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 )142 -117صفحات ( القرآنر متشابهشهرآشوب با فرق كالمي دكالمي إبن -بررسي تطبيقي ديدگاه تفسيري

شهرآشوب با ِفرق كالمى در كالمى إبن - گاه تفسيریبررسى تطبيقى ديد

  القرآنمتشابه

  *یدريمحمدصادق ح

  **دكتر زينب السادات حسينى

  ***دكتر سيد على اكبر ربيع نتاج

  چكيده

های ها و فرقهنحله، و با گسترش دامنۀ فتوحات جهان اسالم) ص( پيامبرپس از رحلت 

بـه ، ها برای اثبات عقايد خوداز آنهر يك ، پديدار گشت كه فكری و عقيدتِى جديدی

، ايـن مسـأله. آيات قرآن كريم تمسك جسته و به تأويل و تفسير نادرست آن پرداختند

ح شـبهات و انحرافـات يبه تصـح، عالمان شيعى را بر آن داشت تا با طرح ديدگاه شيعه

فـات يا تألازعالمانى است كه ب ىكي، ىشهرآشوب مازندرانإبن.باره بپردازندموجود در اين

م ارزشمند اسالم و قرآن نموده و يتعال یدر جهت اعتال یاستهيخدمات شا، ارزندۀ خود

در ايـن . ايفـا كـرده اسـت، ای در دفاع از عقايد ناب شـيعهاز اين طريق نقش برجسته

سعى شده است تا با دقت در كتاب ، تحليلى انجام گرفته -تحقيق كه به شيوۀ توصيفى

هـای شهرآشـوب و نيـز روشكالمِى إبـن-ديدگاه تفسيری، »ختلفهالقرآن و ممتشابه«

، ليهياسـماع، غـالت، اشاعره، مشبّهه، صفاتيه، مجبره، معتزله«نظير يىهامقابلۀاوبا گروه

وی با اسـتناد : دهدها نشان مىبررسى. مورد تحليل قرار گيرد»كيسانيه و خوارج، زيديه

به نقد و بررسى » عرب و مستندات تاريخىادبيات ، روايات، آيات قرآن، حكم عقل«به 

  .آرای ديگر ِفرق كالمى پرداخته است

، هـای مقابلـهروش، ِفرق كالمى، القرآنمتشابه، شهرآشوبإبن :واژگان كليدی

  .ديدگاه شيعه

                                                 
 علوم قرآن و حديث دانشگاه مازندران، دانشجوی دكترای الهيات *

 استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه مازندران **
 ه علوم قرآن و حديث دانشگاه مازندراندانشيار گرو ***



  ۱یاپی شامره پ، ۱۳۹۴بهار و تابستان ، شامره اول، سال یکم: تخصصی دانشگاه قم –  دو فصلنامه علمی

118 

ش
ژپو

 
ی 

ی
ط ر 

   

  طرح مسئله

 ىم قدسـيدر دفـاع از حـر یانقش برجسته، فات ارزندۀ خوديكه با تأل ىاز علماء و دانشمندان ىكي

» ىبن شهرآشوب مازنـدران ىرشيدالدين أبوجعفر محمدبن عل«فا نموده يعه ايد ناب شيو عقا قرآن

شهرآشوب يكى از سرامدان علمى عصر خويش بود كـه تصـانيف و تـأليف بسـياری در إبن.است

متشـابه القـرآن و «وی بـا نگـارش كتـاب ارزشـمند .های متنوع علوم اسـالمى پديـد آوردرشته

، كامـل، ات متشابه و مشكل قرآن برداشـته اسـت؛كتابى جـامعير آيدر تفس یگام مؤثر، »مختلفه

هـا در زمينـۀ روش بـديعى دنبـال شـده واز بهتـريِن نوشـته، استوار و متين كه در آن، شيوا، رسا

بـه ، نمـوده اسـت تـا ىسنده در اين كتاب سعينو) 2/514: 1418، معرفت( .متشابهات قرآن است

بپردازد ، رسدن كه گاه معنای آن با آيات ديگر متناقض به نظر مىان آيات متشابه و مشكل قرآيب

، ن كتـابيـاز نكـات مثبـت ا ىكـي.ان كنديز بيپاسخ پرسش را ن، و گاه با طرح سؤال درمورد آن

 یهـااسـت كـه فرقـه ىات متشـابهيـل آيدر ذ ىپرداختن مؤلف آن به شبهات و انحرافات كالم

، ىرِش تعدد معـانيل پذيبه دل، ات متشابه قرآنيرباز آيد اند؛چرا كه ازبدان تمسك جسته، مختلف

 ىلۀ مهمـيهمواره مورد بحث و مناقشه بـوده اسـت و وسـ ىنظران مذاهب كالمان صاحبيدر م

ای خبيـر و ناقـدی شهرآشوب بـه عنـوان عالمـهإبن. آمدىل به اهداف آنان به حساب ميجهت ن

 ىو كالمـ یهـای فكـردن بـه انديشـهيشضمن اصالت بخ، اسالم ىدتيبصير در باب مباحث عق

شبهات و انحرافـات موجـود در ، عالمانه یريگپرداخته و با جهت ىانحراف یبه مقابله با آرا، عهيش

  .ح نموده استيباره را تصحنيا

بـه ، شهرآشـوبهای مورد اسـتناد إبـنتا با تكيه بر روش، در ادامه سعى نگارنده بر آن است

هـای مختلـف در حوزه، كالمى وی با ديگر ِفرق كالمى -ی تفسيریبررسى تطبيقى برخى از آرا

  .اعتقادی بپردازد

  ىكالم یهاش فرقهيداينۀ پيشيپ

هـای فكـری و ها و فرقـهنحله، و با گسترش دامنۀ فتوحات جهان اسالم )ص( پس از رحلت پيامبر

يـات قـرآن كـريم بـه آ، ها برای اثبات عقايد خودعقيدتِى جديدی پديدار گشت كه هر يك از آن

مباحـث ، ن اسـالميـهر چند با ظهـور د. تمسك جسته و به تأويل و تفسير نادرست آن پرداختند

م بـا يقرآن كر، ید مطهريدگاه استاد شهيان مسلمانان مطرح بوده و از ديش در ميكم و ب ىكالم
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 ىين مبـاحثخود آغـازگر چنـ، نبوت و معاد، دياستدالل درمورد برخى از مسائل اعتقادى مانند توح

اختالفات پيرامـون جزئيـات و  ،)ص( امبريپس از رحلت پ، اما )1375:14/453، یمطهر( بوده است

به برهان ، عالوه بر استناد به آيات و روايات یار شد و عدهيبه سرعت فراگ، تفاصيل اصول عقايد

بـه مـوازات ، كـهد ييـنپا یريـد.نگاشـتند ىفاتيخود تأل یهاشهيعقلى نيز پرداختند و در اثبات اند

 یفكـر یهـانحلـه، مختلف جهان یاسالم در كشورها ىاسيس یهاشرفتيگسترش فتوحات و پ

ان يـران و روم در ميـا، هنـد، مصـر، ونـانيگران از يد ىد همراه با ترجمۀ كتب علميدا و جدينوپ

فلسفۀ مثًال . های جديدی را به وجود آورد ها و پرسش كه تنش یاد؛ به گونهيع گرديمسلمانان شا

-دامنـۀ بحـث، ترجمه شد ىالعباس به عربه و بعدها در زمان بنىيامىونان كه در اواخر دوران بني

خلفاء به ويـژه ، انين ميدر ا.ديوسعت بخش، را در آن دوران ىعقيدتى و فلسف، فكری، ىعقل یها

 :1383، جعفريـان( ز به صورت جّدی درباره مسائل فكـری و كالمـى مشـاركت كردنـديمأمون ن

-مأمور جمـع، را ١ق و سلماءيإبن بطر، حجاج بن مطر:كه مأمون دانشمندانى نظير یتا حد، )450

 یبرا یو. ترجمه كنند ىتا كتب آنان را به زبان عرب، از علوم در بالد روم نمود یامجموعه یآور

ن يجـه متـرجميدر نت. صرف كرد یادين راه پول زينمود و در ا ىگانه تالش فراوانيترجمه كتب ب

  ) 590-1369:3/558، زيدان( .ران و بغداد روانه شدندير كشورها به اياز سا یاريبس

همواره در ، ىن اسالميهای كالمى در قرون آغازرشد و گسترش فرقه، داست كهيپ ىبه روشن

ش رفـت يتا آنجا پـ ىو فلسف ىعقل یهادامنۀ بحث. كنار تحوالت سياسى و اجتماعى بوده است

به ظواهر آيـات متشـابه ، كالمى خويش یهاشهيی بسط و گسترش آراء و اندبرا یاكه هر فرقه

به عنوان .خود ادامه دهند ىو اجتماع یات فكريبه ح، قين طريتا از ا، م تمسك جستنديقرآن كر

بر همـان ، را در قرآن ىصفات حق تعال، ات متشابهيات و رواياز آ یابا استناد به پاره ىبرخ، مثال

ه يتشـب یپروردگـار را بـه موجـودات مـاد، ل كرده و با توجه بـه آن صـفاتمعنای ظاهريش حم

آوردند و بـه خـاطر  یبه تأويل نادرست از آيات قرآن رو ىبرخ، درمورد مقوله جبر و اختيار.كردند

 ىگروهـ.ض گشتنديا تفويقائل به جبر ، ىو افعال انسان ىان افعال الهيح مرز ميعدم شناخِت صح

. نمودند» غلو«شدت به، قائل شدند و درمورد آنان يىت و خدايمقام الوه، امانامبر و اميپ یز براين

ك امـام توقـف نمـوده و بـه يـدر امامت ، گاه امامتيح از جايل عدم درك صحيز به دلين ىجمع

  .ن باره پرداختنديه عملكرد نادرست خود در ايتوج

                                                 
 .كتابخانه بزرگ بغداد، سرپرست بيت الحكمه. 1
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ان يدر م ىمجادالت كالم، تاات متشابه باعث شد يدر آن دوره استناد به ظواهر آ ىبه طور كل

هـای رد و بر چهرۀ بسياری از آياتى كه از محكمات بوده و بر اثـر دسـتاويزیيمسلمانان شدت گ

در  )241: 1390، معرفت( .ای از غباِر ابهام نمودار گرددهاله، در زمرۀ متشابهات درآمد، اهل كالم

بر دوش علمـاء  ىنيفه سنگيوظ ،)ع( هو ائم )ص( امبريپس از پ، ىدتيو عق یِط خاّص فكرين شرايچن

ت مكتـب ياصالت و حقان، مياز معارف بلند قرآن كر یريگبوده است تا با بهره ىعيو دانشمندان ش

  .ندين التقاط و انحراف حفظ نمايدر برابر امواج سهمگ، ع راياسالم و مذهب تش

  شهرآشوب با آرای فِرق كالمىهای مقابلۀ إبنروش

در ، ىپرداختن نويسنده به شبهات و انحرافـات كالمـ، »متشابه القرآن«تاباز نكات مثبت ك ىكي

اند و با تكيه بر وجه بدان تمسك جسته، های مختلففرقه، است كه ىات مشكل و متشابهيل آيذ

 یهاات در سدهين آيا، اّهللاٰ معرفتتيبه بيان آ. انددر آن بذر ترديد افكنده، گونه آياتنيمجهول ا

ات قـرآن را از حالـت يـاز آ ىقرار گرفت و آنان توانسـتند برخـ ىز مكاتب كالميدستاو، نينخست

شهرآشوب پس از طرح مواضع إبن، یبار )1379:2/554، معرفت( .اِحكام به صورت تشابه درآورند

 ،)ع( عصمت انبيـا، مانند صفات خداوند ىهای كالمى در باب مباحثفكری و عقيدتى برخى از فرقه

، ريـاحبـاط و تكف، قضاء و قـدر، جبر و اختيار، حدوث قرآن، توبه، معاد، امامت ،)ع( هو ائم )ص( پيامبر

بـاره به تصحيح انحرافات موجـود در ايـن، های مختلفبا تكيه بر روش، ...شفاعت و، بدأ، رجعت

 ىاختالفـات موجـود ميـان آرای كالمـ، پرداخته و بدين وسيله عالوه بر دفاع از عقايد ناب شيعه

شـتر بـر يب، اتيـشهرآشوب در تفسير آروش إبن.آنان را بيش از پيش آشكار ساخته استعه با يش

در  یو. ر انجام گرفته اسـتياست كه با استفاده از منابع مختلِف تفس ىو عقل یة روش اجتهاديپا

و اقـوال  یو نحـو ىعلـوم ادبـ، لغت، عقل، اتيروا، قرآن«مانند ىاز منابع» متشابه القرآن«كتاب

گـاه از نظـر ، ن منـابعيـاو از ا یريـگبهره گرفته كه مقدار بهره، »پژوهان پيشينقرآنمفسران و 

او در تبيـين ) 33: 1392، نتـاجحيـدری و ربيـع( .كميّت و گاه از نظر كيفيت در نوسان بوده است

از موضـع قـّوت فكـرى و ، كالمى خود و نقد و بررسـى مواضـع مخالفـان -هاى تفسيرىديدگاه

و در اين راه  )55: 1382، خداياری( گويى به آنان برآمدهدرصدد پاسخ، يل و برهانعقيدتى و با دل

شـيخ طوسـى و ، سـيد مرتضـى، همچون شيخ مفيد ىعيگر متكلمان و دانشمندان شيهمگام با د

  .های متنوعى را برگزيده استروش، شيخ طبرسى
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  استناد به حكم عقل.يك

اى در جايگـاه ويـژه» عقل و استدالل عقلـى«، يم كهيابدرمى» متشابه القرآن«با دقت در كتاب 

حكـم عقـل را ، گری و نفى منابع ديگر دينىشهرآشوب دارد و اوبه دور از افراطىنظام فكرى إبن

رِ «ۀ يل آيوی در ذ.پذيردهمراه با ساير ادلّه مى يَن َو ُمنِْذرِ يُرُسًال ُمَبش يكَن لَِئال ِ وَن لِلناِس َعَلـى اّهللاٰ

 ُسلُحج تنها با ، اگر اتمام حجت«:سدينوىگاه عقل و استدالل ميدرمورد جا، )165/نساء( »ٌة َبْعَد الر

امبرى يـن صـورت هـر پيـدر ا، عقل را سهمى نباشـد، ن راهيامبران انجام شود و در ايفرستادن پ

، ن كـاريـاكه ، تا حجت براو تمام گردد، ندكق يى او را تصديراستگو یگريامبر دياج دارد تا پياحت

وی را ، استناد به حكم عقـل )2/80: 1369، شهرآشوبإبن( .آورد ت درمىينهاسر از تسلسل و بى

آراء و نظرات قابـل تـأملى ، )امامت و عدل، معاد، نبوت، توحيد( بر آن داشته تا در باب اصول دين

 )104/كهـف( »ُنوَن ُصـنْعاً ْحِسـيْحَسُبوَن َأنُهْم يُهْم «شهرآشوب آيات إبن، ابراز نمايد؛ برای مثال

 ىبر بطالن سخن كسان ىليرا دل )259/بقره( »ٌة َعَلى ُعُروِشَهايَخاوِ  ىٍة َوهِ يَمر َعَلى َقرْ  یالذِ كَأْو «و

ن باور ياو بر ا. داندىم، به استدالل ندارد یازياست و ن یروشن و ضرور ىنيكه معتقدند معارف د

بـر اثبـات ، سورة بقـره 258ة يدر آ) ع( ميحضرت ابراه، ودب ىهيروشن و بد ىنياگر معارف د، است

راه هرگونه معرفـت عقلـى را ، وی بر خالف كسانى كه با استناد به تقليد. كردىصانع استدالل نم

به عقلى بودن شناخت خداوند معتقد است و اين مسألۀ مهـم ، داننددر شناخت خداوند مسدود مى

 »نُْظـُرونَ يَأَفـال «انـد؛ از نگـاه او خداونـد در آيـاتى نظيـردرا نيازمند دليـل و برهـان عقلـى مـى

 »ُرونَ كَأَفـال َتـذَ «، )26/سـجده( »ْسـَمُعونَ يَأَفـال «، )72/قصـص( »َأَفال ُتبِْصُرونَ «، )17/هيغاش(

 كذلِ  ىِإن فِ «، )52/نمل( »ْعَلُمونَ يًة لَِقْوٍم يَآل  كذلِ  ىِإن فِ «، )44/بقره( »َأَفال َتْعِقُلونَ «، )24/هود(

به ، ما را به تفكر و استدالل فراخوانده و طريق معرفت خويش را، )3/رعد( »ُرونَ كَتفَ ياٍت لَِقْوٍم يَآل 

  ) 1/44: همان( .آن منوط كرده است

  توحيد. 1

  ن صفات خداوندييتب. 1-1

گـانگى خداونـد و يد و اثبات يه مربوط به عقاكاتى ين آييدر تب، »ديالتوح«شهرآشوب در باب إبن

اتى را روشـن يرده است تا مراد چنين آكاز رويكردی عقالنى استفاده ، بوده ىتعال یز صفات بارين

ش يصفات خداوند را بر همان معنای ظاهر، »هيصفات«برای مثال .ديها بزداو ابهام را از آن كو ش
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دانسته و خداوند را دارای اعضاء و جوارح  حمل كرده و خدا را با توجه به آن توصيف نمودند؛ آنان

نامنـد؛  مى» هيصفات خبر«ت قائلند و آن را يچشم و نزول و صعود و رؤ، چهره، پا، براى او دست

: 1414، ىشهرسـتان( .ها وارد شده استح دربارۀ آنيعت آمده و خبر صحيه در شركصفاتى  ىعني

بـه ، متشـابه اتِ يات و رواياز آ یارا به استناد پاره ىدگاه صفات حق تعالين ديطرفداران ا) 1/104

ه خداونـد بـه يتشـب ىعنـي، »مشـبّهه«ل بـه يـن دليه كرده و به هميتشب یصفات موجودات ماد

 یاكـه فرقـه»مشـبّهه«.انـدافتهيشهرت  ىن به صفات جسمانيقائل ىعني، »مجّسمه«مخلوقات و 

از » عبـىك«! داننـد ن مـىكـتماس و دست دادن با پروردگـار را مم، هستند» هيصفات«منشعب از 

ه خداوند را كدانند و معتقدند  ز مىيا جايرا در دن] خدا[دن ينان ديا«ند كه ك ت مىياكى آنان حبرخ

اسـتقرار و ( االستواء: آنچه كه در قرآن مانند، دگاه آنانياز د» .نديب نند و او آنان را مىك ارت مىيز

، )آوردن( انيـاالت، )آمـدن( ءىالُمجـ، )پهلـو( الجنب، )دو دست( نيديال، )صورت( الوجه، )الءياست

ه هنگام گفتن بـر جسـم از آن كداراى همان معانى ظاهرى است ، آمده است )باال بودن( ةيالفوق

بـا ، انـده سرچشـمه گرفتـهينيزكه از فرقة صـفات» اشاعره« )121-1/118: همان( .شود مى كدر

ْحمُن َعَلـى «و  )23-22/امتيق( »َربها ناِظَرةٌ   ِإلى* ْوَمئٍِذ ناِضَرٌة يُوُجوٌه «: رينظ ىاتياستناد به آ الـر

، خ آنـانيز خداونـد هسـتند و شـيـدار بودن و تحت و مكانيقائل به رؤ، )5/طه( »الَْعْرِش اْسَتوى

: 1415، معرفـت( .سازی فعل مخلوق با خـالق پرداختـه اسـتبه شبيه) 324م( یابوالحسن اشعر

3/24 (  

بـه  يىگـوی كالمى شيعه در مقام پاسخشهرآشوب براساس نگرش عقلى و با تأسى از آراإبن

ذيـل آيـۀ ، بـرای مثـال. آنان برآمده و هرگونه جسم پنداری خداوند را به كلـى رد نمـوده اسـت

ْحمُن َعَلى الَْعْرِش اْسَتوى« عرش محدود اسـت و «:نويسدو در نقد ديدگاه اشاعره مى )5/طه( »الر

رِش يپـذ.گيـرد و بـا آن تمـاس يابـدبر روى محدود شـكل ، محال است آنچه كه نامحدود است

محـال اسـت ، را آنچه كه جسم نيسـتيگواه بر جسم بودن اوست؛ ز، قرارگرفتن خداوند بر عرش

دهد و چنين صـفتى بـرای ىجه ميقرار گيرد و جسم بودن پروردگار حادث بودن او را نت ىدرمكان

قابل توجهى از چگونگى  شواهد، با اين حال )1/67: 1369، شهرآشوبإبن( ».خداوند منتفى است

منطقى و عقالنى و نيز پايبندی او بـه رويكـرد  اتاز استدالل، »متشابه القرآن«گيری مؤلف بهره

؛ 1/83؛ 78-1/77؛ 1/69: همـان: ك.ر( .وجـود دارد، اجتهادی در تفسـير و تأويـل آيـات صـفات

1/94-95 (  
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  شبهۀ جبريون درمورداجباری بودن شناخت. 1-2

شـمرد و بـا نگـاهى تيـزبين و گانۀ دين اسالم برمىگرايى را منافى اصول پنجشهرآشوب جبرإبن

، از نگـاه او. كندمبنى بر اجباری بودن شناخت اصول اعتقادی رابيان مى، فساد نظرمجبره، نقادانه

امـر و نهـى ، روز قيامـت، كتب الهى ،)ع( انبياء، مالئكه، پديدۀ جبر موجب فساد در شناخت خداوند

اگـر ، وی بـر ايـن بـاور اسـت.انجامدبه بطالن تكليف و از بين رفتن ثواب و عقاب مىشود و مى

بعثـت و معجـزات پيـامبران ، شناخت از روی اجبار و ازطريق اكتساب و استدالل به دسـت نيايـد

آن را ، مجبور باشد، گردد؛ زيرا اگر كسى بر شناخت و معرفت حقبيهوده و هدايت آدمى فاسد مى

آن را بـا ، شناسد و اگر بر شناخت و تشخيص باطل نيـز مجبـور باشـدروی اجبار مىضرورتًا و از 

كند؛ بنابراين هنگامى كه استداللى در شناخت آدمى نسبت به حق و برهان و استدالل كسب نمى

ممكن نخواهـد ، شناخت آفريننده نيز كه براساس استدالل صورت مى گيرد، باطل در ميان نباشد

: همـان( .راهى برای اثبات او وجود نخواهـد داشـت، ناخت خداوند فاسد باشدبود؛ وهرگاه اصل ش

1/113-114 (  

  بودن شناخت ىميه درمورد تعليليشبهۀ اسماع. 1-3

ا شـناخت يـبرسـد  ىتواند به معرفت الهىا عقل ميآ«ن پرسش كه يدن ايش كشيبا پ ١هيلياسماع

آنان .آن دوره برداشتند ىمباحث كالم یدرا در وا ىگام مهم، »سر است؟يم ميق تعليخداوند از طر

بـه تنهـايى ، ىن باورند كه ذات خداوند از محدودة عقل و تفكر انسان برتر است و عقل آدمـيبر ا

اسـت و ايـن معلـم » معلمى صادق«قادر به شناخت خداوند نيست و برای معرفت به خدا نياز به 

ن اسـاس عقـل تـا يـبر ا. است» ىميتعل«رو شناخت خداوند نيجز امام معصوم نيست؛ از ا ىكس

ت او بـه مـا كمـك يص صـالحياز به معلم را آشكار سازد و در تشخيى اعتبار دارد كه بتواند نيجا

  .ديبه معرفت خداوند رس، م از اويتوان با تعل افتن معلم صادق مىيبا ، پس از آن. رساند

                                                 
فرزنـد ، ن باورند كه ايشانيرند و بر ايپذ مى) ع(عه را تا امام صادقيه ائمۀ شكگروهى هستند » هيلياسماع«فرقۀ . 1

هـر ، ل آنكـه معتقدنـديـ؛ بـه دلنامنـدىز ميه نين فرقه را باطنيا. رده استكل را به امامت منصوب يخود اسماع

ى اسـت كه لقب عام و مشتريباطن، ن حاليبا ا. ر از ظاهر آن استيعت را باطنى غيظاهرى را باطنى است و شر

ه يـه و خرمكيـباب، هياساسـ، هيشيحش، هيسبع، هيواقف، هيميتعل، هيلياسماع، هاى مختلفى همچون قرامطهه گروهك

 )73-72: تاىب، پور؛ قاسم1/226: 1414ى، انشهرست. (رنديگ ن عنوان جاى مىيتحت ا
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 یل و واكـاويـمهم را مورد تحل ن مسألةيا» تعلُّق بِاإلماَمةيَما «باب  یشهرآشوب در انتهاإبن

بِ كَومـا «ة يـاسماعيليه با استناد بـه آ، قرار داده است؛ از نگاه او ا ُمَعـذ ى َنبَْعـَث َرُسـوالً ينـ َن َحتـ« 

ن آيه اختصاص بـه يا، حال آنكه به اجماع مفسران، داندىشناخت خداوند را تعليمى م، )15/اسراء(

، دعوی پيـامبر اسـت ىا نادرستي ىه روِش تشخيص درستشرعيات دارد نه عقليات؛ زيرا معجزه ك

-ىق نمـيخودش نبوتش را تصـد، نبوت ىشود و مدعفعل خداست كه بردستان پيامبر جاری مى

در حكـم سـخن خداونـد ، نبـوت ىمدع یمعجزه برا. كنندىن كار اقدام ميگران به ايبلكه د، كند

پس نبوت هر پيـامبری تنهـا » ؟ىهستصادق ، خود نسبت به من یدر ادعا«: ديفرماىاست كه م

ـرِ «ة يل آيدر ذ یو».شودپس از معرفت خداوند شناخته مى يَن َو ُمنْـِذرِ يُرُسًال ُمَبش وَن يكـَن لِـَئال

ُسل ٌة َبْعَد الر ُحج ِ ن ادعـا را كـه يـا، ت عقـليـد بر حجيز پس تأكين )165/نساء( »لِلناِس َعَلى اّهللاٰ

ن پيامبران جايزاست وحجت با عقل تمام نبوده و با ارسال ُرُسل تمام تكليف تنها پس از فرستاد«

تنهـا پـس از شـناخت ، پيـامبر ىشناخت صـدق و درسـت: ن باور استيكند و بر اىرد م» شودمى

م و برای شخصى يرده باشكد و عدل خداوند را ثابت نيهرگاه توح. توحيد و عدل امكان پذيراست

 چه راهى بـرای شـناخت نبـى و صـداقت او وجـود دارد؟، شودحجت تمام ن]عقل[به وسيله عدل 

تأمـل و  یقـدر یگفتـار و، رسـدىبه نظر م، شهرآشوبرغم پاسخ درخور إبنىعل.)2/79: همان(

  :د گفتيرو بانيطلبد؛ از انظر بيشتری را مىدقت

كه شناخت خداوند را منوط بـه شـناخت  )هيلياسماع( انيميشهرآشوب بر خالف تعلإبن. 1

-ىرة عقـل برمـيـرا فراتـر از دا ىق عقل دانسته و ذات اقدس الهيمام معصوم از طرا

ز پس از يامبر نيشناخِت نبوت پ ىحت، پسندد و معتقد استىرا نم ین نظريچن، شمرند

ازمنـد يش نيق نبـوت خـويجهـت تصـد، امبريشناخت خداوند ممكن است؛ زيرا خود پ

  .است كه فعل خداوند است یامعجزه

ت عقـل در شـناخت و يـحج، سـورة نسـاء 165ة يـل آيـدر ذ» القرآن متشابه«مؤلف . 2

را شناخت خداونـد يداند؛زىو صدق گفتار او م ىمقدم بر شناخت نب، خداوند را ىگانگي

ز يـباشد و خداونـد نىن باره ميل متقن در ايازمند برهان و دلياست و ن ىعقل یامقوله

ـــدر آ ـــرآني ـــر ا، اتى از ق ـــب ـــم صـــحهي : ك.ر( .گذاشـــته اســـت ن مســـألة مه

بـا توجـه بـه  )21-20/اتيـ؛ ذار46-43/؛ فرقـان72/؛ قصص101/ونسي؛185/اعراف

باشد ىامبر ميرو شناخت پت امام معصوم كه دنبالهيشناخت صدق و صالح، گزارة فوق

  .ز پس از شناخت توحيد و عدل خداوند امكان پذيراستين
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 يْسَتجِ يِإنما «ة يل آيشهرآشوب ذإبن. 3 ُ ُثـم ِإلَ ي  ْسَمُعوَن َوالَْمـْوتىيَن يذِ ُب ال ِه يـبَْعـُثُهُم اّهللاٰ

 ىل و اسـتدالل عقلـيـه بر دلكيبا ت، شناخت«ه كورزد ىد ميتأك )36/انعام( »ْرَجُعونَ ي

را  ىسـك، را خداونددر آيۀ فوقيز ؛)2/80: همان( »م و آموزشينه باتعل، ابدي ىتحقق م

  .رده استكه ير تشبكبه افراد ، نبرد یسود ىالهات يشد و از آيانديه تفكر نكند و نك

  شبهة غالت در باب الوهيت. 1-4

روی در كار و يا در وصف كسى است و به معنای از حد درگذشتن و زياده» ىغال«جمع » غالت«

، عى استيش یاغالت فرقه )4/387: 1404، فارس؛ إبن6/2448: 1407، یجوهر( .و چيزی است

هـا نسـبت گويى نموده و آنان را خارج از حد بشر دانسـته و بـه آنه گزافهعيكه درمورد اماماِن ش

روی نموده كه قائل به حلول جوهر ع افراط و زيادهين فرقه چنان در تشيا. دادند يىت و خدايالوه

د در يـخ مفيشـ) 151: 1379، ؛ مشـكور1/203: 1414، ىشهرسـتان( .شدند )ع( در ائمه ىاله ىنوران

است و غالت  یروانهيگذشتن از حّد و خارج شدن از اعتدال و م، غلّو در لغت«: دسينو باره مىنيا

ت و نبـّوت يـشـان را بـه الوهيو امامان و فرزندان ا )ع( ه امام علىكنماها هستند گروهى از اسالم

رشد  ىدرمورد چگونگ) 131: 1414، ديمف( ».ها از حّد اعتدال گذشتندردند و در حّق آنكف يتوص

بـروز  )ع( ىد گفـت كـه انديشـة غلـو در دوران خالفـت امـام علـيـبا ىه در جامعه اسالمن گرويا

-ادهيگروهى از جمله پيروان محمد حنفيه به غلو و و ز، محسوسى يافت و پس از شهادت آن امام

رو بـه رشـد نهـاد و در ، هـای غلـوآميزانديشه ،)ع( در زمان امام باقر. آوردند ین باره رويدر ا یرو

 یاهای زيادی از غالت به وجود آمدند و توانستند چهره وارونـهگروه ،)ع( مامت امام صادقدوران ا

امامـان ) 348-347: 1386، یمحمد جعفـر: ك.ر( .ش بگذارنديبه نما ىدر جامعه اسالم، عهياز ش

ن يان چنـيـهمواره بـا آنـان بـه مبـارزه برخاسـتند و ب ىن تفكر انحرافياز ابتدای پيدايش ا، شيعه

بـه  )ع( برای مثال از زمان امـام بـاقر. ها را مردود شمردندم آنيدانسته و تعال ىر واقعيرا غ ىبمطال

روانشان را هشدار دادند تـا يپ، با صراحت غالت را لعن نموده و به كرات ،)ع( عهيائمه ش ىتمام، بعد

  ) 2/352: 1409، ى؛ حّرعامل223: 1409، ىكش: ك.ر( .رنديث آنان را نپذياحاد

 ىالَتْغُلـوا ِفـ«ةيـل آيـو در ذ» تعلُّق بِاإلماَمـةيَما «ان باب يز در پاين ىشهرآشوب مازندرانإبن

ِ ِإال الَْحق كنِ يدِ   امبر و اماميدگاه غالت درمورد پيان ديپس از ب، )171/نساء( »ْم َو ال َتُقولُوا َعَلى اّهللاٰ

وی .ديـنماىآن را رد م يىكويزد و به نپرداىآنان م یبه نقد آرا ىو استدالل ىعقل یكرديبا رو ،)ع(

او و  ىا وصـي، دربارۀ پيامبر، ان خوديه با توجه به تفاوت موجود در مكداند ىم ىسانكرا »غالت«
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، ن افـراديـان خداوند و ايه مكغالت معتقدند ، از نگاه او. نندك ىت ميقدمت و الوه یادعا، ا ائمهي

ا يـمانند حلول اعراض در اجسـام ، است٢و اتحاد١حلولل كا به شين ارتباط يوجود دارد؛ ا ىارتباط

ت يـماه يـكضـرورت ، )حلول و اتحاد( ن امريها با اجسام؛ و الزمۀ امجاورت و مماس بودن آن

كه خداوند  يىاز آنجا، شهرآشوباز ديدگاه إبن.دهدافته را نشان مىيفيا بخش تأليمنفرِد جداگانه 

مختلـف  یافتـه از اجـزايل يط كه خود تشكير بسيغ یاختصاص او به امر، است» طيجوهر بس«

حـال آنكـه خداوندبـه . ط جزِء مبتداء باشـديرا محال است كه جوهر بسيباشد؛زىناممكن م، است

، شهرآشـوبإبـن( .رديـط قـرار گير بسـيـر موجودات غيسا یتواند آغازگر و مبتدا ىم ميعنوان قد

  :رسده ضروری به نظر مىذكردو نكت، شهرآشوبدر تكميل سخن إبن) 2/81: 1369

د چـون ذات خداونـد سـبحان يشهرآشوب در صدد آن است تا بگوإبن، رسدىبه نظر م. 1

، ك محـليحلول خداوند در ، بى در آن راه نداردكيثرت و تركگونه چيط است و هيبس

كـه  يىازمند به آن محل و محتاج به جزء گردد و از آنجايشود كه ذات او نىموجب م

 ىالوجود بودن خداوند تنـافن مسأله با واجبيا، ز صفات ممكن الوجود استا یازمندين

  .اوست ىدارد و ناقض صفات سلب

رسد مؤلف ىبه نظر م، ز استيچ يكز به يل شدن دو چيتبد» اتحاد«با توجه به اينكه . 2

ه ك )جوهر( زيقِى دوچيد اتحاد حقينيز به دنبال آن است تا بگو» متشابه القرآن«كتاب 

اساسـًا ، ل نشـدنى اسـتيها ذاتى و زامركب است و اختالف آن یگريط و ديبس ىكي

الوجـود بـودن ن مسأله بـا واجـبيشود و اىتناقض محسوب م ىرقابل تصور و نوعيغ

  .ز ناسازگار استيخداوند ن

  نبوت. 2

  عصمت پيامبران. 2-1

نظـر اتفـاق، معصومند ىامبران الهين مسأله كه پيهمۀ مسلمانان بر ا، »امبرانيعصمت پ«درمورد 

اخـتالف در برخـى ، تنها اختالف موجود. مورد اتفاق علما و ِفَرق اسالمى است، ت آنيلكدارند و 

فرقـۀ ، هـايكـى از آن. باشـدىآنـان مـ ىدگاه كالمـيـبرگرفتـه از د ىات است كه بـه نـوعيجزئ

                                                 
: ١٤١٤، منظـور؛ إبـن٢٥١: ١٤١٢، راغب. (باشدىم در لغت به معناى فرود آمدن و نازل شدن در محل »حلول«. 1

١١/١٦٣( 
 .ز استيشدن دو چ ىكي یبه معنا» اتحاد«.2
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مبعوث ، ره شوديبكاه ب گنكه مرتكامبرى را يدگاه معتزله خداوند متعال هرگز پياز د. است١معتزله

مبـرا ، اعتبـار سـازدىرا در نزد مـردم بـ یكه و یارهيامبر از انجام گناه كبيرده و معتقدند كه پكن

، اعتبـار سـازدىكه صاحب خود را خوار و ب یارهيره و صغيصدور هر گناه كب، اصحاب معتزله.است

گـاه و ياز جا ىعنـي( ن نباشنديه چنرا ك یارهيصدور گناهان صغ ىول، اندامبران ممنوع دانستهياز پ

ن يعمـدًا اقـدام بـه چنـ، ز است كـهيامبر جاياند بر پگفته ىز دانسته و برخيجا، )اعتبار آنان نكاهد

امـا ، ستيز نيامبران جايچ گناه صغيره و كبيرۀ عمدى بر پيه: ديگوىابوعلى جبايى م.بكند ىگناه

ن باور است كه يز بر اين ىنّظام معتزل.ز استيجا، رديل صورت گيا به خاطر شبهه و تأوياگر سهوًا 

مسئول خواهند بـود ، ب گناهى شوندكز است و اگر سهوًا مرتيامبران جايبر پ كوچكسهو و خطاء 

  ) 12-7/11: 1404، ديالحدىأبإبن( .شوندىو بازخواست م

. وار استامبران در همۀ امور استيپ» عصمت مطلق«شيعه اماميه بر دگاه يد، بر خالف معتزله

و ارتكـاب گنـاه از  ستيز نيامبران جايبر پ یچ گناه صغيره و كبيرۀ عمدى و سهويه، از نگاه آنان

 .ن استيز چنين )ع( اعتقاد آنان درمورد امامان .است ىمنتف، چه قبل و چه پس از نبوت، آنان یسو

 ىا جـاء فـممـ«ز در فصل عصمت از بـاب يشهرآشوب نإبن) 2: 1377، ىد مرتضيس: بنگريد به(

از نگـاه . ان نموده استيب يىكويبه ن، ات قرآنيو آ ىه بر برهان عقلين مسأله را با تكيا، »النبوات

چـه قبـل و چـه ره يره و صغيگناهان كب ىاز انجام تمام )ع( اء و ائمهين مسأله كه انبيه بر اياو امام

ُ «ريـنظ ىمحكمـات يـآ، اتفاق نظـر دارنـد و مسـتند مـتقن آن، معصوم هستند، پس از نبوت اّهللاٰ

 »نَ يِعلْـٍم َعَلـى الْعـالَمِ   َو لََقِد اْخَتْرناُهْم َعلى«، )75/حج( »ِة ُرُسًال َو ِمَن الناِس كِمَن الَْمالئِ  ىْصَطفِ ي

وَن يكـلَِئال «ۀ يل آيوی در ذ.است )47/ص( »ارِ يَن اْألَخْ يَو ِإنُهْم ِعنَْدنا لَِمَن الُْمْصَطفَ «و )32/دخان(

ُسللِلنا ٌة َبْعَد الر ُحج ِ : ن بـاور اسـتيـبـر ا» معجـزه«با اشاره به داللت  )165/نساء( »ِس َعَلى اّهللاٰ

، دانيمممنوع مى، آنچه را كه پيامبران را از انجام آن منزه دانسته و وقوع آن را از سوی ايشانهمۀ

اگـر معجـزۀ مـدعيان به استناد داللت معجزۀ آنان است؛ بدين معنى كه ، مستقيم يا غير مستقيم

                                                 
در ، ّول و اوائـل قـرن دوم هجـرىمنسوب به واصل بن عطاء است كه در اواخر قرن ا ىكالم یافرقه» معتزله«. 1

ن فرقه در يا. ار جامعه اسالمى را به خود مشغول داشتكدار گشت و در عصر حكومت عباسى افيعصر اموى پد

د و يخـود رسـ يىبـه اوج شـكوفا، بـوده ىو كالمـ ین مشرب فكـريكه خود از مروجان ا ىزمان مأمون عباس

وعـد و ى، د صـفاتيـتوح«بر پنج اصل ، »معتزله« یفكر ىمبان.از خود در جامعه بروز داد ىفراوان یهایتوانمند

آنـان را بـر اسـاس  ىاستوار است و شهرستان» از منكر ىن و امر به معروف و نهين المنزلتيمنزله ب، عدل، ديوع

ى، شهرسـتان: ك.ر. (ده اسـتيـنام» هيـه و عدليـقدر، اصحاب عدل، دياهل توح« یهادشان به ناميافكار و عقا

1414 :1/56( 
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ك َرُسـولى« -نبوت به مقام تصديق الهى برسد و مخاطب اين سخن خداوند َصدْقَت فى َأَ◌نـ«- 

زيـرا . داردايشان را از دروغ بستن به خداوند در رسـاندن پيـام او بـازمى، به طور قطع، قرار گيرند

چنانچه پيش از اين  خداوند دروغگويى را تصديق كند؛ چنين تصديقى ناپسند است و، جايز نيست

  .دروغ زشت و ناپسند است، آمد

تسـّری ، مسألۀ عصمت را به امور غير وحى و ساير گناهـان نيـز، او با توجه به داللت معجزه

بيانگر وجوب پيروی از پيامبر و تصديق و پذيرفتن رسالت اوست و غرض از ، دهد؛ زيرا معجزهمى

شان بوده است؛ پس آنچه مانع مـردم از اطاعـت ناطاعت از سخنا، بعثت پيامبران و تصديق آنان

شود و الزم است كه معجـزه آن ىد نمييبا معجزه تأ، گذارد ىمنف یاثر، ىن معنيآنان باشد و در ا

هدف از بعثت آنان را امتثال بـه آنچـه ، وی در ادامه با اشاره به اسوه بودن پيامبران. ديرا منع نما

ز يجا ىكس یداند؛ پس اگر ارتكاب گناه را برامى، اندواهى آوردهاز اوامر و ن، كه ايشان برای مردم

م يم خود را قانع كنـيتوانىن صورت چگونه ميدر ا، ميمن نباشيدانسته و از اقدام او بر انجام گناه ا

: 1369، شهرآشـوبإبـن( .شـودىده ميرش مردم و پندش به گوش جان شنيكه سخن او مورد پذ

1/204-205 (  

  ضع اماميهاثبات موا. 3

بـه ، »ات قـرآنينقل و آ، عقل«با استناد به سه روش » تعلُّق بِاإلماَمةيَما «شهرآشوب در باب إبن

د قـرار داده ييد و تأيمورد تأك، پرداخته و آن را به صورت مبسوط ىعيت امامت ائمة شياثبات حقان

 ىاز مذاهب كالمـ ىرخبه شبهات ب يىگوكه اوتنها در صدد پاسخ يىاز آنجا، رسدىبه نظر م.است

ان يـخـاص بـه م یاا فرقـهياز مذهب  ىرو گاه به صراحت نامنيدر باب مبحث امامت بوده؛ از ا

  :گرددىاشاره م، در ادامه به سه نمونه ازمواجهه عقلى وی در اين باره. اورده استين

  عصمت امام. 3-1

ل يـذ یو. كنـدىاثبات مـ ىو نقل ىعصمت امام را به دو روش عقل، شهرآشوب در كتاب خودإبن

 شـمردىبرمـ ىعقلـ یامـر، اثبات عصمت امـام را، )41/بقره( »ًال يَثَمنًا َقلِ  ىاتِ يَو ال َتْشَتُروا بĤِ«ةيآ

َمـْن  كالُْملْـ ىُتـْؤتِ  كالُْملْـ كُقِل اللُهـم مالِـ«ۀ يه با توجه به آيامام، ومعتقد است )2/76: همان(

، ستيرا روا نيد زده است؛ زييرا امضاء كرده و بر آن ُمهر تأ ت اماميمعصوم، )26/عمرانآل( »َتشاءُ 

ار درآوردِن امر ييعنى مقام نبوت و امامت را به فاسق عطا كند؛ امامت و نبوت به اخت، خداوند ُملك
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ـالِمِ  یناُل َعْهـدِ يال«ة يشود و خداوند در آىر امور مياست و تدبياست كه شامل س ىبزرگ نَ يالظ« 

ن يـدات فـراوان او بـر ايـتأك )2/26: همـان( .ن عهدها دانسته استيرا از بزرگترآن  )124/بقره(

 یو یبنديان است و نشان از پايبه وضوح نما، از كتاب متشابه القرآن یمتعدد یمسأله در فرازها

ذِ ياأَ ي«ة يـل آيـشهرآشـوب ذنمونه إبـن یبرا. ن باره دارديدر ا ىان ادلة عقليبه ب َن آَمُنـوا يَهـا الـ

َ َو َأطِ يَأطِ  ُسـوَل َو ُأولِـيُعوااّهللاٰ ق يل درمـورد مصـاديبـه تفصـ، )59/نسـاء( »مْ كاْألَْمـِر ِمـنْ  ىُعـوا الر

كـه اطاعـت از اولـواألمر بـه  يىاز آنجا«:رديگىجه مين نتيان چنيسخن گفته و در پا» اولواالمر«

ح داده يار زشـت و قبـكوگرنه خداوند دستور به ، د معصوم باشديز بايامام ن، طور عموم الزم است

، از او سر بزنـد یهرگاه كار ناپسند، رونياز ا. ر معصوم اعتماد نموديتوان به امام غىرا نمياست؛ ز

  ) 2/48: همان( ».ز ناپسند و مذموم استين یاز و یرويپ

  ت اماميافضل. 3-2

ر امـت ير سات امام بيافضل، واقع شده ىامام كه مورد اختالف متكلمان اسالم یهاىژگياز و ىكي

ث يـاز دو ح )ع( ىت امـام علـيعه با اصرار و استدالل بـر امامـِت افضـل و افضـليمتكلمان ش.است

 ىنيبه امامت و جانشـ یبر حقانيت و، »دارا بودن شروط امامت«و » ثواب در نزد خداوند ىفزون«

معتزلـه و «، ىان مـذاهب اسـالميـاز م، ن حاليبا ا )30-28: أ 1413، ديمف( .د نمودنديامبر تأكيپ

، از عمـل كارگردانـان خالفـت، دانسـتندىرا افضل صـحابه مـ )ع( ىرغم آنكه امام علىعل» هيديز

م مفضول بر افضل معذور دانسته يكرده و صحابه را در كنار زدن امام از خالفت و تقد یدارجانب

، تقدنـداكثـر متكلمـان معتزلـه مع )46: 1379، مشـكور( .و عمل آنان را مطابق مصلحت دانستند

، ط الزم در افضـلينبـود شـرا«: ماننـد ىست و در صورت وجود عوامليت از شروط امامت نيافضل

امامـت افضـل بـه ، »ن مـردم از مفضـوليرش حكومت او و شـهرت و تمكـيكراهت مردم از پذ

امامـت ، افـراد و نبـودن مـانع ینظر نمود؛ اما در صورت تسـاود از آن صرفيمصلحت نبوده و با

ن يمقدمة كتابش را چنـ، ديالحدىچنانچه إبن أب )185-181: 1389، زادهنجف( .ستا ىافضل اول

 ».فيـلكلمصـلحة اقتضـاها الت  األفضـل  علـى  المفضول  قّدم... یالحمد ِهللاّ الّذ«: آغاز كرده است

  ) 1/3: 1404، ديالحدىأبإبن(

ر مهم اختصاص داده ن اميرا به ا یفصول متعدد، »تعلق باإلمامةيما «شهرآشوب در باب إبن

ِ  كذلِ «و  )32/زخرف( »َو َرَفْعنا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض َدَرجاتٍ «ةيو با استناد به دو آ ِه يـْؤتِ يَفْضـُل اّهللاٰ

ُ واِسٌع َعليَمْن  ن يـاو بـر ا. آورده است یباره رونيدر ا ىبه استدالل عقل )54/مائده( »مٌ يشاُء َو اّهللاٰ
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 ىستگيو شا یبر برتر، ات فوقيح است و سخن خداوند در آيقب م مفضول بر فاضليتقد:باور است

را سرپرست آنان در همة امور است و علـم ير دستش داللت دارد؛ زيامام و رهبر جامعه بر مردم ز

كه فرِد فاضل نسبت به مفضول برتر  یآن هم در امور، دادِن مفضول بر فاضل یبرتر، زيانسان ن

، خود یاينسبت به رعا یل برتريامام را به دل یو. شمردىد برمتر است را زشت و ناپسنستهيو شا

عبادت  ىن استحقاق از سر فزونيا: ده استين عقيداند و بر اىم یشتريم بيم و تعظيمستحق تكر

 یت او بر همة مردم و وجوب اطاعـت آنـان از ويت از افضليو ثواب امام نزد خداوند است و حكا

  ) 2/27: همان( .دارد

  ه دربارۀ امامتيسانيه و كيديدگاه زيدنقد . 3-3

ط يرو بوده كه بدون داشتن شراروبه ىانيهمواره با مدع، ر خوديع در مسيخ امامت تشيشك تارىب

رامون يپ ىاختالف نظرات، مختلف یهان مسأله باعث شد تا در دورهيا. اندامامت بوده ىمدع، الزم

 یريـد. انجامـدين گوناگون بيتحت عناو، انيعيان شيامامت و رهبری بروز كند و به انشعاب در م

اصول ، خود یهاشهيج افكار و اندينشر و ترو یك برايهر ، دست ساخته یهان فرقهيد كه ايينپا

علمـای شـيعه ، در ايـن ميـان. رو و هـوادار همـت گماردنـديـرا بنا نهاده و به جذب پ یديو عقا

دگاه آنـان در يـبه بررسى د، د به داليل متقنشهرآشوب مازندرانى سعى كردند تا با استنانظيرإبن

متشـابه «هستند كـه مؤلـف  يىهااز جمله گروه، هيليه و اسماعيسانيك، هيديباب امامت بپردازند؛ ز

  :در كتاب خود از آنان سخن گفته است» القرآن

ان آن.باشند مى )ع( يكى از ِفَرق شيعى است كه قائل به امامت زيدبن على بن حسين» زيديه« .الف

هـا  منحصـر دانسـته و در غيـر آن )س( هستند و امامت را در اوالد فاطمه )ع(  ىپيروان زيدبن عل

بيعت و قيام به دعوت بـا ، شجاعت، علم، عدالت«شرايطى نظير، هااز ديدگاه آن.دانند جايز نمى

تواند در فرزندان امـام حسـن و امـام جزِء شروط الزم برای امامت است و امامت مى» شمشير

بـا ، كـه ادعـای امامـت نمايـد )س( هر يك از فرزندان فاطمه، رواز اين. ز قرار گيردين )ع( حسين

 .خـروج كننـد، اگـر در دو مكـان مختلـف ىامام و واجب االطاعـه اسـت؛ حتـ، شرايط مذكور

بـود و » حينّص صر«ن و ييد آشكارا منكر تعيمعتقدند كه ز ىبرخ) 1/179: 1414، ىشهرستان(

چنانچه امام  )335: 1386، یمحمدجعفر( .رفتيپذىنم، ىلة امام قبلينده را به وسين امام آييتع

ق يـاز طر )ص( امبريـن پيبه اصل انتصاب جانشـ ،)ع( ىد بن عليخود ز ىدر برابر برادر ناتن )ع( باقر
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: ك.ر( .ف امام بر حـق پرداخـتيازات و وظايامت، تيمتوسل شد و به شرح ماه» حينّص صر«

  ) 358-1/356: 1407، ىنيكل

، دگاه زيديهيك امام است و دي ىاسيالذكر تنها دائر بر قدرت سط فوقيشرا، داستيطور كه پهمان

كـه ائمـه  ىنـيياست؛ آ» نص و علم مخصوص امام« ىعني، ن امامتييآ ىمخالف دو اصل اساس

امامت ، ل مهمن اصيا. اندد زدهييح نموده و همواره بر آن ُمهر تأيان تشريعيش یآن را برا )ع( ىعيش

، انـداحراز مقام امامت را از امـاِم قبـل خـود نداشـته یكه ادعا، انيگر مدعياز د، را ىعيامامان ش

ان يبه م» هيديز«از فرقة  ىبدون آنكه نام، ن اصليز با توجه به ايشهرآشوب نإبن. كندىز ميمتما

َق بِ «ة يك ادعا دانسته وبر اين باور است كه آيسخن آنان را تنها ، آورد ُبَل َفَتَفر بُِعوا السْم كَو ال َتت

ل يـخـود دل، هين آيرده واك ىبه طور مطلق نه، امور باطل یرويما را از پ) 153/انعام( » لِهِ يَعْن َسبِ 

 ن سـخنيـنـدة ايگـران اسـت؛ زيـرا گويامامت به ِصرف دعـوت د ىبر باطل بودِن مدع ىروشن

سخِن ، ن گفتاريارائه نكرده و ا ىونقل ىل عقليچ دليه شيخو یاثبات ادعا یبرا )اإلمامة بالدعوة(

بـه ارائـة ، او در ادامـه. وجود نـدارد یاو شبهه كچ شيه یجا، است كه درتباه بودن آن ىليدلىب

از  ىممكـن اسـت گروهـ، نيـعالوه بر ا«: سدينوىآورده و م یرو، ن بارهيخود در ا ىدگاه عقليد

 یادعـا، هـا وجـود داردشجاعت و سخاوت در آن، علم ىعني، اد شدهيه صفات كفرزندان فاطمه 

هـا را د امامـت همـة آنيـا بايـ، ن اساسيبر ا. نندكبا هم خروج ، امامت نموده و به طور همزمان

ل يـرا بـدون داشـتن دل ىه امامـت فـرِد مـدعكـا آنيـرد و كها را رد ا امامت همة آنيرفت و يپذ

هـر ، ن حالـتيدرا. ن موارد باطل استيهمة ا.رفتيذپ، ديز نمايگران متمايكه او را از د ىمشخص

ن موضـوع يه اكنند كگر مناطق را رد يرند و امامِت امامان ديد امامِت امام خود را بپذيبا یامنطقه

  ) 79-2/78: 1369، شهرآشوبإبن( ».ز مردود استين

حّمـد بـن ه قائـل بـه امامـت مكاست  ىد ثقفيمنسوب به مختار بن أبوعب یافرقه»هيسانيك« .ب

ن امام را از طريـق نـص يه راه تعيسانيك. بعد از ايشان بودند ،)ع( نيامام حس ىبرادر ناتن، فهيحن

امـام حسـن و ، ىامام عل: پس از سه امام نخست، اند كه نّص در امامتدهين عقيدانسته و بر ا

در روز جنگ  )ع( ىامام عل :اوالً چرا كه . ه وارده شده استيبر امامت محمد حنف )ع( نيامام حس

امـام  :اً يـثانسپاه را به او داد؛  ىه سپرد و فرماندهيپرچم سپاه را به دست محمد بن حنف، جمل

ِ «را با جملة  یدر روز جنگ جمل و -296: ب1413، ديمف( .د قرار دادييمورد تأ» َحّقاً  ىأنَْت إبْن

297 (  
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 ن فرقـه نـام بـردهيصراحت از ابار به كيتنها ، »متشابه القرآن«شهرآشوب در سرتاسر كتاب إبن

ه يسـانيدگاه كيـبـه نقـد د، یو اجتهـاد ىر عقلـيو با اتكاء به تفس )2/47: 1369، شهرآشوبإبن(

گفتار آنـان در تضـاد و تخـالف آشـكار بـا مسـألة نـّص در امامـت ، یدگاه وياز د. پرداخته است

-نيـامـام ز) 33/اسراء( »ِه ُسلْطاناً يَجَعلْنا لَِولِ  َو َمْن ُقتَِل َمْظُلومًا َفَقدْ «با توجه به آيۀ  :اوالً را ياست؛ز

تنها ، تر است و اين اموربه خونخواهى پدرشان سزاوارتر و در بر پا داشتن امور شايسته )ع( نيالعابد

 ىنـّص محكمـ )ع( نيالعابـدنيدرمورد امامِت امام ز :اً يثان.اختصاص دارد )ع( به فرزندان امام حسين

ه قائل به نـص يسانيهر چند ك :ثالثاً تصريح شده است؛ )ص( امبريپ یباره از سووجود دارد و در اين

توانند دليل آشـكار و ىنم، كنند كه امامت محمد حنفيه را مطرح مى ىاما هنگام، در امامت هستند

رو بايـد قـول بـه امامـت محمـد ند؛ از اينيباره ارائه نمانيبر وجود نّص صريح در ا ىمبن ىروشن

  ) همان( .زباطل شمرده شوديآنان ن نزد، حنفيه

  ات قرآنياستناد به آ. دو

از خود قرآن بهرة فراوان بـرده و در مـوارد ، ىهای كالمح انحرافات فرقهيشهرآشوب در تصحإبن

شـبهات مطروحـه از ، هـاو استناد و استشهاد به آن ىات الهيتالش نمود تا با اشاره به آ یمتعدد

  :ديآنان را پاسخ گو یسو

  ون در باب افعال انسانيشبهة جبر. 1

ون كه بـا نسـبت دادن افعـال انسـان بـه خداونـد او را عامـل يدگاه جبريشهرآشوب در نقد دإبن

ـيرِ يَو «ة يبه آ، دانند گمراهى مردم مى ُهْم َضـالًال َبعِ يطاُن َأْن يُد الشاسـتناد  )60/نسـاء( »داً يـِضـل

طان نسـبت داده؛ پـس يداوند گمراهى آنان را به شـه خين آين باور است كه در ايد و بر ايجو ىم

ه كـن سخن مجبره يبنابرا. رده استكضاللت را خلق ن، شانيه خداوند در وجود اكشود  معلوم مى

، شانينش ضاللت در ايرا اگر خداوند با آفريباطل است؛ ز، دانند خداوند را عامل گمراهى مردم مى

در  یو )1/137: همـان( .شتر بر ظلم بـوده اسـتيد بيكن كار موجب تأيا، نمودىها را گمراه مآن

ِ ُشرَ «ة يآ، از كتاب خود یگريفراز د  )16/رعـد( »ِهميَخلِْقِهَفَتشاَبَه الَْخلُْق َعلَ كاَء َخَلُقوا كَأْم َجَعُلوا ِهللاّٰ

اگـر ، اسـت ىهياز نگـاه او بـد. داندىون در باب افعال انسان ميبر رد سخن جبر یگريل ديرا دل

ن اسـتدالل بـه نفـع يـا، ح باشديبر آفرينش افعال انسان توسط خداوند صح ىون مبنيرسخن جب

ز روا يـپرسـتى ن ها بـر بـتخ و مالمت آنيتوب، پرستى آنان خدا باشد را اگر خالِق بتيفار است؛ زك
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پس چرا ، اى دهين فعل رادر ما آفريتو ا! ايخدا: نندكتوانند به درگاه خداوند عرض  ها مىآن. ستين

ه يـن آيـگر بـراى ايد، بين ترتيبد. ه فاعل و خالق آن تو هستىكنى ك ارى مالمت مىكا را بر م

  ) 1/172: همان( .ماند اى باقى نمى دهيچ فايه

  نفى نظريه قديم بودن قرآن. 2

بـودن  )دهيـناآفر( ميا قـديـ )ده بودنيآفر( مسأله مخلوق، ىى از مباحث مهّم ميان ِفَرق كالميك

بر حذر داشته و  ىن مباحثيروان خود را از پرداختن به چنيپ، ىعيائمه بزگوار ش هر چند. قرآن است

 )1/38: 1375، یشـابوري؛ فتـال ن546: 1400، صدوق: ك.ر( جه بودن آن را گوشزد نمودندينتىب

عه يبا اين حال شـ. انداما متكلمان همواره از آن سخن گفته و آن را مورد بحث و گفتگو قرار داده

، مانند مجبره دارد و قرآن را كالِم خداوند ىگر ِفَرق كالمينسبت به د ىدگاه متفاوتيره دن بايدر ا

 یشهرآشوب رأإبن) 227-226: 1398، ؛ صدوق53: ج1413، ديمف( .داندمى» ُمْحَدث«او و  ىوح

قـد مورد نقـد قـرار داده و معت، با استناد به آياتى از خود قرآن، م بودن قرآن رايبر قد ىمجبره مبن

 یرو ین گفتـاريبه چنـ، )11/احقاف( »مٌ يَقدِ  كهذا ِإفْ «ۀ يدر آ، صدا با كافرانون هميجبر، است

بـه ، نـزول قـرآِن محفـوظحـال آنكـه ، شۀ قديم بودن كالم خداوند را پيش كشيدنديو اند آورده

نـد شود و نه به حفظ و نگهـداری نيازم روشنى بيانگر حادث بودن آن است؛ زيرا قديم نه نازل مى

بـر ُمحـَدث بـودن  ىگواه متقنـ، م به صورت نزول تدريجى آياتين نزول قرآن كريهمچن. است

 ىميان مفـاهيـاز نگاه او ب.باشدىاز صفات ُمحدثات م )ىنزول تدريج( ن مسألهيكالم خداست و ا

، )87/حجر( »ىَسبِع مثان«، )7/عمرانآل( »محكم و متشابه«، )106/بقره( »ناسخ و منسوخ«ر ينظ

بـر  یگريداللت د، )5/مزمل( »القاء و ثقل«و  )101/عمرانآل( »تالوت«، )62/اعراف( »الترس«

 )195/شـعراء( »نٍ يُمبِ  ىبِلِساٍن َعَربِ «ۀ يشهرآشوب با استناد به آإبن.حادث بودن كالم خداوند است

 )ع( به زمـان حضـرت اسـماعيل، عربى است و پيدايش اين زبان، زبان قرآن، ن باور است كهيبر ا

خود اين مسأله بر حادث بودن كالم خدا داللت ، حادث است ىكه زبان عرب يىاز آنجا. گرددبرمى

، كافر است و اگر غير اين باشد، كند كند و اگر كسى گمان كند خداوند به زبان عربى تكلم مىىم

  ) 1/60: 1369، شهرآشوبإبن( .پس قرآن حادث است
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  هكارخوارج درمورد كافر بودن گنا ۀشبه. 3

 )ع( از فرمان امام على، تيپس از اختالف درمورد حكم، نيهستند كه در جنگ صف یاخوارج فرقه

ّل َمن َخرَج ك«: سدينوىم» خوارج«ف يدر تعر ىشهرستان. دنديه آن حضرت شوريرده و علكتمّرد 

ن يـا .)1/132: 1414، ىشهرسـتان( »اً يـسـّمى خارجيه يعلى االماِم الَحّق الّذى اتّفقت الَجماعة عل

و  ىنـيببـه طـوری كـه كوتـه، ات قرآن استير آيدر باب تفس ىخاصّ  یاعتقاد ىمبان یفرقه دارا

بزنند و از  ىات الهيل آيدست به تأو، یافرقه یهایداورشيتا با پ، آنان موجب شد ینگرىسطح

لَِمـُة ك« )ع( ىبه فرموده امـام علـ. نديج نمايترو ىدر جامعه اسالم، د باطل خود رايعقا، قين طريا

 64: 1383، ىدشت( » َراُد بَِها َباِطليَحق(.  

ر يـره و تكفيـف خـوارج درمـورد مرتكبـان گنـاه كبيد سـخيـرسد امروزه نيـز عقاىبه نظر م

د؛ يـبه بار آ ىدر جوامع اسالم یرانگريباعث شده است تا آثار و، از افراد ىدر ميان برخ، مسلمانان

از قـرآن را دسـتاويز  ىآيـات، شيد استدالل خوييافر دانسته و در تأكاران را كرا خوارج همۀ گنهيز

-ىن ميمان را از بيا، مان و كفر وجود ندارد و گناهيان ايم یابه باور آنان واسطه. اندخود قرار داده

ده يـشـان هـم عقيرا كـه بـا ا ىكسان، ىواه یهارو به بهانهنياز ا. كندىبرد و شخص را كافر م

ن يـبـر ا ىداستان عبداّهللاٰ بـن خبـاب گـواه روشـن. ختنديرىر كرده و خونشان را ميتكف، اندنبوده

  ) 1/570: 1422، خطيب بغدادی: ك.ر( .مدعاست

برداشـت ، شهرآشوب با اسـتناد بـه تفسـير صـحيح همـان آيـاتإبن، ین تفكريدر مقابل چن

رج بـا توسـل بـه خـوا، نمونـه یبرا. ده استيناصواب آنان را پاسخ گفته و بر آن خط بطالن كش

ُ َفُأولئِ كحْ يَو َمْن لَْم «ۀيآ ْ  كْم بِما َأنَْزَل اّهللاٰ ب كـه مرتكـن پندارنـد يبر ا )44/مائده( »اِفُرونَ كُهُم ال

-ىرا نمـ ىن اسـتدالليشهر آشوب چنإبن.افر و مستوجب خلود در آتش جهنّم استك، رهيبكگناه 

شود و هم فرد را؛ و هم عموم را شامل مى، هين آيدر ا» َمنْ «كلمه «: ديگوىرد و در نقد آن ميپذ

ظـاهر ، مؤلـف متشـابه القـرآن».شـودتنها با قرينه دانسته مى، ن مواردياختصاص آن به يكى از ا

ى كَفَأنَْذْرتُ «اتيآ اْألَْشَقى يال * ْم نارًا َتَلظ ذِ * ْصالها ِإالىك یالَب َو َتَول زيـرا ن )16-14/ليـل( »ذ ،

تنهـا افـرادی كـه ، بر كافر بودن گناهكاران دانسته و معتقـد اسـت ىل خوارج مبنر با استداليمغا

-مى، وری كه توصيف شده استوارد آتِش شعله، ات را دارا باشندين آيگفته شده در ا یهاويژگى

  .گردند
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 »ض ُوُجـوٌه َو َتْسـَود ُوُجـوهٌ يْوَم َتبْـيـ«ة يـبـه گمـان خـوارج و بـا توجـه آ، نكته ديگر اينكه

اه قلمـداد يروس ید او را فرديبلكه با، د باشديار روسپكست فرد فاسق و گنهيز نيجا) 106/آلعمران(

از . ديـنام» افركـ«ه او را كرواست  )106/عمرانآل( »ُفُرونَ كنُْتْم تَ كبِما «ة ينمود و حتى بر طبق آ

را منعـى يـت؛ زها نيسچهره ىن حكم برای تماميكس قائل به عموميّت اشهرآشوب هيچنگاه إبن

سـياهى ، ها را اراده كـرده و يـا مقصـود اوبرخى از چهره، نجايم خداوند در اييوجود ندارد كه بگو

 .هر چند قبًال اين سياهى در چهـره آنـان نبـوده اسـت، گيردها را فرا مىای است كه صورتويژه

  ) 112-1/111: 1369، شهرآشوبإبن(

  توجه به ادبيات عرب. سه

مرهـون دقـت نظـر او در ، »متشابه القـرآن«شهرآشوب در كتاب ز موفقيت إبنبخشى ا، شكبى

 یدر مواضع متعدد یرين روش را عالوه بر به كارگيا یچگونگى استفاده از ادبيات عرب است؛ و

ن مبانى كالمـى ييدر تب، )268-2/267؛ 2/246؛ 238-2/234؛ 2/62؛ 1/30: همان( از كتاب خود

مورد استفاده قرار داده است كه نشان از تسلط فـراوان ، زين ىاهب كالمگر مذيشيعه و مقابله با د

  :او در اين باره دارد؛ موارد ذيل شاهدی بر اين مدعاست

ُ لِ يرِ يإنّما «ۀ يل آيشهرآشوب در ذإبن.1 ْجَس أْهَل البَ كذِهَب َعنيُد اّهللاٰ رَ يِت َو يُم الر راً يـم َتْطهِ كَطه« 

ه زنـان يـن آيـاگر منظور خداوند در ا: معتقد است، ادبيات عرببا توجه به قواعد  )33/احزاب(

ر بـه يست ضـميباىم ىعني؛ »َطّهَرُكن ين و كْذِهَب َعنْ يلِ «: فرمودىست ميباىم، باشد )ص( امبريپ

به ، با مردان است یبرتر، ان مردان و زنانيكه در جمع م يىاز آنجا. شدىان ميصورت مؤنث ب

كه در  یري؛ پس ضم]ب استير آن از جهت تغليو تذك[شود ىآورده م ز مذكرير نيضم، تبع آن

 .ب اسـتيـز به صورت لفظ مذكر آمده و از باب تغليبه كار رفته ن )ع( تيدرمورد اهل ب، هين آيا

: نويسدجويد و مىز استناد مىيه به گفتار اديبانى نظير زجاج نين آياو در تبيين ا )2/62: همان(

جدا ، ه را از آنچه كه مقصود آن استيه را باطل نمود و آين آيِص در ايتوان تخصىچگونه م«

گر يدگاه زجاج و ديرااز ديدانست و مفهوم آن را بيانگر فضيلتى برای ديگران در نظر گرفت؟ ز

: همـان( ».دينما ىت ميآن را تثب، ندك ىم ىنف» َس يلَ «ه كهر آنچه را » إنّما«لفظ ، لغت یعلما

2/52 (  
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ال ِإنُهـْم َعـْن َربِهـْم ك«آيۀ ، اندبدان استدالل نموده ١اتى كه قائلين به رؤيت خداونديكى از آي. 2

در روز : انـداست؛ اين عده در توضيح اسـتدالل خـود گفتـه )15/نيمطفف( »ْوَمئٍِذ لََمْحُجوُبونَ ي

در ايـن آيـه محجـوب بـودن از رؤيـت ، شودمان آشكار مىيچون خداوند برای اهل ا، قيامت

بـر ايـن ، شهرآشوب در رد ديدگاه فـوقإبن. جهت تحقير شأن كفار و كيفر آنان است، خداوند

ای از ذات خداوند پنهان و محجوب باشـند؛ گونه نيست كه در روز قيامت عدهاين«: باور است

» رحمت«از ، خداوند» رؤيت«پس ، را محذوف قلمداد كنيم» ممنوع منه«زيرا اگر در اين آيه 

: بنابراين معنای سخن خداوند چنـين اسـت. سزاوارتر نيست] تواند محذوف ما باشدكه مى[او 

 ».از رحمت پروردگارشان دور و محرومند، به دليل اعمال سوء و زشتشان] روز قيامت[آنان در 

بـا توجـه بـه ، در تفسير اين آيـه» متشابه القرآن«به نيكويى پيداست نويسندۀ  )1/74: همان(

تشابه بـه ، »َربِهم«قبل از » َرْحَمتِ «ر گرفتن عبارت محذوف يو با تقد ىتشناخزبان یهاروش

  ٢.وجود آمده را برطرف نموده است

ش يد گفتـار خـوييچشم است و در تأ یاند كه خداوند داران پنداشتهيچن» اشاعره«و » مشبهه«.3

 »نِنايبَِأعْ  كَو اْصَنِع الُْفلْ «و )48/طور( »نِنايبَِأعْ  كَفِإن «، )39/طه( »ىنِ يعَ   َو لُِتْصَنَع َعلى«ات يبه آ

ات يـل آيـشهرآشـوب در ذإبـن) 148-3/144: 1415، معرفـت( .انـدتمسك جسته )37/هود(

، آن يىآورده است و پس از ذكر وجوه مختلف معنا یرو» نيعَ «واژة  ىشناسبه مفهوم، مذكور

 یاست كه بـه معنـا... و نقد، سيير، جاسوس، ايدن، دنيان ديم ىن لفظ مشتركيع«:سدينوىم

بـه  )39/طـه( »ىنِ يعَ   َو لُِتْصَنَع َعلى«ة يدر آ] ن حاليبا ا[ان شده؛ يز بيت به شئ نيتوجه و عنا

آنچه بر ] ىموس یا: [ىعني، گريان ديبه ب )1/77: همان( ».حفظ و مراقبت خداوند است یمعنا

  ) 266: 1390، معرفت( .یت ما بوديتمامًا در تحت پوشِش عنا، تو گذشت

                                                 
مـورد ، از صفات سلبى بوده كه در ميان مفسـرين و متكلمـين شـيعه و اهـل سـنت، رؤيت خداوند به چشم سر. 1

اشعريه و ماترديه فهمى از ظاهر آيـات قـرآن داشـته و بـر طبـق آن رؤيـت ، اهل حديث، سلفيه. اختالف است

خوارج آن را ممتنع دانسته و آيات قـرآن  اسماعيليه و گروهى از، زيديه، معتزله، اماميه. اندخداوند را جايز شمرده

 )116: 1392، توكلى مقدم. (اندرا تأويل كرده
 «ة ين روش را در تفسير آيشهرآشوب اإبن. ١ . ز بـه كـار بـرده اسـتيـن) ٢٢/فجر(» َصفا َصفا كَو الَْملَ  كَو جاَء َرب

  )١/٨٣: همان: ك.ر(
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  اتياستشهاد به روا. چهار

استشهاد وی به روايات رسيده از ، شهرآشوب در مقابله با ِفَرق كالمىهای إبنيكى ديگر از روش

امـا مؤلـف ، گسترده نبوده ىاتين رواياو از چن یريگرغم آنكه دامنۀ بهرهعلى.است )ع( پيامبر و ائمه

يـل برخـى از آيـات قـرآن و بيشـتر در دو بـاب ها را به صورت پراكنده در ذآن» متشابه القرآن«

شهرآشـوب إبـن، بـرای مثـال: مـورد اسـتفاده قـرار داده اسـت» تعلّق باإلمامةيما «و » ديالتوح«

های گوناگونى را جهت بيان روايات برگزيده؛ به نظـر شيوه، »مايتعلق باإلمامۀ«مازندرانى در باب 

او با خالفت عباسيان و اقتدار علمای اهل  يعنى هم عصر بودنِ ، رسد شرايط حساس زمان ویمى

در چگونگى تعامل او با روايات تأثير داشته است؛ زيرا در نقل روايـاتى كـه بـه ، سنت در آن دوره

: همان( معيارهايى نظير نقل كامل متن روايت، طور مستقيم در دفاع از حقانيت تشيع نقش داشته

 و تعـدد طـرق راوی )2/42( منابع روايى حديثذكر ، )2/41( دقت در گزارش سند حديث، )2/30

َوُأولُـوا «مـثًالاودر ذيـل آيـۀ .مد نظر داشته اسـت، كه عمومًا از مصادر اهل سنت بوده را )2/43(

ِ ك ىبَِبْعٍض فِ   اْألَْرحاِم َبْعُضُهْم َأْولى اما ، اگر چه نامى از فرقۀ زيديه نبرده است، )75/انفال( »تاِب اّهللاٰ

تواند در هريك از فرزندان امـام حسـن يـا امـام امامت مى«آنان مبنى بر اينكه در پاسخ به شبهۀ

َو «در مورد آيـۀ )ص( كند كه از پيامبرره استناد مىيبه روايتى از اعرج از ابوهر، »قرار گيرد) ع( حسين

 ىاإلماَمـَة فـَجَعـَل «: رسول خدا در پاسخ فرمود: پرسيد )28/زخرف( »َعِقبِهِ  ىًة فِ يلَِمًة باقِ كَجَعَلها 

  .)2/47: همان( »نِ يَعِقِب الُحسَ 

از قـرآن و از  یات متعـدديـبا استشـهاد بـه آ، شهرآشوب در مواضع مختلفىاست إبن ىگفتن

، اهـل سـنت ىخيو تار يىروا، یريات كتب مختلف تفسيش به روايگفتار خو یق مستندسازيطر

  ) 63-2/29: همان: ك.ر( .شان را اثبات نموده استيو فرزندان ا )ع( ىت امام عليافضل

  گيری از مستندات تاريخىبهره. پنج

ث و نقل حـوادث و يرباز در جعل حديه از دك، اسى از جمله امورى بودهياى و س هاى فرقهشيگرا

حوادث ، اسى خوديا سياى  ش فرقهيبه تناسب گرا، انيبرخى راو. ر داشته استيتأث، خىيع تاريوقا

ش يد گـرايـتا مؤ، اند ردهكاى تصرف  ها به گونها در آني، ردهك نشى نقليخى را به صورت گزيتار

 .ر و مـرام مخالفـان آنـان نباشـدكـبراى ف، دىييم تأك ا دستيشان باشد و  اسىيرى و مرام سكف

بافرقـۀ ، شهرآشـوبتـوان در چگـونگى مقابلـۀ إبـناين مسأله را مى، یبار )236: 1383، ىرجب(

درمـورد مبحـث كالمـى ، ان ديـدگاه اسـماعيليهيكه او پس از باسماعيليه نيز مشاهده نمود؛ چرا 
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گويى به آنان برآمده در مقام پاسخ، با توجه به حقايق تاريخى ،)ع( و جانشينى امام صادق» امامت«

فرزنـد خـود ، ن باورنـد كـه امـاميـرند و بر ايپذ مى )ع( عه را تا امام صادقياسماعيليه ائمه ش.است

، هيلياسـماع یاساس دانستن ادعـاشهرآشوب با بىإبن. رده استكوب ل را به امامت منصياسماع

خواند و بر اين حقيقـت فرامى» نص«يعنى ، آنان را به دقت در يكى از اصول اساسى آيين امامت

، ار اسـتيـا اختيـنكه امامت بـر اسـاس نـص يشان درمورد ايپس از رحلت ا )ص( امبريامت پ«كه 

 امبريـنان پيق دوست و دشمن ثابت شده است كه جانشـيز طرا، اهل نص یاختالف نمودند وبرا

، عالوه بر استفاده از بـراهين عقلـى، وی در رد نظرات آنان. نمايدپافشاری مى، »دوازده نفرند )ص(

  :خواندها را فاقد اعتبار مىگفتار آن، شود و بدين ترتيبمستندات تاريخى نيز متوسل مىبه 

مؤلـف . ل و عبـداّهللاٰ نداشـته اسـتيجـز اسـماع یفرزند )ع( ادقامام ص، ه مدعى استيلياسماع.1

دانـانى قـت بايـد بـه سـخن َنسـبياسماعيليه جهت درك حق، ن باور استيمتشابه القرآن بر ا

هفـت پسـر داشـته ) ع( امام صادق: انده گفتهك یار و ُبخاركإبن بَ ، یُعَمر، همچون إبن طباطبا

را مرجع در علم انسـاب و يشان روشن گردد؛ زيراتا اصل موضوع ب، ندينما یشتريدقت ب، است

به مخالفت او ، ديها مخالفت نماس با آنكهستند و هر )داناننسب( آنان، ن دستياز ا ىمسائل

  .شود ىداده نم ىتياهم

 یل را بـراياسـماع )ع( اندامام صـادقىكه مدع» ه خالصهيلياسماع«شهرآشوب در پاسخ به إبن. 2

ش ندانسـته و يب ىن مسأله را دروغيا، داشته و او قائم منتظر استنگه  ىمخف، یحفظ جان و

، انـدد كـردهييـل را تأين و انساب مرگ اسـماعيد یكه علما ىخيقت تارين حقيبا استناد به ا

ل يتـا بـه مـرگ اسـماع، مرد خواست ىاز س )ع( امام صادق، از نگاه او. كندىگفتار آنان را رد م

بـه ، رد ودستور داد تا پس از مـرگشكع ييرا تش یو، عباءفش و كشهادت دهند و خود بدون 

  ١.او حج بجا آورند یجا

ات يـل را در زمـان حيخبر مرگ اسماع، مشهورند» هيمبارك«ه كه به يلياز اسماع یگريگروه د. 3

پسرش محمـد را بـه عنـوان ، ل هنگام مرگيند اسماعيگو ح دانسته و مىيصح ،)ع( امام صادق

آورد و ىم یرو ىخيز به مستندات تارين بار نيسنده متشابه القرآن اينو .رده استكامام معرفى 

امـا ، ديشـكر ين حـرام شمشـيرد و در ماه حرام و در سرزمكه خروج كمحمد در م«: سدينوىم

در  یپـس از و، ليغالم اسماع كسپس ُمبار. ت همراه نشدياقدام او به اتمام نرسيد و با موفق

                                                 
 .210-2/209): د( 1413، مفيد: بنگريد به. 1
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بن عبداّهللاٰ بن عباس او را بـه قتـل  ىبن عل ىبن موس ىسيه عكنيتا ا، ردكام يوفه قكمسجد 

  ) 81-2/79: 1369، رآشوبشهإبن( ٢».ن فتنه خبر داده بوديز از اين) ع( و امام صادق١رساند

  يادآوری

وجـود ، ها نام برده شـدن پژوهش از آنيهايى را كه در ااز فرقه ىهرچند ممكن است امروزه برخ

ها و رسـوبات فكـری آنـان در ميـان انديشه، ديبايد توجه داشت كه عقا اما، خارجى نداشته باشند

رسـداز آنجـايى كـه ىبه نظر مـ. مختلف وجود دارد یهاو در كتاب ىاز افراد جوامع اسالم ىبرخ

مقابلـه  ىز چگـونگيـهـا و نشناخت آن، اندهای مذكور هم عصر با ائمه و علمای شيعه بودهفرقه

، و دينى ىهای عقيدتى و انحرافات مذهبری از لغزشيگشيبرای پ، آناندانشمندان شيعه در برابر 

  .الزم و ضروری است

  گيری نتيجه

پـس از طـرح مواضـع ، در كتاب خود» متشابه القرآن«از رهگذر اين پژوهش دريافتيم كه مؤلف 

با تكيـه بـر روش ، فكری و عقيدتى برخى از مذاهب كالمى در ذيل آيات مشكل و متشابه قرآن

قلى و اجتهادی و با استفاده از منابع مختلف تفسير به مقابله با شـبهات و انحرافـات موجـود در ع

عقل و «به دو منبع ، ىاصول اعتقادی و نقد نظرات ِفَرق كالم ىاو در بررس.باره پرداخته استاين

نشـده  ايـن مسـأله موجـب، برده؛ با اين حال ىها بهرۀ فراوانداشته و از آن یشتريتوجه ب» قرآن

و  ىتوجه بـه علـوم ادبـ، جويى از رواياتبهره«های ديگری مانند است تا وی در اين راه از شيوه

محدثان و اديبان ، استناد به حقايق تاريخى و استناد به اقوال مفسران، معناشناسى واژگان، ینحو

شهرآشـوب بـنإ.ها نيز سود جسته استالی گفتار خويش از آنغافل بماند و گاه در البه» پيشين

، ح دانسـته ونشـان دادهيرا صح» مجهول«نه » معلوم«ات قرآن از وجه يدر اين راه استدالل به آ

آن آيـات را از حالـت اِحكـام بـه ، آراء و نظرات مذاهبى كه با تكيه بر وجه مجهول آيات متشـابه

ادرسـت ن، انـدصورت تشابه درآورده و موجب ترديدافكنى در اصول عقايد و معـارف دينـى شـده

                                                 
: ١٤٠٩ى، كشـ. (در شهر كوفه بود ىو كارگزار منصور عباس ىوال، ن عبداّهللاٰ بن عباسب ىبن عل ىبن موس ىسيع.٢

٣٥٣(  

: سـدينوىمـ) ع(كـاظم ىدرمورد امام موسـ، )ع(از قول امام جعفر صادق» ةيإثبات الوص«در  یباره مسعودنيدر ا. ٣

مگـر ، شـودىمقام امامت نم ىمدع ىكس، ن پسرمين و ان ميان مفتونًا ؛ بكنه أحد إّال يو ب ىنيما بيها فيّدعيال«

  )194 -193: ١٤٢٦ی، مسعود(» .نكه دچار فتنه خواهد شديا
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كيسـانيه و ، زيديه، لهياسماع، غالت، اشاعره، مشبّهه، صفاتيه، مجبره، معتزله«، در اين ميان.است

شهرآشوب در كتاب خودبه نقد و بررسـى آرای آنـان هايى بودند كه إبنترين گروهاز مهم» خوارج

  .اهتمام ورزيد

  منابع و مĤخذ

 ميقرآن كر.  

 1نيالدنشر شهاب، قم، چاپ اول، ىرجمه محمد دشتت، )ش1383( ،)ع( ىنهج البالغه امام عل.  

 چاپ ، ميق محمد ابوالفضل ابراهيتحق، البالغهشرح نهج، )ق1404( ،ديعبدالحم، ديالحدىأبإبن

  .ق1404ىنجف ىاّهللاٰ مرعشتيكتابخانه آ، اول قم

 ىنشر أعلم: روتيب، ىاألمال، چاپ پنجم، )خ صدوقيش( ىابوجعفر محمدبن عل، ىه قميبابوإبن ،

  .ق1400

 .ق1398، نيقم انتشارات جامعه مدرس، چاپ اول، ديالتوح، )ق1398( ،ـــــــــــ.  

 قم، چاپ اول، متشابه القرآن و مختلفه: ىابوجعفر محمدبن عل، ىشهرآشوب مازندرانإبن ،

  .ق1369، داريانتشارات ب

 ىم االسالممكتبة االعال، قم، چاپ اول، س اللغةييمعجم مقا: احمدبن فارس ، فارسإبن ،

  .ق1404

 عيدارالفكر للطباعة و النشر و التوز، روتيب، چاپ سوم، لسان العرب: محمدبن مكرم، منظورإبن ،

  .ق1414، دار صادر

، روتيب، چاپ اول، ق احمد عبدالغفور عطاريتحق، الصحاح:ل بن حمادياسماع، یالجوهر

  .م1956/ق1376، نييدارالعلم للمال

 های عالمه ئله رؤيت خداوند در قرآن كريم با تأكيد بر انديشهمس«: ابراهيم، مقدمتوكلى

-115ص، 34ش، دانشگاه معارف اسالمى، قم، انديشه نوين دينى، »عاشورطباطبايى و إبن

  .ش1392، 132

 ش1383انصاريان، قم، حيات فكری و سياسى امامان شيعه: رسول، جعفريان.  

 ق1409 ،)ع( تيمؤسسة آل الب، قم ،چاپ اول، عةيوسائل الش: محمدبن حسن، ىحّرعامل.  

 متشابهات قرآن و تفسير صحيح آن از « :اكبرسيد على، نتاجمحمدصادق و ربيع، حيدری

، 14ش، قم دانشگاه معارف اسالمى، مطالعات تفسيری، »شهرآشوب مازندرانىديدگاه إبن

  .ش1392، 50-31ص

 ش1382، 81ش، ينه پژوهشآيمجله ، »شهرآشوبنگاهى به تفسير إبن«: على نقى، خداياری.  
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 دارالغرب اإلسالمى، بيروت، چاپ اول، تاريخ بغداد، ابوبكر احمدبن على: خطيب بغدادی ،

  .ق1422

 ش1383، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، قم، چاپ اول، روش تفسير قرآن: محمود، رجبى.  

 جاپ ، یق صفوان عدنان داوديتحق، مفردات ألفاظ القرآن: ن بن محمديحس، ىراغب اصفهان

  .ق1412، دارالعلم، روتيب، اول

 انتشارات ، تهران، چاپ ششم، جواهر كالم ىترجمه عل، خ تمدن اسالميتار: ىجرج، دانيز

  .ش1369، ريركبيام

 ق1414دارالمعرفه، روتيب، الملل و النحل:ميالفتح محمدبن عبدالكرابى، ىشهرستان.  

 ىف الرضيدار الشر، قم، چاپ اول، ءايه األنبيتنز: ) ىد مرتضيس( نيبن حس ىعل، یعلم الهد ،

  .ش1377

 انتشارات : قم، چاپ اول، نيرة المتعظين و بصيروضة الواعظ: محمدبن احمد، یشابوريفتال ن

  .ش1375، ىرض

 ناىب، جاىب، ىر عرفانيتفس ىشناسانيدر جر ىپژوهش: ) تاىب( محسن، پورقاسم.  

  ّق1409، ؤسسة نشر دانشگاه مشهدم، مشهد، چاپ اول، ىرجال الكش: محمدبن عمر، ىكش.  

 ق1407، ةيدارالكتب اإلسالم، تهران، چاپ چهارم، ىاصول كاف: عقوبيمحمدبن ، ىنيكل.  

 ىدمحمدتقيترجمه دكتر س، چاپ چهاردهم، خير تاريع در مسيتش: نيدحسيس، یمحمدجعفر 

  .ش1386، ىدفتر نشر فرهنگ اسالم، قم، ىاللهتيآ

 تهران، چاپ ششم، اسالم تا قرن چهارم یهاو فرقهعه يخ شيتار: محمد جواد، مشكور ،

  .ش1379، ىانتشارات اشراق

 ش1375جلد چهاردهم، انتشارات صدرا، تهران، مجموعه آثار:ىمرتض، یمطهر.  

 ىمؤسسة النشر االسالم، قم، چاپ دوم، علوم القرآن ىد فيالتمه: یمحمدهاد، معرفت ،

  .ق1415

 ة للعلوم يالجامعة الرضو، مشهد، چاپ اول، بيوبه القشث ىر و المفسرون فيالتفس، ـــــــــــ

  .1418، هياالسالم

 ش1379، ديمؤسسه فرهنگى التمه، قم، چاپ اول، ر و مفسرانيتفس ،ـــــــــــ.  

 1390، ديمؤسسه فرهنگى التمه، قم ،چاپ دوازدهم، علوم قرآنى، ـــــــــــ .  

 قم، چاپ دوم، ىن درگاهيق حسيتحق، هيح اعتقادات االماميتصح: محمدبن محمد، ديمف :

  .ق1414، ديخ مفيكنگره ش

 ق الف1413، ديخ مفيكنگره ش، قم، چاپ اول ،)ع( نيرالمؤمنيل اميتفض، ـــــــــــ.  
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 ديخ مفيكنگره ش، قم، چاپ اول، ىفيرشريم ىق عليتحق، الفصول المختاره ،ـــــــــــ ،

  .ق ب1413

 ق 1413، عيد للطباعه و النشر و التوزيدارالمف، روتيب، چاپ دوم، أوائل المقاالت ،ـــــــــــ

  .ج

 ديخ مفيكنگره ش، قم، چاپ اول، معرفة حجج اّهللاٰ على العباد ىاإلرشاد ف ،ـــــــــــ ،

  .ق د1413

 ق1426، انيانصار، قم، چاپ سوم، هياثبات الوص: نيبن حس ىعل، یمسعود.  

 مطالعات اسالمىفصلنامه ، مشهد، »ىافضليت امام از ديدگاه فرق كالم«: رضاعلى، زادهنجف ،

  .ش 1389، 2/84ش


