوی اخالقی در انديشه هر انسان منصف و واقع  زننده است که جايگاه محمد

دروغ های تاريخی و ادعاهای بی پايه خود از اين اتهام  اسالمگرايان بسيار کوشيده اند تا چهره محمد را با. هوسران تقليل ميدهد
ن زنباره بود البته مشخص است که. و زن بارگی اش را با داليل و استدالل های مضحک توجيه کنند  و ازدواج های او رابرهانند؛

دانست هدف پيامبر، يا حداقل يکی از بزرگترين  اما ميتوان. يک شخص نميتواند دليل خوبی برای پيامبر نبودن يک شخص باشد
همچنين مطالعه مختصری از زندگی محمد و رفتارش با زنان . تالش ميکرد چه بوده است اهداف محمد از جنگهايش و آنچه برايش

 .ميکند گرايان امروزی را آشکارروشنی ريشه های زن ستيزی اسالم به

آنها را از  محمد با بيوه زنان و زنان بی سر پرست و فقير ازدواج ميکرد تا سرپرست آنها باشد و بسيار شنيده ميشود که ميگويند
م باز هم طبق بوده اند، يا اينکه اين اسالمگرايان بد نا اما براستی آيا ازدواج های محمد همه از اين دست. سختی و مشقت خارج کند

موضوع با استناد به کتابهای معتبر  ؟ اين نوشتار سعی در بررسی اينمی زنند دروغگويی در اين باره معمول دست به تاريخ سازی و
 .داشت تاريخی و دانش رايج اسالمی خواهد

اگر انسانی بخواهد دليل  ،)ه کنيدمراجع زنان بخش به(در مورد ستم و ظلم فراوان به زنان در آيين اسالم سخنهای بسياری رفته است 
کلمه زن در . اسالم و رفتار و نگرش او نسبت به زنان را دنبال کند اين تحقير ها را بازرسی کند براستی بايد زندگی خود پيامبر

 جز مدمح زنان در زندگی نفش حجمی که اطراف دستگاه تناسلی مونث قرار گرفته است، بار ديگری نداشته است، ديدگاه محمد جز
ها  زنان محمد براستی کشتزارهايی بوده اند که محمد از هر دری بدان. است تنها ماشين های سکس و يا مستخدم و فرمانبر نبوده

    34سوره نساء آيهاست  وارد ميشده

ست که تقريبا هيچ اين درحالی ا. کمک مالی و سرپرستی بيوه زنان بوده است اسالمگرايان ادعا ميکنند ازدواج های محمد تنها برای
اسالمگرايان مبنی  ادعای .بوده اند محمد قبل از ازدواج با وی در فقر نبوده لند، بلکه اتفاقًا اکثرًا زنانی متشخص و غنی يک از زنان

، در است با قرآن، اين مجموعه بيانات نامقدس در تضاد جدی است بر اينکه محمد تنها برای پشتيبانی مالی با زنانی ازدواج ميکرده
خوانوادگی اش را با  سازنده کائنات و همه دنيا اينگونه در زندگی شخصی پيامبر دخالت ميکند و مشکالت تازينامه ميخوانيم که
 .ميکند زورگويی و تهديد حل

  َوُأَسرِّْحُكنَّ َسَراًحا َجِميًلا َنَتَها َفَتَعاَلْيَن ُأَمتِّْعُكنَُّتِرْدَن اْلَحَياَة الدُّْنَيا َوِزي َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ُقل لَِّأْزَواِجَك ِإن ُآنُتنَّ ٢٨سوره احزاب آيه 

  .بياييد تا شما را بهره مند سازم و به وجهی نيکو رهايتان کنمد زينتهای آن، هستي اگر خواهان زندگی دنيا و: ای پيامبر، به زنانت بگو
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 :مينويسد طباطبائی در تفسير الميزان خود در مورد اين آيه(!) عالمه 

يا از بعضي ايشان سخني و يا عملي سر زده ) صلي اهللا عليه و آله و سلم  ( اين دو آيه اشاره دارد به اينكه گويا از زنان رسول خدا"
به ايشان ) عليه و آله و سلم  صلي اهللا( آرده بر اينكه از زندگي مادي خود راضي نبوده اند، و در خانه رسول خدا  آه داللت مي

از وضع زندگي خود شكايت آرده اند و پيشنهاد آرده اند آه آمي ) و سلم صلي اهللا عليه و آله( ي گذشته، و نزد رسول خدا سخت م
را فرستاده، و به پيغمبرش  دنبال اين جريان خدا اين آياتبه  . توسعه دهد، و از زينت زندگي مادي بهره مندشان آند در زندگي ايشان

بروند و هر جوري آه دلشان مي خواهد زندگي آنند، و يا بمانند و با همين  بين ماندن و رفتن مخير آند، يادستور داده آه ايشان را 
 "آرد  آه هست اين معنا را چنين تعبيریبسازند، چيز زندگي

 وضعيت از پس از ازدواج با محمد طباطبائی هم دريافته است نشان ميدهد که زنان محمد خود (!) اين آيه همانطور که عالمه
کاروانها و چپاول يهوديان و  برخوردار نبوده اند و زبان به شکوه گشوده اند، و البته محمد برای ثروتی که از دزدی اقتصادی خوبی

 را بصورت رشوه به دشمنان خود ميداد تا دست از دشمنی بردارند يا غير مسلمانان بدست می آورد نقشه های ديگری داشت و آنها
مبنی بر اينکه هدف محمد  همين آيه دروغين بودن حرف اسالمگرايان. تقسيم ميکرد تا دست از پشتيبانی او برندارند ميان قدرتمندان

براستی خالق تمام کائنات و . دادن به زندگی آنها بوده است آشکار ميکند از ازدواج با زنان متعدد سودمند کردن آنها و سر و سامان
، و بخواهد در مشکالت خصوصی محمد کند ر باشد که اينگونه بخواهد در زندگی محمد دخالتموجودات بايد چقدر حقي انسانها و
 .کند دخالت

برای ارضای جنسی خود ازدواج نميکرده است بلکه برای  ادعای ديگری از همين جنس مطرح ميکنند و آن اين است که محمد
تازينامه در تضاد  ده است، البته اين ادعای مضحک نيز دوباره بابوده است که با آنان ازدواج ميکر ارضای جنسی بيوه زنان بيچاره

 .است

َأن َتَقرَّ َأْعُيُنُهنَّ َوَلا  َتَشاء َوَمِن اْبَتَغْيَت ِممَّْن َعَزْلَت َفَلا ُجَناَح َعَلْيَك َذِلَك َأْدَنى ُتْرِجي َمن َتَشاء ِمْنُهنَّ َوُتْؤِوي ِإَلْيَك َمن :احزاب  سوره٥١يه آ
  َحِليًما ُآلُُّهنَّ َواللَُّه َيْعَلُم َما ِفي ُقُلوِبُكْم َوَآاَن اللَُّه َعِليًما  َوَيْرَضْيَن ِبَما آَتْيَتُهنََّيْحَزنَّ

خواهی با خود، نگه دار و اگر از آنها که دور داشته ای يکی را بطلبی  از زنان خود هر که را خواهی به نوبت مؤخردار و هر که را
را ارزانی می داری بايد که  در اين گزينش و اختيار بايد که شادمان باشند و غمگين نشوند و از آنچه همگيشاننيست  بر تو گناهی

  که دانا و بردبار است خشنود گردند و خدا می داند که در دلهای شما چيست و خداست

 :است طباطبائی اين آيه را اينگونه تفسير کرده(!) عالمه 

بين همسران، و اينكه آن جناب مي تواند اصال خود را در بين   بحث اشاره باشد به مساله تقسيمو ممكن هم هست جمله مورد"
تقسيم را به هم بزند،  مقيد نسازد آه هر شب به خانه يكي برود، و به فرضي هم آه تقسيم آرد، مي تواند اين همسرانش تقسيم نكند، و

مؤخر آند، و يا آنكه اصال با يكي از همسران متارآه آند، و   مقدم استو يا نوبت آسي را آه مؤخر است مقدم، و آن آس را آه
ابغيت ممن عزلت فال جناح عليك  يا اگر متارآه آرده، دوباره او را به خود نزديك آند، و اين معنا با جمله و من قسمتي به او ندهد، و

 را آه قبال آنار زده بودي، دوباره یاگر همسر: حاصل آن آيه اين است آه  نزديك تر است، و بهتر مي سازد، چون؛ذلك ادني
به اينكه چشمشان روشن شود، يعني  نزديك سازي، مي تواني، و هيچ حرجي بر تو نيست، و بلكه اين بهتر و نزديك تر است بخواهي

 ، چون آنكه قسمتش رااختيارشان قرار داده اي، و خدا آنچه در دلهاي شماست مي داند خوشحال شوند، و راضي گردند به آنچه تو در
 "بيفتد پيش انداخته اي خوشحال، و آنكه عقب انداخته اي به اميد روزي مي نشيند آه قسمتش جلو

 نميتوانسته است همانطور که قابل پيشبينی و طبيعی است از پس تمامی زنان خود بر نمی آمده و حتی اين آيه نشان ميدهد محمد
نيز دست ببری  نجاست که اهللا به کمک پيامبر زياده خواه خود ميرسد و ميگويد ميتوانی در نوبتهااي را بين آنها برقرار کند، در تساوی

 .ميکند به زنان را از سر محمد کم نوبت دادن و قول دادن و هر شب هرجا که دوست داری بخوابی، و شر

(!). ست که با اين زنان ازدواج ميکرده استسر خير خواهی بوده ا اسالمگرايان ميگويند محمد اصال نياز جنسی نداشته است و از
نيز خود با تازينامه در  اين. نجيب جلوه ميدهند که گويا وی ابدًا تحت تاثير زيبايی زنان قرار نميگرفته است آنچنان پيامبرشان را

 .باز ميکند براستی سوره مبارکه احزاب خوب مشت پيامبر خدا را. تضاد است

َيِميُنَك َوَآاَن اللَُّه َعَلى ُآلِّ  ِبِهنَّ ِمْن َأْزَواٍج َوَلْو َأْعَجَبَك ُحْسُنُهنَّ ِإلَّا َما َمَلَكْت لُّ َلَك النَِّساء ِمن َبْعُد َوَلا َأن َتَبدََّلَلا َيِح :احزاب  سوره٥٢آيه 
  َشْيٍء رَِّقيًبا
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، هر چند تو رااز زيبايی او خوش آيد، مگرآنچه جای ايشان، اختيار کردن بعد از اين زنان، هيچ زنی بر تو حالل نيست و نيز زنی به
 دست تو افتد و خدا مراقب هر چيزی است به غنيمت به

پيامبر اسالم نيز با  ، يعنی"هرچند تو را از زيبايی او خوشت آيد"کنند خواهند ديد که تازينامه ميگويد  مسلمانان اگر چشمهايشان را باز
انسانی است و پيامبر نيز بارها در قرآن گفته است که من بشری  ويژگی های عادی هرزيبايی زنان تحريک ميشده است و اين از 

در  اش در زندگی خود نميتوانست مرز مشخصی را برای قوه جنسی مثل هر انسان بيمار جنسی ديگری اما وی .همچون شما هستم
 .برگ ی گشته بود نظر گيرد و بنده شهوت و زن

به روشنی نشان ميدهد و انسان را به حيرت می اندازد که چطور ممکن است   اسالم زنبارگی وی رااما بررسی تاريخی زندگی پيامبر
زنان محمد و شرح   از  در زير سياهه شماری .ماجراهای گوناگون و عجيب غريب در زندگی خود داشته باشد يک شخص اين همه

همچنين نام زنانی که محمد آنها را ميخواست . آوری شده است عکوتاهی از ماجرای آنها برای آگاهی هرچه بيشتر از زندگی محمد جم
 .شود تالش شده است که مطالب با ذکر منابع آورده. که از او طالق گرفتند آمده است اما به او ندادند و زنانی

د ازدواج کرد تا ديگر کارگزار خود خديجه که زنی ثروتمند بو  ساله بود با٢٥محمد وقتی  .دختر خويلد بن اسبن عبدالعزی خديجه-١
اما بعد . رسيد کندن نباشد و از چوپانی و همراهی کردن کاروانهای تجاری خديجه به زندگی مرفه و آرامی نيازمند کارکردن و جان

محمد تا زمانی که . غارت و چپاول نامسلمانان گشته بود از مرگ خديجه، به سرعت ثروت وی را به باد داد تا جايی که نيازمند
زندگی قبلی و  زن ديگری ازدواج کند زيرا احتماًال مورد خشم خديجه قرار ميگرفت و مجبور بود به ه زنده بود جرات نداشت باخديج

 .دشوار خود بازگردد

 ١٠٥برگ  ٥:١٦٨ )١٠٣برگ  ( ٥:١٦٤١٦٥صحيح بخاری          ·
 ٣  برگ٣٩.تاريخ طبری جلد          ·
 ٣٩٥  رگ ب٤:٦٠٥.صحيح بخاری جلد          ·
 ١٠٥   برگ٥:١٦٨.صحيح بخاری جلد          ·
 )١٢٩٧  برگ ( ٤:٥٩٧١صحيح مسلم          ·
  

  سال داشت۵٣ سالگی با او وقتی خود ٩ ساله بود با وی ازدواج کرد و در سن ۶عايشه  ، محمد وقتیعايشه دختر ابوبکر صديق --٢
اطالعات بسيار کامل و جامعی از اين ازدواج  ن محمد را نشان ميدهد، برایبود) بيماری بچه بازی(همبستر شد، اين ازدواج پدوفيل 

سن پايين عايشه، مناظره ای بين آيت اهللا " مختلف در اين مورد به نوشتاری با فرنام و اثبات بيمار بودن محمد و بررسی نظرات
های  عايشه محبوب ترين زن محمد بود تا جايی که محمد در بستر مرگ سر بر روی سينه. کنيد مراجعه "دکتر علی سينا منتظری و

به زنا با صفوان کرده بود، محمد از طرف اهللا  قتی زينب عايشه را محکومعالقه محمد به عايشه تا جايی بود که و. وی گذاشته بود
برائت  بحث در مورد آيات مربوط به و عايشه و صفوان برای شرح کل ماجرا مراجعه کنيد به .آياتی آورد تا عايشه را برائت کند

اما شيعيان به دليل خصومتی که وی با علی داشت و جنگی که . قرآن حساب ميشود  حديث و از حافظانعايشه از راويان مهم .عايشه
زنان خود بيشتر دوست داشته اما  محمد بارها اعالم کرده است که عايشه را از همه. داشت اورا ملعونه و پليد ميدانند او با علی

را بيش از ساير زنان دوست داشته است تا جايی که سالی که خديجه از دنيا  شيعيان معتقدند وی زن فاسدی بوده است و محمد خديجه
 .عذاداری اعالم کرد رفت را سال

 ٧١٦  و٧١٥ صفحه  ٣٣٠٩،٣٣١٠،٣٣١١ : .٢ جلد جلد  صحيح مسلم         ·
 ٦٥   برگ ٧:٨٨. جلد  صحيح بخاری         ·
  

پدرش اورا به محمد داده بود و محمد  وه زن مسلمانی بود اهل حبشه که، زن سوم محمد بود، سوده بيدختر زمعه بن قيس سوده -٣
 سال سن داشت و محمد برای نگهداری از بچه هايش و ۵٠سوده به رواياتی . بود قبل از آوردن عايشه به خانه اورا به خانه آورده

سوده در آخرين سال خالفت . مادربزرگ بود  يکالبته سوده در مقابل عايشه نيز همانند. اداره خانه اش به سوده نياز داشت همچنين
سوده برخی اوقات از نوبت خود ميگذشت تا پيامبر شب خود را با عايشه بگذراند  عايشه روايت کرده است که. عمر از دنيا رفت

 که تقريبا چاره و ازدواج کرده بود پيامبر در حالی با سوده. سوده هراس داشت مبادا محمد وی را بخاطر سن بااليش طالق دهد زيرا
اورا طرد کرده بود و در آن سالها ازدواج کردن با فرزندان عبدالمطب و بنی  امکان ديگری برای ازدواج نداشت زيرا قبيله قريش

 .سوده ازدواج کرد مفاد عهدنامه ای بود که منجر به شعب ابيطالب شد بنابر اين محمد از روی اجبار با هاشم بر ضد

 .١٦٩ برگ  ٣٩.بری جلد تاريخ ط         ·
 ٥٧٢  برگ ٢:٢١٣٠. جلد  ابو داوود         ·
 ٣٠٠   برگ ٦:٣١٨. جلد  صحيح بخاری         ·
 ١٢٨ برگ  ٩.تاريخ طبری جلد          ·
 )٦٥١ برگ ( ٢:٢٩٥٨. جلد  صحيح مسلم         ·
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  )٢٩برگ  ) ٣:٨٥٣. جلد  )١٥٤برگ  ( ٣:٢٦٩. جلد  صحيح بخاری         ·
  )٧٤٧برگ  ( ٢:٣٤٥١. جلد  صحيح مسلم         ·
  

بود که در جنگ احد زخمی مهلکی برداشته " ابواالسد ابوسلمه بن"، زن يکی از مسلمانان به نام سلمه دختر اميه بن المغيره ام -۴
کليه  ام سلمه از.  داشت سال سن۵٣ سال سن داشت و محمد ٢٩سلمه در هنگام ازدواج با محمد  ام. بود و در نهايت کشته شده بود

 .زنان محمد بيشتر عمر کرد و پس از همه آنها وفات يافت

 ٦٥٤ برگ  ٢:٢٣٨٢.جلد  ١٣٣٢  برگ ٣:٤٧٤٢. جلد  ٦٨ برگ  ١:٢٧٤. جلد  ابو داوود         ·
 ٢٢٨  برگ  ٢٤٠ .no ١. جلد  سنن نساء         ·
 ٧٢ برگ  ٣:١٧٧٩. جلد  ابن ماجه         ·
 .٨٠ برگ  ٣٩.ريخ طبری جلد تا         ·
 ٥٤٠   برگ ٢:٢٤٥٥. جلد  صحيح مسلم         ·
  

. دست داده بود و بيوه شده بود  خنيس بن حذاقه السهمی را از  سالگی شوهر خود١٨، در سن دختر عمر بن الخطاب حفصه -۵ 
وجود است که بعد از اينکه ابوبکر و عثمان در احاديث م. ساله بود 55  سال سن داشت و محمد٢٠حفصه در هنگام ازدواج با محمد 

ميشود و نسخه عثمان از  حفصه نيز از حافظان قرآن حساب. سر باز زدند، محمد قبول کرد که با وی ازدواج کند از ازدواج با وی
کنيز حفصه يعنی در آنها شرکت داشت رسوايی محمد در ارتباط با  از ماجراهای جالبی که حفصه. قرآن با همکاری وی تهيه شده بود

ماريه  ،  ماريه و حفصهمحمد برای اطالعات بيشتر از اين ماجرا به. مجبور کرد سوره تحريم را بسرايد ماريه است که محمد را
 .مراجعه کنيد خا نوادگی محمد وساطت اهللا جهت رفع اختالفات ،زندگی محمد قبطی شانزدهمين زن در

 ٢٥٨ برگ  ٣:٢٠٨٦. جلد  ابن ماجه         ·
 .١٤٠٢   رگ ب ٣:٥٠٢٧. جلد  ٦٧٥ برگ  ٢:٢٤٤٨. جلد  ابو داوود         ·
  ٧٦١ برگ  ٢:٣٤٩٧.جلد   ٦٢٥   برگ ٢:٢٨٣٣. جلد  ٥٧٦ برگ  ٢:٢٦٤٢. جلد  صحيح مسلم         ·
  

. از خانواده بزرگ و محترمی بود زينب. ؛ ازدواج زينب با جحش از بحث برانگيز ترين ازدواجهای محمد استدختر جحش زينب-۶ 
زيد فرزند خوانده محمد ازدواج کرده بود و محمد روزی بدون خبر به  زينب با. مادر زينب دختر عبدالمطلب پدربزرگ محمد بود

فرزندخوانده خود طالق گيرد، بعد  زينب را نيمه لخت ديد و به او عالقه مند شد، سپس مهريه اورا پرداخت تا از خانه زيد وارد شد و
ا زينب ازدواج کند زيرا خداوند ميخواست اين رسم غلط محمد دستور داد تا ب با وی ازدواج کرد و مسلمانان ميگويند خداوند به

ماجرای . بسيار مضحک است بر اينکه يک مرد نميتواند با زن پسرخوانده خود ازدواج کند از ميان بردارد و اين جاهليت مبنی
و ) زينب(اش  خواندهعشق محمد به همسر پسر " و "زيد و زينب" و "محمد، زيد و زينب"  مفصل زينب را ميتوانيد در سه نوشتار

 . سال٥٨سال داشت و محمد  ٣٥زينب در موقع ازدواج با محمد . بخوانيد ".ازدواج با او

 .٧٦٠  برگ ٢:٣٤٩٤. جلد  )٧٢٥برگ  ( ٢:٣٣٣٢. جلد  )٧٢٣٧٢٤برگ  ( ٢:٣٣٣٠.جلد   (٥١٩ برگ ( ٢:٢٣٤٧. جلد  صحيح مسلم        ·
 )١٤٩٣برگ  ( ٤:٦٨٨٣. جلد  )٥١٢برگ  ( ٣:٨٢٩.جلد   (١٣٨  برگ ( ٣:٢٤٩. جلد  صحيح بخاری       ·

 ١:١٤٩٨. جلد   ١٣٧٨-١٣٧٧برگ   ٣:٤٩٣٥. جلد  ابو داوود.       

جويريه دختر رئيس .  سال سن داشت ازدواج کرد٢٠ سالگی با جويريه که ۵٨سن  ، محمد درجويريه دختر حارث بن ابوضرار -٧
بن صفوان بود و در حمله  شوهرش مالک.  متعددی بود که محمد به آنها حمله کرده بودالمصطلق، يکی از قبايل يهودی قبيله بنی

از جويريه درخواست ازدواج کرد و جويريه قبول کرد به شرط اينکه  محمد. ناگهانی که محمد به اين قبيله کرده بود کشته شده بود
زنی "جويريه به عنوان  از. ان باقيمانده از اين جنگ بازگردداين جنگ آزاد شوند و غنايم بدست آمده به صاحب اسرای باقيمانده از

ميگويد جويريه از زيبايی شگفت انگيزی بهره می برد، بطوری که هيچ  در بسياری از تواريخ ياد شده است، ابن اسحق" بسيار زيبا
بود و عايشه از   را تحريک کردهو رابطه او با محمد به شدت عواطف عايشه. برابر زيبايی وی مقاوت کند مردی قدرت نداشت در
ماجرای .  سالگی درگذشت۶۵سال زندگی کرد و در سن  39  سال زن محمد بود و بعد از محمد نيز۶جويريه . ديدن او در عذاب بود

جويريه زنی که محمد را " در کتاب کوروش بزرگ و محمد عبداهللا را در نوشتاری با فرنام جويريه را پروفسور مسعود انصاری
 .بخوانيد "را آزاد کرد ير زيبايی خود و طايفه اشاس

 ٧٢٩  ابن اسحق سيرت الرسول، برگ         ·
 ١٣٧٨-١٣٧٧-  برگ٣:٤٩٣٥.ابو داوود جلد          ·
 )١٣٧برگ ( ٨:٢١٢.صحيح بخاری جلد          ·
 .٣٩٢  برگ١:١٤٩٨.ابو داوود جلد          ·



 مقدمه ای بر مذهب شيعه اسالمی تاريخ عقايد شيعه اثنی عشری

 ٤٧      برگ  

 ٥٢٠  برگ٢:٢٣٤٩.صحيح مسلم جلد          ·
  )٤٣٢—٤٣١ برگ ( ٣:٧١٧.صحيح بخاری جلد          ·

مکه بود که همراه با شوهرش عبيداهللا ابن  ، ابوسفيان رئيس قبيله قريش، قدرتمند ترين مردحبيبه دختر ابوسفيان بن الحرب ام -٨ 
ابن  اما عبيد اهللا. اسالم دعوت کنندبودند و به حبشه رفته بودند تا پادشاه حبشه را به  جحش از اولين کسانی بودند که مسلمان شده

پادشاه حبشه خواست تا ام حبيبه را به زنی او در  جحش در حبشه مسيحی شد و از ام حبيبه طالق گرفت، پيامبر اسالم از راه دور از
 سال ٢٩ازدواج با محمد  ام حبيبه در هنگام.  برگ ردد نتوانست محمد را ببينيد زيرا نميتوانست به مدينه  سال بعد۶آورد، ام حبيبه تا 

حبيبه نظر ابوسفيان دشمن درجه يک اسالم را تغيير دهد اما چنين  محمد اميدوار بود ازدواجش با ام.  سال۵۴سن داشت و محمد 
 .نيافتاد اتفاقی

 ٧٧٦   برگ ٢:٣٥٣٩. جلد  ٣٥٢ برگ  ٢:١٥٨١. جلد  صحيح مسلم         ·
 ٣٠٢ برگ  ٥:٣٩٧٤. جلد  ابن ماجه         ·
  ٦٥٢ برگ ٢:٢٩٦٣. جلد  ٧٣٩ برگ  ٢:٣٤١٣. جلد  صحيح مسلم         ·

صفيه دختر حيی بن . سال سن داشت ۶٠ سال سن داشت و محمد ١۶، صفيه در هنگام ازدواج با محمد دختر حيی بن اخطب صفيه -٩
ا را مجبور کرد از مدينه خارج شوند و هرچه که محمد به آن حمله کرد و آنه اخطب رئيس قبيله بنی نضير، از قبايل يهودی مدينه بود

کنان بن ربيع بود که توسط مسلمانان  شوهر قبلی او. کردن است با خود ببرند و باقی اموال را برای مسلمانان باقی بگذارند قابل نقل
رد شکنجه و در نهايت دليل اينکه مکان مخفی کردن جواهراتش را افشا نميک شوهر وی توسط مسلمانان به. در همان جنگ کشته شد

سال با محمد زندگی کرد و بعد از  ۴او . پيامبر کشته شده بود، و پبامبر همان شب با صفيه ازدواج کرد و با وی همبستر شد به دستور
   سالگی درگذشت۶٠ سال بيوه بود و در سن ٣٩مرگ محمد 

 .١٨٥ برگ  ٣٩تاريخ طبری          ·
  ٤:١٤٣٢٨٠   و٢:٦٨ . صحيح بخاری         ·

)  ساله خوانده اند٣٠برخی روايات وی را )   سال سن داشت٣۶، ميمونه در زمان ازدواج با محمد ميمونه دختر حارث الهالليه -١٠ 
 سالگی از دنيا رفت، ٨٠ سال با محمد زندگی کرد و در سن ٣ميمونه . ديگر محمد بود ميمونه خواهر ناتنی زن.  ساله بود۶٠و محمد 

 . بيوه ماندسال 44 يعنی

 ١٣٦ برگ  ٨.تاريخ طبری جلد          ·
  .٣٦٩برگ  ٢:١٦٧٢.  جلد ٣٦٩-٣٦٨ برگ  ١:١٦٧١١٦٧٤١٦٧٥. جلد  صحيح مسلم         ·

 دختر سريح فاطمه --١١

  ٣٩ برگ  ٩.تاريخ طبری جلد           ·

 دختر يزيد هند-١٢

 .٩٢٩-٩٢٨-  برگ ٤٢٥٤-٣:٤٢٥١. جلد  صحيح مسلم          ·

 دختر سياء عصما -١٣

 .١٨٥ برگ  ١١٣١ وزير نويس ١٨٥ برگ  ١٠.تاريخ طبری جلد          ·

 دختر يزيد زينب -١۴

  ١٦٤-١٦٣ برگ  ٣٩.تاريخ طبری جلد  ٢١٦و٢١٥ زيز نويس ١٥٠ برگ  ٧.تاريخ طبری جلد          ·

 دختر قيس و خواهر اشعث هبله -١۵

 ١٣٨  برگ ٩.تاريخ طبری جلد          ·
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 ٤٨      برگ  

آوردند عايشه و حفصه نسبت بو وی  مال محمد مجلسی در مورد اين زن نوشته است وقتی وی را نزد محمد دختر نعمان عصما-١۶
به اين صورت که به وی گفتند اگر مايل است توجه محمد را . انجام نگيرد حسادت کردند و وی را فريب دادند که ازدواجش با محمد

" از دست تو به اهللا پناه ببرم من فکر ميکنم بايد" اعتنای کند، عصما وقتی محمد را ديد به او گفت بايد به محمد بی به خود جلب کند
 "خانواده ات پناه ببری من فکر ميکنم بايد به"محمد برانگيخته شد و گفت 

 ٥٩٧حضرت محمد، جلد دوم، صفحه  مجلسی، حيات القلوب يا زندگی         ·

فاطمه تصميم گرفت راه اول را   احزاب نازل شد،٢٩ و ٢٨د باقر مجلسی نوشته است وقتی آيات مال محم دختر صحاک، فاطمه -١٧
 .انتخاب کند و از محمد جدا شود

 ٥٩٧حضرت محمد، جلد دوم، صفحه  مجلسی، حيات القلوب يا زندگی         ·

. ابراهيم نهادند، دوسال زيست و بمرد م اورا، که مقوقس فرستاده بود، وی از پيامبر باردار شد، نادختر شمعون قبطی ماريه -١٨
 .حفصه بود که بعنوان هديه به او داده شده بود) برده(ماريه کنيز . زندگی محمد است ماجرای ماريه نيز از ماجراهای بحث برانگيز

د و ناگهان حفصه از راه ماريه همبستر ميشو روزی محمد به خانه حفصه دختر عمر می رود و ماريه را تنها در خانه می يابد، وی با
محمد قول ميدهد که ماريه را بر خود حرام کند به شرطی که حفصه ماجرا را . ميشود ميرسد و از مشاهده اين قضيه بسيار خشمگين

از اهللا کمک ميگيرد تا رسوايی  کسی تعريف نکند، اما حفصه ماجرا را برای عايشه و بقيه زنان محمد تعريف ميکند و محمد برای
 ماريه قبطی شانزدهمين زن در حفصه، محمد ماريه و ماريه را در ماجرای.  آمده را با سوره تحريم کمرنگ و سرکوب کندپيش

 .بخوانيد دزندگی محم

 .٦٦١٣١  برگ ٨.تاريخ طبری جلد          ·
 ١٩٤  برگ ٣٩.تاريخ طبری جلد          ·

ريحانه هرگز حاضر نشد اسالم بياورد و . قريظه بود که سهم محمد از غنائم جنگی بود از اسرای بنی ريحانه دختر زيد قرظی -١٩
از طرفی . و نه با محمد ازدواج کند  کرد و تصميم داشت نه اسالم بياوردپيشنهاد محمد مبنی بر ازدواج با وی را نيز قبول ن حتی

نداشت و وی تا آخر عمر تن به حقارت برده بودن در داد اما حاضر نشد  زيبا را) برده زن(محمد نيز قصد رهاکردن اين کنيز 
 .با محمد ازدواج کند مسلمان شود و يا

  ١٦٥-١٦٤ برگ  ٣٩.تاريخ طبری جلد          ·
 .٥٨ برگ  ١٣.تاريخ طبری جلد          ·

 شريک دوسيه ام  -٢٠

 .مرد زنی بود که پيش از آنکه پيامبر با او همبستر شود اويا سبا دختر سليم، صنعا -٢١

و خبر ندادند، پس از محمد طالق خواست  ، زنی بود که به محمد گفت مرا به تو داده اند و به مندختر جابر از بنی کالب قضيه -٢٢
است که محمد با وی ازدواج کرد اما وقتی برای همبستر شدن پيش وی رفت  روايات ديگری حاکی از آن. محمد اورا طالق داد

 .ق دادبسيار پير است بنابر اين وی را طال دريافت که او
 ١٣٩  برگ ٩.تاريخ طبری جلد          ·

در جنگ بدر قبول کرد که با " عبيده" که بعد از کشته شدن شوهرش بود  ، بود کهدختر خزيمه از بنی عامر بن صعصعه زينب  -٢٣
 .دنيا رفت  ماه بعد از اين ازدواج از٨محمد ازدواج کند اما 

 مرد و خواهر دحيه بن خليفه، به خانه آوردش و در خانه پيامبر خليفه الکلبی دختر-٢۴

 زنان ديگر محمد 

 .وی را طالق داد محمد با وی ازدواج کرد اما بعد از مدتیزنی بود که  عاليه دختر طبيان از بنی بکربن -٢۵

 ١٣٩  برگ ٩.تاريخ طبری جلد          ·
 ١٨٨  برگ ٣٩.تاريخ طبری جلد          ·



 مقدمه ای بر مذهب شيعه اسالمی تاريخ عقايد شيعه اثنی عشری

 ٤٩      برگ  

برخی نيز . اما هنوز او را نديده بود که مرد ، پيامبر اورا به زنی کردقوتيله بنت قيس بن معدی کرب و خواهر اشعث بن قيس  -٢۶
 .داد محمد اورا طالقگفته اند 

 .از بنی حاريث که طالق گرفت بنت الهذيل خوله-٢٧

 پيامبر روزی به مزگت ،)ذکر زنان محمد از تاريخ طبری( بنی خزرج که به گفته طبری پير زنی بود از قبيله  ليلی بنت الخطيم -٢٨
ازدواج کن تا  ی کتف پيامبر گذاشت و گفت با منآفتاب کرده و اين زن از پشت آمد و دستهايش را بر رو اندر نشسته بود پشت سوی

 مردم به او گفتند کار اشتباهی کردی چون پير  قبيله خود رفت و سپس به ميان. من به قبيله خود بگويم پيامبر با من ازدواج کرده است
پشيمانم که زنی پير   آمد و گفت منليلی پيش پيامبر. پير خوشش نمی آيد و اگر تو را ببيند طالقت خواهد داد هستی و پيامبر از زنان

 .داد هستم و شايستگی ازدواج با تو را ندارم و پيامبر او را طالق

 .لذا پيشنهاد محمد را رد کرد. نگهداری کند ، وی بهانه آورده بود که بچه دار است و بايد از بچه اشهانی دختر ابوطالب ام -٢٩

مادرم پير است و پيامبر دست  از پسرش بخواست اما پسرش به پيامبر گفت، که پيغمبر اورا دختر عامر بن قرط ضباعه -٣٠
 .برداشت

بخواست اما شوی باز آمد و چون زنش را  که از اسرای افتاده به دست مسلمانان بود، محمد او را دختر بشامه عنبری صفيه -٣١
 .اهی يا شويت را؟ صفيه گفت شويم راپيامبر از او پرسيد من را خو .ميخواست مسلمان شد تا زنش بر او حرام نگردد

 .اهللا او با تو شير خورده است ، پيغمبر اورا به زنی خواست، عباس گفت يا رسولحبيبه دختر عباس بن عبدالمطلب ام -٣٢

 هاز حارث بخواست، حارث به دروغ به پيامبر گفت بدن او پيسی دارد و تورا شايست ، محمد اوراجمرهدختر حارث بن ابی حارثه-٣٣
 .نيست

 تاريخ ساير موارد موجود در         ·

وی چشم چرانی ميکرد و به مردانی که از مسجد خارج ميشدند زير  محمد زنی که نامی از وی باقی نمانده است طالق داد زيرا -٣٤
 .ميکرد چشمی نگاه

 ١٨٧  برگ ٣٩.تاريخ طبری جلد          ·

 .داد  طالقمحمد زنی را به دليل اينکه وی جذام داشت -٣٥
 ١٨٧ برگ ٣٩.تاريخ طبری جلد          ·

داشته باشی که شوهر قبلی  به مدت کوتاهی با محمد ازدواج کرد، عايشه از وی پرسيد آيا ميخواهی شوهری کعب مالئکه دختر  -٣٦
 .داد تورا کشت؟ وی به خدا از محمد پناه برد و محمد وی را طالق

 ١٦٥  برگ ٣٩.تاريخ طبری جلد          ·

ابراهيم فرزند محمد مرد؛ وی به محمد گفت  ، مردم قبيله او با قبيله بنی قريظه هم پيمان بودند، وقتیعمر الغفريه شنباء دختر -٣٧
 .داد محمد بعد از اينکه با او همبستر شد وی را طالق. مرد اگر تو پيامبر راستينی ميبودی فرزندت نمی

 ١٣٦  برگ ٩.تاريخ طبری جلد          ·

 .را کشته است، از وی جدا شد زن ديگری بود که با محمد ازدواج کرد اما پس از اينکه فهميد محمد پدرش داوود مالئکه دختر -٣٨

 ١٦٥  برگ ٣٩.تاريخ طبری جلد          ·

 .بود که محمد وی را طالق داد زيرا وی به جذام مبتال شده يزيد عمره دختر -٣٩

 ١٨٨  برگ ٣٩.تاريخ طبری جلد          ·
 ٥٩٧حضرت محمد، جلد دوم، صفحه  مجلسی حيات القلوب يا زندگی         ·
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 ٥٠      برگ  

 .کرد ، محمد مدت کوتاهی با او ازدواجسفيان سناء بنت -٤٠

 ١٨٨ برگ ٣٩.تاريخ طبری جلد          ·

 .کرده بود احدايث ضعيفی خبر از ازدواج محمد با عمره نيز ازدواج-٤١

  ٢٢٦ برگ  ٣:٢٠٣٠.جلد   ٢٣٣  برگ ٣:٢٠٥٤. جلد  ابن ماجه         ·

 
 .کرد برای مدت کوتاهی با محمد ازدواج الجهال دختر -٤٢

 ١٣١،١٣٢  برگ ٧:١٨١. جلد  صحيح بخاری         ·

 
 از طايفه سعسعه .امير دوبه دختر -٤٣

 .هاشم ، از طايفه قريش،عمامه دختر حمزه عماره يا -٤٤

اين خواسته خود بخواهد عمل کند از  ود که محمد قصد ازدواج با وی را داشت اما قبل از اينکه بهزنی ديگر ب سالت شينيا دختر -٤٥
 .رفت دنيا

 ٥٩٧حضرت محمد، جلد دوم صفحه  مجلسی، حيات القلوب يا زندگی         ·

اه مصر همچون ماريه پادش "مقدوس"نام زنی ديگر است که مجلسی در مورد وی نوشته است دختر سياهپوستی بود که  تکانه -٤٦
بعد از درگذشت محمد عباس با . سپس وی را به عقد ازدواج خود در آورد محمد ابتدا او را آزاد کرد و. قبطيه به محمد هديه داده بود

 .کرد او ازدواج

 ٥٩٧حضرت محمد، جلد دوم صفحه  مجلسی، حيات القلوب يا زندگی         ·

کتابهای اصول و فروع کافی در مورد محمد از امام رضا نقل کرده است که  اسالمی و نويسندهشيخ کلينی نويسنده و انديشمند بزرگ  
  .پيامبر با چهل مرد برابر بود قدرت جماع

 ٥٩٩حضرت محمد، جلد دوم صفحه  مجلسی، حيات القلوب يا زندگی         ·

و آنان را ام المومنين ناميدند، و همگی مجبور بودند تا ديگری نداشتند  بعد از مرگ محمد هيچکدام از زنانش اجازه ازدواج با شخص
 .بمانند آخر عمر بيوه

کمک به بيوه زنان زن ميگرفته است يا در انتخاب اين زنان واقعا سليقه  نمودار زير به نيکی نشان ميدهد که آيا پيامبر اسالم جهت به
منابع آنها ياد شد پديد   سن محمد و سن زنانش در احاديثی کهاين نمودار بر اساس اطالعات موجود در مورد. است به خرج ميداده

 .همسرانش سن داشته است محمد در اغلب موارد از تقريبًا دو تا سه برابر. آمده است



 مقدمه ای بر مذهب شيعه اسالمی تاريخ عقايد شيعه اثنی عشری

 ٥١      برگ  

 

 .به برای اطالعات بيشتر پيرامون زنان محمد مراجه کنيد

 .فصل ششم )مسعود انصاری(کوروش بزرگ و محمد ابن عبداهللا نوشته دکتر روشنگر         ·

   زنان پيغمبر اسالم، اثر حسين عمادزاده         ·

 پيامبر قسمت آخر، زن و سياست بخش چهارم،         ·

 محمد و زنان         ·

·         Why Did Mohammed Get So Many Wives 

 .هوسران و زنبارگی وی را به خوبی آشکار ميسازد براستی همين سياهه و مطالب پيوسته به آن شخصيت محمد،

 بيخدا آرش توسط

http://eesflyhp.bsd.st/farsi/fallacy/safsateh50.htm 
 

 

 


