
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  دکتر علی معموري

  گرایی اسالمی در اندیشه شیعه اصولیهوحدت
 الگویی از جریان اعتدالی شیعه با تکیه بر کتاب النقض عبدالجلیل قزوینی رازي
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  مقدمه

  :وندش بنديطبقه مرحله سه در توانندمی شان،شکوفایی و پیدایش تاریخی سیر در ابراهیمی، ادیان

  شود؛می شامل موسی حضرت از پیش تا را... و ابراهیم نوح، آدم، حضرت پیامبري که خانوادگی، هاينبوت. 1

  گیرد؛می بر در را اسرائیل بنی پیامبران که قومی هاينبوت. 2

  )1(.رسیدند آن سرحد به عربی، و اسرائیلی قومیت از گذر با اسالم، و مسیحیت که جهانی، هاينبوت. 3

 زمینه نژادي، و قومی صرفا نه و جهانی، و انسانی هايجاذبه از برخورداري و بسیار پذیريتنوع با اسالم دین

 از متعددي موارد به آرنولد توماس که گونههمان دارد؛ خویش پیروان میان در گراییهم ایجاد براي مناسبی

 هايتفرقه و تقسیمات شاهد طبیعی، طوربه نیز دین این هرچند بنابراین،) 2.(است کرده توجه هاجاذبه این

  .است کرده حفظ خویش در را گراییهم عناصر همواره است، بوده بسیار

  :دارد قرار بزرگ خطر دو برابر در امروزه اسالمی، وحدت

 برابر در ـ قومی یا جهانی وحدتی ایجاد مسیر در اسالمی، جوامع در که الئیک، و سکوالر رویکردهاي. 1

 غمربه اسالم، جهان گسترده قلمرو درسازيجهانی تمایالت و گراملی احزاب. دارندبرمی گام ـ اسالم وحدت

 به یاسالم وحدت بازسازي و ایجاد برابر در بزرگی مانع و داشته توجهی قابل رونق هنوز بسیار، خیز و افت

  .روندمی شمار

 افراطی هايگرایش در آن روشن نمود هکمذهبی،و ايطایفه وحدتب اسالمی وحدت فروکاهنده رویکردهاي. 2

  .خوردمی چشم به شیعی عوام برخی و شیعی بسته جوامع در ريگشیعی غلو و سنت،لاه میان در گريسلفی

  :است شناسایی قابل اسالم جهان تاریخ در گرایانهوحدت هايجریان از مختلف گونه سه میان، این در

  وحدت مقوله به سیاسی و تاکتیکی نگاه

 حدتو مقوله به اجتماعی هايبحران یا خارجی دشمنان با رویارویی هنگام به معموالً سیاستمداران و حاکمان

 به زهرگ و یابدمی استمرار سازد، برآورده را آن دارانداعیه منافع که زمانی تا تنها وحدت این. اندیشیدندمی

) 3(سلجوقیان، گرایانهوحدت هايسیاست. نمایدنمی رخ فرهنگی و اجتماعی اصیل جریان یک صورت

 روشنی هاينمونه... و) 5(افشار نادرشاه تقریب دعوت) 4(عثمانی، عبدالمجید سپس و سلیم سلطان هايتالش

  .هستند هاگراییهم قبیل این از

  کالمی هايپایه بر مبتنی و عقیدتی رویکرد

 لعوام البته. گیردمی قرار توجه مورد مختلف مذاهب فرهنگی هايحوزه و علمی مجامع سوي از رویکرد این

 اسالمی، مختلف هايدوره در و نیست تأثیربی رویکرد این تقویت و گیريشکل در نیز سیاسی و اجتماعی
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 تالش با یمرتض سید. هستند رویکرد این نمایندگان گرایانه،عقل بیشتر رویکرد با و طلباصالح هايجریان

 تألیف در نوشتار این نظر مورد شخصیت ،)6(پنجم مذهب عنوان به جعفري مذهب شناساندن رسمیت به براي

 از بارزي هاينمونه جدید، دوره در) 8(شلتوت محمود شیخ و) 7( اسدآبادي الدینجمال سید و نقض، کتاب

  .هستند جریان این

  مذهب و دین به عرفانی بینش

 رد ادیان، گاه حتی و مذاهب، فقهی و عقیدتی اختالفات از کردن نظرصرف با مسلمان عارفان از بسیاري

 این. اندرفتهگ نشانه سیر این در را وحدت ايگونه و اندبرداشته گام دینی تکثرگرایی نوعی به اعتقاد مسیر

   :عربی ابن معروف شعر

  لرُهبـَــــانِ ودیرٌ لغـــــزالنٍ فـمرعى...      صـورةٍ کلَ قابالً قلـبی صار لقد

وکعـــبۀُ ألوثــانٍ وبیت طـائـــف        ...تـوراةٍ وألـواح قــــــرآن ومصـحف  

  )9( وإیـمانی دیـنی فالحبّ ، کـائـبهر...       توجـهـت أنّى الحــــبِ بدینِ أدیـنُ

  .هستند بینش این از روشنی هاينمونه مولوي، اشعار در) 10( »اُزوم و عنب و انگور« معروف داستان و

. وردخمی چشم به شیعه امامان سیره در اسالمی، وحدت تقویت و حفظ از فراوانی هاينمونه تشیع، حوزه در

 میتحک جریان به دادن تن و شورا، و سقیفه جریان در خالفت حق از السالمعلیه علی امام کردن نظر صرف

 حق را آن که خالفت، منصب از السالمعلیه حسن امام گیريکناره خویش؛ موضع حقانیت به اعتقاد رغمبه

 عوتد را آن اساسی شعارهاي که السالمعلیه حسین امام محورانهاسالم مبارزه دید؛می خویش عرفی و شرعی

 رد بعدي امامان دخالت عدم بود؛ تهی گراییفرقه و مذهب آثار از و دادمی تشکیل دین اساسی هايآموزه به

 که یعی،ش کلیت حفظ عین در مسلمانان جماعت در شیعیان اندماج در آنان تأکید و سیاسی هايبنديجناح

 تأییدي همگی... و است یافته نمود قرآن قرائت عرصه در) 11( »الناس یقرأ کما اقرؤوا« همچون عباراتی در

 گرایانهدتوح دیدگاه معرفی درصدد مسئله، کالمی هايجنبه از نظرصرف با بحث، این در. باشندمی ادعا این بر

 ایم؛برآمده جریان این بارز هايشخصیت از رازي، قزوینی عبدالجلیل نقض کتاب بر تأکید با اصولیه، شیعه

 در و نیافت شیعیان علمی هايحوزه در چندانی استمرار بعد، هايسده در مختلفی عوامل اثر در که جریانی

 فی واصبالن مثالب بعض ارزشمند کتاب. خوردنمی چشم به آن با چندانی آشنایی شیعیان میان در نتیجه،

 حدیث، رق،ف کالم، تاریخ، ادبیات، از بهاگران ايگنجینه نقض کتاب به معروف الروافض، فضائح بعض نقض

 المؤمنین مجالس در آن از هاییگزارش تنها که است ایران مذهبی سیاسی جغرافیاي و رجال انساب،

 الاقب مرحوم و قزوینی مرحوم تالش با آن از اينسخه که آن تا بود؛ دسترس در شوشتري نورالدینسید

 حتصحی و آمد دست به آن از دیگري هاينسخه اُرموي، محدث فرسايطاقت زحمات با و شد یافت آشتیانی
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 بر ديارزشمن هايتکمله و توضیحات کتاب، این بر خویش تعلیقات جلد دو در وي همچنین. گشت منقّح و

  .است افزوده آن مباحث

 کتابی که افتاد نقل ما به 556 ربیع ماه در: «است بوده قرار این از آن، نویسنده تقریر به کتاب، تألیف داستان

 آن از تینسخ مخلص دوستی... خوانند تشنیع طریق بر محافل در و »الروافض فضائح بعض« اندآورده هم به

 مطالعه او و ردب است، شیعه رئیس که حسینی، الدینشمس بن علی الدینجمال کبیر رئیس سید امیر به را

 پوشیده من از و فرستاد طایفه، پیر و مفتی حسینی، اوحدالدین ترم،مه برادرِ پیش و تمام استقصاي به کرد

 خود و نسخه، آن طالب من که شد دراز مدتی. کنم تعجیلی آن نقض و جواب در مبادا که آن خوف از داشتند؛

 عجبت و استبعاد و اندنموده آن اوراق تفحص تمام، استقصاي به طایفه، هر علماي از گروهی که ندانستم

 معتاد ،کتب در بهتان، و زور و لعن و شتم و نباشد پوشیده فضال و علما بر مذاهب فروع و اصول که اندنموده

 کرده هاصولی امامیه متقدمان به اشاراتی و حواالتی مؤلف آن، اثناي در و. الزام و دلیلبی است نبوده معهود و

 رد ایشان از و آن از تبرا و نفی و آرائهم، اختالف علی است حشویه و اخباریه و غالة مذهب آن از بهري که

 رده،ک نسخت سه و نبوه کسی مذهب که تمویه، و وضع خود بعض و است ظاهر اثناعشریه اصولیان کتب

 قلن آن از نسخی و خواندمی الناسعوام بر خفیه در و داردمی مصنف دیگري و معروف امیرك خزانه به یکی

 و وانانخ پايآلت و الناسعوام تهییج سبب مگر نکنند مقام بدان منصف علماي هرگز که قزوین، به کرده

  )12.(»فتانان آویزدست

 560حدود(ششم قرن نیمه در را خود کتاب و زیستهمی سلجوقیان حکومت پایانی دوره در نقض کتاب مؤلف

 همچون شیعه، بزرگ علماي و نویسانفهرست نویسان،سیره بیشتر سوي از او. است نگاشته) .ق.ه

 مجلسی العلماء، ریاض در افندي المؤمنین، مجالس در شوشتري نوراللّه قاضی الفهرست، در رازي الدینبمنتج

  )13(.استهدش تجلیلو توثیقالشیعه،اعیان در عاملی امین محسنسید و الذریعه در تهرانی محققبحاراالنوار، در

 هجوم. است بوده اسالم جهان غرب و شرق از متعددي هايتهاجم شاهد اسالمی جامعه او، حیات دوره در

 به ت،خالف نهاد. بود ربوده اسالم جامعه از را آرامش و ثبات شرق، از ترکان پیاپی حمالت و غرب از صلیبیان

 تگاهدس سه خالفت، از سلطنت تفکیک از غیر و فروپاشیده عمالً مسلمانان، سیاسی وحدت نماد عنوان

 سوي زا. داشتند حضور اسالم جهان گستره در) اندلس امویان و مصر فاطمیان بغداد، عباسیان( گريخلیفه

 حنهص به را کشور این ایران، شهرهاي مذهبی هايبنديجبهه و فروپاشیده هم از اسالمی ـ ایرانی قوم دیگر،

 مذهبی خشونت سیاست البته که بود کرده تبدیل اجتماعی و سیاسی فرهنگی، مذهبی، شدید کشاکش

 شیعیان، یاراخت در ورامین و سبزوار نیشابور، ساري، کرج، کاشان، قم،. نبود تأثیربی وضعیت این در غزنویان،

  )14.(داشت قرار سنت اهل اختیار در خوزستان و گلپایگان همدان، اصفهان، قزوین، و
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 چنین در) 15.(است داده خبر ایران شهرهاي در فرق، و مذاهب تشتت و تعدد از التقاسیم احسن در نیز مقدس

 رفع به یازن احساس طبیعی طوربه شیعیان، و سنت اهل میان دیرین آمیزخشونت روابط به توجه با و فضایی

 یاستس اقتضاي به مذهبی، تعصب رغمبه سلجوقیان اساس، همین بر. آوردمی پدید عقال میان در را تخاصم

 راییگهم نوعی ایجاد به آنان تمایل بر تاریخی شواهدي و بودند ناخشنود روند این استمرار از داري،حکومت

 خویش، سالهسی وزارت دوره در طوسی، الملکنظام خواجه نقش میان، این در البته که دارد وجود اسالمی

  .است بوده مؤثر بسیار

 با شدید مبارزه سنت،اهل فراگیر مذاهب از آنان پشتیبانی و حمایت و سلجوقیان نفوذ تحت گسترده قلمرو

 اشتند نظر زیر براي »برید« نام به واحد رسانیاطالع سازمان تأسیس اسماعیلیان، چون طاغی، هاياقلیت

 مختلف قاطن در را اسالمی تفکر از خاصی نوع که نظامیه، ايزنجیره مدارس تأسیس نیز و کشور امور مستقیم

 نقش میان، این در) 16.(بود آورده فراهم را گراییوحدت اصلی هايزمینه کردند،می ترویج اسالم جهان

 هايپایه رب مبتنی و هاگروه مستقل هویت حفظ با منطقی، گراییهم نوعی ایجاد در اصولیه، شیعه هايدیدگاه

  .دهدمی نشان پیش از بیش را خود اهمیت فرهنگی،

 ورهد در شیعه، که دهدمی نشان تاریخی شواهد دیگر کنار در نقض کتاب در رازي، عبدالجلیل هايگزارش

 هايهعرص در و بوده برخوردار خوبی نسبتا اقتدار و عزت از سلجوقیان، حکومت نخست دوره خالف بر مذکور،

 شاه،ملک سلطان دختر سلقم، خاتون ازدواج. است کردهمی فعالیت جدي طوربه تبلیغ، و علم سیاست، مختلف

 شهر در یعهش بزرگ عالم قمی، مرتضی سید پسر با الملکنظامخواجه دختر ازدواج نیز و شیعی علی اسفهبد با

 دوره بر تأسف و زمان از او نالیدن کنار در) 18(الروافض، فضائح بعض مؤلف گمنامی همچنین و) 17(ري،

  .است امر این بر هایینشانه ،) 19(عباسی و اموي خالفت اقتدار

 کنار در) 20(سلجوقیان، حکومت آغاز و غزنویان عصر در ویژه به پیشین، هايدوره در شیعیان بد وضعیت

 جریان تتقوی به را شیعه گرایانعقل اجتماعی، عمیق شکاف نوعی ایجاد و قومی هاينزاع و اختالفات تشدید

 گذشته، هب فراگیر انتساب به مذهبی هايگروه شدید نیاز احساس موج با اياندازه تا و فراخواند شیعه اعتدالی

 مراحل از گذار از پس دوره، این در شیعیان. بود ساخته همراه جماعت، و سنت اهل کنفدراسیون قالب در

 حد ترینباال که معتزله ـ شیعه ائتالف فروپاشی نتیجه، در و اعتزال جریان افول پی در و تاریخی مختلف

 برابر در دترينیرومن و ترگسترده جبهه تشکیل دنبال به گویا بود، شاهد دیلمیان دوره در را خویش شکوفایی

 ويس از و بودند اسالمی معتدل فرق عموم با گراییهم اندیشه در سویک از آنان رو،این از. بودند مخالفان

 اوینیعن اساس، همین بر. زنند کنار سنتاهل و خویش میان در را افراطی هايگرایش کردندمی تالش دیگر،

 اعتقادات تصحیح در مفید شیخ مانند شیعه، متقدمان آثار در بیش و کم که ـ غالت و حشویه همچون
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 رفتمی کار به ،)23(الفقیه الیحضر من در صدوق شیخ و) 22(رسائل مجموعه در سیدمرتضی) 21(االمامیۀ،

 اصبی،ن و نصب اصطالح برابر در آنها دادن قرار با وي و است گرفته قرار نقض کتاب مؤلف ویژه توجه مورد ـ

 انمی که اسالم، مبانی و اصول به خاص توجه با وي. آیدمی بر جا،یک طوربه دو، هر سرکوب و دفع صدددر

 جبهه ه،زیدی و شافعیان حنفیان، معتزلیان، کنار در کندمی تالش است، مشترك اسالمی فرق از بسیاري

) 24.(ردآو پدید عداوت و بیت اهل و حشویه و مجبره عام عنوان تحت حنبلیان، و اشعریان برابر در قدرتمندي

 در اينمونه هب. شودمی دنبال هدف همین با بیت، اهل دوستی و انبیا تنزیه جبر، نفی توحید، عدل، بر تأکید

  :کنید توجه نقض کتاب خطبه از باره،این

 دبا الل و است نظر تکلیف بقاي او معرفت در مؤثر که باد الوجودي واجب حضرت نثار... محامد جوهر هر«

 همتت غبار آنکه از منزه... متعال ملک آن. است خبر و تعلیم و تقلید معرفت، آن موجب: گفت که مدبر آن

... ـ دعهالمبت تظن عما تقدس و المجبره تقوله عما تعالی ـ بیاالید او کمال جمال معطلی، و مشبهی و جبري

 طاهرات رحاما و طیبین اصالب از. بشستند تا بشکافتند او پاك سینه که است مجبران مذهب که چنان حاشا

 اصحاب و ازواج و احباب و برگزیدگان و پاکان و محمد آل بر سما و زمین اهل از ثنا و آفرین... آمد جهان به

  .»ملک سبح و فلک دار ما باد او

 مذهب این نسبی رواج و) 25(حنفی مذهب از سلجوقیان پیروي به توجه با زمینه، همین در عبدالجلیل شیخ

 اعتقادي مذهب به وفادار گروه دو به را مذهب این پیروان کندمی تالش وي، سکونت محل ،)26(ري شهر در

 خویش بههج تقویت به مخالف، جبهه تضعیف از غیر نتیجه، در و کرده تقسیم کارخیانت گروه و ابوحنیفه

 دسته آن به نقض، کتاب اصطالح در ،)27(»خیانتبی محض حنفیان« و »اعتقاد نیکو حنفیان« تعبیر. بپردازد

 عتقاديا مذهب که دانیممی. ماندند ابوحنیفه پیرو فقه، همچون نیز اعتقادات در که شودمی اطالق حنفیان از

. است ودهب نزدیک شیعه آنان، ضمن در و توحید و عدل اهل دیدگاه به عقالنی، هايپایه بر ابتنا با ابوحنیفه،

 فیانحن آنان، برابر در. بودند متمرکز خراسان و عجم عراق منطقه در بیشتر و ایران در حنفیان، از گروه این

 و ومتحک به شدن نزدیک در ـ ابویوسف ویژه، به و ـ ابوحنیفه شاگردان از برخی هايسیاست اثر در عراق،

 پیروي هب و کشیدند دست ابوحنیفه اعتقادي مذهب از جماعت، و سنت اهل رایج و رسمی دیدگاه به پیوستن

 مغول ملهح جمله از گوناگونی، عوامل اثر در نخست، گروه حنفیان متأسفانه. کردند بسنده وي فقهی مذهب از

 ابکت محترم مصحح رو،همین از. نیست دست در آنان از خبري امروزه و رفتند میان از تدریج به ایران، به

  )28.(است نیافته دست مزبور اصطالح معناي به نقض،

 اصولی احجن دو به شیعه تقسیم. هستیم شیعه فرهنگ در جدید، اصطالح دو گیريشکل شاهد مزبور، دوره در

 استمرار را اصولیه شیعه عبدالجلیل، شیخ) 29.(است گرفته صورت نقض کتاب در بارنخستین گویا اخباري، و
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 از و) 30(داندیم رازي، ابوالفتح و طبرسی طوسی، شیخ مرتضی، سید مفید، شیخ جمله از پیشین، گرایانعقل

 و ةغال و حشویه عنوان تحت ـ کتاب سرتاسر در اعتقاداتشان گزارش از حدس قابل ولی ـ گمنام جماعتی

 روشنی، به وي، نظر مورد تفکر هايشاخص) 31.(اندشده نابود و مضمحل او دوره در که کندمی یاد اخباریان

 طوربه که عهشی فقهی کتاب نخستین المبسوط، سنت، اهل فقهی پذیرش مورد حدیثی کتاب البالغه،نهج در

 از یريتفاس البیان،مجمع و التبیان و پردازدمی نیز سنت اهل فقهی مذاهب هايدیدگاه بررسی به گسترده

 در اطانهمحت عملی تالش با البته و باشندمی رایج تفسیري هايدیدگاه و آرا همه جامع که البیان جامع سنخ

 یبررس به نوشتار، این پایانی بخش در. شودمی مشاهده همراهند، خویش نظر مورد مذهبی دیدگاه اثبات

 گرایانهوحدت دیدگاه هايشاخصه ترینمهم اینجا در اما پرداخت؛ خواهیم اصولیه شیعه مکتب بیشتر

  :کنیممی بیان نقض کتاب عبارات از هایینمونه ذکر با را رازي عبدالجلیل

  مذهبی خشونت از پرهیز و نهی. الف

 و اهله تعرف الحق اعرف« زیرا دارد؛می حذر بر مذهبی خشونت هرگونه از را خود خصم عبدالجلیل شیخ

 تاس بیزار سخت مذهبی، هايتهمت القاي و تفسیق و تکفیر اتهام از او ضمن، در). 32(»نباشد جنگ جواب

  :شماردمی علم اهل نیکوي سنت خالف بر بدعتی را آن و

 و ترعالم و ترفاضل مصنف این از سنت، اصحاب همه در هذاالیوم الی ابوبکر خالفت عهد از پنداري«

 که نمایدمی راف پس. نهد نام الروافض فضائح بعض را آن و بسازد کتابی که است نبوده ترمشفق و ترمتعصب

 جمع الس پانصد از بعد بهتان و دروغ و تشنیع چندین تا است متأخران و متقدمان همه از ترفاضل و ترعالم او

  )33.(»نهد تهمت و خواند ملحد را مسلمانان و کند

 تركمش اصول براساس مذهبی تکثرگرایی نوعی پذیرش و اسالمی مذاهب دیگر با مشترك جبهه ایجاد. ب

  )السالمعلیهم( بیتاهل دوستی و توحید و عدل

 سیک مگر ندارد، دوست و بشنوند و نباشد جاحد و منکر را رسول آل مدح و منقبت مسلمان، هیچ بحمداللّه«

 مذاهب آمیزمسالمت زیستیهم معناي به تکثرگرایی نوعی به اساس، همین بر او. »باشد انتقالی و مجبر که

 و شد مسلمان جهودي که آیدمی حکایت در که است چنان معروف، به امر درین مثالش: «.. رسدمی اسالمی

 مقالت و مذهب که است بندانسته و... بازدهی مسلمان به راه: گفتمی و گذشتمی بازار در ساعت در هم

 به قاعب همه بر که اندکرده مشابهت آفتاب با را راعی و باشد رعیت و راعی پادشاه، و است مختلف اسالمیان

 از موافق و شقی از تقی و مبطل از محق آید پدید قیامت به و شود ظاهر حجت به دنیا به بد و نیک

  )34.(»منافق



8 |   اصولیه شیعه اندیشه در اسالمی گراییوحدت  

 لاصو به اعتقاد شرط به قیامت، در اسالمی مختلف مذاهب بزرگان و پیروان نجات اصل به وي همچنین

 براي آن، از یرغ و داشته اعتقاد تعطیل و تشبیه و جبر از پرهیز و بیتاهل دوستی و تنزیه و توحید و عدل کلی

  :کندمی تالش آن ذیل در بیشتري مصادیق گنجاندن و شیعه مفهوم گسترش

 ببس به کشت منصور را او که است معلوم را او اصحاب فضالي... ـ عنه اللّهرضی ـ کوفی بوحنیفه امام«

 انس و عبداللّه جابر چون است؛ دیده را صحابی چند و است تابعین بزرگان از... رسول آل پیروي و دوستی

 به و است بوده مذهب عدلی و موحد و کندالسالم)  ام(علیه صادق جعفر و محمدباقر از روایت همه و... مالک

 و المطلبی ادریس بن محمد شافعی حدیث و. باشد خداي جوار و رحمت با و... است کرده توال مصطفی آل

 او که تاس چنین شیعت الرجال اسامی کتاب در و ـ السالمعلیه ـ بود مصطفی آل پیرو و دوستدار و خویش

 خالفت رتقری... کردند خالف شافعی و بوحنیفه مذهب در مردم که است آمده پدید ابیات و اشعار و بوده شیعی

  )35.(»کرد شیعی بومسلم ولدالعباس،

 و شبیهت و جبر بر نه است منزل عدل و توحید اثبات بر قرآن که باشند مذهب عدلی بیشتر قرائت، ائمه و«

 و حجازي از باقیان و حمزه و کسایی و است عاصم بودند، مذهب شیعی شبههبی که جماعتی اما. تعطیل

 نیافته هنوز مجبري مذهب روزگار، آن در که مشبهی، نه و اندبوده مجبر نه بودند؛ مذهبعدلی همه شامی،

 اندگفته صالح سلف مذهب و اندبوده مذهبعدلی همه موعظت، اهل و اشارت اهل و عباد و زهاد اما و. بودند

 و جنید و شبلی بوبکر شیخ و بصري حسن و عطا واصل و عبید و عمر چون اند؛کرده تبرا تشبیه و جبر از و

 و عدلی که آن بهر از دارند نیکو ظن جماعت، این در شیعه و. بوالخیر بوسعید و بسطامی، بایزید روزگار، شیخ

 شیعی مداحخلیل لغت، ائمه از و... عمار منصور مذهبشیعی بالشبهه که طایفه، آن از جماعتی و اندبوده معتقد

 کتاب رد طوسی بوجعفر شیخ و... جنی عثمان و سیبویه و المنطقاصالح صاحب السکیت،ابن و است بوده

 هاللّرحمۀ ـ الرشید هارون زن زبیده... اصحابنا من الشافعی ادریس محمدبن کان و: است آورده اسماءالرجال

 شیعی یطوس فردوسی... بود، مأمون وزیر که ذوالریاستین، سهل بنفضل... است بوده معتقد و شیعه ـ علیها

  )36...».(غزنوي نسایی خواجه و... نیست خالفی خود کسایی در و... است بوده

 روایات و بزرگ مجموعه دادن نشان اسالمی، مذاهب تقریب براي رازي عبدالجلیل هايتالش دیگر از

 از باشد، ارک در نیز اختالفی اگر و است کرده برقرار تفاهم براي را مناسبی زمینه که است، آنها میان مشترك

  :است پذیرفتنی نیز آن که است روایات تأویل نظر

 شافعی و بوحنیفه اصحاب از بسیاري روایات، آن در اال و کنند روایت خود ائمه از شیعه که نباشد خبر هیچ«

 لفظ در نه دباش خبر تأویل در بهري، در باشد خالفی اگر. معانی بیشتر در و الفاظ آن در باشند موافق را ایشان

  )37.(»نکند احتمال شویم، مشغول علیهاست متفق که اخبار بدان اگر و
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 تاس اسالمی مذاهب میان فرهنگی وحدت ایجاد عوامل ترینمهم از سنی و شیعه مشترك روایات آوريجمع

 توسط که آن از مختصري بخش جز است؛ نگرفته قرار امر این اندرکاراندست توجه مورد چندان متأسفانه که

 را آن سالمیا تبلیغات سازمان المللبین روابط و شده تهیه عاملی مرتضی سفارش به و قانصوه محمود شیخ

  .است کرده منتشر

  آنان به گفتن ناسزا و لعن از پرهیز و خلفا و صحابه به احترام. ج

 و رینالمهاج من االولون السابقون و انصار و مهاجر از اند؛دین بزرگان نیست، انکاري آن بر خلفا بر ثنا اما«

 مواضع در که صحابه، شتم و بولؤلؤ ترحم اما و) 38...(ـ عنهم اللّهرضی ـ باحسان اتبعوهم الذین و االنصار

 مذهب مایهسر... نادرست نقلی و برهانبی حالتی و است حجتبی دعوي است، کرده یاد تشنیع به کتاب این

 ناقل کدام به تحوال این که دانمنمی... ایشان از تبرا و صالح سلف بر بهتان: نیست چیز دو از بیشتر رافضیان،

  )39...».(است کتاب کدام به اشارت این و است

 ت،اس دشمن رسول زنان و صالح سلف و رسول صحابه با شیعه که اتهام این پاسخ در دیگر، جاي در وي

 و ستا شیعه مذهب این که برد گمان بشنود، یا بخواند فصل این که عامی و تازي و ترك هر« :نویسدمی

 ايیغال یا ايحشوي یا اخباري اگر و است اصولی تان امامی مذهب نه وجه، برین که است عالم تعالی خداي

 که نیست شبهت ماا... . باشد نامسلمانی و امانتیبی غایت بستن اصولیه بر افتد، نادرست نقلی و بگوید چیزي

 و عمر از نحس و ابوبکر از است بهتر علی: گویند. گوید اندازه به جماعت این از یک هر مرتبت اصولیه شیعه

 بکرابو امامت و شافعی از کاظم و ابوحنیفه از صادق و حفصه از خدیجه و عایشه از فاطمه و عثمان از حسین

 ینا که دانند عاقالن و خدا، فعل از دانند نص اوالدش و السالمعلیه علی امامت و گویند خلق اختیار عمر و

 بر سته حوالتی اینخالف بر اگر و تابعین و صحابه گفتن بد و دشنام نه و است عمر و بوبکر دشمنی نه

  )40.(»اصولیان بر نه است؛ غالت و حشویه

 شیعی عموض خلفا و صحابه به احترام رغمبه عبدالجلیل آید،می بر سخن این پایانی بخش از که گونههمان

 ،صحابه حق در شیعت مذهب: «پذیردنمی را آنان خالفت مشروعیت و کندمی حفظ کامل طوربه را خویش

 امامت ستحقاقا را بوبکر غیر و بوبکر السالمعلیه علی امیرالمؤمنین وجود با که است آن نیست؛ شرك و کفر

 پردازدمی عایشه تنزیه عنوان تحت کتابی تألیف به تفکر، طرز این با وي) 41.(»موجبه شرایط فقد به نیست

) 42(افندي، عبداللّه میرزا نظر خالف بر اما است، بوده قرآن در عایشه از قذف اتهام رفع درباره احتماالً که

 در چنینهم و کتاب خطبه در بلکه پردازد،نمی عایشه از قذف اتهام رفع به تنها رازي عبدالجلیل شیخ هرچند

. ستایدمی را او 519 صفحه در و فرستدمی درود وسلمآلهوعلیهاهللاصلی پیامبر زنان زمره در وي بر 296 صفحه

 انعتمم جریان در را او و شماردمی واجب السالمعلیه علی با مخالفت ماجراي در عایشه بر را توبه حال، این با
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 که آن جالب) 43.(دهدمی قرار مذمت مورد وسلمآلهوعلیهاهللاصلی پیغمبر کنار السالمعلیه حسن امام دفن از

  :آورد وارد آن بر اعتراضی یا نقدي آنکه بی کند؛می نقل شیعه بزرگان از یکی از خلفا مدح در شعري وي

 دمتخ حق الملکنظام با حسن خواجه این و... بود حسن خواجه پسر سرهقدس دوریستی بوتراب خواجه اما و«

 باشد هاقصیده که را آن باشد موسوم چون لعانی و شتامی به و گفته مدح او حق در و داشته الفت و صحبت و

  :کبار صحابه فضایل در

  اللعنا من القاه و بري منه    فانا خنی ابابکر فیک قال من

  امتحمنا ما کل فی به والمستعان    صاحبه و ثانیه و النبی صهر

  مؤتمنا اللّه لرسول صاحبا و  معتمدا الدین الهل شیخا کان قد

  دفنا موضع فی هما الغارثم فی    اصطحبا و حیان هما و معا کانا

  بزنا اتی من علی عثمان والقرم    قذعا الهدي لفاروق یقول من ام

  سنی النجومه اعالم تبهر کالشمس    ماثره فی علی لمعی واال

  حسنا المجتبی و ابنه الحسین حتی  بهم اري من اوصی و علیهم اثنی

  )44(حسنا تري ان لی الجزاءفقل یوم    به االله القی الذي دینی هذاك

 کرده محبت اظهار بیتاهل دشمنان به گاهی که آیدمی خشم به مخالفان عادت این از تنها عبدالجلیل شیخ

 عهد در رانکاف دیار و گبرکان دیار فتح که است گفته آنچه« :کنندمی اجتناب بیتاهل فضایل ذکر از یا و

 و اندهکرد جهاد که نیاکان و مبارزان اسامی ذکر از اما نیست؛ انکار قول این بر و است چنین بود، خطاب عمر

 و االسالم عن اللّه جزاهم ـ است بوده و است همچنین است، آمده بر ایشان تیغ و دست به هافتح و غزوات

 مغیره، یدول پسر خالد، اما... است نکرده یاد را امیرالمؤمنین ايخارجی ايناصبی غایت از و...  ـ خیرا المسلمین

 است، ویهمعا مشیر حبیلشر و است بریده علی حسین سر که است عمر پدر سعد و است مصطفی دشمن که

 او آل و یعل به چون نوبت اما و کردن یاد نیکی به ایشان نام شناسد فریضه خواجه و علی حسن کشتن در

 معلوم همه اسالم آثار و بالد هايفتح و عمر منقبت و فضل حدیث و« )45.(»نکند رها مادرآورش بغض رسد،

 صحابه فضل در فصلی کتاب این در که نیست ممکن را مصنف این اما اند؛نکرده انکار را آن شیعه و است

  )46.(»مرتضی علی آن از منقصتی بیباشد؛ بگفته

  شیعه برانگیزاختالف معتقدات و روایات توجیه یا نقد. د

 پردازدیم شیعه فقهی احکام و معتقدات و روایات از برخی نقد به خصم، اتهام از دفاع مقام در عبدالجلیل شیخ

 روایات. است مردود اصولیه شیعه نظر از آنها درستی و اعتبار یا و است محض دروغ شیعه به آنها اسناد یا که

 پیامبر هراس دلیل به مکه، از هجرت هنگام به وسلمآلهوعلیهاهللاصلی پیامبر با ابوبکر همراهی
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 پیامبر ترور ماجراي در صحابه از برخی و ابوبکر عمر، مشارکت وي؛ خیانت از وسلمآلهوعلیهاهللاصلی

 همه دادارت احادیث عمر؛ و ابوبکر درباره کافران عذاب آیات از برخی تأویل عقبه؛ در وسلمآلهوعلیهاهللاصلی

 اذان در »اللّهولی علیا ان اشهد« گواهی معدود؛ نفر چند جز به وسلمآلهوعلیهاهللاصلی پیامبر از پس مسلمانان

  :آوریممی را آن از هایینمونه که است قبیل این از... و

 ارنا ربنا« هک آیت این تأویل در گویدمی است، بوده متقدم روافض از که ابراهیم، بن علی... است گفته آنکه«

 است وبکرب یکی... کس دو این »االسفلین من لیکونا اقدامنا تحت نجعلهما االنس و الجن من اضالنا الذین

 دانا و دانشمند هیچ بر که است آن کلمات این جواب اما. نهادند ایشان ظلم به خالفت بناي که عمر، یکی و

 که دباش حجت آن شیعت بر و... وجه چند از است کرده حوالت که است کذب و زور بهتان، که نماند پوشیده

 طوسی بوجعفر یخش تفسیر در و باشد السالمعلیه العسکريالحسن تفسیر در و السالمعلیه محمدباقر تفسیر در

 و معتبر و معروف که ـ علیهماللّهرحمۀ ـ باشد رازي بوالفتحخواجه و طبرسی ابوعلی و نیشابوري محمدفتال و

  )47.(»است دروغ به حوالتی و است خطا قول این و معتمدند

 ايمجموعه املش که عیاشی، تفسیر و قمی ابراهیم بن تفسیرعلی از گاههیچ کتاب، سرتاسر در وي آنکه جالب

 یاد صولیها شیعه معتبر منابع زمره در آنها از و آوردنمی میان به ذکري هستند، روایات و تفاسیر قبیل این از

 از هترب و معصوم و نص را السالمعلیه علی چه اگر شیعت، مذهب به« :فقهی احکام از اينمونه اما. کندنمی

 سیک شهادتین از بعد نماز، بانگ فصول میان در اگر که است چنین ایشان مذهب گویند، امت از یک هر

 نماز بانگ رد السالمعلیه علی نام و گرفت باید سر با و باشد باطل نمازش بانگ ،اللّهولی علیا ان اشهد: گوید

 و طلباصالح علماي از خالصی محمد شیخ را دیدگاه این) 48...».(معصیت کردن اعتقاد به و است بدعت

  )49.(است داشته نیز نجف در معاصر

 :است ابقهسبی و انگیزشگفت حدي،تا )السالمعلیها(فاطمه حضرت خانه به حمله ماجراي از رازي عبدالجلیل توجیه

 خبر ماا. است مسطور و مذکور سنی و شیعی کتب درو اندکرده نقل وجه برین و درست است خبري این... «

 باشد، نینچ اگر. است ایستاده پس در فاطمه که نداند خود که یمکن... بالنیات االعمال انما که است مصطفی

 شبی فصل، این در و ما نه آن؛ در خداست حاکم. است معصوم نه باشد، عمدا هم اگر وگویند خطا قتل را آن

 این در گریزيتاریخ نوعی البته). 50(»بسرائرهم و بضمائرهم و عباده باعمال اعلم واللّه گفت نتوان این از

  )51.(وردخمی چشمبه نیز متأخر طلباصالح علماي میان در آن نمونه که است مشهود عبدالجلیل شیخ سخن

  شیعی غلو نقد. ه

 از وهیگر اعتقادات برخی نقد به موارد، از بسیاري در اصولیه، شیعه موضع از دفاع مقام در رازي عبدالجلیل

 السالمیهعل علی امام درجه و مقام درباره وي. روندمی شمار به غالیانه عقائدي وي نظر به که پردازدمی شیعیان
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 رالمؤمنینامی درجه که است نبوده و نیست مذهب را ایشان که است معلوم اصولیه شیعه کتب از: «نویسدمی

 ريبه از است بهتر علی که است بوده مذهب سلف در را اخباریه و حشویه از بهري و... انبیاست درجه چون

 نه و فایدهبی و دلیلبی سخن و نامقبول و است مردود مذهبی آن و اند،مرسالن و اوالعزمان غیر که انبیا

  )52».(است شیعه اصولیان مذهب

 بدان تا دانندغیبت همه گور در باشند، دانانغیبت همه امامان« معتقدند شیعه که خصم ایراد این برابر در وي

 ،...»دانند ههم هاگام و هانام عدد و کیست منافق و کیست موافق که بدانند شود، ایشان زیارت به کسی که حد

 شرع، و نقل خالف بر و عقل از است دور و معنا از است خالی که کلمات، این جواب: «دهدمی پاسخ چنین

 درجه و جاللت با مصطفی و... نداند خداي اال غیب که معلوم مسلمانان اجماع و قرآن نص از که است آن

 وي علومم نیامدي جبرئیل تا دگر هاياحوال و کنندمی چه بازار بر که ندانستی زنده مدینه مسجد در نبوت،

 رفته،ب حیات قید از و خفته کربال و حجاز و بغداد و خوراسان خاك در ندارند، انبیا درجه که ائمه، پس. نشدي

 یجماعت و بیگانه شرع از هم و است دور عقل از هم معنا این. است حد چه بر جهانیان احوال که دانند چگونه

 و اندنمانده یبس ایشان از بحمداللّه و اندگفته معنا این بستند، طایفه این بر را خود این از پیش که حشویان،

  )53.(»اندکرده تبرا دعاوي چنین از و ایشان از شیعت اصولیان

 عهد رد بیتاهل دشمنان اینکه بر مبنی پردازدمی روایاتی نقد به رجعت، اصل پذیرش رغمبه وي همچنین

 خوارج و زیاد و یزید قیامت، از پیش که شد گفته چهآن اما: «گشت خواهند عذاب و شده زنده) عج(زمان امام

 قیامت به هبلک نیست، راست اصول با و باشد ترهات و خرافات جمله از و ندارد اصلی بکشند، و کنند زنده باز

  )54...»(شوند زنده

 بحث به ازنی خود تشیع، تاریخ در مطرح هايدیدگاه و مکاتب دیگر با اصولیه شیعه مکتب نسبت بررسی

 کتاب در ري علماي حال شرح مطالعه: کنیممی بحث باره این در اختصار به جااین در که دارد مفصلی

 بوده حدي به آنان، اساتید میان در بغداد علماي حضور میزان که دهدمی نشان رازي، الدین منتجب الفهرست

 ود پیشین هايدوره در که دانیممی و دانست بغداد مکتب استمرار مذکور، دوره در را ري مدرسه توانمی که

 و غلو اتهام بغدادیان به صدوق شیخ. رفتندمی شمار به مقابل نقطه دو تشیع، جهان در قم و بغداد مکتب

 امبرپیحق در تقصیراهل را هاقمی مرتضی، سید و مفید شیخ مقابل، در و) 55(ساختمی وارد تفویض به اعتقاد

 هايدیدگاه) 56.(کردندمی یاد مجبره و مشبهه گاه و حشویه به آنان از و خوانده امامان و وسلمآلهوعلیهاهللاصلی

 لمايع بر بود، روایات برخی بر مبتنی ذر،که عالم و امام اکتسابی علم سهوالنبی، مسأله در هاقمی ویژه

  )57.(داشتمی وا مزبور احادیث تأویل یا رد به را آنان و آمدمی سنگین بغداد گرايعقل
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 استناد با انیث شهید. است داشته وجود نخستین شیعیان میان در نیز دیگري هايدیدگاه مکتب، دو این از غیر

 شارها حضور، عصر در احادیث راویان و شیعیان از بسیاري میان رایج دیدگاه به کشی و عمرابی کتاب به

 عقاید) 58.(شمردندمی االطاعهواجب عالمانی فقط را آنان و نداشته امامان عصمت به اعتقادي که کندمی

 شیعیانِ از سیاريب دیدگاه از که شده داده نسبت نیشابور، در شیعی بزرگ متکلم شاذان، بنفضل به نیز دیگري

 یعیانش غالیانه عقاید با شدیدي و تند هايمخالفت وي از همچنین. رفتمی شمار به انحرافی عقایدي روز، آن

 سخن آنها درستی درباره شیعه بعدي علماي از برخی البته که ها،گزارش بنابراین. است شده گزارش نیشابور

 ضرتح جانشین از را السالمعلیه ابراهیم حضرت جانشین و اکتسابی، را السالمعلیه امامان علم وي دارند،

 هزمر در نیز الحشویه علی الرد و الغالیه علی الرد کتاب دو) 59.(دانستمی افضل وسلمآلهوعلیهاهللاصلی محمد

  )60.(است شده ذکر وي تألیفات

 لیع حضرت دادن برتري حد در تنها خلفا، درباره را سنی و شیعه اختالف االیضاح، کتاب در وي همچنین

 صدوق شیخ این، بر افزون) 61.(پذیردنمی را ناسزا و لعن اتهام هرگونه و کندمی تصویر شیخین بر السالمعلیه

 را خود وي آنکه جالب) 62.(گیردمی خرده باره این در او وبر ساخته متهم قیاس اعتبار پذیرش به را وي

 از پیش قیاس اعتبار دیدگاه) 63.(کندمی معرفی عبدالرحمانبنیونس طریق از حکم بنهشام مدرسه بازمانده

 او که جاآن ات شد؛ دنبال جنیدابن وسیله به نیز وي از پس و بوده مطرح نیز عبدالرحمان بن یونس نزد فضل،

 معرض در ،علت همین به و شد شناخته شیعه فقه در قیاس حجیت پردازنظریه عنوان به شیعه، فقهاي میان در

  )64.(گرفت قرار خود از پس فقهاي شدید حمالت

 سابقهبی و تازه نیز چندان اصولیه، شیعه هايدیدگاه برخی که شودمی مشخص مختصر، بحث این از رو، هر به

 دیگري یک هر قم، و بغداد علماي که ـ حشویت و غلو از رازي عبدالجلیل انتقاد. است نبوده تشیع تاریخ در

 اقعیتو این از نشان شیعه، معتقدات برخی در او مذهبی تسامح کنار در ـ کردندمی متهم دو آن از یکی به را

 این زا دیگر برخی در بغداد، مکتب با هایشاندیدگاه فراوان هماهنگی عین در وي، نظر مورد اصولیان که دارد

 گونههمان .اندپذیرفته تأثیر تشیع جهان حوزه در دیگر هايدیدگاه گاه و قم مکتب از امام، علم مانند مسائل،

 ریان،ج دو این بوده، گرایزان قمی اخباریگري و حشویت و بغدادي غلو گرایش دو هر از رازي عبدالجلیل که

 مذهب،سنی عثمانیان با مذهبشیعی صفویان مستمر نزاع تأثیر تحت و شدند ادغام یکدیگر در صفویه، دوره در

 جاي رب شیعی اندیشه مختلف هايحوزه در کنون تا را خود آثار که بخشیدند شیعی تفکر به ویژه ايچهره

 رانپژوهشگ برخی توجه که است اياندازه به نیز شیعی تفکر نوع این اجتماعی هايجلوه) 65.(است گذاشته

  )66.(است کرده جلب خود به را معاصر اجتماعی
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 یافتن راه و اسالمی مذاهب تقریب جریان در شک، بدون اصولیه، شیعه گرایانههم و منصفانه منطقی، دیدگاه

 رفتن میان از و) 67(سنی جوامع به السالمعلیه حسین امام عزاداري مانند شیعی، رسوم و آداب برخی

 نایشا از الروافض فضائح بعض مؤلف که عداوت، و نصب اهل عنوان تحت تسنن، اهل افراطی هايجریان

 عنوان تحت ايپدیده گیريشکل شاهد دوره، این از پس که گونههمان است؛ نبوده تأثیربی) 68(بود،

) 8 دق( مستوفی حمداللّه مانند صفویه، از پیش بزرگان از بسیاري آثار در که هستیم ایران در »امامیدوازده«

 معصوم چهارده صلوات شرح در المخدوم، الی الخادموسیلۀ در) 10 دق( بقلی روزبهان بنفضل گزیده، تاریخ در

 نمود روشنی به الواعضین روضۀ صاحب) 910 د( مالکاشفی، و اشعارش در) 898 د( معروف شاعر جامی، و

 هايتابک به توانمی نمونه باب از که است داشته رواج نیز اسالم جهان مناطق دیگر در حتی پدیده، این. دارد

 652 د( شافعی طلحه بن محمد الرسول آل مناقب فی السؤول مطالب ؛)7 دق( جوزيابن سبط الخواصتذکرة

 حال شرح در الفاطمیه، البیتاهل معارف و النبویۀ العشرةمعالم) ق 658 د( شافعی گنجی الطالب کفایت ،)ق

 ابن احوال معرفۀ فی المهمۀ الفصول ،؛)ق 611 د( جنابذي حنبلی مبارك ابومحمد از دوازدهم، امام تا امامان

 د( طولون محمدبن از االمیۀ عند عشریۀاثنی االئمۀ تراجم فی الذهبیۀ الشذرات و) ق 855 د( مالکی صباغ

  .کرد اشاره) ق 953

 شیعت مذهب گسترش در ـ اعتقاداتشان سقم و صحت از جدا ـ شیعه اعتدالی جریان دوره، این در تردید بی

 جالب. ستا داشته تأثیر و نقش آن، به صفویه بخشیدن رسمیت براي مناسبی زمینه آوردن فراهم و ایران در

  )69.(اندکرده طی را تسنن از دگردیسی مرحله نیز خود صفوي، خاندان آنکه

 آقاي هک است دسترس در آن، از پس و مزبور دوره در شیعه اصولیان از دیگري آثار که است گفتنی پایان، در

 آنها زا برخی معرفی به هشتم، و هفتم قرن در مذهبی تفاهم اندیشه عنوان تحت کتابی در جعفریان رسول

  .است پرداخته

  :پانوشت

: ك ر باره این در بیشتر تفصیل براي.  1
 ۀاالسالمی العالمیۀ حمد، حاج محمدابوالقاسم

  .1996 بیروت، جزم،دارابن الثانیۀ،
 تاریخ آرنولد، توماس: ك ر باره این در. 2

  .تهران دانشگاه چاپ اسالم، گسترش
 جهان و ایران حائري، عبدالهادي: نک. 3

  .31 ـ 22 صص قدس، آستان اسالم،
 المعارفدایرة موثقی، احمد سید: نک. 4

 »طلبیاصالح« مقاله اسالمی، بزرگ
 م،اسال سیاسی اندیشه در وحدت استراتژي

 صص اسالمی، تبلیغات دفتر
  .372ـ330و280ـ195

 مسئله و نادرشاه جعفریان، رسول: نک. 5
  .اسالمی وحدت هشتم کنفرانس تقرب،

 لمحات« در الوردي علی را مطلب این. 6
 ،»الحدیث العراق تاریخ من اجتماعیۀ
 از نقل به 120 ص ،1 ج رضی، انتشارات
  .است آورده خوانساري الجنات روضات

: ك ر باره این در بیشتر تفصیل براي. 7
 م،اسال سیاسی اندیشه در وحدت استراتژي

 اسالم، جهان و ایران ؛372 ـ 287 ص ،1 ج
  .144ـ125 ص

: ك ر باره این در بیشتر تفصیل براي. 8
 ج م،اسال سیاسی دراندیشه وحدت استراتژي

  .223ـ216 ص ،2
 و التصوف فی نظرات جواد، محمد مغنیه،. 9

  .18 ص بیروت، االهلیۀ، المکتبۀ الکرامات؛
 کس چهار منازعت معنوي، مثنوي. 10

 برخاستن: نک همچنین و... انگور جهت
 برکات به انصار میان از عداوت و مخالفت

  . وسلمآلهوعلیهاهللاصلی رسول
 المقاالت؛ اوائل مفید، شیخ: نک. 11

 فیض ؛329 ص بیروت، دارالمفید،
 تهران، ،الصدر مکتبۀ صافی؛ کاشانی،تفسیر
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 دارالزهراء، البیان؛ خویی، ؛62 ص ،1 ج
  .168ـ167 صص بیروت،

 صص النقض؛ عبدالجلیل، رازي، قزوینی.12
  .4ـ2

 ترجمه: ك ر مفصل طوربه باره این در. 13
 مؤلف

 محدث204وتعلیقهکتابکتابالنقضدرمقدمه
  .ارموي

 ،278ـ276 صص النقض، کتاب: نک.14
  .1309 ص نقض وتعلیقه577ص ،438ـ436
 افۀ،الثق وزارت التقاسیم؛ احسن مقدسی،. 15

  .267ـ266 و 238ـ236 صص دمشق،
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