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 1فهرست مطالب / 

 تقدیم و تشکر

وجالله که آثار قـدرت او  سپاس و ستایش مر خدای را جل

بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تـار،  

درفشان؛ آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علـم را  

بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمـود تـا بـدان، بنـده ضـعی       

 لم و معرفت بیازماید.خویش را در طریق ع

اهلل عجـل این کتاب تقدیم به ساحت مقدس حضـرت حجـت   

ها برای زیارت صبحش بیدارند و تقـدیم بـه   که چشم تعالی فرجه الشری 

 علیهاالسالمکریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه 

تشکر از همسر مهربانم به پاس قدردانی از قلبـی آکنـده از   

سـالمت، امنیـت، آرامـش و     عشق و معرفت که محیطـی سرشـار از  

آسایش برایم فراهم آورده است؛ همدلی که با واژه نجابت و تـالش  

شناسـد و عطـر رویـایی آن را    آشنایی دارد و تالش راسـتین را مـی  

رساند؛ کند و مرا در راه رسیدن به اهداف عالی یاری میاستشمام می

 مـان تاللـویی خـدایی   همو که حس تعهد و مسئولیت را در زنـدگی 

 داده است و مرا یاری رساند تا این اثر را به اتمام رسانم.

و در پایان از تمام کسانی که مرا در اتمام این پژوهش یاری 

والمسلمین دکتر محمدتقی سبحانی االسالمرساندند، خصوصاً حجت

 نمایم.والمسلمین دکتر حسن طالقانی تشکر میاالسالمو حجت
 



 

 

 

 

 

 

 یاتکل فصل اوّل:

 

 



 00/  یاتفصل اّول: کل

 

 مقدمه .1 - 1

را  شناسیاسالمهایی است که عالمانِ سیستان یکی از سرزمین

درخود پرورش داده است و کسانی برای آموختنِ مبانی اسالمی از 

و از متکلمان به نامِ زمانه  شدندمیاین دیار رهسپار بالد اسالمی 

از آنان به این سرزمین بازگشته و تفکر  ایعدّهو  شدندمیخود 

و عدّه دیگری در  دادندمیالمی را در این دیار گسترش حدیثی ک

 اند.باقی بالد زیسته

 ازجملهاند؛ حضورداشتههای گوناگون اسالمی سرزمین فرقه در این

، «حدیث اهل»، «خوارج»، «زیدیه»، «اسماعیلی»، «امامی شیعه»

های کالمی اندیشهها،؛ عالمان این فرقه«صوفیه»، «حنفیه»، «شافعیه»

 بالد گسترش دادند. در اینرا  خود

اما  1هایی نوشته شده است؛درباره عالمان این دیار، کتاب

کالمی این عالمان و رابطه حوزه کالمی شیعی و سنی  اندیشهِدرباره

متکلمان سرشناس این  کمتر نگاشته شده است؛ لذا در این تحقیق

ر این دیار های این عالمان را داندیشهتأثیر  دیار را بررسی کرده و

 بررسی کنیم.

 کتاببا توجه به کمبود منابع موجود در این زمینه، کار نگارش 

پیش رفت ولی آخراالمر به لط  الهی این تحقیق با تمام  سختیبه
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 نقصانش به دستاوردهای مهمی رسید.

 

 بیان مسئله .2 -1

یکی از مباحث کالمی، بررسی مکاتب کالمی است که در منطقه 

اند؛ سیستان نیز یکی از بوده پیروانیود داشته و دارای جغرافیایی وج

های اسالمی در آنجا دارای عالمان مناطقی است که اکثر فرقه

، زیدی، اسماعیلی، اثناعشریشیعه »مانند اند؛ سرشناسی بوده

از  و بعضی« اهل حدیث، شافعی، معتزلی، حنفی و صوفی خوارج،

اند که با آثار حدیثی بوده این عالمان دارای آثار کالمی یا دارای

؛ لذا در این اندکردهمیاعتقادی احادیث را نقل  -رویکرد کالمی

کالمی  هایو اندیشه شانکالمی و آثارمکاتب کالمی آنجا  کتاب

 .کنیممیآنجا را بررسی 

 

 اهمیت و ضرورت .1-3

در بررسی مکاتب کالمی و رویکرد عالمان یک منطقه نقش بسزایی 

های و از سویی که اکثر فرقه داردمیکالم اسال تاریخ شناخت

ی که اکثر متکلمان این ایگونهبه اندحضورداشتهاسالمی در سیستان 

اند؛ لذا برای فهم احادیث کالمی راوی، ها، محدّث نیز بودهفرقه

شناخت مکتب فکری او دارای اهمیت است. همچنین با توجه به 

کالمی در سیستان، نویسنده  عدم معرفی کامل مورخان از رخدادهای

های اسالمی و را بر آن داشت تا تحقیقی گردآوری کند تا تمام فرقه

 های متکلمان آنان را در این دیار نمایان کند.فعالیت
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 تحقیق سؤاالت .1-4

های نخستین اسالمی از اصلی: آیا منطقه سیستان در سده سؤال

ها و ر یک از گروههای فکری و اعتقادی برخوردار بوده و هظرفیت

معه اسالمی تقدیم جابهها چه متکلمان و آثار کالمی را فرقه

 اند؟کرده

 فرعی: سؤال

 کالمی در سیستان چگونه بوده است؟ سیر تاریخی مذاهب -1

 ها و مکاتب کالمی متکلمان سیستان چگونه است؟گرایش -2

های نخستین اسالمی در سده آنجاآرا و روش کالمی متکلمان -3

 چگونه بوده است؟

 

 های تحقیقفرضیه .1-5

آن دیار دارای آثار کالمی یا  -شیعه و سنی -بعضی از متکلمان -1

 اند.داری آثار حدیثی با رویکرد کالمی بوده

و با ورود اسالم در قرن اول تفکر کالمی در سیستان آغاز گردید  -2

منطقه  های اسالمی در اینقرن سوم و چهارم تقریباً اکثر فرقه در

 اندکردهمیحضور داشتند و فعالیت 

گرای عقلدیار تفکرات نص گرایی اهل حدیث و  در این -3

اند و در این حضورداشتهج رامعتزلی و عقلی حدیثی شیعی و خو

 .کردندمیدیار فعالیت 

 ماننداند برخی متکلمان سیستان دارای آرای کالمی خاصی بوده -4
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 فرقه کرامیه. سمؤسآرای کالمی محمد بن کرام 

 

 پیشینه تحقیق .1-6

خاص  صورتبهای که صورت گرفته، پژوهشی مستقل که با مطالعه

به این موضوع پرداخته باشد یافت نشد، اگرچه سخن از متکلمان 

ونیز در  هانامهفهرستهای رجال، طبقات، سیستانی تبار، در کتاب

ولی مطالب  آثاری که ویژه مشاهیر سیستان نوشته شده بسیار است،

این پژوهش با همه  1است؛ و عمومی، پراکنده هاآندر  شدهارائه

 نواقصش، اولین کار در موضوع خود است.

 

 روش تحقیق .1-7

روش توصیفی تحلیلی است. موضوع با بررسی کتب کالمی، 

گردد و سپس با ارزیابی و تحلیل تاریخی، رجالی و حدیثی آغاز می

 .پردازدمیهای فکری این دیار انهای موجود به کش  جریداده

اطالعات، بررسی و مطالعه کتب و اسناد موجود در  گردآوریروش 

های نیز از طریق یادداشت گردآوری؛ ابزار استها کتابخانه

                                              

 
اند، به صورت متمرکز دربـاره متکلمـان آن دیـار    آثاری که عموماً نوشته شده .1

 ماننـد انـد؛  اند بلکه بخشی از اثر خود را به متکلمان اختصـاص داده بحث نکرده

شـر: مـرآ آمـین، چـا      ، محل نشر: تهران، ناسیستان نامهافشار سیستانی، ایرج، 

 ، تهران، نشربزرگان سیستان، ایرج، افشار سیستانیه ش؛  1369اول، سال انتشار 

 ، پیشیندانشنامه سیستان؛ اویسی جواد، ش1366، مرآ آمین

http://mtif.org/p/organ/48787/%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://mtif.org/p/organ/48787/%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86
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موجود  افزارهاینرمصورت گرفته و  هایبرداریفیشو  شدهانجام

 .است

های صورتما یکی از  هایبندیجمعو  هاگیرینتیجهممکن است 

 زیر باشد:

 استداللی تاریخی -1

 تطبیقی تاریخی -2

 توصیفی تاریخی -3

 انتقادی تاریخی -4

 تاریخی صرف -5

استداللی تاریخی  -بیشترین حجم این تحقیق از روش توصیفی

 است. شدهاستفاده

 

 سیستان و جغرافیاییاشاره به پیشینه تاریخی  .8 - 1

 جغرافیای سیستان .1 -8 -1

 مرز شرقی الیهمنتهیپست و همواری در  یجلگهسیستانِ کنونی، در 

دقیقه  21درجه و  31تا دقیقه  18و درجه  31کشور ایران بین 

 یدقیقه 51درجه و  61دقیقه تا  11درجه و  61عرض شمالی و 

حد شرقی آن در  ؛ وگرینویچ قرار داردالنهار نص طول شرقی از 

 1دهد.تشکیل می را و افغانستانمرزی هیرمند، مرز ایران  امتداد رود

به افغانستان، از جنوب به شهرستان  و مشرقسیستان از شمال 

                                              

 
 1193ص ، 2ج ، پیشین، سیستان نامه . افشار سیستانی، ایرج،1
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زاهدان، از مغرب و شمال غربی به کویر لوت و شهرستان بیرجند 

وسیع  یجلگهخراسان محدود است. جلگه سیستان، قسمتی از 

آن در خاک افغانستان و قسمت  یعمدههیرمند است که قسمت 

تان است. سیستان در بیشترین طول و کوچکی از آن در خاک پاکس

 1کیلومتر است. 168و  171عرض خود به ترتیب 

مرز طبیعی شمال سیستان با افغانستان قراردادی است و تقریباً از 

« دربند باد»و « چاه شور»کوه تا حدود « هامون صابری» یچالهوسط 

« ملک سیاه»کوه و « دره حرمک»سیستان را  جنوب مرز ؛ وادامه دارد

چهل »های دهد و مرز طبیعی غرب سیستان را کوهپایهتشکیل می

تا  1511بین  هاآنکه ارتفاع  کندمیمشخص « پلنگان»کوه و « دختر

 2متر است. 2111

اما سیستان در قرون اول هجری دارای وسعت بیشتری نسبت به 

 مؤل ابراهیم اصطخری  ابواسحاقسیستان کنونی بوده است چنانکه 

 :گویدمیلک والممالک چنین کتاب المسا

جانب شرقی سیستان، بیابان مکران است و زمین سند و قسمتی از 

اعمال مولتان و جانب غربی آن، خراسان و بعضی از اعمال 

هندوستان و جانب شمالی آن، زمین هندوستان و جانب جنوبی آن 

 3بوده است. و کرمانسیستان  هایبیابان

                                              

 
 . همان.1

 . همان.2

، المسـالک والممالـک  الفارسـی،   محمـد  بـن  إبـراهیم  اسـحاق  اصطخری، أبو .3
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نظر االرض نیز  هی در کتاب صورابوالقاسم محمد بن حوقل بغداد

 :کندمی تائیدرا  فوق

سیستان با منضمات آن محدود است از مشرق به بیابان واقع در 

و قسمتی از اعمال ملتان؛ و از  کرمان و سرزمین سند و سیستان

مغرب به خراسان و بخشی از اعمال هند؛ و از شمال به سرزمین 

 1سیستان و کرمان. یهمیانجنوب به بیابان واقع در  و ازهند؛ 

هجری قمری( نیز وسعت زیادی هفتم )اول قرن  ینیمهسیستان در 

 2سبزوار امروزی( تابع آن بود.) یزترشداشت و ایالت قهقستان تا 

هجری قمری( سرحد شرقی سیستان، از کشمیر تا ) در قرن یازدهم

 اششمالی کرمان و حد تابیغربی آن غر و حدساحل دریای هند 

 3حد جنوبی آن سند بود. ( وسبزوار هرات) اسفزار

است که اصطخری و ابن  ایمحدوده کتابمنظور از سیستان در این 

 اند.حوقل مشخص کرده

 

 شهرهای سیستان در قرون آغازین هجری. 2 -8 -1

بر اساس گزارش منابع جغرافیایی و تاریخی، سیستان دارای 

                                                                                   

 
 192ص  الثقافة، لقصور العامة الهیئة: القاهرة، ناشر

، محـل نشـر:   صـورة اررض الموصلی،  البغدادی حوقل بن . ابن حوقل، محمد1

 151م، ص  1938: سال نشر لیدن، تأفس صادر، دار: ناشر بیروت،

. مستوفی، احمد، شهداد و جغرافیای تاریخی دشت لوت، موسسه ی جغرافیای 2

 117، ص 1351دانشگاه تهران، دیماه 
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دارای عالمان شهرهای زیادی بوده و در بسیاری از این بالد 

 از: اندعبارتبو ده است، شهرهای زیر  ایبرجسته

بالد سیستان بوده و دارای  ترینبزرگبُست: این شهر از  -1

عالمان بسیاری بوده است و در زمان حال جزء کشور 

فاصله بین هرات و غزنه و نزدیک  و در افغانستان است

 1رود هیرمند قرار دارد.

ه درگذشت گویندمی« زابل»ن را زَرَنج: این شهر که امروزه آ -2

ی که ایگونهبهشهرهای سیستان بوده است  از آبادترین

مسجد جامع آن محور شهر بوده و اطراف آن تعداد 

های بازار وجود داشته است این شهر هم هبسیاری از مغاز

 2دارای عالمان سرشناسی بوده است.« بُست»مانند 

قرون اول هجری رخّج )قندهار امروزی(: این سرزمین در  -3

اما اکنون جزء کابل افغانستان  متعلق به سیستان بوده است،

 3است.

                                              

 
ارمـاکن أو مـا اتفـق لفظـه     الـدین،   زیـن  الهمدانی، موسى بن . حازمی، محمد1

 الیمامـة  دار :الجاسـر، ناشـر   محمـد  بـن  حمد: ، محققوافترق مسماه من ارمکنة

 بـن  ، ابن حوقل، محمـد 123 هـ، ص 1415: والنشر، سال نشر والترجمة للبحث

 414ص  2ج حوقل، پیشین، 

معجـم  الحمـوی،   الرومی اهلل عبد بن یاقوت اهلل عبد أبو الدین . حموی، شهاب2
 ص 3ج م، چـا  دوم،   1995 سال صادر، دار: ، مکان نشر: بیروت، ناشرالبلدان

 414ص حوقل، پیشین  بن محمد ، ابن حوقل،191

 ،85ص ، 1ج . اصطخری، پیشین، 3



 01/  یاتفصل اّول: کل

عالوه بر این شهرها، سیستان دارای بالد دیگری بوده است که به نام 

نِه و طاق و قرنین و خواش و فره و کِسّ و جزه : »کنیممیآنان اکتفا 

و  و روذان و سروان و صالقان و بغنین و درغش و تلّ و بشلنک

و جامان و  یو اسفنجا یو قصر و سیو هو کهک و غزن یبنجوا

 1«ماهکان وأَسْفِزَار

تعبیر « سجزّ»و « سجستان»سیستان در کتب تاریخی و جغرافیایی به 

« سجزّی» یا« سجستانی»های شده است و مردمان این دیار را با نام

 2اند.خوانده

 نقشه سیستان در زمان ورود اسالم .3 -8 -1

                                              

 
ص ، اصـطخری، پیشـین،   414ص  2ج حوقل، پیشـین،   بن حوقل، محمد ابن 1

 178ص ، 1ج پیشین،  الدین، ، حموی، شهاب83

معجم العزیز،  عبد بن اهلل اندلسی، عبد،189ص الدین، پیشین،  ی، شهابحمو 2.
 الکتـب،  عـالم : ، محل نشر: بیـروت، ناشـر  المواضعما استعجم من أسماء البالد و

 ،724ص ، 3ج  هـ، چا  سوم، 1413 سال
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 سیستان گذارینامه وج

این  گذارینامتاریخ سیستان و احیاء الملوک درباره علت  مؤلفان

 :نویسندمیسرزمین به سیستان چنین 

بود چون مست شد یاد شبستان خود کرد  گرشاسبضحاک مهمان »

ی ضحاک درایه سراحرم؛ و سراحرمو گفت: شبستان خواهم و 

در جواب گفت: اینجا  گرشاسببود.  المقدسبیتسرزمین  [ که]بود

مرد مردانه را  سیو به اصطالح آنجا ؛ وشبستان نیست سیوستانست

در آن روزگار  ؛ وفتگو تبدیل به سیستان گشتگویند و به کثرت گ

در سیستان مردان کاری بسیار بودند و ضحاک گفت: ای پهلوان 



 10/  یاتفصل اّول: کل

 1«.راست گفتی اینجا که مائیم سیوستانست نه شبستان

 

 اعتقادی سیستان تا زمان ورود اسالمپیشینه  .4 -8 -1

از:  اندعبارتهای رایج در سیستان از آغاز تا ورود اسالم دین

(، زرتشتی، مهرپرستیدیو پرستی و ها )آریایی یاولیههای آیین

 یهودی، مسیحی، اسالم.

 

 های اولیهالف: آیین

ی باستان، دین ساده آریایی، طبیعت پرستی مردم سیستان در دوره

ها یا سکایان سیستان از مراحل بدوی تعدد تند تا آنکه آریاییداش

و اعتقاد به توحید  یکتاپرستیبه  تدریجبهآلهه و پرستش اصنام، 

« دروآ»یا « دیو»جلب شدند، چون بعضی از عوامل موجود به نام 

یعنی روح « اهورا»، در برابر آن شدندمیموجب رنج و بدبختی 

مزدا( و مسبب سعادت )ت و خرد روشن و پاک و موصوف به حکم

 2و احترام عموم واقع شد. موردعالقه، خیروبرکتو 

 465-486شاه )از دوران خشایار  اینوشتهسنگ. م 1935در سال 

استناد کرد  توانمی روازاینکش  شد، « دیو پرستی» یدرباره.م( ق

 ازجملهها در ایران پنجم پیش از میالد، آیین دیو یسدهکه تا 

                                              

 
، بـه اهتمـام دکتـر منـوچهر سـتوده،      احیاء الملوک ملک شاه حسین سیستانی، 1.

 19، ص 1344بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  تهران،

 1193ص ، 2ج سیستانی، پیشین،  افشار 2.
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مبارزه « دیو پرستی»ان رواج داشت و شاه مزبور ناگزیر شد با سیست

 1کند.

آنان به  یاولیهآیین آریایی در ایران گسترش یافت، اعتقاد  کههنگامی

عناصر طبیعی، صدها سال در برخی مناطق ایران دوام یافت. پس از 

ها در هند جانشین آن گردید، این رسم سده« مهرپرستی»اینکه آیین 

سیستان پا بر جای ماند. زمانی که آیین  ازجملهنقاط ایران و بعضی 

قد عَلَم کرد اختالف عقیده بین پیروان  مهرپرستیمزدایی در مقابل 

 یکلیهکه مزدا پرستی نتوانست تا مدتی در  آمددو آیین به وجود 

ها در نقاط ، سدهمهرپرستینقاط ایران گسترش یابد و معتقدان آیین 

 2وم باستانی خویش باقی ماندند.مختل  ایران به رس

هخامنشی کش   یدورهسیستان آثار معبدی از  3«دهانه غالمان»در 

                                              

 
 همان 1.

 1194. همان، ص 2

سیاســی -غالمــان بازمانــده شــهری اســت کــه روزگــاری مرکــز اداریدهنــه  .3

 45محل دهنه غالمان در حدود  د،بو هخامنشیزرنج( در شاهنشاهی ) نشینوالی

هـا نشـان   اسـت. کـاوش   قلعـه نـو  و دو کیلومتری روستای  زابلکیلومتری شهر 

چهارگوش داشـته   نیایشگاهبخش شمال غرب خود یک  دهد که این شهر درمی

دارد. برای ورود به این سازه تنها یک در در ضلع جنوبی  بانیبرج دیدهکه چهار 

اتاق در شـمال   121شناسان است. در بخش شمال دهنه غالمان باستانتعبیه شده

سـید  ) .انـد اتـاق در جنـوب کشـ  کـرده     11اتـاق در جنـوب،    111و شرق و 

، ناشـر، اداره کـل آمـوزش، انتشـارات و     دهانـه غالمـان  ور، سجادی، سید منصـ 

 (5 – 1ص تولیدات فرهنگی، 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D9%86%D9%88_%28%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%29&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D9%86%D9%88_%28%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%29&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C


 11/  یاتفصل اّول: کل

گردیده است که در آن اعمال مذهبی در دو بخش؛ یعنی مراسم 

گفت که در سیستان نیز  توانمیبنابراین ؛ شدمیآتش و قربانی اجرا 

 1رواج داشته است. مهرپرستیآیین 

« ی غالماندهانه»و  2«شهر سوخته»خصوصاً سیستان  هایکاوشدر 

آیین اقوام این سرزمین معلوم گردید. خصوصاً طرز دفن  وبیشکم

چهارم قبل از میالد دوران تحولی را طی  یهزارهاز اوایل  کهآنمردگ

نموده است. عالوه بر کش  گورهای متنوع، اشیای مختلفی شامل: 

های انسان و ه، مجسمهسفال، اشیای استخوانی، فلزی، سنگی، پارچ

 3.دادندمیحیوان نیز کش  شد که هنگام دفن در کنار مردگان قرار 

وجه تشابهی  توانمیآن  یی اشیای مزبور و مورداستفادهبامطالعه

کهن قوم آریایی پیدا کرد.  ورسومآدابمیان عقاید اقوام این منطقه با 

ز رونق های بعد، اپرستش عناصر و موجودات طبیعی در هزاره

گاو، گوزن، بز  و فلزیهای سفالین، گلی مجسمه نیافتاد. کش 

بارزی از مظاهر این  ینمونهکوهی، اسب، گراز، سگ، حتی انسان 

خاصی  منظوربهآیین کهن در سیستان است که هر یک را 

                                              

 
 . افشار سیستانی، پیشین1

سیسـتان و   کیلومتری زابـل در اسـتان   56در  (Burned City) سوخته شهر. 2

 3211در  شـهر زاهدان واقع شده است. این  -بلوچستان و در حاشیه جاده زابل 

هـای  در چهار دوره بین سال شهرسال قبل از میالد پایه گذاری شده و مردم این 

به چهار  شهرین ا تاریخچه .اندقبل از میالد در آن سکونت داشته 1811تا  3211

 . افشار سیستانی، پیشینگرددقرن قبل از میالد مسیح باز می

 1211. افشار سیستانی، همان، ص 3

http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11877.htm%5baddress%5d
http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11877.htm%5baddress%5d
http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11877.htm%5baddress%5d
http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11877.htm%5baddress%5d
http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11877.htm%5baddress%5d
http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11877.htm%5baddress%5d
http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11877.htm%5baddress%5d
http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11877.htm%5baddress%5d
http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11877.htm%5baddress%5d
http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11877.htm%5baddress%5d
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سفالین،  یمجسمه مثالً. گذاشتندمیو در کنار مردگان  ساختندمی

باروری  یالههمفرغی زنی پیدا شد که پیکره  ازجملهگلی و مفرغی 

 و حاصلخیزی و برکت و زناشویی بوده است.

است که  دارکوهانهای متعدد گاو نر ، مجسمهآمدهدستبهنوع دیگر 

است. گاو از نظر  شدهساختههای مختل  از سفال و گل با شکل

و  شدمیاز مظاهر برکت، نیرو و فراوانی محسوب  دارحشماقوام 

واجد اهمیت بود و در معابد آنان « مهرپرستی»در مذهب گاو نر 

کشتن آن نشان  در حالرا سوار بر گاو نر یا « مهر»همیشه مظهر 

که از ریختن خون این حیوان زمین بارور خواهد شد.  دادندمی

ها دارد، در آیین قدیم آریایی کهن یپایههمین معتقدات که ریشه و 

ابتدایی وجود  صورتبهران بودند و اقوامی که پیش از آنان در ای

ها و اشیای متعدد در نواحی داشت. با توجه به کش  مجسمه

گفت که  توانمیمختل  سیستان و همچنین طرز تدفین مردگان، 

تا مدت طوالنی در نزد اقوام این سرزمین دوام  مهرپرستیآیین 

درباره جزئیات این موضوع نظر قطعی ابراز  توانمین داشت. ولی

 1شتدا

 

 زرتشتیب: 

ظهور کرده بود که مردم « ایرین ویجه»در ایران پیامبری با نام ویچ یا 

؛ لذا دین ملی ایرانیان پیش از اسالم از گفتندمی« زراتو شترا»او را 

                                              

 
 همان 1.



 11/  یاتفصل اّول: کل

 نام گرفت.« زرتشتی»نام وی 

نیاکان سیستانیان( بود. دلیل این نظر زبان )زرتشت از مردم سکایی 

، زرتشت در است« اوستا» و« هایشت» و« گاثا»زبان اوست که 

خراسان بزرگ که شامل ماوراء النهر، ترکستان، روسیه، افغانستان، 

و نمو یافت و  سیستان، سمنان و حدود گرگان امروزی است، نشو

از پرثوها )= دودمان پارثها( و از  کهآندر حمایت پادشاه آن سام

 1بود به نشر آیین خود پرداخت. مهرپرستان

عمرش را در شکاف کوهی گذرانید.  سالگیسیاز بیست تا  زرتشت

بر این باورند که در این مدت به بررسی ستارگان  ایعده

و چون وسیله و ابزاری در اختیار نداشت، از شکاف  پرداختمی

و وضع  برگردشدوربین استفاده کرد و بدین طریق  جایبهغار 

های متعددی از هستارگان نظاره داشت و بر دیوار همان غار نقش

مشاهدات خود ترسیم نموده است. زرتشت دنباله مطالعات و 

به  یابیستارههای خود را در سیستان ادامه داد و با تهیه ابزار بررسی

 2تحقیقات خود جنبه علمی بیشتری داد.

 شدهتوصی پس از هند آمده و چنین  3«وندیداد»نام سیستان در 

                                              

 
 1212ص . همان، 1

 . همان2

ین طهارتی و گناهان و جرائم و تاوان آنها اسـت کـه بـه    وندیداد مجموع قوان .3

فرگرد )=فصل( است. به منظور  22صورت سوال و جواب تدوین شده و دارای 

سندیت بخشیدن به مطالبی که الزاماً عقاید شخص زرتشت نیسـت، سـواالت از   

 .زبان وی خطاب به اهوره مزدا مطرح شده و اهوره مزدا به آنها پاسخ گفته است



 مکتب کالمی سیستان / 16

 است:

آن انتساب  واسطهبهانروا هستند شاید سرزمینی که مردمش بی فرم»

، یعنی فرمانروایی آن سرزمین را خود شدهتوصی زرتشت چنین  به

 کههنگامیگفت سیستان تا  توانمیبنابراین ؛ زرتشت به عهده داشت

، فاقد پادشاه بود که در مهابهارات نیز بردمیزرتشت در آن به سر 

 1«.است شدهتوصی چنین 

 :دنویسمیکریستن سن 

ی خود را بر آن روایت مذهبی مبتنی کرده که مولد هرتسفلد عقیده»

= ری( دانسته است. وی عقیده دارد که زرتشت از رگ )زرتشت را 

سیستان( هجرت کرد و در آنجا برای نشر تعالیم خود زرنگ )ری به 

مساعدی یافت. لهجه گاثایی هم به نظر هرتسفلد لهجه ری،  یزمینه

زرتشت بود. در صورتی که به تصور او، اوستای یعنی لهجه مادری 

جدید، یعنی آنچه غیر از گاثاها در دست داریم به لهجه سیستان 

 2«.نوشته شده است

از سیستان به  «وندیداد»های نسخه وانتقالنقلراجع به « ادواردبرون»

 :نویسدمیهندوستان 

در هندوستان  کهآنو تفسیر پهلوی  وندیدادهای تمام نسخه»

                                                                                   

 
، 1376سخن، سال ، نشر، تهرانتاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم احمد، تفضلی،(

 (61ص 

 113ص ، پیشین، بزرگان سیستان، ایرج، افشار سیستانی. 1

علمی و  ، تهران، چا  هفتم، ناشر:ذبیح اهلل صفا ترجمه ،کیانیان، ستن سنکری. 2

 5، ص 1387فروردین  1 ،فرهنگی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#CITEREF.D8.AA.D9.81.D8.B6.D9.84.DB.8C1378
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#CITEREF.D8.AA.D9.81.D8.B6.D9.84.DB.8C1378
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مضبوط است و ... از روی اصل پارسی نوشته شده و اصل پارسی 

میالدی از  چهاردهمبه نام اردشیر در حدود قرن  اینامهمزبور را 

 1«.سیستان به هندوستان برده است

افکنده و سهیگه »ای در عجایب و غرایب سیستان به نام  کتاب

ستان از سی کتابوجود دارد که به زبان پهلوی است، در این « ایستان

 2است. شدهعنوانمراکز کیش زرتشتی در عهد باستان 

بر اساس گزارش مسعودی، زرتشتیان دارای معابد زیادی در فارس، 

اند و در سیستان، کرمان، خراسان، طبرستان، جبال و آذربایجان بوده

ه.ق( بوده  193-169) الرشیدهارون خوزستان یک معبد تا خالفت

 3است.

رستم بن »مانند ی تتشرود اسالم نیز متکلمان زرزمان و چنانکه در

 4.کردندمیو فعالیت  حضورداشته( ه.ق 65)در سال « مهر هرمز

 

 ج: مسیحیت

به  ازجملهدین وی به ایران  (السالمعلیه) یسیعبا پیامبری حضرت 

. یزدگرد اول به سلطنت رسید. م 399سیستان سرایت کرد. در سال 

                                              

 
 1214ص ، 2ج . افشار سیستانی، ایرج، پیشین، 1

 . همان2

 همان 3

 بهار، تهـران، انتشـارات   الشعراء ملک تصحیح ،سیستان تاریخ. مجهول الوهیه، 4

 116ص  دوم، دم، چا مق ،1366 ماه آبان ،«خاور»پدیده 
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نسبت به مسیحیان  روازاینن بود، و موبدانش دشم« مغان»وی با 

م شاه ایرانی فرمان  419در سال  ؛ وو مهربانی بیش گرفت رأفت

مسیحیان از نصیبین  درنتیجهآزادی عیسویان را در ایران صادر کرد؛ 

 تأسیس نشیناسق مرکز  66 مرزوبومتا ترکستان در سراسر آن 

ستان، در کردستان، ری، اصفهان، سی هاآن ترینمهمکردند که 

 1نیشابور، فارس، هرات و مرو بود.

 

 : ورود اسالم به سیستانه

)ه.ق( در زمان خالفت عمر فتح شد ولی مردمان 23سیستان در سال 

را پس گرفتند؛ اما  و حکومتها شوریدند این سرزمین علیه عرب

)ه.ق( دوباره سیستان تحت 33تا  25در زمان خالفت عثمان در سال 

و صلح  درپیپیهای و بعد از جنگ ددرآمتصرف مسلمانان 

 2قلمرو اسالم گردید.، این منطقه جزء هاسیستانی

 

 فصل اول بندیجمع. 9 -1

سیستانِ  محدوده اوالًقرار گرفت؛  موردبحثاین فصل در دو محور 

ی که این ایگونهبه محل بحث و شهرهای آن مشخص گردید،

ت و از جهت اس قرارگرفتهسرزمین از شمال، در جنوب خراسان 

                                              

 
 همان 1

ج ؛ افشار سیستانی، ایـرج، پیشـین،   114-111ص الشعراء بهار، پیشین،  ملک 2.

 245-242ص  ،1
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است و جنوبش در شمال دریای  شدهواقعغربش در شرق کرمان 

است و از جهت شرق به هرات  شدهواقعهای مکران عمان و بیابان

سابقه تفکرات اعتقادی گوناگون نظیر  ثانیاًافغانستان ختم شده است. 

مسیحیت و زرتشت قبل از ورود اسالم در این سرزمین مورد 

 کنکاش قرار گرفت.



 

 

 

 

 

 

 حضور تاریخ :فصل دوّم

 سیستان و رشد مکاتب کالمی در
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 شیعیان سیستان .1 -2

مذهب تشیع در سیستان با سه شاخصه امامی، زیدیه و اسماعیلیه 

است و هر سه مکتب، متکلمانی در این سرزمین تقدیم  حضورداشته

 اند.نموده

 

 شیعیان امامی .1 - 1 – 2

و هماهنگی دو  توافقشود، یکی میشیعه در لغت بر دو معنا اطالق 

هی، از کردن فردی یا گرو پیروییا چند نفر بر مطلبی و دیگری، 

گفته  مسلمانانو در اصطالح به آن عده از  1.یا گروهی دیگر فرد

ـ معتقدند  السالمعلیهـ  علیبالفصل  امامتو  خالفتشود که به می

از اهلل علیه و آله( )صلی پیامبرو جانشین  اماماند که و بر این عقیده

 حضرت علیشود و امامت شرعی تعیین می نصطریق 

و دیگر امامان شیعه نیز از طریق نص شرعی ثابت شده ( السالمعلیه)

 2.است

 پیامبربه نص جلّی و صریح  که گویندمیشیعه امامیه کسانی را 

                                              

 
، محقق / مصحح: میر دامادى، جمال لسان العرب، بن مکرمابن منظور، محمد . 1

، دار صادر، مکان چا : بیروت -، ناشر: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیعالدین

 188ص ، 8ج ، ق 1414سال چا : 

، الملل والنحـل أحمد،  بکر أبى بن الکریم عبد بن محمد الفتح شهرستانی، أبو. 2

 1973سال  الحلبی عمر فرّوخ، عبقریّة العرب، محل نشر: بیروت، مؤسسة: الناشر

 165ص ، 1ج ، م

 

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B5
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B5
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
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و یازده ( السالمعلیه) علی امامتدرباره اهلل علیه و آله( )صلی

و والیت عامه  امامت هاآنبه عقیده  امامتفرزندش اعتقاد دارند و 

اهلل )صلی پیامبراز  که به نیابت دنیادین و  در اموراست  مسلمانان

معتقدند که بر  هاآنواگذار شده است زیرا  هاآنبه علیه و آله( 

است که برای خود جانشینی  واجبعقالً اهلل علیه و آله( )صلی پیامبر

انتخاب کند. شیعه امامیه از همان آغاز در مقابل سبعیه )هفت امامیه( 

امیه از قرن در سیستان نیز شیعیان ام 1؛انداثنی عشریه خوانده شده

 اند.حضورداشتهاول 

 

 قرن اول. 1ـ  1ـ  1 ـ 2

در زمان ورود اسالم به ایران، مردم سیستان، دین اسالم را 

( السالمعلیه) امیرالمؤمنینکردند تا اینکه و مقاومت می پذیرفتندنمی

ی به مردم سیستان نوشت و آن نامه را به امام حسن مجتبی انامه

که به همراه لشکر اسالم ( السالمعلیهحسن )امام ( سپرد. السالمعلیه)

که به خراسان عزیمت کرده بودند، نامه را به سیستانیان رساند؛ 

و مردم این دیار اذعان نمودند که این  -حاکم سیستان-سپس بختیار

بود که پیامبر آخرالزمان ظهور  شدهدادهدینی است که به ما بشارت 

 2مان شدند.سیستانیان مسل درنتیجه؛ کندمی

                                              

 
، والنحل المللأحمد،  بکر أبى بن الکریم عبد بن محمد الفتح شهرستانی، أبو. 1

 169 پیشین، ص

 48و  9 و 8. شاه ملک سیستانی، ص 2

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
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( احکام دین اسالم را، السالمعلیه) امیرالمؤمنیندر این هنگام یاران 

ی جا نادر قلوبش البیتاهلبه مردم سیستان آموختند و محبت 

های ی که به سرزمینانامهمعاویه طبق  کههنگامی درنتیجهگرفت؛ 

( را لعن کنند، مردم سیستان السالمعلیهاسالمی نگاشت تا امام علی )

مبالغی طال به معاویه بدهند  لعن نکردند و حتی حاضر شدند سالیانه

ولی سب امام شیعیان را نکنند اما معاویه به این کار راضی نشد و 

سب کنید یا سرهای زنان خود را  ( راالسالمعلیهگفت یا علی )

بود که مردم  جااینبتراشید و در وسط میدان شهر بیاورید؛ در 

نان خود را بتراشند ولی سبّ رهای زسیستان حاضر شدند س

 1( را نکنند.السالمعلیه) امیرالمؤمنین

کالمی که در بین شیعیان سیستان وجود داشت،  مسأله ترینمهم

امامت بود؛ بدین گونه که در این قرن پیروان حضرت علی به  مسأله

( در سیستان سکونت گزیدند تا تشیع السالمعلیهدستور امام حسن )

امامت حضرت علی  مسألهدیار گسترش دهند و  را در این

چنانکه در زمان  2( را برای مردم سیستان تبیین کنند؛السالمعلیه)

                                              

 
 9 و 8. همان، ص 1

 در زمینه تشیع سیستانیان چینین می گوید: احیاء الملوکهمان؛ نویسنده کتاب  2

 -علیه السـالم -به اشاره امیرالمومنین علی -علیه السالم-در زمانی که امام حسن»

راق و خراسان شد و مردم سیستان به با لشکر اسالم و سعد وقاص متوجه بالد ع

شدند و احکام و مسـایل دیـن و ترتیـب     نامه و پیام امام مفترض الطاعه مسلمان

طهارت و نماز از منسوبان آن امام عالیمقام فرا گرفتند، دیگر بنا بر خلل عقاید و 

اطاعت جمهور و اجتهادات دیگر طوای  از روش خود به روش دیگر نشدند و 
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برخی از یاران آن حضرت  هم( السالمعلیهحکومت حضرت علی )

، این دو درنتیجهدر سیستان سکونت گزید؛  1هانی مانند شریح بن

امامت بین  سألهممرحله حضور یاران حضرت، باعث نهادینه شدن 

 سیستانیان است.

که مردم سیستان غالباً شیعه شده  قرائنی که داللت دارد ازجمله

بودند، گفتار نویسنده کتاب احیاء الملوک است؛ وی در جریان وارد 

 :گویدمی به سیستان –نماینده معاویه  -شدن عبدالرحمن سمره

امی مردم سیستان به این شخص خطاب کردند: بعد از رسول، ام

او باشند و حال  امرونهیباید که مردم به او اقتدا کنند و به  حقبه

( جنگ کرد و در آن جنگ السالمعلیه) امیرالمؤمنیناینکه معاویه با 

جمعی از اصحاب شهادت  بسیاری از مهاجر و انصار کشته شدند و

آنان است و به قول صحیح اویس قرنی  ازجملهیافتند، عمار یاسر 

عرکه شربت شهادت چشید و عدد قتیالن هر دو لشکر از نیز در آن م

فرق اسالم به هشتاد هزار رسید، این مرد به خالفت الیق نیست و 

                                                                                   

 
یان معاویه و آل مروان تکلی  سب امیرالمومنین بـه آن جماعـت   هر چند متصد

قبـول طبـع سیسـتانیان     نمود، از این معنی ابا کردند و افسـون و افسـانه آن قـوم   

 «.نیفتاد

ها بود کـه  هانیء از سرداران لشکر امام علی )علیه السالم( در جنگشریح بن .1

 اهلل عبد أبو الدین شمسدر سیستان سکونت گزید و در آن جا شهید شد. ذهبی، 

 مجموعـة : ، محققسیر اعالم النبالءالذهبی،  قَایْماز بن عثمان بن أحمد بن محمد

 مؤسسـة : اررنـاووط، چـا  سـوم، ناشـر     شـعیب  الشـیخ  بإشراف المحققین من

 118-117ص ، 4ج م،  1985/  هـ 1415 الرسالة، سال
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 1به خالفت او راضی نشویم.

که سیستانیان اصالً خالقت معاویه را  آیدمیاز این عبارت به دست 

 امیرالمؤمنینقبول نداشتند و والیت مداری خود نسبت به 

اند؛ در کتب تاریخی اهل سنت چنین ( را حفظ نمودهمالسالعلیه)

 هآمده که حسن بصری به دستور معاویه، همراهِ قَطَری بن الفجاء

و در گفتگوی مردم  2.ق( وارد سیستان شد.ه 42سال )خارجی در 

 3سیستان با عبدالرحمن سمره حضور داشتند.

شود که بعد از شهادت از این جریان تاریخی استفاده می

)ه ق(، معاویه برای جلوگیری  41( در سال السالمعلیه) یرالمؤمنینام

این  هرحالبهاز تفکر شیعیان، این افراد را به سیستان فرستاد، اما 

 افراد نیز نتوانستند که تفکر شیعی را از مردم آن منطقه مصادره کنند؛

( مردم سیستان علیهِ السالمعلیهزیرا در زمان شهادت امام حسین )

زید شوریدند و از وی برائت جستند و سیستانیان بودند مت یحکو

هجری قمری نخستین قیام به خونخواهی اباعبدهلل  61که در سال 

                                              

 
 51ص . همان، 1

 451ص ، 3ج ابن اثیر، اسد الغابه، پیشین،  2.

؛ در کتاب تـاریخ سیسـتان چنـین آمـده     51ص . شاه حسین سیستانی، پیشین، 3

است که حاکم وقت سیستان ربیع بن زیاد الحـارثی تمـام دسـتورات خـود را از     

)ه ق( در  51حسن بصری گرفته است و با توجه کـه ایـن شخصـیت تـا سـال      

 11نی شود که حسن بصری زمـان طـوال  سیستان حکومت داشته است معلوم می

 121ص الشعراء بهار، پیشین،  ملک ساله در سیستان بوده است.
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در  1الحسین )علیه السالم( را در کارنامه تاریخی خود ثبت کردند؛

هجری  66هجری و قیام مختار در سال  65که توابین در سال حالی

 رخ داد.

 

 ری به سیستانتحلیل ورود حسن بص

های برجسته در میان طبقه تابعین است حسن بصری که از شخصیت

دبیر  عنوانبه معاویهعازم سیستان شد و از سوی  42در سال 

اصلی این است که چرا حسن بصری به  سؤالسیستان معرفی شد. 

ی که فقط کارش تعلیم و ایگونهبهدستور معاویه دبیر سیستان شد 

 2.گرفتمییستان از وی دستور تعلم بوده و حاکم س

که ردپایی از چرایی آن در تاریخ نیامده -برای پاسخ این پرسش 

چنین تحلیل نمود که وی به خاطر جلوگیری از  توانمی -است

شورش مردم سیستان علیه حکومت اموی وارد سیستان شد؛ زیرا 

 نامشی فکری حسن بصری نسبت به حاکم دانانتاریخطبق اعتراف 

اموی این بود که هرگونه شورش علیهِ این حاکمان را معه جا

 .پذیرفتنمی

                                              

 
رک: ؛ 212د، ص بن محمد بن محمود، آثار البالد و اخبار العبا یازکر ینی،قزو. 1

 یصغر یبتغ یاز وورد اسالم تا ابتدا یستاندر س یعنسب، محمد باقر، تش یدریح

 .111تا  29ص 

او بـا وی اینجـا آمـده بـود و هـیچ       این همه به تدبیر حسن بصری کرد کـه » .2

 121-119ص ملک الشعراء بهار، پیشین، «. نکردی تا از او نپرسی
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( السالمعلیهاز سوی دیگر حسن بصری در زمان معاویه، امام علی )

علی  بصرهروایت کرده است که در را قبول نداشت؛ چنانکه طبرسی 

را پرسید  جنگ جملالسالم از حسن دلیل شرکت نکردنش در علیه

 1.و حسن دلیل آن را جهنمی بودن قاتل و مقتول بیان کرد

ت علی و چنانکه بسیاری از علمای شیعه وی را دشمن حضر

 عمادالدینکه  گونههماناند؛ شمرده ایشان (السالمعلیهم) البیتاهل

 :گویدمیطبری درباره وی 

حسن بصری از دشمنان علی و فرزند او بود و در روز عاشورا 

( را یاری نکرد از او دوری گزید السالمعلیه) ینحسعالوه بر اینکه 

 2و همراه لشکریان شام بود.

فکر ضد والیتی خود به دستور معاویه وارد چنین شخصیتی با ت

نظامی که دارد  : با قدرت سیاسی و مالی واوالًکه  3سیستان شد

: از ثانیاًهای سیستانیان علیه معاویه را بگیرد و جلوی شورش

 گسترش تفکر شیعی جلوگیری نماید.

 هدو جریان فکری حسن بصری و قطری بن الفجاء درنتیجه

                                              

 
بـه  هـادی احمدبن علی طبرسی، االحتجاج، چـا  ابـراهیم بهـادری و محمـد     .1

 .413ـ 412، ص 1ج ، 1425)تهران( 

 آستانه الرضویه المقدسه، مجمع :محقق ،اسرار االمامة، طبرسی، حسن بن علی .2

مشهد  :محل نشر، مجمع البحوث االسالمیه :ناشر، البحوث اسالمیه، قسم الکالم

 399ص ، مقدس

 451ص ، 3ج . ابن اثیر، اسد الغابه، پیشین، 3

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%85%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%85%D9%84
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 2یه در یک زمان وارد سیستان شدند.به دستور معاو 1خارجی،

این است که نویسنده کتاب اسد الغابه اذعان نموده  توجهقابلنکته 

ه ق( معاویه برای اینکه قیام مردم سیستان را )42است که در سال 

را  هاز حسن بصری و قطری بن الفجاء سرکوب کند سپاهی متشکل

ه مردم شود کاز قراین مشخص می 3روانه سیستان کرده است.

اند؛ زیرا سیستان چون حکومت معاویه را قبول نداشته قیام نموده

و امام  4شهادت رسید ه ق( به)41در سال ( السالمعلیه) یعلامام 

 5نمود ( حکومته ق 41سال روز ) 3ماه و  6( السالمعلیهحسن )

سپس معاویه خالفت را تصرف نمود در اینجا بود که مردم سیستان 

 قیام نمودند.

 شواهد این قیام عبارت نویسنده احیاءالملوک است: ترینمهمز ا

                                              

 
بن فجاءه که نام کاملش ابو نعامه جعونة بن مـازن بـن یزیـد و از بنـى      قطرى .1

  66 ق )حرقوص بن مازن است، در دوران فرمانروایى مصعب بن عمیـر بـر عـرا   

ق.( شورید. او به مدت بیست سال رهبـرى حرکتهـاى شورشـى خـوارج را بـر      

ق. در یکى از نبردها به قتـل رسـید.     78 یا   77 عهده داشت و سرانجام در سال 

 اهلل عبـد  أبـو  الـدین  ذهبـی، شـمس   بنگرید بـه:  قطرىبراى آگاهى بیشتر دربارة 

 مجموعـة : ، محققر اعالم النبالءسیالذهبی،  قَایْماز بن عثمان بن أحمد بن محمد

 مؤسسـة : اررنـاووط، چـا  سـوم، ناشـر     شـعیب  الشـیخ  بإشراف المحققین من

 151ص ، 4ج م،  1985/  هـ 1415 الرسالة، سال

 همان .2

 همان .3

 567، ص 1امین، سید محسن، پیشین، ج  .4

 .نقل از ارشاد شیخ مفید 567، ص 1همان، ج  .5
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 حقبهمردم سیستان به نماینده معاویه گفتند: بعد از رسول، امامی  

او باشند و حال اینکه  امرونهیباید که مردم به او اقتدا کنند و به 

جنگ کرد و در آن جنگ  -السالمعلیه-امیرالمؤمنینمعاویه با 

از اصحاب شهادت  و جمعیو انصار کشته شدند بسیاری از مهاجر 

آنان است و به قول صحیح اویس قرنی  ازجملهیافتند، عمار یاسر 

نیز در آن معرکه شربت شهادت چشید و عدد قتیالن هر دو لشکر از 

فرق اسالم به هشتاد هزار رسید، این مرد به خالفت الیق نیست و 

 1به خالفت او راضی نشویم.

و « زابلستان»شود که دو شهر تاریخی مشخص میبا توجه به کتب 

                                              

 
؛ بـه همـین مضـمون در تـاریخ     51ص یشـین،  . ملک شاه حسـین سیسـتانی، پ  1

آمده است؛ تنها تفـاوتی کـه ایـن دو کتـاب اسـت در تـاریخ        119ص سیستان، 

سیستان چنین نگاشته شده است که حسن بصـری بـه دسـتور معاویـه در زمـان      

وارد سیستان شده است ولـی در کتـاب احیـاء     -علیه السالم-حکومت امام علی

هجـری بـه    42مان خالفـت معاویـه در سـال    الملوک چنین آمده است که در ز

 یاطخدستور وی وارد سیستان شده است. ولی مطابق دو کتاب، تاریخ خلیفه بن 

که هر دو قدیمی تـر از تـاریخ    هـ( 631الغابه )المتوفى: اسد  هـ( 241)المتوفى: 

ه ق( هستند چنین نگاشته شده که در زمان  725-445تالی  در حدود ) یستانس

تاریخ خلیفه است )یه به همراه قطری بن الفجاءة وارد سیستان شده خالفت معاو

(؛ همچنین بالذری نیز بیـان  451ص ، 3ج اسد الغابه،  ؛215ص ، 1ج بن خیاط، 

داشته است که حسن بصری تا یک سال بعد از جنک صـفین در مدینـه حضـور    

تهران،  )بالذری، احمد بن یحیی؛ فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل، داشته است.

 .)482، چا  اول، ص 1337نشر نقره، 

 در نتیجه قول نویسنده احیاء الملوک صحیح تر به نظر می رسد.
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سجستان، علیهِ حکومت معاویه قیام نمودند که عبدالرحمن « زرنج»

این قیام را  هبن سمره به همراه حسن بصری و قطری بن الفجاء

( السالمعلیه) یعلشهری بود که یاران امام « زرنج»؛ 1سرکوب کردند

 2نجا سکونت گزیدند.به دستور آن حضرت وارد شهر شدند و در آ

برای اینکه جلوی  هحسن بصری و قطری بن الفجاء درنتیجه

 گسترش تشیع را در سیستان بگیرند در آنجا سکونت گزیدند.

 

 قیام سیستانیان علیه حجاج اموی

باعث شد که تفکر تشیع در سیستان  هانی بنگفتیم که شریح 

حمله شد و  گسترش یابد؛ در این هنگام به دستور حجاج به سیستان

دفاع نمودند که در این پیکار  هانی بنسیستانیان به همراهی شریح 

 3ه ق( به شهادت رسیدند.)78سال سالگی در  121در « شریح»

که در اینجا مطرح است این است که در تاریخ سیستان چنین  سؤالی

 شدهکشتههنگام حمله سپاه امویان  هانی بنآمده است که شریح 

ثابت نمود که شریح در مقابل سپاه  توانمیلیلی به چه د 4است؛

                                              

 
 العصـفری  الشـیبانی  خلیفـة  بـن  خیـاط  بن خلیفة عمرو خیاط، أبو بن خلیفة 1.

، القلـم  دار: العمری، ناشـر  ضیاء أکرم. د: ، محققخیاط بن خلیفة ، تاریخالبصری

 215ص ، 1ج  بیروت.، شقدم - الرسالة مؤسسة

 621-619ص ، پیشین، 2ج ، الکامل فی التاریخ . ابن اثیر،2

، 4ج پیشـین،   سیر اعالم النـبالء، ؛ ذهبی، 136ص . ملک الشعراء بهار، پیشین، 3

 118-117ص 

 همان .4
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امویان جنگیده است، شاید وی یکی از فرماندهان سپاه بوده است؟ 

باید پیشینه اعتقادی شریح را بررسی کرد تا  سؤالبرای پاسخ به این 

 به این پاسخ رسید.

قبل از اسالم زیسته است؛  جاهلیتشریح از کسانی بوده که در 

از ( السالمعلیه) یعلود و در زمان حکومت امام شسپس مسلمان می

سرداران لشکر آن امام بوده است؛ چنانکه نویسنده کتاب وی را 

که رجالیان  گونههمان؛ شمردمیمالک اشتر و محمد حنفیه  ترازهم

الرَّجُلُ الصَّالِحُ، صَاحِبُ عَلِیٍّ »اهل سنت تعابیری مانند 

درباره وی به کار  2«حاب علیکان من کبار أص»؛ 1(«السالمعلیه)

 اند.برده

در  -السالمعلیه-امیرالمؤمنینهمین بزرگ منزلتی وی باعث شد که 

جنگ با شامیان، شریح را فرمانده لشکر خود قرار دهد. با توجه به 

 3چنین عظمتی، آیا شریح در لشکر شخصی به نام حجاج بن یوس 

د! چنانکه حجاج در که از جنایات کاران زمانه خود بوده، حضور یاب

                                              

 
 117ص سیر اعالم النبالء، پیشین،  . ذهبی،1

 153ص ، 73ج . ابن عساکر، پیشین، 2

 حجاز.( والی توفیهجری م 95 –. تولدهجری م 41قفی )حجاج بن یوس  ث 3

بـود و در   سـتیز ایـران است. وی فردی  طائ و زاده  امیهبنیدر روزگار  عراقو 

 .شـد  فارسـی میانـه  زمان زمامداری وی در عراق، زبـان عربـی جـایگزین زبـان     

، چـا  مصـطفی نجیـب فـوّاز و حکمـت      ، تاریخ خلیفةبن خیاطخلیفةبن خیاط

 196، ص 1ج  .1415/1995کشلی فوّاز، بیروت 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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 1زمانه خود کعبه را سنگ باران کرد.

از سوی دیگر نویسنده تاریخ سیستان چنین نگاشته که خاص و عام 

 2مردم سیستان علیه لشکر اعزامی از سوی حجاج مقاومت کردند؛

به همراه شیعیان سیستان علیه حکومت  هانی بنشریح  درنتیجه

 ح به شهادت رسید.اموی قیام کردند که در این قیام شری

بعد از کشته شدن شریح راه برای فعالیت گسترده خوارج هموار 

حکومت اموی  وسیلهبهمرکز خوارج بود  که انشد؛ زیرا کرم

خود را سیستان یافتند؛  مأمنسرکوب شد سپس خوارج بهترین 

بعد از کشته شدن  3که همیان بن عدی السدوسی خارجی گونههمان

 4تا فعالیت خوارج در آنجا گسترده شود. آمدشریح به سیستان 

 

 قرن دوم .2ـ  1ـ  1 ـ 2

در سیستان دارای اقلیت بودند و خوارج در این  در این قرن شیعیان 

اما در زمان امام باقر و صادق  5منطقه دارای اکثریت بودند؛

طقه رو به ( با ورود یاران این دو امام، شیعیان در این منالسالمعلیه)

                                              

 
 211 ، ص2 العسقالنی، پیشین، ج حجر . ابن1

 136-135ص . ملک الشعراء بهار، پیشین، 2

ص یستان بـود. همـان،   وی از سرکردگان خوراج زمانه خودش در کرمان و س 3
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بیروت، : ، چا للمطبوعات التعارف دار: ، ناشرالشیعة أعیان. امین، سیدمحسن، 5

 618ص  ،4قمرى، ج هجرى 1416: انتشار سال
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سجستانی مرجع فقهی  عبداهللکه حریز بن  ایگونهتند بهافزایش یاف

 1اعتقادی شیعیان در این منطقه بوده است.

 

 حریز بن عبداهلل سیستانی. 1ـ  2ـ  2ـ  1ـ  1

کوفی بوده ولی به خاطر کثرت اصالتاً  -حریز بن عبداهلل -وی

سجستانی معروف  حریز به آنجاترددش به سیستان و اقامت در 

راویان و فقیهان شیعی بوده و احادیث  ترینبزرگو از گشته است؛ ا

که مرحوم خویی معتقد است  ایگونهبهاست  شدهنقلفراوانی از او 

روایت از وی در کتب حدیثی شیعه وجود دارد؛ چنانکه  2321که 

روایت نقل  171 مستقیم صورتبه( السالمعلیهاز امام باقر و صادق )

غیر مستقیم نقل  صورتبهین دو امام کرده و بقیه روایات را از ا

 2کرده است.

که در سیستان اقامت داشته، یارانی پیدا  زمانیمدتاو توانست در 

شیعیان  درنتیجهآشنا سازد؛  البیتاهلکند و آنان را با تفکر کالمی 

؛ چنانکه که دانستندمیحریز را مرجع فقهی کالمی خود  این دیار،

 ناو شیعی کردندمیرا ( السالمعلیه) یعلاز خوارج سبِّ امام  ایعده

                                              

 
های تاریخی و رجـالی فقـط حضـور حریـز در سیسـتان و مراجعـه       کتاب در 1

ضوراین محدث و فقیـه  شیعیان به او ذکر شده است؛ با توجه به طوالنی بودن ح

شیعی در سیستان، نشانگر این است که وی شاگردانی در این منطقه تربیت کرده 

 است؛ گرچه نامی از شاگردان سیستانی اش در تاریخ نیامده است.

 619 -618 ، صهمان 2
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و از آن اجازه  آمدندمیحریز  متوجه این اتفاق بودند، نزد که

به سبب ناصبی – تا این افراد را به قتل برسانند که ایشان گرفتندمی

، آنجاو آخراالمر خوارج  دادمیفتوا به قتل آنان  -بودن این افراد

)ه ق( به شهادت 148ل را در مسجد در سا و یارانشایشان 

 1رساندند.

عبداهلل بن الحسین که قاضی وقت سیستان و - وی به همراه پدرش

را با تفکر  آنجامردم  -2بود[ السالمعلیهصادق ]از اصحاب امام 

که از سیستان افرادی خدمت امام  ایگونهبهشیعی آشنا ساخت 

رت و مشکالت خود را با آن حض رسیدندمی( السالمعلیهصادق )

 3.دادمیآنان پاسخ  هایسؤالو آن حضرت به  گذاشتندمیدر میان 

 

 احیاگران تفکر شیعی سیستان

 مرورزمانبهگفتیم اواخر قرن اول خوارج در سیستان نفوذ کردند و 

که در سال  ایگونهبهخود نمودند  عقیدههمبسیاری از سیستانیان را 

                                              

 
، رجـال الحـدیث   معجم ،ابوالقاسم الموسوى الخوئى ؛ خویی،618ص . همان، 1

 253 ، ص4ج ، ه ش 1372 :سال نشر نشر: قم، محل

: ، مکان نشر: هند، ناشـر تهذیب التهذیبعلی،  بن العسقالنی، أحمد حجر . ابن2

 187ص ، 5ج  ، چا  اول،،هـ 1326 سال النظامیة، المعارف دائرة مطبعة

 علـى  غفـارى : مصـحح /  ؛ محققالکافی؛ اسحاق بن یعقوب بن محمد . کلینى،3

 اإلسـالمیة، سـال   الکتـب  دار: ، ناشـر تهران: چا  محمد، مکان آخوندى، و اکبر

 253ص  ،5ج ق، 1417: چا 
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 1ج افتاد.)ه ق( حکومت و قدرت سیستان به دست خوار 118

 بناز سوی دگر سیستان، نیز دارای شیعیانی بود و با شهادت شریح 

بن الحسین االزدی  عبداهلل درنتیجهمواضع شیعه ضعی  شد؛  هانی

 را بر عهده گرفت. آنجاوارد سیستان شد و قضاوت 

اند؛ بعضی منابع رجالی اهل سنت وی را متمایل به تشیع دانسته

معتقدند ابو حریز قاضی قائل به  وی چنانکه مزی و ذهبی درباره

رجعت بوده است؛ زیرا وی در یک بحث کالمی که با هشام 

هفتاد و دو آیه از قرآن داللت  سجستانی داشته است ثابت نموده که

 .2کنندبر رجعت می

 

 به سیستان عبداهللتحلیل ورود حریز بن 

 (السالمیهمعل) البیتاهلبیان نمودیم که تشیع با عنایت  جاتا به این

و رشد نمود؛ اما در قرن  آمدو اصحاب ایشان در سیستان به وجود 

 صورتبهخوارج  سویکدوم سیستان به حساسیت خاصی رسید از 

 ترینبزرگ؛ از سوی دیگر کردندمیگسترده در سیستان فعالیت 

در سیستان به شهادت رسیده بودند؛  (السالمعلیهم) البیتاهلیاران 

خراسانی  ابومسلماسی التهاب شدیدی به خاطر قیام و از لحاظ سی

یکی ( السالمعلیهصادق )امام  درنتیجهدر بین حکومت عباسی افتاد؛ 

                                              

 
 149ص همان،  1

ص ، 4ج ؛ میزان االعتـدال،  422ص ، 14ج ، تهذیب الکمال فی أسماء الرجال 2
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: شیعیان اوالًفقهای شیعه را به سیستان فرستاد؛ تا  ترینبرجستهاز 

: در مقابل ثانیاًموجود در سیستان را حمایت فکری اعتقادی کند؛ 

 دگی کند.ایستا خوارججریان افراطی 

 عبداهللاما با توجه به فعالیت گسترده نظامی خوارج، حریز بن 

ست وارد سیستان شود؛ زیرا وی از فقهای شیعه توانمین راحتیبه

از مدینه راهی سیستان  فروشیروغنشغل  عنوانبهوی  درنتیجهبود؛ 

 و رهبری فقهی اعتقادی شیعه را بر عهده گرفت. 1شد

 

 پاسخ به یک پندار

از رجالیان شیعه بر اساس روایتی که از امام صادق درباره  بعضی

اند که با توجه به قراین موجود، این حریز برداشت اشتباهی داشته

 .نیستادعا درست 

، وقتی به امام صادق گویدمیکشی در رجالش درباره حریز چنین 

( عرضه داشتند که حریز فتوا به قتل خوارج داده است، السالمعلیه)

 2رت، وی را نکوهش و سرزنش کرد.آن حض

از رجالیان شیعی بر اساس این روایت، قضاوت نموده و  ایعده

اند که حریز احساساتی عمل کرده و فتوا به قتل خوارج قائل شده

است ولی این با عدالت حریز  کارگنهوی  درنتیجهداده است؛ 

                                              

 
 144نجاشى، ص رجال  1

 حسن بن محمد طوسى،: مصحح/  محقق ،کشی رجال عمر، بن کشی، محمد. 2

 .336ص  ،ق 1419: چا  سال مشهد، گاهدانش نشر مؤسسه: ناشر مصطفوى،/ 
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 1منافات ندارد.

قام علمی فقهی این مطلب درست نباشد، زیرا م رسدمیبه نظر 

باالست که وی احساساتی عمل نکند؛ زیرا از وی  قدرآنحریز 

روایت در کتب شیعی موجود است که این داللت بر تسلط  1321

وی بر اساس روایات موجود  درنتیجه 2وی به روایات است؛

 استنباط نموده و چنین فتوایی داده است.

پیامبر را بکند  تالبیاهلداللت دارد که کسی که سبّ  روایاتی که

 شدهنقل( السالمعلیهرضا )الدم است؛ مانند روایتی که از امام مهدور

 است:

أَنَّهُ مَنْ ذَکَرَ السَّیِّدَ مُحَمَّداً ص أَوْ وَاحِداً مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّاهِرِینَ ع 

اللَّهِ عَلَیْهِمْ وَجَبَ صَلَوَاتُ  فِیهِمْ بِالسُّوءِ وَ بِمَا لَا یَلِیقُ بِهِمْ أَوِ الطَّعْنِ

 عَلَیْهِ الْقَتْل

اهلل علیه و آله( یا یکی از کسی که سرور و آقا حضرت محمد )صلی 

اهل بیت پاکش را به بدی یا به آنچه شایسته و الیق آنان نیست یا با 

 3.طعن و تمسخر آنان، یاد کند، قتلش واجب می شود

نین قتلی داده است؛ حریز بر اساس این روایات موجود، فتوا به چ

و  کردندمیرا سب ( السالمعلیه) یعلزیرا خوارج در آن موقع امام 

                                              

 
 .232ص ، 5ج ، پیشین، خویی، ابو القاسم. 1

 234ص همان،  2.

، مکـان  بحار ارنوار، محقق / مصحح: جمعى از محققان . مجلسی، محمد تقی،3

 222، ص: 76، ج، ناشر: دار إحیاء التراث العربیچا : بیروت
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؛ کردندمیو اظهار ناراحتی از چنین عملی  شیعیان نزد حریز آمده

 1حریز بر اساس روایات موجود فتوا داده است. درنتیجه

نیز نبوده که حریز آشکارا فتوا به قتل دهد، بلکه این فتوا  گونهاین

در ابتدا متوجه نشدند چه  کردندمیپنهانی بوده و خوارجی که سبّ 

 2کشتندمیکسانی آنان را 

 

 «حریز»تحلیل فتوای 

با توجه به اینکه خوارج اکثریت سیستان را به خود اختصاص داده 

و تشیع را از بین  البیتاهلتفکر محبت  خواستندمیخوارج  3بودند،

را  -السالمعلیه -و امام علی ببرند و شروع به جنگ روانی کرده

حریز به شیعیان اجازه داد تا این عمل را  درنتیجه، کردندمیسبّ 

 انجام دهند.

عمل ( السالمعلیهصادق )اساسی این است که چرا امام  سؤالاما 

اند، در پاسخ چنین باید گفت: اکثریت حریز را سرزنش کرده

ت نظامی است و دارای قدرسیستان تحت تسلط خوارج بوده 

 تائیداگر آن حضرت عمل حریز را  درنتیجهی بودند؛ اگسترده

که امام شیعیان در  شدندمیخوارج سیستان متوجه  بساچه نمودندمی

عام ورا قتل آنجامقابلشان موضع گرفته است سپس همه شیعیان 

                                              

 
 233ص ، پیشین، خویی، ابو القاسم. 1
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تقیه نمودند و عمل حریز را ( السالمعلیهصادق )؛ امام کردندمی

 نکوهش کردند.

 :آوردمیی از قرائن ادعا این است که مرحوم خویی در کتابش یک

آمدند و ( السالمعلیهصادق )نزد امام أبا بجیر عبداهلل بن النجاشی » 

 اماممن سیزده تن از خوارج را که از به حضرت عرضه داشتند که 

به قتل رسانیدم. امام فرمود: اگر  جستندمی( برائت السالمعلیهعلی )

اذن امام بکشی، مسؤولیتی نداری؛ اما اگر بر امام سبقت  را به هاآن

را صدقه  هاآنگرفتی، باید سیزده گوسفند قربانی کنی و گوشت 

 1.«ایگرفتهسبقتدهی، چون بر امام 

فرمودند: که اگر بدون اجازه امام ( السالمعلیهامام )در این روایت 

 کهدرحالیباشد، باید صدقه دهد و هیچ سرزنشی مخاطب را نکرد، 

که اگر  کندمیدر قضیه حریز آن را نکوهش کرد؛ این خود داللت 

و لو با لفظ صدقه  کردمی تائیدامام صادق عمل آن فقیه شیعه را 

 شیعیان سیستان نابود گردند. شدمیدادن، باعث 

این حدیث خود نیز دلیلی است که حریز جریانی در سیستان به 

 یعلکنند که اگر سبّ امام  وجود آورده بود که خوارج احساس

شود؛ در احتمال را بکنند باعث نابود شدن خودشان می( السالمعلیه)

ی به حریز داده این اجازه( چنالسالمعلیهصادق )دارد که خود امام 

که اگر با اجازه  کندمیباشد، زیرا در روایت فوق آن امام تصریح 

ی به اچنین اجازه( سالمالعلیهصادق )و امام  امام باشد اشکالی ندارد

                                              

 
 295ص ، 11ج همان،  .1
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را  این عمل حریز داده است ولی به خاطر تقیه و حفظ جان شیعیان

 .کندمینکوهش 

دیگر حریز این بود که شیعیان زیدی را نیز متوجه امام  مأموریت

 أبا کند تا امامت آن حضرت را بپذیرند و آمدن -السالمعلیه -صادق

از سیستان، خدمت  2و عمار سجستانی 1النجاشی بن عبداهلل بجیر

گواهی است که این افراد قبالً  ( خودالسالمعلیهصادق )امام 

حضور حریز بن  درنتیجهشخصیت آن حضرت را شناخته بود. 

عبداهلل در سیستان باعث شد که تفکر شیعی در این منطقه رشد یابد 

صادق ها آشنایی نسبت به امام و زیدی 3از خوارج ایعدهو 

 .امامی گردنددا کنند و شیعه پی( السالمعلیه)

 

 یحبیب بن المعل. 2ـ  2ـ  2ـ  1ـ  1

حبیب سجستانی در ابتدا از خوارج سیستان بوده است ولی به 

( را السالمعلیهمذهب شیعی راه یافت و امام سجاد و باقر و صادق )

این شخصیت شیعی در منابع تاریخی  درباره 4درک کرده است.

 ه است.رجالی توضیح بیشتری نیامد

 

                                              

 
 . همان1

 255ص ، 12ج همان،  .2

 347ص . کشی، پیشین، 3

 226 ، ص4 ؛ خویی، پیشین، ج347ص . کشی، پیشین، 4
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 قرن سوم. 3ـ  1ـ  1 ـ 2

 قرن سومتحوالت سیاسی . 1ـ  3ـ  2ـ  1ـ  1

در این قرن دو دولت بزرگ طاهریان و صفاریان بر سیستان 

و حکومت مرکزی ایران در دوران صفاریان به  اندحکومت داشته

که اوج حکومت سیاسی  ایگونهبهدست سیستانیان قرار گرفت 

وی حکومت  وسیلهبهی رقم خورد و یعقوب لیث صفار وسیلهبه

مختصر تحوالت  صورتبهخوارج در سیستان منقرض شد؛ لذا 

 ؛ بدین شرح:دهیممیسیاسی این قرن را توضیح 

 الف: طاهریان

بود که محدوده قلمروش،  1اولین حاکم طاهری، طاهر بن حسین

                                              

 
بـود کـه   ) یعباسـ  یفـه خل (مونماطاهر بن حسین از سرداران معروف ایرانی  .1

هــ ق او را   196در بغـداد در سـال    (بـرادر مـامون   (امـین توانست در جنگ با 

در  .شکست دهد و در استقرار و انتقال خالفت به مامون سـهم بسـزائی داشـت   

هـای  ینسـرزم  (خراسـان بـه امـارت    مأمونم طاهر از سوی  821ه. /  215سال 

اقدام به حذف  نیشابورطاهر به محض ورود به منصوب گردید.  (شرقی عباسیان

کرد و بدین گونه استقالل خود را اعالم نمود  نماز جمعههای نام خلیفه از خطبه

مسـتقل و مـوروثی را   را پایتخت خود قرار داد. طـاهر حکـومتی نیمـه    نیشابورو 

 ایراندر ظاهر زیر فرمان خلیفه بود. پس از تسلط اعراب بر  تشکیل داد که فقط

این نخستین بار بود که فرمانروایانی از یک خاندان ایرانی بـه شـکل مـوروث و    

، چـا   ریخ خانـدان طـاهری  تـا سـعید،   ،نفیسی) .کردندمستقل حکومت مینیمه

طـاهر   مـذهب قضاوت دربـارة  )57، ص1ج ، 1386دار، تهران عبدالکریم جربزه

او بـا محمـد بـن ابوالعبـاس شـیعی مـذهب و        خواهر ازدواجدشوار است، ولی 

دخترش با ابن زباره ، ازدواج علویانحمایت طاهر از وی نزد مأمون، تمایل او به 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
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و  شدمیشامل خراسان، سیستان، کرمان، طبرستان، دماوند و ری 

 1این بالد، شرطه بغداد نیز بوده است. حکومت بر عالوه بر

از: محمد بن  اندعبارتامرای سیستان در زمان حکومت طاهریان 

الحضین القوسی، الیاس بن اسد، معدل بن الحضین القوسی، محمد 

بن شیب، محمد االحوص، حضین بن الحسین، حسین بن عبداهلل 

لیث در سال  السیاری، نصر سیاری و ابراهیم قوسی اما یعقوب

( به حکومت طاهریان خاتمه بخشید و حکومت صفاریان ق )ه.259

 2کرد. تأسیسرا 

 

 ب: صفاریان

 4و از عیاران 3سیستانی اصالتاًصفاریان، یعقوب لیث که  گذاربنیان

                                                                                   

 
 السالم و خطبه خواندن به نـام قاسـم  علیه امام علیعلوی، رابطة جدش زریق با 

بغـداد فـی تـاریخ    طیفـور،  دهد )ابـن نشان می تشیعط وثیق وی را با بن علی، رب
 .)16ـ 15، ص1ج ، 1968/ 1388، بیروت الخالفه العباسیه

 268ص ، 1ج . افشار سیستانی، ایرج، پیشین، 1

 198-189ص راء بهار، پیشین، ملک الشع ؛273-268ص ، همان 2.

، چـا   1368، انتشارات کـورش، سـال   یعقوب لیث. باستانی پاریزی، ابراهیم، 3

 74ص ششم.، 

اند به گونه ایـی کـه   که دارای تشکیالت منسجمی بوده یاران جوانان چاباکیع 4

های خود را اجرا می نمودنـد، ایـن جمعیـت از وضـع     به صورت مخفیانه برنامه

اند؛ در نتیجه در مقابل حاکم وقـت مقابلـه مـی    خود ناراضی بودهموجود جامعه 

های در بیابان کردند؛ و مخارج خود را بدبن صورت کسب می کردند که کاروان

-113ص همـان،  گرفتنـد ) را به سالمتی به مقصد می رسانند و از آنان باج می 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9
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)ه ق( شهر بست را فتح کرد و 237بوده است. وی در سال 

نجا را به شهرهای مختل  لشکرکشی کرد و حکومت آ مرورزمانبه

به دست خود گرفت؛ بالدی مانندِ سیستان، کرمان، هرات، بامیان، 

بلخ، نیشابور، گرگان، فارس؛ یعقوب تا نزدیکی بغداد نیز پیش رفت 

و با خلیفه بغدادی نیز به پیکار برخاست که عاقبت شکست خورد؛ 

 پس 1بیماری قولنج درگذشت. وسیلهبه( ق )ه.265در سال  درنتیجه

ش عمرو لیث حکومت صفاریان را به دست گرفت؛ او از وی، برادر

نیز مانند برادرش یعقوب، با خلیفه به مبارزه پرداخت و جانشینان 

نیز  -محمد یابوعلطاهر بن محمد، لیث بن علی صفاری،  -وی

)ه ق( حکومت 299همین مبارزات را ادامه دادند تا اینکه در سال 

 2صفاریان سیستان منقرض شد.

 

 شیعیان امامی سیستان. 2ـ  3ـ  2ـ  1ـ  1

به ( السالمعلیه) الرضایموساز این قرن با ورود امام علی بن 

 3و گسترش یافت؛ شدهخارجخراسان، تشیع در سیستان از اقلیت 

                                                                                   

 
123.) 

، ابراهیم، پیشین، ؛ باستانی پاریزی312-285ص ، 1ج افشار سیستانی، پیشین،  1.

 234-213ص ؛ ملک الشعراء بهار، پیشین، 243-169ص 

 284-234ص . ملک الشعراء بهار، پیشین، 2

الشیعه فی ایران دراسه تاریخیه من البدایه حتی القرن التاسع ، . جعفریان، رسول3
، محل بنیاد پژوهشهای اسالمى آستان قدس رضوی :ناشرترجمة عربی،  ،الهجری

 17ص  ،9ج  ،ش 1378، مقدسمشهد  نشر:
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حاکم سیستان از ( السالمعلیهجواد )چنانکه در زمان امامت امام 

 اینامهو بوده و این امام برای ا (السالمعلیهم) البیتاهلمحبّان 

البته به خاطر نفوذ خوارج در سیستان، شیعیان  1نوشته است.

 در این منطقه داشته باشند. تأثیرگذارینتوانستند فعالیت 

سجستانی است؛ ایشان  ابو خالدترین راوی شیعی این قرن معروف

 کههنگامیبوده است و ( السالمعلیهجعفر )از یاران امام موسی بن 

زیرا وی  -رسیدند، او به ستارگان نگریستاین امام به شهادت 

و گمان کرد که امامی بعد از امام هفتم شیعیان وجود  -منجم هم بود

خود پی برد و از یاران  اشتباهبهندارد و واقفی شد؛ اما پس از مدتی 

 2گردید.( السالمعلیهرضا )امام 

ی اندیشه کالمنتوانستند فعالیت شیعیان در این قرن افول کردند و 

خاصی از خود ارائه دهند؛ علت این افول شاید چنین باشد در این 

های داخلی و خارجی بود چنانکه یعقوب قرن سیستان گرفتار جنگ

کرمان، هرات، بامیان، بلخ، نیشابور، »مانند به شهرهایی  3لیث صفاری

                                              

 
 111ص  ،5. کلینی، محمد بن یعقوب، پیشین، ج1

 612ص . کشی، پیشین،  2

بنیانگذار صفاریان، یعقوب لیث که اصالتاً سیستانی و از عیاران وده است. وی  3

)ه ق( شهر بست را فتح کرد و به مرور زمان به شـهرهای مختلـ    237در سال 

ا به دست خود گرفت؛ بالدی ماننـدِ سیسـتان،   لشکرکشی کرد و حکومت آنجا ر

کرمان، هرات، بامیان، بلخ، نیشابور، گرگان، فارس؛ یعقوب تا نزدیکی بغداد نیـز  

پیش رفت و با خلیفه بغدادی نیز به پیکار برخواست که عاقبت شکست خـورد؛  

( به وسیله بیماری قولنج درگذشت. افشار سیسـتانی،  ق )ه.265در نتیجه در سال 
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از سوی دیگر یعقوب لیث  1لشکرکشی کرد؛« گرگان، فارس و بغداد

هل حدیث بود و این خود فرصت مناسبی دارای مکتب فکری ا

 برای رشد این مکتب فکری و به انزوا رفتن باقی فرق بود.

 قرن سوم .4ـ  1ـ  1 ـ 2

 قرن چهارم .5ـ  1ـ  1 ـ 2

 ایگستردهچنانکه قبالً اشاره شد شیعیان در قرن اول و دوم فعالیت 

در سیستان داشتند ولی در قرن سوم، اهل حدیث فعالیت 

در سیستان یافتند و عمالً شیعیان به انزوا رفتند ولی در  یترگسترده

قرن چهارم، دوباره تفکر شیعه در منطقه رشد یافت و توانستند 

ی در سیستان نمایند و عالمان بزرگی در این اگستردهفعالیت 

« محمد بن بحر رهنی»آنان  ازجملهسرزمین به وجود آمدند که 

 است.

 

 بحر رهنی سجستانی محمد بن. 1ـ  5ـ  1ـ  1ـ  2

ابو الحسین محمد بن بحر بن سهل الشیبانی الرهنی السجستانی از 

 شیعی دانانجغرافیمتکلمان و فقیهان و مورخان و 

؛ وی از قبیله بنی شیبان بوده که به نرماشیر استدر قرن چهارم 

کرمان هجرت کرده و در منطقه رهن سکونت گزیده است؛ در قرون 

کرمان جزء سیستان بوده است، لذا در قرن اول هجری، نرماشیرِ

                                                                                   

 
 312-285ص ، 1ج ن، پیشی

 234-213ص . ملک الشعراء بهار، پیشین، 1
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رهنی بیش از  1.آیدمی حساببهچهارم از متکلمان شیعی سیستان 

های کالم و تاریخ و ادب و انساب و ٔ  درزمینه کتابپانصد کتاب و 

جغرافیا و تفسیر نگاشته است که در آن زمان اکثر این کتب در 

به خاطر حمله  متأسفانهسرزمین خراسان موجود بوده است، ولی 

 2.نیستمغول و گذشت زمان اکنون کتابی از این عالم شیعی موجود 

 صورتبهولی  نیستاز کتب موجود  یکهیچدرست است که 

 ذکرشدههای مختل ، اسامی تعدادی از این کتب پراکنده در کتاب

 است؛ از قبیل:

-4الحقوق الفروق بین االباطیل و  -3نحل العرب؛-2القالئد: -1

کتاب االتباع و  -7کتاب التقوی؛  -6کتاب البقاع؛  -5لبدع؛ کتاب ا

کتاب االول و العشره؛  -9البرهان کتاب  -8ترک المراء فی القرآن؛ 

البرهان السدید من -12الفرق بین اآلل و االمه؛ -11کتاب المتعه؛ -11

التکلی  و -15المبسوط فی الصاله؛  -14الطالق؛  -13 عون المدید؛

الردّ علی من انکر االثنی عشر و -17بات االمامه؛ اث-16التوظی ؛ 

مجلس الرهنی؛ -19کتاب الحجه فی ابطاء القائم؛  -18معجزاتهم؛ 

المثل و السیر -22التلخیص فی التفسیر -21المساواه و المقابله؛ -21

 -25مرج البهاء و روض الضیاء -24القواعد؛ -23و الخراج؛ 

                                              

 
شذرات من ، جعفریان،رسول؛132ص ؛ طوسی، پیشین، 147ص کشی، پیشین،  1

کتب مفقودة لمحمد بن بحر الزهنی الکرمـانی )العـالم شـیعی فـی القـرن الرابـع       
 7، ص 1426، مجله تراثنا، سال 84و  83شماره  (،الهجری

 .587، رقم 133. طوسی، پیشین، ص 2

http://www.noormags.com/view/fa/creator/844
http://www.noormags.com/view/fa/creator/844
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 1مقدمات القرآن.-27ل الدالئل علی نحل القبائ -26المناسک؛ 

 

 «رهنی»غالی دانستن 

اند و علت بعضی از رجالیان شیعی، محمد بن بحر را غالی دانسته

جایگاه پیامبران و ائمه را از « رهنی»اند که غلو وی را چنین دانسته

 2و همچنین وی قائل به تفویض بوده است. داندمیمالئکه باالتر 

رهنی را  3ارتفاع در مذهباولین کسی که غالی بودن با ویژگی 

از  مطرح کرده، ابن غضائری است و دیگران هم به خاطر متابعت

 :نیستاما این ادعا صحیح ؛ اندرا غالی دانسته« رهنی»این رجالی، 

صحت و  رهنی دارای: نجاشی تصریح نموده که احادیث اوالً

نجاشی، ارتفاع در مذهب رهنی را نپذیرفته  درنتیجهسالمت هستند؛ 

 4ت.اس

غالی پنداران رهنی بر این باورند که وی معتقد بر افضلیت  :ثانیاً

                                              

 
. جعفریان، رسول، مقاله شذرات من کتـب مفقـوده لمحمـد بـن بحـر الرهنـی       1

 19-16ص الکرمانی، پیشین، 

 124-122ص  15 . خویی، پیشین، ج2

 ص اسـت. . ارتفاع در مذهب به معنای عدم اعتبار و اعتماد بـه اقـوال آن شـخ   3

مؤسسـة دار  ، معجـم مصـطلحات الرجـال والدرایـة    ، محمد رضـا ، جدیدى نژاد

 14، ص 7ج ، والدرایة، الحدیث الثقافیة

ل فهرست اسماء مصـنفی الشـیعه، المشـتهر بـه رجـا     ، احمد بن علی، نجاشی. 4
، مصحح موسی شبیری زنجانی، قم، جماعـة المدرسـین الحـوزة العلمیـه     نجاشی

 384ص ، ش1382 –ق 1424القم، موسسه النشر االسالمی، 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B4%DB%8C
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مطابق با آیات  این متکلم کهدرحالی 1انبیاء و امامان بر مالئکه است؛

و روایات قائل به این قول شده است؛ چنانکه آیات سجده همه 

داللت بر  3و روایات مختل ، 2(السالمعلیهآدم )مالئکه بر حضرت 

 دارد.مالئکه و امامان بر  امبرانپیافضلیت 

مالک غالی بودن دو چیز ( السالمعلیهصادق )ثالثاً: طبق روایت امام 

 کهدرحالی 4: شریعت گریزی؛ثانیاً: عبودیت برای غیر خدا؛ اوالًبود؛ 

از رجالیان شیعی، قائل نشده که رهنی ربوبیت غیر خدا را  یکهیچ

م داللت بر شریعت پذیری او پذیرفته و همچنین فقیه بودن این متکل

 5دارد.

شود که غالی دانستن رهنی و ارتفاع مذهب طبق این ادله ثابت می

 وی از سوی برخی رجالیان، با واقعیت خارجی مطابقت ندارد.

 

 شیعیان زیدیه .2 - 1 - 2

پسرش زید را ( السالمعلیه)امام زین العابدینکه پس از  به کسانی

                                              

 
 123ص  15: . خویی، پیشین، ج1

 34. بقره/ 2

 :ناشـر ، کـاظم، محمـد   :محقق، تفسیر فرات الکوفی، بن ابراهیم کوفی، فرات. 3

ص  ،تهران :محل نشر، وزاره الثقافه و االرشاد االسالمی، موسسه الطباعه و النشر

428. 

ــن حســن . 4 ــالی، طوســی، محمــد ب ــرجم، ام  :ناشــر، حســن زاده، صــادق :مت

 651، ص  1388 :سال نشر، قم :محل نشر، هادیاندیشه

 391ص ، پیشین، . طوسی، فهرست5

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86
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شاگرد واصل بن عطا  ی. زید بن علگویندزیدیه می امام دانستند

است  اصول معتزلههمان  هاآنبوده است و اصول  معتزله یپیشوا

 یتاریخ پیدایش زیدیه، به قرن دوم هجر .امامت مسألهمگر در 

(، زید السالمعلیهامام حسین ) شهادت. آنان پس از گرددبازمی

دانند؛ و امام ی( را امام مالسالمعلیه) العابدینزینشهید، فرزند امام 

شمارند، یعلم و معرفت م ی( را تنها پیشواالسالمعلیه) العابدینزین

از شرایط  ی. زیرا، یکیو زمامدار اسالم یرهبر سیاس ینه امام به معن

 .1تامام از نظر آنان، قیام مسلحانه بر ضد ستمگران اس

 :گویدمیشیخ مفید درباره زیدیه چنین 

پس از امامت  اندقائلهستند که  شیعهزیدیه یکی از فرق معروف 

، امامت متعلق زید بن علیو  امام حسین، امام حسن، حضرت علی

که به خود دعوت کند و در ظاهر، عادل و اهل  فاطمیاست به هر 

 باشد و با او بر شمشیر کشیدن برای جهاد بیعت علم و شجاعت

 2د.شو

های سده دوم هجری/هشتم میالدی از الاین فرقه در آغازین س 

 3.جدا شد و در برابر دیگر شیعیان قرار گرفت شیعهبدنه عمومی 

                                              

 
 154ص ، پیشین، الملل و النحلی، شهرستان .1

اوائل المقـاالت فـی المـذاهب و    ، ابوعبداهلل محمد بن محمد بن نعمان، مفید. 2
 392 ، صم 1983، بیروت، دارالکتاب االسالمی ،المختارات

سـازمان مطالعـه و تـدوین کتـب      :ناشر، تاریخ فرق اسالمی، صابری، حسین. 3

 :محل نشر، مت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانیها )سعلوم انسانی دانشگاه

 .63، ص 2ج  ه ش، 1388، سال تهران

http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://mtif.org/p/person/43405/%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
http://mtif.org/p/person/43405/%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
http://mtif.org/p/organ/46760/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://mtif.org/p/organ/46760/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 مبانی کالمی زیدیه. 1ـ  2ـ  1ـ  2

 های کالمی زیدیه به شرح ذیل است:اندیشه

 یندارند و در انتظار امام غایب یاعتقاد «هدویتم» زیدیه، به -1

 .نیستند

در آخرت در  یو که گویندمیدرباره مرتکب گناه کبیره  -2

که کرده  یاندازه گناهبه یدوزخ جاودان نخواهد ماند ول

 .است عذاب خواهد دید

 .نیستند یبه معجزات و کرامات قائلائمه خود  یایشان برا -3

« تقیه» دانند و بهیواجب م از منکر را یو نه معروفامربه -4

 .نیستند قائل کردن

 بدون. دانند« یعقل» را مانند معتزله «حسن و قبح» ایشان -5

برخالف کیسانیه و . جایز ندانند یمفت یرا برا فتوا «اجتهاد»

 .نشمارند جایز امامیه بدا و رجعت را

 .و ندانند ذاتاًجز  یصفات خداوند را چیز -6

امت اسالم دانند و  یعلمارا بر اجماع  یاساس آراء شرع -7

اند گمان کرده یاند که بعضچنان در این امر اصرار ورزیده

 1اند.زیدیه اجماع را بر کتاب و سنت مقدم دانسته

 

 زیدیه سیستان .2ـ  2ـ  1ـ  2

                                                                                   

 
 

بنیـاد پژوهشـهای اسـالمى     :ناشر، فرهنگ فرق اسالمی، مشکور، محمد جواد. 1

 218 ه ش، ص 1372، سال آستان قدس رضوی
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گزارشی نرسیده است؛  گونههیچدرباره حضور زیدیه در قرن اول، 

وم هجری اما درباره حضور این مکتب در سیستان در قرن د

زیدیه سیستان، عمار سجستانی  ازجملههایی رسیده است. گزارش

، أبو عاصم السجستانی از اصحاب عبدالحمیداست. وی عمار بن 

وی در ابتدا زیدی مذهب بوده  1بوده است؛( السالمعلیهصادق )امام 

( السالمعلیهصادق )و از شیعیان امام  کندمیولی از مسلکش توبه 

 2گردد.می

زیدیه در سیستان  شود که تفکروجه به قرائن ذیل مشخص میبا ت

 در قرن دوم وجود داشته است:

 3(السالمعلیهصادق ): توبه عمار سجستانی زیدی به دست امام اوالً

خود دلیلی است که در سیستان، تفکر زیدیه وجود داشته و این 

رسیده مذهب شیعه امامی را پذیرفته  شخص وقتی نزد این امام

 .است

در  جناحیه طالبابیعبداهلل بن معاویه بن جعفر بن  کههنگامی: ثانیاً

بسیاری از زیدیه در اطراف او تجمع نمودند؛  4کوفه قیام نمود

که در این قیام  5مَنْصُوْرُ بنُ المُعْتَمِرِ أَبُو عَتَّابٍ السُّلَمِیُّافرادی مانند 

                                              

 
 342ص . کشی، پیشین، 1

 255ص  ،12ج  . خویی، ابوالقاسم، پیشین،2

 342ص  . کشی، پیشین،3

، ترجمه ابوالقاسم پاینـده، نشـر اسـاطیر،    تاریخ طبری. طبری، محمد بن جریر، 4

 ،4444ص  ،11ج ش،  1363سال 

 239ص ، 19ج . خویی، ابوالقاسم، پیشین، 5
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 12بن معاویه به پا خواست. عبداهللبه همراه 

نمود که یکی از  لشکرکشیبن معاویه به شهرهای مختلفی  هللعبدا

این شهرها سیستان بود، حاکم وقت سیستان بدون هیچ مقاومتی 

در سال  ویارانشبن معاویه شد و سبب گردید که وی  عبداهللتسلیم 

این آغازین ورود زیدیه به  ظاهراًه ق( وارد سیستان شوند که )126

 3سیستان بوده است.

سال در سیستان حضور  4بن معاویه با سپاهش به مدت عبداهلل 

بین وی و یاران قطری  ایگستردهه ق( جنگ )131داشتند و در سال 

                                              

 
، ناشـر:  الجداول الصغرى مختصر الطبقـات الکبـرى  ، عبد اهلل بن اإلمام الهادی. 1

 69ص ، 3ج ر: اردن، محل نش، مؤسسة اإلمام زید بن علی الثقافیة

اجتماعی پایان عصر اموی -های سیاسیقیام عبد اهلل بن معاویه ازجمله جنبش. 2

( علیـه سـلطه   126-27) یهااست که همزمان با تکاپوی آشکار عباسیان در سال

جنـبش از ابعـاد مختلـ  سیاسـی،      یـن سیاسی نظام خالفت امـوی آغـاز شـد. ا   

تـرین رقیـب سیاسـی و    ا کـه جـدی  اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت است چر

الرضـا مـن آل   »شد؛ و بر محور شعار سیاسی ایدئولوژیک عباسیان محسوب می

هاشـم و جریـان   و برمبنای ادعـای سیاسـی انتقـال امامـت از ابـو     « محمد )ص(

اسـتوار بـود و نحلـه    -)ع( یهواداران امامـت شـاخه حنفیـان اوالد علـ    -کیسانیه

 بن اهلل عبد بن معاویه بن اهلل عبد امامت به که طیاریهاعتقادی جناحیه یا -سیاسی

 ،هاشـم سـید آغـاجری،   .گرفـت  نشـأت  آن از بودنـد  معتقد طالب ابی بن جعفر

 :نشـریه ، و جنبش عبداهلل بـن معاویـه   یهابوهاشم، جناح لهمقا ،اهلل روحبهرامی، 

 -صفحه  47و  46شماره ) 1382تابستان و پاییز  (3) علوم انسانی دانشگاه الزهرا

 )28تا  1از 

 151و  151ص . ملک الشعراء بهار، پیشین، 3

http://www.noormags.com/view/fa/creator/12019
http://www.noormags.com/view/fa/creator/222154
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/102392
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/99
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/99
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/5730
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/5730
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سپاه عبداهلل شکست خوردند و سوی  درنتیجهروی داد؛  هبن الفجاء

که در سپاه عبداهلل بن  ایزیدیهبا ورود  درنتیجه 1فراه گریختند.

تفکر زیدیه در  ، باعث شد کهبه سیستان -معاویه حضور داشتند

 سیستان رشد نماید.

بکنند؛ زیرا کسی  ایگستردهزیدیه نتوانستند در این قرن فعالیت 

سیستان را بر عهده گیرد؛ فقط عبداهلل بن « زیدیه»نتوانست رهبری 

معاویه به مدت چهار سال در سیستان حضور داشت و رهبری 

این شخصیت و را بر عهده گرفت ولی خوارج قیام « زیدیه»

 2پیروانش را سرکوب کردند و آنان را از سیستان بیرون نمودند؛

کسی دیگر نتوانست رهبری جریان زیدیه در سیستان را بر  درنتیجه

 عهده گیرد.

در قرن سوم و چهارم هیچ گزارشی درباره فعالیت زیدیه سیستان در 

 کتب تاریخی یافت نشد؛ اما در قرن پنجم یکی از متکلمان زیدی

مسلک متعلق به سیستان بوده است که این نشانگر این است که در 

 است. حضورداشتهدو قرن سوم و چهارم نیز زیدیه در سیستان 

 

 ابوالقاسمإسماعیل بن علی بن أحمد،  .1ـ  2ـ  2ـ  1ـ  2

 البستی

باللّه بوده و مذهبش را از او اخذ  الموید ،هزیدی وی از شاگردان إمام

                                              

 
 154-152ص . همان، 1

 154-152ص . ملک الشعراء بهار، پیشین، 2
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المعتزلی را کرده  أحمد بن م شاگردی عبدالجبارکرد. همچنین درکال

شد و از استادان « حجاز»و  «شام» و« ری»بالدِ است؛ وی روانه 

« 3611» یداراکه منقول است که وی  ایگونهبهبسیاری بهره جست 

است؛  گرفته بر عهده در عراقرا « زیدیه»منصب شیخِ  استاد بوده و

 1د.)ه ق( وفات نمو421آخراالمر در سال 

 

 ابوالقاسم بستیآثار 

ای ردیّه هیدچک ،«مِن کش  اسرار الباطنیّه و غَوار مذهبِهِم»  -1

 جاماندهبههایی از آن بر مذهب اسماعیلی است که بخش

 ،(یفینیگر آمبروزیانا، هخطی کتابخان هاست )نسخ

نوشته شده و ه ق(  411) سال در حدود ظاهراًاین اثر  

 ویژهبهمتون اسماعیلی، شامل گفتارهای ارزشمندی از 

احمد نَسَفی  محمد بن مفقودشدهکتاب المحصول، اثر 

 .است

 دربارهبحثی  «التکفیر و التَفسیق هالبحث علی ادلَّ»کتاب   -2

است  هاییآن ویژهبه، آمیزبدعتمعیارهای تشخیص عقاید 

که با تعالیم معتزلی در باب توحید و عدل منافات دارد و 

شود. این کتاب شامل بخشی وب میکفر و گناه کبیره محس

                                              

 
المراتـب فـی فضـائل    ، إسـماعیل بـن علـی بـن أحمـد      . ابو القاسـم البسـتی،  1

، مـا  یلدل :ناشر، مصحح: محمد رضا انصاری قمی، الوصیین امیرالمومنین و سید

 14 -5ص ، قم :محل نشر
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( السالمعلیه)جایگاه خلفای نخستین و مخالفان علی  درباره

نوشته شده  415است و احتماالً پس از  هاز دیدگاه زیدی

 .آمده است« اهلل رَحِمَهُ»است، چون به دنبال نام عبدالجبار 

 ظاهراً بستی .، در شرح مذهب فقهی الناصر للحق«الموجَز» -3

 هاز کتاب االِبان اینسخه هی نوشته که در حاشیبر آن شرح

شده است. )آرای فقهی  قولنقلابوجعفر هوسمی از آن 

المنصور  الدینسی مکرر در شرح الناصریات اثر  بستی

احتجاج  بستی گفتهباللّه نیز نقل و در مواردی از آن به 

 (شده است

 دهخانوافضائل  درباره «البیتاهلکتاب المراتب فی مناقب » -4

آن را کتاب الدَرَجات و رضی  ظاهراًابن شهرآشوب ؛ پیامبر

و مراتب  طالبابیفضائل علی بن » ،الدین بن طاووس

معلوم،  قراربهخوانده است.  «(السالمعلیه) یرالمؤمنینام

را  السالمعلیهابن طاووس فقط بخش راجع به علی  هنسخ

 داشته است؛

لناصر للحق است که تعالیم فقهی ا درباره، «کتاب الباهر»  -5

اثر  «العباد ربّ هسبیل الرَشاد الی معرف»نام آن در کتاب 

 .است ذکرشده «حسین بن امیرالمؤمنین محمد بن»

امامت بر طبق تعالیم  درباره، «هکتاب المعتَمَد فی االمام»  -6

 یادکردهخود از آن  «البحث»در کتاب  بستیزیدی است که 
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 1ت.اس

 

 هشیعیان اسماعیلی .3- 1 – 2

ای از شیعه هستند که معتقدند مقام امامت پس از امام فرقه اسماعیلیه

به فرزند بزرگش اسماعیل که در زمان آن ( السالمعلیه)صادق 

شش است. از این گروه به قرامطه و  شدهمنتقلرفت  دنیاحضرت از 

منشعب مذهب  فِرَقفرقه اسماعیلیه از  .نیز تعبیر شده است امامی

در امامت اسماعیل با  اختالف نتیجه، فرقهاین  ظهور .شیعه است

اینان  .( بوده استالسالمعلیه) موسی بن جعفرحضرت امام  برادرش

 پسرشچون ( السالمعلیه) امام جعفر صادقمعتقد بودند که بعد از 

 شدهمنتقل محمد بن اسماعیله امامت درگذشت پدراسماعیل پیش از 

این فرقه  نام .که سابع تام بوده و دور هفت به او خاتمه یافته است

 .2است( السالمعلیه) اسماعیل بن جعفرنیز برگرفته از 

 های کالمی اسماعیلیاناندیشه

 خردو  اندیشهو  وهمدانند که را برتر از آن می خداونداسماعیلیان،  

و در مورد امامت معتقدند:  بپذیرد بدان دست یابد و یا صفتی انسانی

مظهر عقل کل،  .و نفس کل جای دارند عقل کلپس از خداوند، 

پس از  -این هفت نفر .قائمو یک  اولوالعزم نبیهفت نفرند: شش 

                                              

 
، 1، ج  ،موسسه دائرة المعارف الفقه االسالمی :، نویسنده:دانشنامه جهان اسالم .1

 1323ص 

 191ص ، پیشین، الملل و النحل. شهرستانی، 2

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B4_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B4_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B4_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%D8%B3%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%D8%B3%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%D8%AF%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%D8%AF%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D9%87%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D9%87%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B1%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B1%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84_%DA%A9%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84_%DA%A9%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A8%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A8%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85
http://lib.eshia.ir/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://lib.eshia.ir/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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 .گویند «ناطق» در جایگاه سوم جای دارند و آنان را -نفسو  عقل

 .خوانند «اساس» یا «ماما»است که وی را  «وصیّ» هر ناطقی را یک

 .است قدیمشریعت  ناسخو  کندمیرا وضع  جدید شریعتناطق، 

وجود  جسمانی دوزخو  بهشتآنان درباره آخرت بر این باورند که 

 .1معتقدند ارواح تناسخو  حلولو به  ندارد

 اسماعیلیه سیستان .1ـ  3ـ  1ـ  2

تنها گزارشی که درباره فعالیت اسماعیلیه در سیستان وجود دارد 

مربوط به قرن چهارم هجری است و چگونگی ورود این فرقه در 

الم این فرقه در سیستان، ابو ع ترینشاخصاست؛  نشدهبیانسیستان 

 یعقوب سجستانی است.

)ه ق( در  276در سال  بن أحمد السجزی اسحاقأبو یعقوب 

سیستان متولد شد و به یمن مسافرت کرده و در مدارس اسماعیلیه 

یمن شرکت جست؛ ابو یعقوب سجستانی در عصر خویش از 

در که  ایگونهبههای برجسته اسماعیلی به شمار آمده شخصیت

مناظرات دارای تبحر گشته و از متفکران فلسفی زمانه خود بوده 

 2است.

 322در دست نیست. او در سال  یاطالعات چندان یو یاز زندگان

                                              

 
(، )مع تعلیقات السبحانی یدقواعد العقا، نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد. 1

، موسسه امام صادق علیه السالم :ناشر ،یزی، جعفرتبر یسبحان :حاشیه نویس

 117-113ص ، قم :محل نشر

 293-289ص  8ج ، پیشین، بحوث فی الملل والنحلسبحانى، جعفر،  .2

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%81%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%81%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B5%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B5%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B3%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B3%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD
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هـ در بغداد نزد اسماعیلیان مشغول تحصیل بوده و به جمع 

در سال  یدر خراسان پیوسته است. بعد از قتل نسف 1یشاگردان نسف

بعد از  یشد. احتمال دارد که و یو جانشین یهـ سجستان 332

 یکل منطقه ایران شده باشد. گویا قدرت رهبر یداع 2یابوحاتم راز

آن به منطقه عراق نیز کشیده شده و داعیان شمال عراق و بغداد نیز 

از نویسندگان پرکار  ی. او یکاندکردهمیزیر نظر او فعالیت 

 یبوحاتم به نسفدر مقابل انتقادات ا ابو یعقوباسماعیلیه است. 

 هبه نام النصر یدفاع کرد و کتاب «ینسف»موضع گرفت و از استادش 

 یعت( شرالسالمعلیهنیز معتقد بود که حضرت آدم ) ینوشت. و

دور اسالم با آمدن محمد بن اسماعیل به  ینیاورده و دور ششم یعن

پایان رسیده است و دور هفتم که دور الغاء شریعت است، آغاز 

و ردّ  مطالب ابوحاتم تائیددر  یکتاب ابو یعقوب .گشته است

اثبات النبوات نوشت و همان ادله  به نامی راز یزکریا هایدیدگاه

                                              

 
 النسفىعیلیه در ایران محمد بن احمد ایکى از دعات بسیار مشهور اسم. 1

. بود ( است که مردى عالم و ادیب و مشهور بحرّیت فکر 331 )متوفى بسال 

 :ناشر، )تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی )صفا، اهللصفا، ذبیح

 247ص ، 1ج ،  1378 :سال نشر، تهران :محل نشر، فردوس

وی  .باشدمی اسماعیلیابوحاتم رازی، احمد بن حمدان، داعی و متکلم . 2

اندیشه نوافالطونی. او در زبان و ادب عرب پردازی بود متأثر ازمتکلم و نظریه

دست بود. در مقام داعی، در شمال غرب منطقه آذربایجان در نیز فاضل و چیره

، االعالم الزرکلی، محمود بن الدین زرکلی، خیر کرد.امروز فعالیت می ایران

 .119ص ، 1ج م،  2112 للمالیین، سال نشر: العلم دار: چا  پانزدهم،، ناشر

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ابوحاتم را درباره لزوم بعثت انبیاء بیان کرد. او در کتاب اثبات 

فاصله گرفت و به  هگرانه خود در النصرهای اباحهاز اندیشه النبوات

 1.میان نزدیک شدابوحاتم و فاط هایدیدگاه

در آخر عمر از قرامطه جدا شد و به فاطمیـان پیوسـت و    یگویند و

المعزّلدین اهلل انجام گرفـت   یخلیفه چهارم فاطم وسیلهبهاین مسئله 

 کـم کـم و باعث شد که تمام قرامطه ایـران بـه فاطمیـان بپیوندنـد و     

هــ   136او بعد از سال  2قرامطه در تاریخ محو گردند. بنابر نظر واکر

که کتاب االفتخار خود را نوشت توسـط خلـ  بـن احمـد، حـاکم      

نـو  قـدیم،   یسیستان به قتل رسید. پل واکـر در کتـاب تشـیع فلسـف    

 هــایترکیــب اندیشــهبــه ی سجســتان ابــو یعقــوب گرایــیافالطــون

پرداخته است و نشان داده که  ینوافالطونیان با اصول عقاید اسماعیل

با عقاید اسماعیلیه نخستین ممـزوج   نیانوافالطون هایچگونه اندیشه

در کتاب دیگر خود الینابیع به اصـول عقایـد    یگشته است. سجستان

مـوجز و مختصـر بیـان کـرده      صورتبهپرداخته و آنان را  یاسماعیل

به  ابو یعقوب هو النصر ینسف معتقدند کتاب المحصول یاست. بعض

ال قـرار  فاطمیـان مـورد اسـتقب    ی، از سـو گرایـی اباحـه علت ترویج 

 3.آن در طول زمان از بین رفت یهانگرفت و نسخه

                                              

 
ناشر: ادیان، محل نشر: قم،  ،درسنامه تاریخ و عقاید اسماعیلیه، فرمانیان، مهدی 1

 156ص 

2. arly Philosophical shiism: The Ismaili Neoplatonism of 

Abu Yaqub Al-Sijisjani. 
 156ص پیشین،  ،فرمانیان، مهدی. 3

http://www.nosabooks.com/webui/Search.aspx?qk=creator&q=%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%8C%20%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B2&qts=3&adv=0&rp=1
http://www.nosabooks.com/webui/Search.aspx?qk=creator&q=%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%8C%20%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B2&qts=3&adv=0&rp=1
http://www.nosabooks.com/webui/Search.aspx?qk=creator&q=%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%8C%20%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B2&qts=3&adv=0&rp=1
http://www.nosabooks.com/webui/Search.aspx?qk=creator&q=%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%8C%20%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B2&qts=3&adv=0&rp=1
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حمید  -به قتل رسید و شاگردش اشفلسفیوی به خاطر تفکرات 

ادامه دهنده راه استادش قرار  -العراقین(  ه)حج کرمانیالدین 

 1گرفت.

کتاب نگاشته است که مشهورترین آنان  31« ابو یعقوب سجستانی»

االَحزان،  ه. مسیل4. المقالید، 3االفتخار،  .2، ه. النصر1از:  اندعبارت

. 8، المحجوبکش . 7المعاش،  . سرائر المعاد و6، ه. سلم النجا5

. 12االَرواح،  تأل . 11، هاالَدل ه، خزان11. أُسس البقاء، 9الوعظ، 

. 15المستجیبین،  هتحف ه. رسال14، ه. أساس الدعو13، هتأویل الشریع

 2.الینابیع

کش   اند، دو کتابای که به وی منتسب کردههاز میان کتاب

و  -است اسماعیلیهکه یک کتاب فلسفی کالمی  -المحجوب

 است. جاماندهبه« االفتخار»

 فعالیت تشیع سیستان بندیجمع .4 - 1 -2

است؛  حضورداشتهاز قرن اول هجری تشیع در سیستان 

کر شیعی تف( السالمعلیه) امیرالمؤمنینکه با ورود یاران  صورتبدین

این  هانی بندر آن منطقه وارد شد و امثال کسانی چون شریح 

، (السالمعلیهصادق )، سپس در زمان امام کردندمیجریان را اداره 

به دستور آن حضرت وارد سیستان شد و مرجعیت  عبداهللحریز بن 

که در مواقع بحرانی فتوا  ایگونهبهفکری شیعی را بر عهده گرفت 

                                              

 
 293-289ص  8ج ، پیشین، بحوث فی الملل و النحل. سبحانی، جعفر، 1

 همان .2
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 ناصبی داد. به قتل خوارج

در قرن سوم به خاطر غلبه جریان اهل حدیث دوباره تفکر شیعی در 

مرجعیت فکری  واسطهبهسیستان افول کرد ولی در قرن چهارم 

محمد بن بحر رهنی جریان شیعه به اوج خود رسید و توانست عده 

 بسیاری را طرفدار خود نماید.

قرون دوم و  عالوه بر شیعیان امامی، زیدیه و اسماعیلیه هم در

اند. طبق گزارشی که از کتاب چهارم و پنجم هجری فعالیت داشته

که از قرن اول هجری تا زمان حیات  آیدمی به دستاحیاء الملوک 

در سیستان  البیتاهلمحبت  -هجری 11قرن  -نویسنده این کتاب 

 :نویسدمیچنین  بارهدراینوجود داشته است. چنانکه وی 

 امیرالمؤمنینویه و آل مروان تکلی  سب هرچند متصدیان معا»

ابا  ینمودند از این معن -سیستانیان-به آن جماعت( السالمعلیه)

یستانیان نیفتاد. باالخره کردند و افسون و افسانة آن قوم قبول طبع س

امیه فرمان رسید که از هریک نفر یک مثقال طال  یالظلم بناز دار

رفته آن وجه را ادا نمودند، رفته بی اکراهبازیافت نمایند. چون مردم 

آن وجه به ده مثقال طال رسید. چون ]در[ یافتند که بالطوع و الرغبه. 

شوند، یدهند و مرتکب آن عمل شنیع نمیکه طلب شود م هر چیز

زنان اکابر آنجا را بتراشند تا بگفتن  یحکم کردند که در بازار سرها

 یبه این امر راض توفیق یافتگانشوند. آن  یآن کلمة زشت راض

نشدند. چون دیدند که  یشدند و به سبب حضرت امیر راض

نشدند دست از ایشان داشتند. از  همدستانبه این گفتگو  وجههیچبه

إِنَّ اَللّهَ ال . اندقدمثابتراسخ و  اهل بیتتا حال به محبت  آن زمان
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 1«.یُضِیعُ أَجْرَ اَلْمُحْسِنِینَ

 

 خوارج .2 - 2

 امیر المومنینبا  جنگ صفیندر روزهای پایانی  مسلمانانگروهی از 

 جنگوی و جواز  کفربه  حکمبه مخالفت برخاسته و ( السالمعلیه)

با او کردند. اینان و کسانی که اعتقادات آنان را داشتند، خوارج 

 2.ز تعبیر شده استنی «مارقین» نامیده شدند. در روایات از آنان به

 اند؛ بدین شرح:حضورداشتهاین فرقه از قرن اول هجری در سیستان 

 

 قرن اول. 1 ـ 2 ـ 2

 مرحله اول() یستانسنفوذ خوارج در . 1ـ  1ـ  2ـ  2

آن حضرت درگیر ( السالمعلیه) نینامیرالمؤمدر زمان خالفت 

ها، پیکار علیه خوارج های متعددی شدند که یکی از این جنگجنگ

 هاآن هایماندهباقیبود؛ بعد از اینکه لشکر خوارج شکست خورد 

که از لحاظ جغرافیایی  -پناه بردند به سیستان ایعدهگریختند و 

این افراد،  جملهاز -منطقه به سرزمین عراق و حجاز بود ترینشبیه

بن عتاب الحطبی و عمران بن الفضیل البرجمی بودند که به  هحسک

                                              

 
 6شاه ملک سیستانی، پیشین، ص  .1

/ 1413 ، سالبیروتمکان نشر:  ،بحاراالنوارمحمدباقربن محمدتقی، ی، مجلس. 2

 325ص ، 33 ج .1983
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آنجا را  درنتیجهزالق سیستان رفته و شهر زرنج را محاصره کردند 

 1تحت تصرف خود آوردند.

بن جزو  عبدالرحمن(، السالمعلیه)-امیرالمؤمنیندر این هنگام 

ایشان  که ن دیار فرستادبرای نابودی آنان به آ ایعدّهالطائی را با 

ابن عباس دستور داد  حسکه، شهید شدند و آن حضرت به وسیلهبه

که در آنجا والی قرار دهد و او نیز ربعی بن کاس العنبری را به 

لشکر ربعی بن  درنتیجههمراه چهار هزار نفر، به آن دیار فرستاد؛ 

لی وا( السالمعلیه) امیرالمؤمنینکاس پیروز گشت و او از سوی 

 2سیستان شد.

سیستان نشانگر این است  ( درالسالمعلیه) امیرالمؤمنینن احضور یار

این  در 3هانئیاران آن حضرت، مانندِ شریح بن تریننزدیککه 

در را  (السالمعلیهم) البیتاهلنهال محبت  منطقه فعالیت داشته و

                                              

 
 بـن  الکـریم  عبـد  بن محمد بن محمد الکرم أبی بن علی الحسن أثیر، أبو . ابن1

 عبـد  عمـر : ، تحقیـق الکامل فی التـاریخ الدین،  عز الجزری، الشیبانی الواحد عبد

لبنـان، سـال نشـر:     – محل نشر: بیروت العربی، الکتاب دار: ری، ناشرتدم السالم

 621-619ص  ،2ج ، چا  اول، م 1997هـ /  1417

 . همان2

. تاریخ ورود ایشان در سیستان مشخص نیست، ولی در کتب رجالی اهل سنت 3

)ه.ق( دانسته است؛ 79در سال  سالگی 121زمان کشته شدنش را در سیستان در 

سیر الذهبی،  قَایْماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهلل عبد أبو الدین ذهبی، شمس
اررنـاووط،   شـعیب  الشـیخ  بإشراف المحققین من مجموعة: ، محققاعالم النبالء

 117ص  4ج م،  1985/  هـ 1415 الرسالة، سال مؤسسة: چا  سوم، ناشر
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 ند.اآشنا کرده البیتاهلرا با الفبای والیتِ  و آنانکاشته  آنجا

لشکر  وسیلهبهچنانکه گفتیم، خوارج در این منطقه نفوذ کردند که 

 نابود و سرانشان کشته شدند. -السالمعلیه-امیرالمؤمنین

 

 تحلیل ورود خوارج به سیستان )مرحله دوم(. 2ـ  1ـ  2ـ  2

در ابتدای ورود خوارج به سیستان، این فرقه دارای اقلیت بودند؛ 

بن عتاب  ههای خوارج به نام حسکسرکردهچنانکه گفتیم دو نفر از 

الحطبی و عمران بن الفضیل البرجمی وارد زالق سیستان شدند و 

آنجا را تحت تصرف خود  درنتیجهشهر زرنج را محاصره کردند 

ن آنان را چهارهزارنفری از سوی امیرالمؤمنیآوردند؛ اما لشکر 

 1سرکوب کردند.

دند، در زمان حکومت بعد از اینکه خوارج این منطقه نابود ش

و  2علنی وارد سیستان شدند صورتبهمعاویه، خوارج به دستور وی 

های مختلفی از خوارج در سیستان فعالیت کردند؛ فرقه مرورزمانبه

است که معاویه برای سرکوب اعتقادی مردم  دهندهنشانکه این 

 سیستان، خوارج را در این منطقه مستقر کرد.

فرقه خوارج نتوانست، بر عقاید مردم  مدتکوتاهدرست است که در 

بگذارد چنانکه گفتیم در زمان حکومت یزید سیستانیان  تأثیرسیستان 

                                              

 
 621-619ص  ،2ج ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، پیشین،  1.

؛ این ورود را می توان مرحلـه دوم  451ص ، 3ج پیشین،  اسد الغابه، اثیر، . ابن2

 ورود خوراج به سیستان دانست.
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به خاطر فرقه سازی از  مدتطوالنیعلیه او شورش کردند؛ اما در 

طرف دستگاه حکومت اموی، دو جریان خوارج مانند ازارقه و 

که در انتهای  ایگونهبهفراوانی گذاشتند  تأثیرعطویه در این منطقه 

قرن اول هجری اکثریت مردم سیستان متمایل به خوارج شدند؛ 

کرده که در زمان حیات حریز بن  ( گزارش4) یدمفچنانکه شیخ 

 1.دادندمیسجستانی، خوارج اکثریت سیستان را تشکیل  عبداهلل

 

 تحلیل نفوذ خوارج در سیستان )مرحله سوم(. 3ـ  1ـ  2ـ  2

به شهادت رسیدند و خوارج از کرمان  ویارانششریح بعد از اینکه 

های بهترین مکان برای آنان سیستان بود تا فعالیت 2رانده شدند،

خود را ادامه دهند از سوی دگر، سیستانیان رضایت چندانی نسبت 

خوارج از این موقعیت بهره  درنتیجهبه حکومت اموی نداشتند؛ 

به سیستان فعالیت  جستند و با آمدن همیان بن عدی السدوسی

 3خوارج در آن ناحیه دوباره شروع شد.

با توجه به اینکه کرمان مرکز خوارج ازارقه بوده و رهبری این تفکر 

توان چنین نتیجه می 4داشته است، بر عهدهرا  هقطری بن الفجاء را

تفکر  گرفت با ورود همیان بن عدی السدوسی از کرمان به سیستان،

                                              

 
 618ص ، 4ج اعیان الشیعه، پیشین،  . امین، سید محسن،1

 311ص ، 6ج . ابو جریر طبری، پیشین، 2

 138ص . ملک الشعراء بهار، پیشین، 3

 311ص . ابو جریر طبری، پیشین، 4
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 هسیستان شد؛ چنانکه با ورود قطری بن الفجاءازارقه بار دگر وارد 

های ازارقه در سیستان آغاز گردید و اولین گام 1همراه حسن بصری

در « خارجی ابو خالد»ان این تفکر رشد یافت؛ سپس با ورود همی

از  ()ه ق86سیستان ادامه دهنده راه خوارج بود که وی در سال 

 2.کردندمیفعالیت سوی حجاج دستگیر شد ولی پیروانش در منطقه 

هایی که در سیستان با توجه به نگاشته تاریخ سیستان کثرت جنگ

، باعث شد که در این قرن مکتب خاصی در سیستان رشد دادهرخ

 3ننماید.

 

 های خوارج در سیستانفرقه .2 - 2 – 2

 ازارقه .1ـ  2ـ  2ـ  2

. هستند (یهجر 65 م) این گروه پیروان ابو راشد نافع بن االزرق

خاص باعث تفرقه و  یآرا یبود که با ابداع برخ ینافع نخستین کس

بیش از دیگران در  ازارقه .انشعاب در میان خوارج گردید

، یسیاس صرفاًو نه  یو کالم یبه یک گروه مذهب خوارج شدنتبدیل

و نیز  یو نظام ی، ازارقه از لحاظ سیاسحالدرعیننقش داشتند؛ 

 پرنفوذو  ترقویخوارج  یهادیگر فرقهتعداد پیروان و سپاهیان از 

                                              

 
، 1ج ، افشـار سیسـتانی، پیشـین،    451ص ، 3ج ، پیشین، اسد الغابهالثیر، . ابن ا1

 259ص 

 142ص ملک الشعراء بهار، پیشین،  .2

 146-114ص همان،  3
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 .تر بودند

 ازجمله یکه عبداهلل بن زبیر قیام کرده بود و بر مناطق ینافع در زمان

از ایران تسلط یافته بود، از بصره به سمت اهواز حرکت  هاییبخش

. اطراف را به تصرف درآورد یکرد و اهواز، فارس، کرمان و نواح

با سپاهیان ابن زبیر و امویان جنگیدند  هانافع مدت یبه رهبر هاآن

 یاز فرماندهان خود را به نام مهلب بن اب یتا اینکه ابن زبیر، یک

مهلب نوزده . فرستاد هاآنصفره با بیست هزار تن، از بصره به جنگ 

 از سوینیز  یابن زبیر و مدت از سوی یسال با ازارقه جنگید که مدت

از  یاو در یک. مروان بود حجاج و در زمان حکومت عبدالملک بن

ها نافع را کشت و سپس با ایجاد اختالف در سپاه ازارقه، آنان جنگ

 .1.نابود کرد کلیبهرا 

 

 ازارقه در سیستان تأثیر. 1ـ  1ـ  2ـ  2ـ  2

.ق( به دستور ه 42سال )همراهِ حسن بصری در  هقَطَری بن الفجاء

 بن زبیر در و در زمان حکومت عبداهلل 2معاویه وارد سیستان شد

بودند را « نافع بن االزرق ابو راشد»که پیروان -مکه، رهبری ازارقه

در بر عهده گرفت؛ در همین دوران علیهِ حجاج شورید درنتیجه 

                                              

 
، الملل والنحـل أحمد،  بکر أبى بن الکریم عبد بن محمد الفتح شهرستانی، أبو .1

 1973سال  ت،الحلبی عمر فرّوخ، عبقریّة العرب، محل نشر: بیرو مؤسسة: الناشر

 63-62ص  1ج ، م

 259ص یشین پ ؛ افشار سیستانی،451ص ، 3ج ، پیشین، اسد الغابهأثیر،  . ابن2
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مختلفی  در شهرهای)ه.ق( در طبرستان کشته شد؛ وی 79 سال

.ق( ه 74) در سالاین شهرها سیستان  ازجملهسکونت داشت که 

 مرورزمانبهقه در ابتدا رویکرد کالمی داشت ولی این فر 1بوده است؛

موضع سیاسی گرفت و علیهِ عبداهلل بن زبیر و حجاج پیکار 

 2.کردندمی

 

 عطویه .2ـ  2ـ  2ـ  2

فرقه نجدات از یمامه حرکت کرد تا به  مؤسس ینجد بن عامر حنف

بن اسود  هازارقه پیوندد. در بین راه دو نفر به نام ابوفدیک و عطی

بودند به نجده پیوسته  جداشده.ق( که از نافع بن ازرق ه 75فی )متو

فرقه  سانبدینخواندند و  امیرالمؤمنینبیعت کردند و او را  یو با و

؛ علت اختالف نجده و نافع مسئله تقیه بوده است؛ پدید آمد یجدید

کار  .دانستمیو نجده آن را جایز  دانستمیزیرا نافع تقیه را حرام 

دنبال عطیه بن اسود  یگروه: رانجام به اختالف کشیداین فرقه س

به سیستان رفتند و خوارج سیستان از وی تبعیت کردند به  یحنف

عطویه  که به خوارج سیستان در این دوران همین علت است

و است « نجد بن عامر»و مبانی این فرقه همان مبانی  گفتندمی

 یخوارج تخطبا ابوفدیک به جنگ با نجده که از اصول  گروهی

به  گروهی ؛ وکشتند کرده بود، پرداختند این گروه سرانجام نجده را

                                              

 
 135ص . ملک الشعراء بهار، پیشین، 1

 63-62. شهرستانی، پیشین، ص 2
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 1.نجده وفادار ماندند

دهد که در این قرن نویسنده کتاب الملل و النحل چنین گزارش می

« عطویه»داشتند، جزء فرقه  ی که در سیستان حضورخوارجبیشترین 

 2اند.بوده

 

 . قرن دوم3 ـ 2 ـ 2

اند که ارج نیز در سیستان حضور و فعالیت داشتهدر این قرن، خو

بن ادرک بوده است؛ در ابتدا  هشخصیت آنان حمز ترینمعروف

های این شخصیت را ذکر نموده و در ادامه آرای کالمی آن فعالیت

 را بیان خواهیم نمود.

 

 حمزه بن ادرک. 1ـ  3ـ  2ـ  2

ی ( زنه)بین بست و غ« اوق»حمزه، پسر ادرک یا عبداهلل اهل 

 ایافسانهوی خود را از نسل پسر طهماسب، دالور  3سیستان بود.

 4.رساندمیو نسب خویش را به پادشاهان کیانی  دانستمیایرانی 

 

                                              

 
، مکان نشر: قم، بحوث فی الملل والنحل؛ سبحانى، جعفر، 65-64ص . همان، 1

ص ، 5ج المدرّسـین،   لجامعـة  التابعـة  إلسـالمی ا النشر: مؤسسة چا  دوم، ناشر

199-213 

 65ص . شهرستانی، پیشین، 2

 69ص ، 1ج . شهرستانی، پیشین، 3

 172ص . ملک الشعراء بهار، پیشین، 4
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 های حمزهشروع فعالیت. 1ـ  1ـ  3ـ  2ـ  2

 قیامآغاز  «طبری»حمزه بن ادرک علیهِ حکومت عباسی قیام نمود؛ 

)عهد والیت منصور بن  179را در خراسان، ضمن رویدادهای سال 

تفصیل آن را در  با اندکی اثیرابن  1است. یزید در خراسان( دانسته

زه را حم قیامتاریخ سیستان  مؤل و  2آورده 181رویدادهای سال 

 3.کرده است ذکر 181در 

خلیفه  الرشیدهارون وی به سرکردگی مردم سیستان بر ضد هرحالبه

عباسی و عمال او قیام کرد و پس از کشتن عامل خلیفه به حج رفت 

مخالفان خالفت  و با تمام مراکز خوارج ارتباط برقرار کرده و با

 بغداد آشنا گردید.

خوارج  از سفر حج به سیستان برگشت، بیشتر کههنگامیحمزه 

رد های سری و زیرزمینی داشتند به دور او گجمعیت که ناسیست
 آمدند و در حدود 5111 نفر با وی بیعت کردند.4

ها به رهبری حمزه به علی بن عیسی بن خبر قیام مجدد سیستانی

)ه ق( 182خراسان رسید. علی بن عیسی، در شوال  ماهان، والی

تن به جنگ حمزه  6111عمرویه بن یزید ازدی را به فرماندهی 

                                              

 
 .261، ص 8ج ، پیشین، محمد بن جریر . طبری،1

 .151151، ص 6، ج پیشین اثیر،ابن  2.

 174-172ملک الشعراء بهار، پیشین، ص  .3

 ملـک  ادامـه یافـت؛   213)ه ق( آغاز گردیـد و تـا سـال    181ین قیام از سال ا 4.

 192-172الشعراء بهار، پیشین، ص 

http://wikifeqh.ir/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%E2%80%8C%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%B0%DA%A9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B0%DA%A9%D8%B1
http://lib.eshia.ir/22036/6/150/%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D9%83


 20/  یستاندر س یحضور و رشد مکاتب کالم یخفصل دّوم: تار

حمزه پس از  درنتیجهاین لشکر شکست خورد  درنهایتفرستاد که 

این پیروزی، مردم سیستان را احضار نمود و طی یک نطق تاریخی 

د و در پایان خطاب رسماً مخالفت خود را با خلیفه عباسی اعالم نمو

 به سلطانبیش  مال و خراج درم یک» خود به مردم چنین گفت:

 و نخواهم هیچ شما از من و داشت نتواند نگاه را شما چون مدهید

 1«نشست،... نخواهم یجا یک بر من که نستانم

خوارج سیستان بعد از رفتن امیر حمزه از سیستان، پراکنده شدند و 

 ایگونهبهز نتوانست خوارج را اداره کند نی -ابو عقیل -جانشین وی

که با بازگشت امیر حمزه به سیستان، وضع و موقعیت گذشته به 

و  درگذشت)ه ق( 213در سال « حمزه»دست نیامد که سرانجام 

تا سرانجام عمار خارجی  جنگیدندمیپیروانش بارها با آل طاهر 

 2آخرین امیر خوارج به دست یعقوب لیث صفاری کشته شد.

 

 سیستان افول خوارج. 4ـ  2 ـ 2

 برچیدهدر قرن سوم، با قیام یعقوب لیث صفاری حکومت خوارج 

از این دوران به بعد  درنتیجه 3شد و این فرقه به انزوا کشیده شدند.

فعالیتی از آنان  گونههیچ مرورزمانبهخوارج سیستان، افول کردند و 

 در سیستان گزارش نشد.

                                              

 
 ،174ص  ،1ج . همان، شهرستانی، پیشین، 1

 263-261، ص 1ج . افشار سیستانی، ایرج، پیشین، 2

 31ص ، 11ج ، پیشین، أبو الفداءابن کثیر، . 3
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 اهل سنت سیستان .3 -2

سنت در زبان عربی به معنای سیره و راه و روش است و در 

پیامبر صلی اهلل علیه و آله اصطالح شرعی به گفتار و رفتار و افعال 

گویند اهل سنت نیز به گروهی از مسلمانان می .شودگفته می و سلم

و جانشینی پس از که بنا به تبلیغ بعضی از صحابه پیامبر، خالفت 

ابی به خالفت  روازایناهل حل و عقد دانسته و  اجماعپیامبر را به 

آنان  .اندمعتقد شده السالمعلیهامیرالمؤمنین علی و  عثمان، عمر، بکر

ار پیامبر و چهار معتقدند پس از قرآن باید از راه و روش و گفت

خلیفه فوق پیروی کرد؛ در فقه و احکام دینی نیز سنت پیامبر و 

 اعمال و افعال چهار خلیفه و سایر صحابه پیامبر را مالک و حجت

 .1دانندمی

 اهل حدیث .1 - 3 -2

 . قرن دوم1ـ  1ـ  3ـ  2

هستند که در  یتوان گفت آنان کسانیم اهل حدیث یدر معرف

اهلل علیه و به ظواهر آیات و احادیث پیامبر )صلیاصول و فروع دین 

 درزمینه یعقالن یهاعقل و تحلیل یکارگیرکنند و از بهیعمل م آله(

کنند. اصل و معیار یپرهیز م شدتبه یو معارف دین یمسائل اعتقاد

                                              

 
، ناشر: زالل کوثر، سال نشر فرق و مذاهب کالمی، علی ،ربانی گلپایگانی. 1

 11ص ه ش،  1389

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C+%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D9%88+%D8%A2%D9%84%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C+%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D9%88+%D8%A2%D9%84%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C+%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D9%88+%D8%A2%D9%84%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D9%85%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D9%85%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86+%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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موافق عقل باشد یا  کهاینآنان سنت پیامبر است اعم از  یبرا

 1مخال .

و علت اینکه  روندمیخالفان متکلمان به شمار البته اهل حدیث از م

های اعتقادی آنان بحث شده است این درباره دیدگاه کتابدر این 

های اعتقادی هستند و یا اینکه از آنان دارای کتاب ایعدهاست که 

های بسیاری درباره دیدگاه اعتقادی خود در کتبشان موجود روایت

؛ کنیممیل حدیث سیستان بحث از عالمان اه کتابلذا در این  ؛است

است که  حضورداشتهدر سیستان نیز تفکر اهل حدیث در قرن دوم 

 از: اندعبارتبارزترین افراد آن 

 قیس المالئی عمرو بن. 1ـ  1ـ  1ـ  3ـ  2

و سفیان نیز ارادت خاصی به این  بوده -وی استاد سفیان ثوری

سیستان استاد داشته است؛ عمرو بن قیس اواخر عمرش را در 

سفیان ثوری خود از  2زیسته است و در آنجا وفات نموده است

بزرگان اهل حدیث بوده است، از سوی دیگر سفیان، خودش از 

که سفیان در  ایگونهبهشاگردان بزرگ عمرو بن قیس بوده است 

کسی است  -عمرو بن قیس -او : »گویدمیوص  استادش چنین 

                                              

 
موسسة النشر ، ناشر: اصول الحدیث و احکامه فى علم الدرایه. سبحانی، جعفر، 1

  193 ، ص ه ش 1383، سال االسالمی

 بشـار  الدکتور: المحقق تاریخ بغداد،علی،  بن أحمد بکر البغدادی، أبو . خطیب2

 1422 محل نشر، بیروت، – اإلسالمی الغرب دار: معروف، چا  اول، ناشر عواد

 164-161ص ، 12ج  هـ،

http://ketabeqom.com/fa/sites/books?cId=4335
http://ketabeqom.com/fa/sites/books?cId=4335
http://ketabeqom.com/fa/sites/books?cId=4335
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و هر وقت سفیان از این  1؛«آموخت فرایضکه مرا ادب و قرآن و 

این خود  2«حسبک به شیخاً» گفتمیدرباره وی  کردمیاستادش یاد 

تا  اشخردسالیقرائنی است که وی مکتب فکری اهل حدیث را از 

 از استادش آموخته است. سالیبزرگ

 

 هعمار عمرو بن. 2ـ  1ـ  1ـ  3ـ  2

 مرو بنع)ه ق( یکی از شاگردان سفیان ثوری به نام 199در سال 

انصاری وارد سیستان شده و به گزارش نویسنده کتاب تاریخ  هعمار

سیستان، وی مذهب سفیان ثوری که از اهل حدیث بوده را در 

و به جهت اینکه با ورود این شخصیت به  3سیستان گسترش داد.

است؛ لذا آرای  آغازشدهسیستان، تفکر اهل حدیث در این منطقه 

طر ورود تفکراتش به این دیار، در اینجا کالمی سفیان ثوری را به خا

 .کنیممیبررسی 

 آرای کالمی سفیان

                                              

 
 صفةالجوزی،  محمد بن علی بن الرحمن عبد الفرج أبو الدین . جوزی، جمال1

، 3ج ، هـ 1421مصر،  القاهرة، الحدیث، دار: علی، ناشر بن أحمد: ، محققالصفوة

 125ص 

 حسـین  بـن  أحمـد  بن موسى بن أحمد بن محمود محمد الحنفى، أبو . غیتابى2

 معـانی  رجـال  أسـامی  شـرح  فی خیارار مغانیالعینى،  الدین بدر الحنفى الغیتابى
، 2م، ج  2116 - هــ  1427 إسـماعیل،  حسن محمد حسن محمد: ، تحقیقاآلثار

 413ص 

 186ص . ملک الشعراء بهار، پیشین، 3
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افراد اهل حدیث و  ترینبزرگاهل سنت، سفیان ثوری را یکی از 

 179 یمتوفّاانس )از مالک بن  یچنانکه شهرستان 1؛دانندمیسل  

 یمتوفّا)بن حنبل  احمد ،(قـ ه 161 یمتوفّا) یثور سفیان ،(قـ ه

 عنوانبه( هـ ق 271 یمتوفّا) یاصفهان یو داود بن عل( ق ـه 241

لذا مبانی کالمی سفیان همان مبانی اهل  2سل  یادکرده است؛

 حدیث است.

وی معتقد بود که قرآن کالم الهی و قدیم است و کسی که  -1

 3قرآن را مخلوق بداند کافر شده است.

ایمان همان قول به همراه عمل و نیت است و به کسی  -2

که قول و عمل و.نیت او موافق سنت  گویندمی مؤمن

مرجئه که ایمان را قول بدون عمل  به خالفباشد؛ 

و همچنین معتقد بود که ایمان قابل کمی و زیادی  دانندمی

                                              

 
در اصطالح علماى کالم و ملل  ؛ ودر لغت به معنى متقدم و سابق است سل  1

بـه علمـاى    بلکه ود،و نحل بر صحابه و تابعین و نیز تابعین تابعین اطالق مى ش

وگـاهى از نخسـتین   . اسالمى در سه قرن نخست هجرى سل  گفتـه مـى شـود   

فـرق و مـذاهب   ، علـی  ،ربـانی گلپایگـانی  تعبیرمىشود )تابعیان به سل  صالح 
 (3. ص ه ش، 1389، ناشر: زالل کوثر، سال نشر کالمی

 215ص ، 1ج . شهرستانی، پیشین، 2

 شرحالاللکائی،  الرازی الطبری منصور بن لحسنا بن اهلل هبة القاسم . کائی، أبو3
الغامـدی،   حمـدان  بن سعد بن أحمد: ، تحقیقوالجماعة السنة أهل اعتقاد أصول

 171، ص 1ج ، هـ 1423السعودیة،  – طیبة دار: الناشر
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 1است.

وی معتقد به قدر بود و اینکه خیر و شر و خوبی و بدی  -3

 2همه از جانب خداوند است.

که  ایگونهبه دانستمیوی همه امور را از جانب خدا  -4

افکارش مانند جبری مسلکان است؛ چنانکه خود سفیان 

وَمَا تَشَاوُونَ ) کردمیبرای اثبات ادعایش این آیات را ارائه 

 إِنْ هِیَ إاِل فِتْنَتُکَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَ) ؛(إاِل أَنْ یَشَاءَ اهلل

لِهَذَا وَمَا کُنَّا  الحَمْدُ اهلل الَّذِی هَدَانَا) ؛(تَهْدِی مَنْ تَشَاءُ

 3(.رَبِّ بِمَا أَغْوَیْتَنِی) ؛(هْتَدِیَ لَواْل أَنْ هَدَانَا اهلللِنَ

( را خلیفه سوم و مقدم بر السالمعلیه) یعلوی حضرت  -5

 4.دانستمیعثمان 

 5او قائل به کفر جهمیه و قدریه و مرجئه بود. -6

و با شیعیان  کردمیرا ذکر ن امیرالمؤمنینسفیان فضائل  -7

تَرَکَتْنِی الرَّوَافِضُ  :عَنْ سُفْیَانَ، قَالَ»ابطه خوبی نداشت ر

شیعیان مرا ترک کردند » ؛«و َأَنَا أَبغُضُ أَنْ أَذْکُر َفَضَائِل َعَلِیٍّ

                                              

 
 . همان1

 . همان2

 همان .3

 252ص ، 7ج . ذهبی، پیشین، 4

 مهـران  بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن اهلل عبد بن أحمد . ابونعیم اصفهانی،5

 مصـر،  محافظة بجوار - السعادة: ، ناشرارصفیاء وطبقات ارولیاء حلیةارصبهانی، 

 29و  28ص ، 7ج ، م 1974 -هـ  1394
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را ( السالمعلیه) یعلکه فضایل امام  ورزممیو من بغض 

نبود بلکه  گونهاین؛ البته سفیان در ابتدا 1«ذکر کنم

حضرت علی  کردمیفه زندگی در کو کههنگامی

ولی  دانستمی( را افضل از ابوبکر و عمر السالمعلیه)

 2زمانی که به بصره رفت از اعتقادش بازگشت.

الفهرست معتقد است که  الندیم نویسنده کتاب اسحاق محمد بن

 3سفیان ثوری زیدی مذهب بوده است.

یان ثوری با اما این ادعا واقعیت خارجی ندارد؛ زیرا مبنای کالمی سف

: سفیان اهل حدیث بوده اوالًها متفاوت است؛ بدین گونه که زیدی

 4و برای تعقل در آیات و روایات جایگاه خاصی قائل نبوده است

-علی ها حضرتزیدی ثانیاً؛ 5اندبوده گراعقلها زیدی کهدرحالی

اهلل علیه و آله( را خلیفه بالفصل رسول خدا )صلی -السالمعلیه

سفیان ثوری، آن حضرت را خلیفه سوم  کهدرحالی 6؛نددانمی

                                              

 
 253ص ، 7ج . ذهبی، پیشین، 1

 31ص ، 7ج . ابونعیم اصفهانی، پیشین، 2

 المصـنّفین  أسماء و أصولهم و الشیعة کتب حسن، فهرست بن محمد . طوسى،3

 ارصول، أصحاب و

، الطباطبائی المحقق مکتبة: عبدالعزیز، چا  اول، ناشر طباطبائى،: مصحح/ محقق 

 222ص ، 1ج ، ق 1421، سال چا : قم: چا  مکان

 215ص ، 1ج . شهرستانی، پیشین، 4

 218 ، پیشین، صمشکور، محمد جواد. 5

، بـی  )ع( بات والیة أمیر المؤمنینالکامل المنیر فی إث، قاسم بن إبراهیم الرسی. 6
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با تفکرات سفیان ثوری وارد  هعمرو بن عمار هرحالبه 1.داندمی

 2سیستان شد و تفکرات اهل حدیث را در این دیار گسترش داد.

 

 بن سلیمان االیادی زافر. 3ـ  1ـ  1ـ  3ـ  2

 یستانقوهستانی بوده، ولی چون در قرن دوم قاضی س اصالتاًوی 

. وی یکی از اصحاب امام گوییممیاو سخن  درباره 3بوده است؛

بوده و البته شاگردی مالک بن انس را نیز کرده ( السالمعلیهصادق )

 4است.

 5او نیز همچون عمرو بن عماره، شاگردی سفیان ثوری را کرده است

و ورود وی به سیستان خود نشانگر گسترش اهل حدیث در این 

. از وی روایات فراوانی درباره والیت حضرت علی دیار بوده است

است  ذکرشدهدر کتب روایی  البیتاهلو جریان غدیر و فضایل 

 مانند:

                                                                                   

 
 76-72ص ، جزء دوم، (علیه السالمتا )جا، بی 

 252ص ، 7ج . ذهبی، پیشین، 1

 186ص یشین، پ . ملک الشعراء بهار،2

 495ص ، 8ج البغدادی، پیشین،  . خطیب3

 2932 البغدادی، پیشین، رقم ؛ خطیب41ص  ،7. امین، سیدمحسن، پیشین، ج4

 ، اإلرشـاد القزوینـی  الخلیـل  بن إبراهیم بن أحمد بن اهلل عبد بن . خلیلی، خلیل5
 الرشد مکتبة: إدریس، ناشر عمر سعید محمد. د: ، محققالحدیث علماء معرفة فی

 662ص ، 2ج ق،  ه 1419الریاض، سال  –
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قَالَ: قُلْتُ  اسحاقعَنْ شَرِیکٍ عَنْ أَبِی  سُلَیْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَافِرُ بْنُ»

مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ  قَوْلِ النَّبِیِّ ص یلِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع مَا مَعْنَ

بن الحسین  به علیاسحق گوید  یاب»؛ «قَالَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ الْإِمَامُ بَعْدَهُ

مواله  یگفته پیغمبر من کنت مواله فعل یگفتم معن« السالمعلیه»

 1«.او امام است یخبر داد که پس از و هاآنچیست؟ فرمود به 
 

 ر سیستاننفوذ اهل حدیث د

ه ق( )299انصاری در سال  هعمار عمرو بن شخصی به نام وسیلهبه

هایی که شاید یکی از علت 2حدیث وارد سیستان شد. تفکر اهل

ی در اقرن سوم و چهارم، رشد فزاینده باعث شد که اهل حدیث در

سیستان یابد نزدیکی سیاسی و اعتقادی این فرقه با خوارج باشد؛ 

های کالمی وجود دارد مانند اهل حدیث تفاوت البته بین خوارج و

اینکه خوارج قائل به تکفیر فرق اسالمی همه غیر خودشان هستند 

را قبول ندارند؛ اما در یک نکته اساسی و  ولی اهل حدیث این تفکر

روشی با هم دیگر اشتراک دارند و آن این است که هر دو نص گرا 

عقل را دارای استقالل  هستند و بر خالف معتزله، در فهم احادیث

سیاسی خود بر  گیریشکل؛ چنانکه خوارج در ابتدای دانندمین

اند. همین اشتراک کالمی جمود داشته 3(إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِظاهر قرآن )

                                              

 
، ش 1376، تهران، سال چا : ، ناشر: کتابچىامالی. ابن بابویه، محمد بن علی، 1

 124ص 

 186ص اء بهار، پیشین، . ملک الشعر2

 41. یوس /3
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وارد سیستان شود و  راحتیبهو سیاسی باعث شد که اهل حدیث 

 رشد یابند.

 

 قرن سوم .2ـ  1ـ  3ـ  2

ل حدیث از این قرن شروع به رشد کرد و عالمان اما مکتب اه

علمای این  ترینسرشناسبزرگی را تحویل جامع اهل سنت داد که 

 از: اندعبارتقرن 

 

 عثمان بن سعید الدارمی السجستانی .1ـ  2ـ  1ـ  3ـ  2

وی از متکلمان و محدثان بزرگ اهل سنت در سیستان بوده است؛ 

مکه، مدینه، شام، »دی چون او برای آموختن حدیث رهسپار بال

و دوباره به سیستان بازگشته و از محدثان و  شده« عراق و مصر

که بسیاری از  ایگونهبهو هرات گردید؛  آنجامتکلمان سرشناس 

اند؛ ازجمله محدثان هرات و نیشابور و سیستان شاگردی وی را کرده

یز سجستانی است؛ وی دارای کتب کالمی نابو داوود  این محدثان،

و نقض اإلمام أبی سعید عثمان  هالجهمی ی؛ مانند کتابِ الرد علاست

اهلل عزوجل  یعل یالمریسی الجهمی العنید فی ما افتر یبن سعید عل

 آخراالمر؛ که این دو کتاب را در رد جهمیه نوشته است-من التوحید

 1وفات نموده است. در هرات( ه ق)281سال  در

داوود با مکتب فکری اهل حدیث ابو  هم سویی عثمان بن سعید و

                                              

 
 321-319ص  ،13ج . ذهبی، پیشین، 1



 10/  یستاندر س یحضور و رشد مکاتب کالم یخفصل دّوم: تار

 نیشابور

کسانی بود که با مکتب فکری نیشابور  ازجملهعثمان بن سعید 

 درباره جهمیه همسو بود؛ چنانکه خودش تصریح

که نزد علمای بزرگ نیشابور مانند یحیی بن یحیی نیشابوری  کندمی

تا مبانی فکری جهمیه را بررسی کرده و نقاط ضع  این  حاضرشده

 1را استخراج کند.مطالب 

نیز با جریان فکری جهمیه  ابو داوودکه اشاره کردیم  گونههمان

و  -اصحاب حدیث سیستان درنتیجه 2اظهار مخالفت کرده است؛

در مقابل  -با جهمیه همراه نشدند گاهیچهالبته اصحاب حدیث 

مکتب فکری جهمیه موضع کرده و آرای کالمی آنان را قبول 

 اند.نداشته

 با محمد بن کراممبارزه 

 -فرقه کرامیه گذاربنیان -3عثمان بن سعید از مخالفان محمد بن کرام

                                              

 
 211، ص 1ج . عثمان بن سعید، الرد علی الجهمیه، پیشین، 1

سلیمان بن ارشعث بن إسحاق بن بشـیر بـن شـداد بـن     . ابو داوود سجستانی، 2

، حمیدمحقق: محمد محیی الدین عبد ال ،سنن أبی داود ،عمرو ارزدی السَِّجِسْتانی

 234ص  ،4ج ، بیروتمحل نشر:  –اشر: المکتبة العصریة، صیدا ن

و سجستانی بـوده و از  ت؛ اندیشه کرامیه اسابوعبداهلل محمد بن کرام سردمدار. 3

پیمانـانی  آنجا به گرجستان تبعید و مطرود شد. وی با تملق و نفاق توانست هـم 

د، خودش را در نظـر اهـالی   اند با تظاهر به زهد و تعببدست آورد. چنانکه گفته

خـویش   بـدعت ای دینی داد و سپس ایشان را بـه   گرجستان و اطراف آن جلوه

 117ص  1ج  پیشین، ،شهرستانیکردند بیعتکشاند تا اینکه با او 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
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که هرگونه تفکر کالمی خاص محمد بن کرام  ایگونهبهبوده است؛ 

 1را نپذیرفته و وی را از هرات اخراج کرده است.

 

 سجستانی ابو داوود .2ـ  2ـ  1ـ  3ـ  2

های حدیثی و اد یکی از استوانهأَبو داود سلیمان بن ارَشعَث بن شد

 - 2چنانچه که کتاب سنن او از کتب مرجع فقهی -کالمی و فقهی

 در سال -اشاجدادیسرزمین  -اهل سنت است؛ وی درسیستان

متولد و برای آموختن حدیث راهی بصره شد و از ( قـ ه)212

سلیمان بن حرب و ابی النُّعمان بهره جست،  مانندمشایخ بزرگی 

دیث او را راهی شام و مصر و عراق و نیشابورکرد و بعد عشق به ح

به سیستان بازگشت و  یافتدستاز این که به مقام واالی حدیثی 

                                              

 
 أحمـد  د: ، تحقیـق طبقـات الشـافعیین  الدمشقی،  عمر بن إسماعیل الفداء، أبو 1.

: الدینیـة، سـال النشـر    الثقافة مکتبة: عزب، ناشر محمد زینهم محمد د شم،هاعمر

 178ص ، 1ج م،  1993 - هـ 1413

اب المسائل است که در آن بـه  ابو داود دارای آثار مختل  علمی؛ از جمله کت .2

پاسخ گفته است. ابو داود به دنبال آن بود تا احادیثی  احمد بن حنبلهای پرسش

به کار می آمد و احکام از آنها اسـتنباط مـی    فقهاءرا گرد آورد که برای استدالل 

یکـی از   ابـوبکر بـن داسـه    .شد، بر این اساس کتاب سنن خـود را فـراهم آورد  

 رسول خدا روایاتنقل کرده است: از از او راویان سنن از ابو داود این سخن را 

 4811نگاشـتم و از میـان آنهـا     روایـت صلی اهلل علیه و آله و سلم پانصد هـزار  

او  ؛را در آن آورد صـحیح و نزدیـک بـه    روایات صحیحانتخاب کردم و  حدیث

رسـانده و او کتـابش را    احمد بن حنبـل کتاب خود را پس از نگارش به رویت 

 .219، ص 13ج  پیشین، ،ذهبی .ر دادمورد تأیید قرا

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
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عمرش  اواخرآشنا کرد؛ سپس در  اشحدیثیرا با مبانی  آنجامردم 

( ه ق)275 در سالگزید و  آنجا سکونتو در  بازگشتبه بصره 

 1.وفات نمود

رگِ احمد بن حنبل و دارای تفکرات اهل این عالم از شاگردان بز

حدیث بوده است و طبق مبنای اهل حدیث، فقط به ظواهر قرآن و 

 وسیلهبهدر قرآن و سنت  فرورفتن هرگونهو از  کردهمیحدیث تکیه 

 2ه است و قائل به حجیت عقل نبوده است.کردمیعقل اجتناب 

 

 عمر بن الخطاب السجستانی .3ـ  2ـ  1ـ  3ـ  2

محدثان بزرگی مانند آدم بن أَبی إیاس که محدث بزرگ  او از

خراسان بوده و همچنین محدثانِ عراق و شام حدیث آموخته است 

اند؛ و فرزندش شاگردی وی را کرده ابو داوودو امثال کسانی مانند 

که ابن حبان،  ایگونهبهاند علمای اهل سنت حدیث وی را پذیرفته

در ( ه ق)264 در سالاست و عاقبت وی را مستقیم الحدیث دانسته 

از وی روایات کالمی نیز در کتب یافت  3کرمان وفات نموده است.

شود که درباره فضایل اهل بیت رسول خدا حدیث نقل کرده می

                                              

 
 218- 217ص  . همان،1

 215 . همان، ص2

، الکمال فی أسـماء الرجـال  تهذیب ، یوس  بن عبد الرحمن بن یوس  . مزی،3

، محـل نشـر:   ناشـر: مؤسسـة الرسـالة   ، چـا  اول،  محقق: د. بشار عواد معروف

 326 ، ص21ج ، 1981 – 1411سال ، بیروت
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 ( فرمودند:السالمعلیهن )د حدیثی که پیامبر به امیرالمؤمنیاست؛ مانن

و خاک  ای علی! من و تو و فاطمه و حسن و حسین از یک طین»

 1«.اندخلق شدهایم و از اضافه طین ما شیعیان و محبان ما خلق شده

قرن عالوه بر این عالمان، محدثان دیگری منسوب به  در این

محدثان غالباً دارای روش کالمی اهل حدیث  ینا اند؛سیستان بوده

 :اند؛ مانندبوده

که از محدثان حافظ و رجالیان  حمدون بن محمد بن حمدون -1

رجال اندلس کتابی به نام  که درباره راویان ایگونهبهانه خود بوده زم

 2.نوشته است اندلس

ی از محدثان و فقیهان سیستان الخواش أبوعثمان عفان بن معاذ -2

بوده که در هرات سکونت گزیده است؛ وی برای آموختن حدیث 

 3رهسپار دمشق شده و از محدثان آنجا حدیث آموخته است.

 ایگونهبهسجزی از محدثان متبحر بوده است  ارزهر بن محمد- -3

 سفیان مانندو از امثالِ کسانی  داندمی هکه ذهبی وی را عالی الروای

                                              

 
 241ص  ،7ی، پیشین، جمجلس .1

تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر الذهبی،  أحمد بن محمد الدین . ذهبی، شمس2
ج بیـروت   العربـی،  الکتاب دار: التدمری، ناشر السالم عبد عمر: ، محققوارعالم

 72ص  ،26

 عمرو: ، محققتاریخ دمشقاهلل،  هبة بن الحسن بن علی القاسم عساکر، أبو . ابن3

 هـ 1415: نشر سال والتوزیع، والنشر للطباعة الفکر دار :العمروی، ناشر غرامة بن

 463ص ، 58ج م،  1995 -
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 1.های او روایت نقل کرده استطبقههمو  هعُیَین بن

سیستانی االصل ولی ساکن بغداد بوده  السجستانی یزید بوا -4

قطنی حدیث گرچه دارال داندمیاست؛ خطیب بغدادی وی را ثقه 

 2.داندمیوی را معتبر ن

یکی از استادان ابو داود سجستانی  السجستانی الفضل بن ییحی-5

نیز از محدثان  السجستانی الفضل بن غسانبوده است؛ برادر وی، 

 3.زمانه خود بوده و در مکه سکونت داشته است

نت سیستانی بوده ولی در بغداد سکو اصالتاًی الحرب أبوزکریا-6

از  معین بن ییحی و حنبل أحمدبنداشته است؛ امثال کسانی مانندِ

)ه ق( وفات نموده 238اند و عاقبت در سال وی روایت نقل کرده

 4است.

 یالسجستانی: اسم این عالم زهیر بن نعیم الباب عبدالرحمنابو -7

سیستانی بوده  اصالتاًبوده، وی  -از عباد و زهاد زمانه خود -یالسلول

بصره می زیسته است؛ روشش برگرفته از اهل حدیث و از  ولی در

 5مخالفان جهمیه قلمداد شده است.

 

                                              

 
 237ص  ،19ج . ذهبی، تاریخ االسالم، پیشین، 1

 232ص  ،5ج . خطیب بغدادی، پیشین، 2

ص ، 1ج ؛ ابو داوود، پیشین، 496ص  ،31وج  117ص  ،23ج . مزی، پیشین، 3

131 

 328ص  ،64ج عساکر، پیشین،  . ابن4

 426ص ، 9ج . مزی، پیشین، 5
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 أبوحاتم السجستانی .4ـ  2ـ  1ـ  3ـ  2

بصری بوده است ولی به خاطر این که به سیستان  اصالتاًوی 

ابوحاتم  سکونت گزیده، مشهور به آنجامسافرت کرده و در 

ر ادبیات عرب بوده د اشاصلیسجستانی شده است؛ تخصص 

اعراب »است؛ مانندِ  نوشتهکه کتب فراوانی در این زمینه  ایگونهبه

ولی روایاتی با رویکرد اهل حدیث نیز  «القران؛ القراءات؛ الفصاحه

 1.است آمدهمیه و از محدثان به شمار کردمینقل 

 

قرن ) یستانسجریان شناسی اهل حدیث  .5ـ  2ـ  1ـ  3ـ  2

 سوم(

مقابل تفکرات جهمیه که  شدتبهمنسوب به سیستان  اهل حدیث

گرایی بوده ایستادگی کرده و آرای آنان را  تأویلمبتنی بر عقل و 

از این عالمان،  ایعدهکه  ایگونهبهمورد ردّ خود قرار داده 

اند. یکی از موارد که سبب هایی نیز در رد این تفکر نگاشتهکتاب

ین جریان فکری موضع بگیرند، شد اهل حدیث سیستان در مقابل ا

سیستان با خراسانی بود؛ زیرا در این قرن خراسان مهد  جواریهم

جهمیه بود و علمای جهمیه در این دیار پرورش یافتند و در مناطق 

در اینجا بود که اهل حدیث سیستان با این  2گزار بودند؛ تأثیرشرقی 

                                              

 
 .271-268ص  ،12ج . ذهبی، سیراعالم النبالء، پیشین، 1

اد یند: بهشم ، ناشرمرجئه و جهمیه در خراسان در عصر اموی، نیس، حطوانع. 2

 .31ص  ،یمالاس ایهشژوهپ

http://www.nosabooks.com/WebUI/Search.aspx?qk=creator&q=%D8%B9%E2%80%8D%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%8C%20%D8%AD%E2%80%8D%D8%B3%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8D%D9%86%E2%80%8C&qts=3&adv=0&rp=1
http://www.nosabooks.com/WebUI/Search.aspx?qk=creator&q=%D8%B9%E2%80%8D%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%8C%20%D8%AD%E2%80%8D%D8%B3%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8D%D9%86%E2%80%8C&qts=3&adv=0&rp=1
http://www.nosabooks.com/WebUI/Search.aspx?qk=publisher&q=%D9%85%E2%80%8D%D8%B4%E2%80%8D%D9%87%E2%80%8D%D8%AF:%20%D8%A8%E2%80%8D%D9%86%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8D%D8%A7%D8%AF%20%D9%BE%E2%80%8D%DA%98%D9%88%D9%87%E2%80%8D%D8%B4%E2%80%8D%D9%87%E2%80%8D%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%20%D8%A7%D8%B3%E2%80%8D%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8C&qts=3&adv=0&rp=1
http://www.nosabooks.com/WebUI/Search.aspx?qk=publisher&q=%D9%85%E2%80%8D%D8%B4%E2%80%8D%D9%87%E2%80%8D%D8%AF:%20%D8%A8%E2%80%8D%D9%86%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8D%D8%A7%D8%AF%20%D9%BE%E2%80%8D%DA%98%D9%88%D9%87%E2%80%8D%D8%B4%E2%80%8D%D9%87%E2%80%8D%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%20%D8%A7%D8%B3%E2%80%8D%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8C&qts=3&adv=0&rp=1
http://www.nosabooks.com/WebUI/Search.aspx?qk=publisher&q=%D9%85%E2%80%8D%D8%B4%E2%80%8D%D9%87%E2%80%8D%D8%AF:%20%D8%A8%E2%80%8D%D9%86%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8D%D8%A7%D8%AF%20%D9%BE%E2%80%8D%DA%98%D9%88%D9%87%E2%80%8D%D8%B4%E2%80%8D%D9%87%E2%80%8D%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%20%D8%A7%D8%B3%E2%80%8D%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8C&qts=3&adv=0&rp=1
http://www.nosabooks.com/WebUI/Search.aspx?qk=publisher&q=%D9%85%E2%80%8D%D8%B4%E2%80%8D%D9%87%E2%80%8D%D8%AF:%20%D8%A8%E2%80%8D%D9%86%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8D%D8%A7%D8%AF%20%D9%BE%E2%80%8D%DA%98%D9%88%D9%87%E2%80%8D%D8%B4%E2%80%8D%D9%87%E2%80%8D%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%20%D8%A7%D8%B3%E2%80%8D%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8C&qts=3&adv=0&rp=1
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یستان با تفکر مخالفت علنی ورزیدند. از سوی دگر اهل حدیث س

نیز مقابله  -بوده از این منطقه برخاستهکه -تفکرات فرقه کرامیه 

این فرقه را از  گذاربنیاناند؛ چنانکه عثمان بن سعید دارمی کرده

 1هرات اخراج کرد.

اما این قرن اوج فعالیت اهل حدیث در سیستان اوج گردید و 

هل علتش این است که یعقوب لیث دارای مکتب فکری ا ترینمهم

حدیث بود و این خود فرصت مناسبی برای رشد فکری این مکتب 

 شد.

اند از آثاری که علمای اهل حدیث سیستان درباره مبانی خود نگاشته

 است؛ بررسیقابلدو جهت 

سیستان با منطقه خراسان است؛  جواریهمقسمتی ناظر به  -1

بودند و  گراعقلزیرا تفکر غالب در خراسان آن زمان 

. البته اهل حدیث کردندمیفعالیت  آنجادر « هفرقه جهمی»

سیستان نیز با اهل حدیث خراسان فعالیت مشترک در این 

زمینه داشتند؛ چنانکه عثمان بن سعید سجستانی نزد علمای 

 حاضرشدهبزرگ نیشابور مانند یحیی بن یحیی نیشابوری 

تا مبانی فکری جهمیه را بررسی کرده و نقاط ضع  این 

 2خراج کند.مطالب را است

                                              

 
 178ص  ،1ج الدمشقی، پیشین،  عمر بن إسماعیل الفداء، . أبو1

، محقق: بـدر بـن عبـد اهلل البـدر    ، الجهمیة الرد على ،عثمان بن سعید الدارمی. 2

ج ، م 1995 -هــ   1416 ، سـال کویت ، محل نشرناشر: دار ابن ارثیرچا  دوم، 
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به  توانمیاند آثاری که با این رویکرد نگاشته شده ازجمله

و نقض اإلمام أبی سعید  هالجهمی یهایی مانندِ الردعلکتاب

المریسی الجهمی نگاشته عثمان بن  یعثمان بن سعید عل

 سعید سجستانی اشاره کرد.

بعض دیگر آثارشان جنبه درون مذهبی دارد یعنی عثمان  -2

را در بیان  هالجهمی یعل هایی از کتاب الردبن سعید بخش

مباحث اعتقادی  تریناساسیدیدگاه اهل حدیث درباره 

...« جسمانیت خداوند، قدم کالم الهی و »خود مانند 

 1نگاشته است.

باعث شد عالوه بر اینکه  قدرت سیاسی اهل حدیث در سیستان

گرای در سیستان حاکم شده بود، هر جا احساس تفکر نص

جهت خالف آنان  که فرقه خاصی در این منطقه در ردندکمی

چنانکه عثمان بن سعید،  کردندمی، با آن تفکر مبارزه کردمیفعالیت 

محمد بن کرام را به خاطر عدم همسویی با اهل حدیث سیستان 

تفکر غالب  درنتیجه 2نپذیرفته و وی را از هرات اخراج کرده است.

با متکلمان  شدتبهوده است که در این قرن متعلق به اهل حدیث ب

. البته کتب تاریخی که درباره سیستان نگاشته شده کردندمیمبارزه 

                                                                                   

 
 211، ص 1

 216-74ص همان،  1

؛ هرات جزء سیستان نبـوده اسـت ولـی تفکـر     178ص ، 1 ج. سبکی، پیشین، 2

و عثمان بن سـعید ایـن جریـان را     غالب در سیستان و هرات، اهل حدیث بوده

 رهبری کرده است.
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هایی که از قرن است مانند تاریخ سیستان و احیاء الملوک، گزارش

اند با رویکرد سیاسی بوده است و درباره سلسله صفاریان سوم داده

کالمی در این قرن های اند و کمتر درباره جریانکرده فرساییقلم

 اند.پرداخته

 

 قرن چهارم .3ـ  1ـ  3ـ  2

چنانچه قبالً اشاره نمودیم اهل حدیث از مخالفان کالم بودند، اما 

اند اعتقادی نوشته هایخود کتابچون خودشان برای اثبات دیدگاه 

 .کنیممیاند درباره آنان بحث و یا کتبی در رد متکلمان نگاشته

 

 عبداهلل بن سلیمان بن األَشعَث السجستانی .1ـ  3ـ  1ـ  3ـ  2

علمای حدیثی،  ترینبزرگسجستانی و از  ابو داوودوی فرزند 

)ه ق(  231فقهی، کالمی اهل سنت در این قرن است؛ وی در سال 

 ابو داوود -همراه پدرش و بهدر سیستان متولد شد و رشد نمود 

بالد  راهیبرای آموختن حدیث  -اشاره شد  ترپیشسجستانی که 

، ه، بغداد، کوفهخراسان، جِبال، أصبهان، فارس، بصر ماننداسالمی 

، ثُّغُور و... شد و از علمای زبر دست ه، شام، مصر، الجزیره، مدینهمکَّ

 مانندحدیثی گشت؛ چنانکه آثار مختلفی از خود بجا گذاشت؛ 

ه در ک ایگونهبهالناسخ والمنسوخ؛  القراءات، التفسیر، السنن، المسند،

 1هزار حدیث آورده است. 121کتاب تفسیرش 

                                              

 
 231ص  13ج ، پیشین، سیر اعالم النبالء. ذهبی، 1
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در این دوره مردمان سیستان عالقه بسزایی نسبت به حدیث داشتند 

که از این عالم درخواست کردند که به آنان حدیث  ایگونهبه

وی نیز مانند  1هزار حدیث به آنان آموخت. 31بیاموزد و وی 

تفکرات احمد  زمانهِ خود و دارای« اهل حدیث» یعلماپدرش از 

بن حنبل بوده است؛ این دو شخصیت بودند که در گسترش این 

سکونت  بغداد تفکر در سیستان نقش بسزایی داشتند. زمانی که در

گمان کردند که وی ناصبی است؛ لذا وزیر حاکم  ایعدهداشت 

او را از این شهر اخراج کرد؛ اما وی با  -ابن الفرات -بغداد

 یعلو فضایل امام  بازگشته بغداد ب 2ابن عیسی گریواسطه

را اظهار نمود و از همان زمان خود را حنبلی مذهب ( السالمعلیه)

هجری  316در سال  آخراالمر 4گشت. و شیخ آنان 3معرفی نمود

هزار نفر بر جنازه وی نماز  311 کهدرحالیقمری وفات نمود 

 5خواندند و در بغداد مدفون گشت.
 

 لَج بن أَحمد سجستانیدَعْ .2ـ  3ـ  1ـ  3ـ  2

                                              

 
 223ص  همان .1

 228ص در این دوره وزیر حاکم بغداد بود. همان، « ابن عیسی» 2

ها برشمرد. البتـه وی  به به ناصب گری بود، اما وی خود را از حنبلیوی متهم  3

نیز مانند پدرش حنبلی مذهب بود ولی در برهه ایی از زمان متهم به ناصبی گری 

 شد و وی این اتهام را از خودش دفع کرد. همان

 231و  228همان، ص  4

 136ص  11خطیب بغدادی، پیشین، ج  5
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فقیهان زمان خود بوده و برای تجارت  محدثان و ترینبزرگوی از 

 ث روانه بالدی مانند مکه، مدینه، عراق، مصر،حدی و آموختن

و عالمان اهل حدیث بوده  ترینبزرگخراسان و... شده است. او از 

 در سیستان و مکه و« اهل حدیث»ثروتی که داشته موقوفاتی برای  با

 351سال سالگی در  94در گذاشته است؛ عاقبت  جابهبغداد 

وی با متکلمان مخال  بود  1)هجری قمری( در بغداد رحلت نمود.

 ؛ مانند:کردمیو روایاتی علیه آنان نقل 

 کههنگامی»؛ «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرًّا فَتَحَ عَلَیْهِمُ الْجَدَلَ وَمَنَعَهُمُ الْعَمَلَ»

وند برای قومی شر اراده کند آنان را افرادی مجادله گر قرار خدا

 2«.دهد...می

 خَلَف بن أحمد سجستانی .3ـ  3ـ  1ـ  3ـ  2

از  )ه ق( تولد یافته و بعد از طی مراحل علمی326ایشان در سال 

عصر خود گشته است؛ وی عالوه بر منصب  و محدثانفقیهان 

زمان حکومتش به همه  در و، حاکم سیستان نیز بوده است اشعلمی

رآن بنویسند که همه علمای آنجا دستور داد که تفسیری جامع از ق

قراء در آن یافت شود و نهایتاً  نحویان و اقوال مفسران، محدثان،

جلدی نگاشته شد؛ صاحب کتاب احیاء الملوک اذعان  121تفسیرِ 

                                              

 
 31ص  16. همان، ج 1

محقق: عبد الرحمن ، الکالم وأهله ذمد، أبو إسماعیل عبد اهلل بن محم، یهرو. 2

المدینـة  ، محـل نشـر:   ناشر: مکتبة العلوم والحکـم ، چا  اول، عبد العزیز الشبل

 123ص ، 5ج ، م 1998-هـ  1418 سال المنورة،
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 1کرده که یک نسخه از آن در مدرسه صابونی نیشابور مخزون است.

و قیاس  رأیخل  بن احمد در ابتدایِ حکومتش، معتقد به مذهب 

با  بوده و عالمان این مذهب از فرصت استفاده کردند و این حاکم را

این دیار را از بین ببرد و « اهل حدیث»کردند تا تمام  عقیدههم خود

اهل »عده بسیاری از  درنتیجهبه مقصود خود رسیدند؛  تا حدودی

 دند.عام شوقتل« حدیث

اهل »و اما چندی نگذشت که این حاکم از مذهبش برگشت 

را انتخاب کرد؛ در این هنگام طرفداران این مذهب برای  «حدیث

کرده تا  عقیدههم، حاکم را با خود مسلکانشانهمتالفی کشتار 

 کند؛ و آخراالمر این اتفاق افتاد! وعامقتلرا  و قیاس رأی طرفداران

در بالد هند  2ن محمود بن سبکتکینسلطا عاقبت وی به دستور

 3)ه ق( وفات نمود.399حبس، در سال  و در زندانی گشت

                                              

 
 1127کتاب احیاء الملوک در سال )67ص . ملک شاه حسین سیستانی، پیشین، 1

 محمد نگاشته شده است. الدین غیاث ملک ابن حسین توسط شاههجری قمری 

 (38ص، ،11ج بزرگ تهرانی، پیشین، آقا

یکی از ” غزنین“هجری قمری در  361سلطان محمود غزنوی در سال   .2

شهرهای افغانستان که در دامنه سلسله کوههای سلیمان واقع شده است، به دنیا 

هجری قمری در همان بالد  421ال آمد او شصت و یک سال عمر کرد و در س

اقبال آشتیانی عباس و دکتر عاقلی باقر؛ تاریخ ایران، نشر نامک،  .وفات نمود

 .231ص   ،1383چا  سعدی، نوبت چهارم، 

 الدین ؛ صفدی، صالح118 -116ص  17ج ، پیشین، سیر اعالم النیالء. ذهبی، 3

: مصطفى، ناشـر  وترکی وطاررناو أحمد: محقق ،الوافی بالوفیاتأیبک،  بن خلیل
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 یبست یخطاب سلیمان أَبو. 4ـ  3ـ  1ـ  3ـ  2 

متبحران  و ازایشان نیز یکی دیگر از علمای اهل حدیث زمانهِ خود 

ارعرابی  بن سعید أبو بوده است. حدیث را از و لغت و حدیثفقه 

 ههریر أبی بن علی و شیخ الحرم مکه و فقه را از أبوعالمِ حدیث 

القفال رئیس  الشاشی بکر عالم فقهی شافعی و أبو ترینبزرگ

 الْأسماء شرح مانندشافعیان بغداد آموخت. وی دارای آثاری کالمی 

 1است. أَهله و الْکالم عن هالغنی وکتاب یالحسن

 خطابیسفرهای . 1ـ  4ـ  3ـ  2ـ  3ـ  1

به  -سیستان -از گذراندن تحصیالت اولیه در زادگاهشخطّابی پس 

 سماعکرد و به  سفر نیشابورو  بصره ،بغداد ،مکهشهرهایی چون 

او را  جا که ذهبیتا آن 2؛از محدّثان بزرگ آن مناطق پرداخت حدیث

هرست استادان وی مشخص از ف هرچند 3رحّال وص  کرده است،

                                                                                   

 
، ص 13، ج، م 2111 -هــ  1421:التراث، محل نشر: بیروت، سال نشر إحیاء دار

226 

 

: ، محقق، طبقات الشافعیة الکبرىالدین تقی بن الوهاب عبد الدین . سبکی، تاج1

 هجـر : الحلـو، چـا  دوم، ناشـر    محمد الفتاح عبد. د الطناحی محمد محمود. د

 283-282ص  3ج ، هـ 1413 یع، سال نشروالتوز والنشر للطباعة

ــاتلی. 2 ــاض    ،ب ــا، ری ــه و منهجــه فیه ــاره الحدیثی ــام الخطــابی و آث احمــد، االم

 ،99، ص 1ج  ،1426/2115

الـذهبی،   قَایْماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهلل عبد أبو الدین . ذهبی، شمس3

http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%81%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%81%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
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است که خطّابی عمده تحصیالت خود را در نیشابور گذرانده که در 

بود. حاکم  جهان اسالممراکز علمی  ترینمهمروزگار وی یکی از 

خطّابی در نیشابور  چندسالهی در تاریخ نیشابور از اقامت نیشابور

که در آن مدت، خطّابی به روایت حدیث  کردهاشارهسخن گفته و 

خطّابی برخی از آثار خود چون  1؛از مشایخ خود پرداخته است

 هو الغُنی هارسماء الحُسنی، العُزلالحدیث، شرحالسنن، غریبمعالم

 2.شابور نگاشتالکالم و اهله را در نیعن

 

 به اهل حدیث خطابی گرایش. 2ـ  4ـ  3ـ  2ـ  3ـ  1

از نظر کالمی، وی همچون برخی از شافعیان، به اهل حدیث 

عن الکالم و أهله را در دفاع از عقاید  هکتاب الغنی و 3گرایش داشت

از احادیث و نگاه  گیریبهرهو نقد شیوه متکلمان، با  اهل حدیث

در درء  ابن تیمیهاز منابع  هکتاب الغنی 4.اهل حدیث نگاشته است

صون المنطق و الکالم در کتاب  سیوطیو  5لنقلتعارض العقل و ا

                                                                                   

 
 ارولـى، : الطبعـة  لبنان-بیروت العلمیة الکتب دار: چا  اول، ناشر تذکرة الحفاظ،

 1118، ص 3م، ج  1998 -هـ 1419

محـل  ، چا  عبداللّه عمـر بـارودی،   االنسابعبدالکریم بن محمد، ، سمعانی. 1

 381، ص 2، ج 1418/1988 ، سالبیروتنشر: 

 1191، ص 3، ج تذکرةالحفاظ . ذهبی،2

 .152ـ 147، ص 1، ج پیشیناحمد،  ،باتلی. 3

 221ـ 216ص  همان، ص 4

درء تعـارض  ، أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم الحرانی الحنبلیمیه، ابن تی. 5

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%88%D8%B7%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%88%D8%B7%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D9%88_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%86_%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D9%88%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D9%88_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%86_%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D9%88%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
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با  2شعارالدین خطّابی در کتاب 1بوده است. عن فن المنطق والکالم

همین رویکرد به بحث از مسائل کالمی و نقد متکلمان در طرح 

در اإلمام  حسن بن عبدالرحمان علوی 3.مباحث عقلی پرداخته است

به تفصیل به بیان دیدگاه خطّابی که  الخطابی و منهجه فی العقیده

همچون اهل حدیث بوده، پرداخته است؛ اما شهرت اصلی وی در 

از اشعارش  اینمونهدانش لغت است. وی شاعری متبحر نیز بود و 

 4.ستا شدهنقلدر منابع 

 

 . وفات خطابی3ـ  4ـ  3ـ  2ـ  3ـ  1
 

 جـا همـان خطّابی پس از سفرهای متعدد به زادگاه خود بازگشـت و  

و  386برخـی آن را   او اخـتالف هسـت،   وفاتدر سال  5؛درگذشت

                                                                                   

 
، ص 7، ج 1413ــ  1399 ، سـال محمد رشاد سالم، ریـاض  ، ناشر:العقل و النقل

 283ـ 278

المنطـق و   صـون  ،السـیوطی  الـدین  جالل بکر، أبی بن الرحمن . سیوطی، عبد1
سـال:   قـاهره محل نشر:  علی سامی نشار،ناشر: ، الکالم عن فن المنطق و الکالم

 ـ91، ص 1، ج 1947/ 1366

 .215ـ 213، ص 1احمد،، ج  ،باتلی. 2

 .294، ص 7ج پیشین، ابن تیمیه، . 3

، ص 1ج پیشین، احمد،  ،باتلی؛ 318، ص 7ج  پیشین، ،الدین . صفدی، صالح4

 .161ـ 155

: رعبـاس، ناشـ   إحسان: ، محققوفیات االعیانالدین،  شمس العباس . إربلی، أبو5

 .215، ص 2، ج صادر، محل نشر: بیروت دار

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D9%88_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%86_%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D9%88%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA
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یاقوت حموی محل درگذشت خطّـابی را   1؛اندر کردهذک 388اغلب 

در بُست و در حاشیه رودخانه هیرمنـد/ هلمنـد )در مـتن بـه      رباطی

 2.خطا هندمند( ذکر کرده است

 های کالمی خطابیابکت. 4ـ  4ـ  3ـ  2ـ  3ـ  1

 أهله عن الکالم و هالغنی

 وی در این کتاب مباحث ذیل را مطرح کرده و آن را پذیرفته است؛

شود کرده است و معتقد است که نمی با فالسفه مخالفت -1

فلسفی، وجود خدا و حدوث عالم را اثبات  هایاستداللبا 

نمود؛ وی برای این ادعای خود چنین دلیل آورده است که 

فلسفی خدا را ثابت  هایاستداللامبر اسالم هرگز با پی

 3نکرده است.

متواتر از  صورتبهتنها راه ایمان به خدا، روایاتی است که  -2

است و کسی که این روایات به دستش  صادر شدهپیامبر 

 4نرسیده، معذور است و عقاب نخواهد شد.

با متکلمان نیز مخالفت کرده است و بر این باور بوده که  -3

                                              

 
معجـم  الحمـوی،   الرومی اهلل عبد بن یاقوت اهلل عبد أبو الدین . حموی، شهاب1

، ص 2، ج م 1995 مکان نشر: بیروت، سـال  صادر، دار: ، چا  دوم، ناشرالبلدان

486 

 همان .2

موسسـه فرهنگـی و   ، رسالة الغنیة عن الکالم و أهله خطابی، حمد بن محمد،. 3

 33- 31ص ش،  1387قم، سال  اطالع رسانی تبیان،

 43-41ص همان،  4

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C
http://icnc.ir/index.aspx?pid=291&TextField1=Author&ValueField1=%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%8C%20%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C%20319-388%D9%82.&logged=0
http://icnc.ir/index.aspx?pid=291&TextField1=Author&ValueField1=%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%8C%20%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C%20319-388%D9%82.&logged=0
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 1شود.عتقادات متکلمان منجر به کفر و ضاللت میا

 

 فی اعجاز القرآن هرسال

القرآن دارد که به نظر  فی اعجاز هبا عنوان رسال یکتابخطّابی 

های معتزله درباره ای به دیدگاهرسد در نگارش آن نگاه منتقدانهمی

 کردهاشارهاعجاز قرآن داشته و در مقدمه کوتاه کتاب به این مطلب 

 2.است

 

 ابوالحسین سجستانی .5ـ  3ـ  1ـ  3ـ  2

یکی از  3یاآلبر عبداهلل بن عاصم بن ابراهیم بن الحسین بن محمد

 4است.« ابن حبان»های حدیثی سیستان بعد از استوانه

و  و جبال بالدی چون خراسان وی برای آموختن حدیث روانه

، اشعلمیزحمات  و حاصلو مصر شده  و شام هو الجزیر عراق

 إدریس بن محمد عبداهلل تاب مناقب شافعی است که روایات أبوک

کرده است و آخراالمر در سال  آوریجمعکتاب  در اینالشافعی را 

 5هجری رحلت نموده است. 363

ابراهیم بن  مانند، افرادی کردمیوی از علماء شیعه نیز روایت نقل 

                                              

 
 41ص همان،  .1

 216ـ 199همان، ص  .2

 49ص  1ج الدین، پیشین،  آبُر یکی از نواحی سیستان است. حموی، شهاب .3

 299ص  16ج ، پیشین، النبالء أعالم سیر . ذهبی،4

 294ص  1ج ، پیشینالدمشقی،  عمر بن إسماعیل الفداء، . أبو5
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 عبیداهلل و 1بودند.( السالمعلیه) امام هادی طبقههمادریس قمی که 

 2العبسی. یموس بن

 

 قرن پنجم .4ـ  1ـ  3ـ  2

در این قرن درباره وی اشاره کرد،  توانمیتنها عالم اهل حدیثی که 

 ابو نصر سجزی است.

 

 سِّجْزِی نصر أَبو .1ـ  4ـ  1ـ  3ـ  2

از بهترین محدثان  بنُ سَعِیْدِ بنِ حَاتِم عبیداهلل ،أَبُو نَصْرٍ السِّجْزِیُّ

ی که از بعضی علمای اهل سنت منقول طوربهخود بوده است زمانه 

 3برابر امثالِ کسانی مانند صوری 51 قدرت حافظهِ ابونصر است که

 است.

سال تولد او دقیقاً مشخص نیست ولی به احتمال فراوان قبل از سال 

که  گویدمی)ه ق( بوده است؛ زیرا ذهبی درباره وی چنین  411

                                              

 
 غریـب سـلیمان،   أبـو  البسـتی  الخطـابی  یمإبـراه  بـن  محمد بن . خطابی، حمد1

 مکـة  - القـرى  أم جامعـة : العزباوی، ناشـر  إبراهیم الکریم عبد: ، تحقیقالحدیث

 543رقم ، 1412 المکرمة،

السنن الـوارده فـی   الدانی،  عمرو أبو عمر بن عثمان بن سعید بن . دانی، عثمان2
 – العاصـمة  دار: اشرالمبارکفوری، ن إدریس محمد بن اهلل رضاء. د: ، محققالفتن

 328رقم الریاض، 

که یکی از بزرگان محـدثان اهـل سـنت    « القالنسى الصورى اهلل عبد أبو» . وی3

 391ص  11ج  ،، پیشینسیراعالم النبالءاست. ذهبی، 
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ث آموخته است و این داللت دارد که هجری، حدی 411حدود سال 

ه ق( متولد یافته است؛ در همین دورانِ کودکی از )411قبل از سال 

و مشایخ  -1که فقیه حنفی بنا بر مذهب کوفیین بود–پدرش 

 2را آموخت. شناسیاسالمسیستان، علوم اولیه 

بعد از اینکه ازدواج نمود، به علمش اکتفا نکرد و از سیستان برای 

حدیث روانه بالدی چون حجاز، شام، عراق و خراسان شد  آموختن

و شیخ مکه گردید؛ وی شاگردی کسانی مانند حافظ حاکم 

حَبَّال  ابواسحاقنیشابوری کرد و محدثان بزرگی مانند حافظ 

)ه ق( در مکه رحلت 444اند؛ آخراالمر در سال شاگردی وی را کرده

 3نموده است.

 

 فکری ابو نصر مبنای. 1ـ  1ـ  4ـ  2ـ  3ـ  1

عالمان اهل حدیث به شمار  و ازاستادان خود بوده  رودنبالهوی 

 و معتقد بوده است: رفتهمی

 به نام یو کتابکالم الهی، قدیم است  ینو ا: قرآن مخلوق نیست اوالً

قرآن  اندقائلمقابل کسانی که  و درنگاشته  بارهدراین« یالکبر هاإلِبَانَ»

 گرفته است. است جبهه و حادثمخلوق 

                                              

 
انـد.  در این دوران، اکثر اهل سنت سیستان دارای مذهب فقهی ابوحنیفه بـوده  .1

 66و  48ص سجزی، پیشین، 

 45 صهمان،  .2

 657-654ص  17ج ، پیشین، سیر اعالم النبالء ،. ذهبی3
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و استقرارش بر باالی عرش!  و محل: خداوند جسم است ثانیاً

 1شود!از باالی عرش، بعضی مواقع به آسمان دنیا نازل می خداوند

 

 مرجئه .2 - 3 - 2

، فرقه مرجئه نیز در این قـرن  اشافراطیدر مقابل خوارج با تفکرات 

دربـاره   هکـ آن؛ قبـل از  کردنـد میو فعالیت  حضورداشتهدر سیستان 

حضور این فرقه در سیستان سخن گوییم، توضیح مختصری دربـاره  

 این فرقه بیان خواهیم نمود:

نظریه از نخستین کسانی بود که  ابومحمّد حسن بن محمّد بن حنیفه

امروزه از فرقه مرجئه خبـری نیسـت و ایـن     2د؛را مطرح نمو مرجئه

را در قالـب   تفکـر از ایـن   ییهـا رگـه اسـت؛ ولـی    رفتـه یانازمفرقه 

 3ت.تـــوان بازیافـــ مـــی فـــرقدر دیگـــر  گـــریاباحـــه

، پـس از  مرتبـت عمـل  از: جای دادن  اندعبارتاصول عقاید مرجئه 

 مـؤمن ؛ مسـلمان اخروی فرد  سرنوشتنکردن درباره  داوریایمان؛ 

 امامـت ظاهری کنـد؛ وانهـادن    اقراردانستن هر کس که به مسلمانی 

به امامت هر کس که اجماع بـر امامـت او    حکمامّت؛  اجماعامّت به 

                                              

 
 656ص . همان 1

 .221م، ص  1991، بیروت، دارالمسیره، معجم الفرق االسالمیه، ثامر، عارف. 2

 ه ش، ص 1371، محل نشر قم سال اندیشهمرجئه، تاریخ و، جعفریان، رسول. 3

12-13. 
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 1.کند گناه هرچندآگاه باشد  سنتر به کتاب و حاصل آید اگ

 

 قرن دوم() یستانسورود مرجئه به . 1ـ  2 ـ 3ـ  2

، مربوط ذکرشدهه در سیستان تنها گزارشی که درباره فعالیت مرجئ

به قرن دوم هجری است. در این زمان خراسان مهد مرجئه بود؛ 

إبراهیم بن طهمان بن  2عَبْدُ العَزِیْزِ بنُ أَبِی رَوَّادٍ ارَزْدِیُّافرادی مانند 

در این منطقه فعالیت داشتند؛ با توجه به  3یالخراسان هشعب

تفکر  تأثیرد باعث توانمیدو منطقه سیستان و خراسان  یجوارهم

 مرجئه خراسان به سیستان شود.

بن معاویه زیدی قیام نمود، مرجئه  عبداهللاز سوی دیگر زمانی که 

چنین گفت با ورود وی به  توانمی درنتیجهنیز با وی همراه شدند؛ 

 آنجااش، مرجئه نیز وارد سیستان شده و رسالهسیستان و اقامت چها

 .اندیافتهاستقرار

بن  عبداهلل»داللت بر حضور مرجئه در سپاه  توانمیکه  دلیلی

متفکر کالمی مرجئه،  ترینبزرگاین است که  کندمی «معاویه

از سوی دیگر رابطه ابوحنیفه با زیدیه بسیار  4بوده است؛ یفهابوحن

                                              

 
الفرق بـین الفـرق و بیـان فرقـه الناجیـه      ، تمیمی بغدادی، عبدالقاهر ابن طاهر. 1

 .217-212، ص .بیروت :محل نشر، دار الجیل :ناشر، منهم

 

 186ص ، 7ج سیر اعالم النبالء،  .2

 381همان، ص  .3

بن إسحاق بن سالم بن  أبو الحسن علی بن إسماعیل، بن أبی موسى ارشعریا. 4

http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87
http://wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87
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ای نوشت تا زیدیه که ابوحنیفه به دیگران نامه ایگونهبهمناسب بود 

دعوت « عبداهلل بن معاویه»ر همین دوران د 1کوفه را کمک نمایند؛

خود را از کوفه شروع کرد و بسیاری از زیدیه همراه او شدند؛ 

 ابوحنیفهیم چنین نتیجه بگیریم که مرجئه طرفدار توانمیبنابراین 

 یاور قیام معاویه بن عبداهلل شدند.

از سوی دیگر نویسنده تاریخ سیستان اذعان نموده که در زمان 

که طرفداران قطری بن  -دو قبیله بنی تمیم عبداهللیه بن حضور معاو

از  2دهد؛خارجی بودند و بنی بکر بن وایل جنگی رخ می هالفجاء

بکر بوده ی بنیمرجئی مسلک هم از همین قبیله ابوحنیفهسویی 

نتیجه گرفت زمانی که لشکر معاویه بن  توانمیاست؛ بنابراین 

و  شوندمیئه نیز وارد سیستان شود، مرجوارد سیستان می عبداهلل

 گردند.از مرجئه خراسان می متأثر

از دیگر قراین حضور مرجئه در سیستان گزارشی است که شیخ 

از خوارج  ایعده« حریز سجستانی»به دستور  مفید ذکر نموده است:

مرجئه باعث قتل  کردندمیخوارج گمان  کهچونو  شدندمیکشته 

                                                                                   

 
مقـاالت اإلسـالمیین واخـتالف    ، إسماعیل بن عبد اهلل بن موسـى بـن أبـی بـردة    

، 1ج ، بیـروت محـل نشـر:    ،ناشر: دار إحیاء التراث العربچا  سوم،  ،المصلین

 139ص 

 المروانـی  الهیثم بن أحمد بن دمحم بن الحسین بن ارصبهانی، علی الفرج . ابو1

 المعرفـة،  دار: صـقر، ناشـر   أحمـد  السـید : ، حققالطالبیین ، مقاتلالقرشی ارموی

 314ص ، 1ج بیروت، 

 152ص . ملک الشعراء بهار، پیشین، 2
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ولی بدین نتیجه رسیدند  کشتندمیه را خوارج است، پیروان این فرق

که به دستور حریز بوده است لذا وی را به شهادت رساندند؛ این 

 1در سیستان باشد.« مرجئه»دلیلی بر حضور  توانمیگزارش 
 

 کرامیه .3 - 3 - 2

 یاز روستاها یمحمد بن کرّام، در یک ابوعبداهللاین فرقه  گذاربنیان

از ) نزار یاصل او از بن شدهگفته؛ زرنج سیستان متولد شده است

تحصیل  یو برا او در سیستان بزرگ شد. بوده است( قبایل عرب

 ازآنپس. دیگر به خراسان، بلخ و نیشابور رفت یحدیث و علوم دین

و  و به سیستان بازگشت مجاور شد آنجابه مکّه رفت و پنج سال در 

ر آنجا محمد و به نیشابور رفت. د فروخت آنجاخود را در  یدارای

پس از  .طاهریان او را به زندان افکند ی، از امراعبداهللبن طاهر بن 

از نیشابور بیرون شد و به . ق. ه 251 در شوّالاز زندان،  یآزاد

در بیت المقدّس رخت به جهان . ق. ه 255 در صفرو  فلسطین رفت

 2.ستآنجاو قبرش در  یدکش یگرد

و  شدهیدباغانه خویش، پوست ابن کرّام و یاران او بر مسلک صوفی

بر « قلنسوه»رنگ مخصوص به نام  یدسفکالهو  پوشیدندمی یاکهنه

                                              

 
 216ص ، محمد بن محمد، پیشین، مفید. 1

المنـتظم فـی تـاریخ ارمـم     الجوزی،  محمد بن علی بن الرحمن . جوزی، عبد2
عطـا، چـا  اول،    القـادر  عبـد  مصطفى عطا، القادر عبد محمد: ، محققالملوکو

، 12ج ، م 1992 - هــ  1412 محل نشر: بیـروت، سـال   العلمیة، الکتب دار: ناشر

 .14ص ، 7ج ؛ زرکلی، پیشین، 98ص 
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 آمدندمیزهد و ظاهری آشفته به میان مردم  باحالتو  نهادندمیسر 

راهنمایی مردم از شهری به  قصدبهو  کردندمیو آنان را موعظه 

اعث شد که اعمال زاهدانه و خشن آنان ب 1.شدندمیشهری رهسپار 

را  2برخی از صوفیان برای مقابله با چنین تظاهری، مسلک مالمتیه

 .یدآورندپددر برابر آنان 

 

 های سیاسی کرامیانجریان. 1ـ  3ـ  3ـ  2

مذهب کرامیان در قرن چهارم و پنجم با پیشوایی و رهبری استاد 

رواج گرفت؛ زیرا او در  ازپیشبیشواعظ و زاهد،  اسحاقمحمد بن 

با آرای  -از شیعیان اسماعیلی -نابودی پیروان خالفت فاطمیباب 

سلطان محمود غزنوی موافق و بدین سبب نزد او مقرب و محترم 

بوده و به علت همین رابطه هم برخی از نویسندگان سلطان محمود 

اند و تاریخ سیستان هم سبکتکین و محمد را کرامی مذهب دانسته

                                              

 
 98ص . همان، 1

 م) . جریان معروف به مالمتیه که به کوشش ابوحفص عمر و پسر سـلم حـداد  2

و سعید پسر اسماعیل حیرى بنیان نهاده ( 883/ 271 م) حمدونقصار( 787/ 265

مالمتیان تعهد خودشان را نسبت بـه  . شد، براى مخالفت با کرامیان قد برافراشت

و معتقد بودند که هر کسـب   داشتندطریق عرفان موضوعى به تمامى شخصى مى

ه یا بـا رفتـار   را آن طریقه است باید کارهاى خود را با هماهنگى ظاهرى با جامع

 :مترجم، های اسالمیفرقه، مادلونگ، ویلفردها نکند. دنیا وى در خور سرزنشپن

 78، ص  1377 :سال نشر، تهران :نشر یرمحلاساط :ناشر، سری، ابو القاسم
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در همین زمانِ رواج مذهب  1ت.غرنوی را کرّامی مذهب دانسته اس

و ضمن بنای خانقاه،  آمدابوالخیر به نیشابور  یدابوسعکرامیان، 

دیرین خود بیرون آورد و  یبدحالمسلک تصوف را از حالت زهد و 

را توسعه  یقتو طرزیستی مناسب تبدیل کرد  ییقهطرآن را به یک 

ابوبکر  داد. گویا دعوت و رواج او موجب کساد کار کرّامیان شد و

قیام کند. ولی به سبب وجود  یدابوسعکرّامی تصمیم گرفت، علیهِ 

تعصبات و اختالفات فراوان مذهبی در شهر نیشابور بدین کار موفق 

 2نشد.

ت و نفوذ خویش یک سلسله اعتقادات ساده و قدر ناکرّامیان در زم

مذهب خویش  تائیدهایی در مردم پسند را تبلیغ کرده و کتاب

 رفتهرفتهاین مذهب  3، این کتب نابود شدند.مرورزمانبهه نوشتند ک

ت سیاسی و اقتصادی، نفوذ و پیروان خود را از دست قدر نابا فقد

قرار گرفت، چنانکه مقدار فراوانی از  موردانتقادداده و سخت 

ه ق( با پیروان مذهب  616متوفای ) یرازمبارزات کالمی فخر 

 4کرامی است.

 

 ها و تشابهات کرامیه با باقی فرقفاوتت. 2ـ  3ـ  3ـ  2

                                              

 
 215ص ؛ اویسی، جواد، پیشین، 339. ملک الشعراء بهار، پیشین، ص 1

 . همان2

 524ص ، 11ج  ذهبی، سیر اعالم النبالء، پیشین، 3.

 216-215. اویسی، جواد، پیشین، ص 4
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، ازجملهاند؛ با اشاعره هماهنگ یکالم عقاید از ایپاره در کرامیه

بر ذات خدا و نیز اعتقاد به عمومیت  زائدو  یاعتقاد به صفات ازل

اعم از خیر و  -حوادث یهمهنسبت به  یاله یارادهقضا و قدر و 

حسن و  یمسألهآنان در  1ن.شرّ ـ و اعتقاد به کسب در افعال بندگا

 یاند، گرچه به وجوب عقلبا امامیه و معتزله هم عقیده یقبح عقل

 2اللّه معتقدند. همعرف یل نیستند، به وجوب عقلئلط  و أصلح قا

و عمل  یاند و تصدیق قلبتفسیر کرده یکرامیه ایمان را به اقرار زبان

و  یکام دنیومیان اح بارهدرایناند و را شرط ندانسته یجوارح

 یاند. بر این اساس منافق را از نظر احکام دنیوتفکیک کرده یاخرو

 3اند.دانسته یمستحق عقاب ابد یاز نظر احکام اخرو یمؤمن، ول

 های کرّامیهفرقه

را  هاآناصول است و  برشمردهشهرستانی برای کرامیه، دوازده فرقه 

سحاقیه، واحدیه و عابدیه، تونیه، زرّینیّه، إ» :گانهشش یهافرقه

فِرَق کرّامیه در خراسان را به سه  یبغداد دانسته است، «هیثمیه

خوانده و یادآور شده است که  «طرائقیه و إسحاقیه، حقائقیّه» یفرقه

؛ لذا وی تمام این سه فرقه را یک کردندیآنان یکدیگر را تکفیر نم

 4فرقه شمرده است.

                                              

 
 18ص  ،1ج ، پیشین، علی ،ربانی گلپایگانی. 1

 . همان2

 111ص ، 1ج . همان؛ شهرستانی، پیشین، 3

 212ص ، 1ج ، پیشین، تمیمی بغدادی، عبدالقاهر ابن طاهر. 4
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است؛  نشدهبیانها چیزی قههای این فردر کتب فِرَق درباره ویژگی

تعدادی از  یدگاهدفقط در کتاب الملل و النحل و الفرق بین الفرق 

 که قبالً توضیح داده شد. شدهیانبها درباره جسمانیت خدا این فرقه

 علمای اهل سنت درباره کرامیهگیری موضع

باشند می اهل سنتکه خود از  مذاهبنویسندگان فرق و  معموالً

به طعن و ذم این گروه  پردازندمیکرامیه  حالشرحوقتی به 

 .پردازندمی

 :کنیماین اظهارات اشاره میبه چند نمونه از 

محمد بن کرام فردی منافق و متظاهر به عبادت و زهد برای  .1

 1.فریب مردم بود

 

او در اسالم بیشتر از آن است که در این مختصر  یهابدعت .2

 2.مقاالت بگنجد
 

 یتدرنهااو دارای کتب و تصانی  بسیاری است اما کالمش  .3

 3.زشتی و بطالن است

 

رقه خاقوال عجیبی دارند و مدار کار این گروه  فروع دیندر  .4

                                              

 
، ص 1983عالم الکتب،  ، بیروت،التبصیرفی الدین ،االسفراینی، طاهربن محمد .1

111 

 همان .2

 همان .3

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B1%D9%82%D9%87_%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C
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 .1و فریب دادن و تظاهر به زهد است پوشی
 

سران فرق کرامیه از علماء معتبر نیستند بلکه از سفهاء جاهل  .5

 2.هستند

 

اعتقاد کرامیه )به اینکه خدا محل حوادث است( در هیچ امتی  .6

 3.مجوسمشابه ندارد مگر 
 

است در اینکه خدا از  نصاریو  ثنویه عقایداو شبیه به  یدعقا .7

 .4است جوهردود است و اینکه خدا جهت تحتانی مح

 

بعید است که محمد بن کرام از دیانت برخوردار باشد. چون به  .8

 :دارد و گفته هاییجسارت شافعیو  ابوحنیفهو  «فقه» علم شریعت

؛ «هان علم الشافعی و ابی حنیفه جملته ال تخرج من سراویل امرا»

شود کنایه از یتمام علم شافعی و ابوحنیفه از جامه زنی خارج نم»

 5«.تو در فقه فاقد ارزش علمی اس انداینکه دانش

 

                                              

 
، بیـروت، دارالکتـب   عتقادالمسـلمین والمشـرکین  ا، فخررازی، محمد بن عمر .1

 67، ص 1412العلمیه، 

 117ص  1، ج . شهرستانی، پیشین2

 113، ص پیشینالسفراینی،  . ا3

 213، ص ،لبغدادی، عبدالقاهربن طاهربن محمدا .4

 116ص  پیشینالسفراینی،  ا .5

http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B1%D9%82%D9%87_%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B3
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http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
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 معتزله .4 - 3 - 2 

- 81)واصل بن عطاتوسط  یل قرن دوم هجردر اوای مذهباین 

و  یدنیو حکمو  گناه، در آن زمان مسئله مرتکبان آمدپدید  (131

و  کافرآنان را  خوارج .قرار داشت یجد موردبحثآنان  یاخرو

ه از دنیا بروند محکوم ب توبهدانسته و معتقد بودند اگر بدون  مشرک

 فاسق مؤمنخواهند بود، اما اکثریت امت آنان را  یعذاب ابد

در چنین  .دانستیم منافقرا  هاآن حسن بصریدانستند و یم

 رأیبود،  یو اصل بن عطا که از شاگردان حسن بصر یشرایط

اسم مدح بوده و عبارت است  ایمان :را ابراز نموده، گفت ییدجد

فاقد  کبایراز خصال و صفات پسندیده و مرتکبان  یااز مجموعه

نیز اسم ذم است، لذا فاسقان را  فسق، اندصفاتاز آن  یبرخ

اقرار داشته و  توحید، چون به یتوان مؤمن نامید؛ و از طرفینم

توان آنان را مشرک و یاز صفات حمیده را نیز دارا هستند، نم یبرخ

باید گفت: فسق حد وسط میان ایمان و کفر  درنتیجهکافر نامید؛ و 

از آنجا که در  یو نه کافر، ول اندمؤمنبوده و مرتکبان کبایر نه 

 یاهل بهشت و گروه یدو گروه بیش نیستند، گروه هاانسان، قیامت

 1ر(.السعی یو فریق ف هالجن یفریق ف) اهل دوزخ،
 

 معتزله سیستان .1ـ  4ـ  3ـ  2

فعالیت گسترده معتزله در سیستان در قرن چهارم آشکار شد و 

                                              

 
 48ص ، پیشین، الملل و النحل. شهرستانی، 1
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 شدند؛ مانند: ایرجستهبدارای علمای 

 

 ابن حبان بستی .1ـ  1ـ  4ـ  3ـ  2

محمد بن  وسیلهبهفعالیت معتزله مربوط به قرن چهارم  ترینشاخص

حبان بستی رقم خورده است. وی از بزرگان علمای حدیثی که 

است، عشق به آموختن حدیث  سنت روات اهل وتعدیلجرحخِبره 

و از علمای آن  کردمیاسال روانه بالد -سیستان -او را از وطنش

بصره، موصل، مصر، نسا، جرجان،  ماننددیار حدیث آموخت؛ بالدی 

هرات، مکه،  ، طبریه،المقدسبیتبغداد، دمشق، نیشابور، عسقالن، 

شد به سیستان  نامصاحب بخارا و... و بعد از اینکه از علمای

طب  مانند، بر فنون دیگری یثبر حداو عالوه بر تسلط  1بازگشت.

 :ازجملهداشت و دارای آثار فراوانی بوده است  احاطه یزنو نجوم 

الزُّهْرِیِّ، عِلَل  مناقب المؤرخین، عِلَل أَوهام الثِّقَات، عِلَل تاریخ

الشَّافِعِیّ،  مَالکٍ، منَاقب ، منَاقبهحَنِیْفَ أَبُو أسند ما مالک، عِلَل حدیث

 هوَأَوصافها، الهدای العلومِ نواعالمتفرِّق، أَ المدن، ارَبْواب یعل المُعْجَم

وی با مبنای ابوحنیفه مخال   2ارَخبار و... السُّنن، قبول علم یإل

کتابی به نام  درنتیجهرا منکر بوده است؛  و قیاس رأیبوده وهرگونه 

أبوحنیفه نیز در  إلیه استند ما علل و مثالبه و هحنیف یأب مناقب علل

 رد او نگاشته است.

                                              

 
 131ص ، 3ج الدین، پیشین،  . سبکی، تاج1

 114-92 ص 16ج ، پیشین، سیر اعالم النبالء. ذهبی، 2
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 . اخراج ابن حبّان از سیستان1ـ  1ـ  1 ـ 2ـ  3ـ  4

عمّار  بن ییحی -، عالمِ بزرگ سیستاناشعلمیبا این عظمت 

البته سببش این بود که ابن  او را از این دیار اخراج کرد! -الواعظ

 سخن یاردحبان دریک مسئله اعتقادی بر خالف علمای این 

حدی  ؛ بدین معنا که وی معتقد بود خداوند دارای هیچگفتمی

 نیست.

مبنایش اند و طبق آری چون غالب علمای آن دیار اهل حدیث بوده

)یداهلل فوق  یاتآ ،کردندمیعمل  و حدیثقرآن  ظاهربه کهآن

را حمل بر جسمانیت خدا  2)وجوه یومئذ ناظره( و 1ایدیهم(

مخالفت  ملَو عَ، ولی ابن حبان با این تفکر نساخت کردندمی

 354ا از سیستان اخراج کردند؛ وی در سال برافراشت درنتیجه وی ر

 3.رحلت نموده است -بُست-در زادگاهش هجری

 

 احادیث کالمی ابن حبان. 2ـ  1ـ  1ـ  2ـ  3ـ  4

وی بخشی از کتاب صحیحش را به روایات کالمی اختصاص داده 

است؛ مانند بابی که اختصاص داده به اینکه صفات خدا شبیه صفات 

ی که حاکی از نقص باشد در خداوند مخلوقات نیست؛ هر صفت

                                              

 
 11فتح /  .1

 22قیامت /  2.

 97ص  16، پیشین، ج سیر اعالم النبالء . ذهبی،3
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شود؛ صفاتی مانند استواء بر عرش، از باب تمثیل است. او یافت نمی

همچنین دو نفر  1را توضیح داده است. در پایان هر بابی، احادیث آن

دارای  -که یکی پدر و دیگری پسر بوده است –از علمای سیستان 

 اند.تفکرات معتزلی بوده و در قرن پنجم زیسته

 

 إسماعیل بن أحمد .2ـ  1ـ  4ـ  3ـ  2

وی از معتزالن اهل  البستی محفوظ بن أحمد بن إسماعیل بن أحمد

 2سنت بوده که در شهر ری سکونت داشته است.

 

 بن احمد اسماعیل .3ـ  1ـ  4ـ  3ـ  2 

پدر احمد بن -البستی وی  ابوالقاسم محفوظ بن أَحْمد بن إِسْمَاعِیل

آثاری مربوط  یو دارامعتزلی مذهب بوده  که -اسماعیل بستی است

البته از آثار این  3به مذهبش بوده که در قزوین سکونت داشته است.

 پدر و پسر، اکنون چیزی باقی نمانده است.

                                              

 
التمیمـی   مَعْبـدَ،  بـن  معـاذ  بـن  حبـان  بن أحمد بن حبان بن . ابن حبان، محمد1

، 1ج الدکن هنـد،   آباد العثمانیة، مکان: حیدر المعارف دائرة: ، ناشر، ثقاتلبُستیا

 515-498ص 

، لسـان  أحمـد  بـن  محمـد  بن علی بن أحمد الفضل العسقالنی، أبو حجر . ابن2
 ارعلمی مؤسسة: الهند، چا  دوم، ناشر – النظامیة المعرف دائرة: ، محققالمیزان

 417ص  1ج ، م 1971هـ / 1391سال لبنان،  – بیروت للمطبوعات، مکان چا :

 اهلل عزیـز : ، محقـق التـدوین فـی أخبـار قـزوین    القزوینـی،   الرافعی القاسم . أبو3

 335ص  2ج ، م 1987-هـ 1418 العلمیة، سال الکتب دار: العطاردی، ناشر
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 ماتریدیه .5- 3- 2

أهل زبید فی الرد  یالسجزی إل هرسالالنصر السجزی در کتاب ابو

أبو منصور  کهخویش معتقد است  من أنکر الحرف والصوت یعل

در سیستان سکونت داشته است و در آنجا  زمانیمدت الماتریدی

 12آرای کالمی خودش را گسترش داده است.

رسیده، مربوط  أبو منصور الماتریدیتنها گزارشی که درباره حضور 

های او در سیستان و است و درباره چگونگی فعالیت« سجزی»به 

 حضور پیروانش چیزی ذکر نشده است.

ه ماتریدیو آراء کالمی  گیریشکلمختصر نحوه  صورتبه جااین در

 .کنیممیرا ذکر 

 

 هماتریدی گیریشکل .1ـ  5ـ  3ـ  2

 نهضتچهارم هجری،  قرندر اوایل  اشعریبا مکتب  زمانهم

                                              

 
عبید اهلل بن سعید بن حاتم السـجزیّ  سجزی، « بن أبی ترید بسجستان دمحم» .1

السجزی إلى أهل زبید فی الـرد علـى مـن أنکـر الحـرف       رسالةبکری، الوائلی ال
ناشـر: عمـادة البحـث    ، چـا  دوم،  محقق: محمد با کریم بـا عبـد اهلل  ، والصوت

ص ، م 2112هــ/  1423 سال مدینة المنورة،مکان نشر العلمی بالجامعة اإلسالمیة،

344 

( ه ق)333 متـوفی « محمد بن محمد بن محمود، أبو منصـور الماتریـدی  »وی  2

الـرد  ؛ أوهـام المعتزلـة  ؛ التوحید» و کتب کالمی فراوانی نگاشته است مانند: است

 19ص ، 7ج زرکلی، پیشین، «. الجدل؛ کتاب على القرامطة

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA
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آن  گذاربنیانشکل گرفت که  معتزلهکالمی دیگری در برابر 

 1.( بودق 333 م (ابومنصور ماتریدی

 

 ماتریدی های کالمیاندیشه. 2ـ  2ـ  3ـ  5

با  هاییالبته تفاوتابومنصور ماتریدی خطوط فکری مشترک و 

نهضت ماتریدی نسبت به مکتب اشعری  تأثیراشعری دارد. گستره 

کمتر بود؛ امّا رویکرد عقالنی وی نسبت به عقاید  اسالم جهاندر 

 2.تر استعمیق اشاعرهدینی از 

 

 بر عقل و نقل در تفسیر آیاتتأکید  .1ـ  1ـ  5ـ  3ـ  2

؛ امّا آن گاه که کندمیو نقل تأکید  عقلماتریدی در تفسیر آیات بر 

و تبیین عقلی نباشد به  تأویلافتد و نقل قابل  ضتعارنقل با عقل در 

 3گذارد،به معنای آن را به خداوند وا می علمنقل گردن نهاده،  حکم

مسئله  ازجملهنصور ماتریدی در باب صفات خبری ابوم کهناچن

جا که پذیرد؛ امّا از آننقل می حکمبه  قیامترا در  خداوند رویت

آن را به  حقیقتبیند علم به آن را در چالش با حکم عقل می

 4.گذاردخداوند وا می

                                              

 
 21_21، ص 3ج  پیشین، سبحانی، بحوث فی الملل والنحل، .1

 همان 2.

ج  ق،1418عالی، ، بغداد، وزارة التعلیم التطور تفسیر القرآنمحمد عبدالحمید،  .3

 ،126، ص 1

 .45_41، ص 3ج  پیشین، سبحانی، بحوث فی الملل والنحل، .4

http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA
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 کالمی ماتریدیه یآرا .2ـ  1ـ  5ـ  3ـ  2

 از: اندعبارتآرای کالمی آنان  ترینمهم

را  یدیدیم اشاعره حسن و قبح عقل کهچنان. حسن و قبح افعال: 1

 ی، اما ماتریددانندمی یشرع صرفاًو حسن و قبح را  کنندمیانکار 

او در کتاب التوحید، که  هرچند. پذیردیمرا  یحسن و قبح عقل

را به این مطلب  یاوست، فصل مستقل یکتاب کالم ترینمهم

 ی، از حسن و قبح عقلیاختصاص نداده است، اما در مباحث متعدد

اشاره  بارهدرایناز او  یاستفاده کرده است. در اینجا به گفتار

 :مکنیمی

محنت آفرید چون او را اهل تمیز و  یخداوند انسان را برا» 

شناخت محمود و مذموم قرار داد و مذموم را در عقل انسان، قبیح 

قرار داد و محمود را حسن. پس انسان را قادر کرد که محمود و 

مذموم را بشناسد و عقل را حجت قرار داد و حسن و قبح اشیا را 

. حکم عقل اصل همه احکام است و مانند عقل تقدیر کرد.. واسطهبه

 1«.نیست تغییرقابلعلم العیان است که 

 

تکلی  ماالیطاق را  یبر خالف اشعر ی. تکلی  ماالیطاق: ماترید2

که طاقت ندارد،  یتکلی  به کس» :کندمیقبول ندارد. او تصریح 

                                              

 
 اهلل فتح. د: محققلتوحید، منصور، ا أبو محمود، بن محمد بن . ماتریدی، محمد1

 288ص ، 1ج اإلسکندریة،  - المصریة الجامعات دار: خلی ، ناشر
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به  درواقع یو ماترید یمیان اشعر نظراختالفاین  «عقال فاسد است

 1.گرددبازمی یحسن و قبح عقل مسألهف آن دو در اختال

 

 یاثبات فاعلیت حقیق درصددنخست  ی. جبر و اختیار: ماترید3

، انسان یکه به نظر او از دیدگاه عقل و وح یطوربهانسان برآمد؛ 

او این است که خداوند درباره  یفاعل و کاسب است. دلیل نقل

داده  ووعیدوعدهبه آنان کرده و  امرونهی هاانسانافعال به  یبرخ

و از  شدهدادهدر این موارد افعال به آدمیان نسبت  اوالًاست؛ زیرا 

 امرونهی، محال است ثانیاًشده است.  بردهنام ()فاعل عنوانبهانسان 

. از شودنمیاز او صادر  یتعلق گیرد که فعل یبه کس ووعیدوعدهو 

احش و منکرات نظر عقل نیز، قبیح است که طاعت و معصیت و فو

خدا را  تواننمیاست که  یبه خداوند نسبت داده شود و بدیه

مثاب و معاقب خواند. پس باید فعل را به انسان  ،یمنه ،مأمور

دلیل او بر اختیار انسان دلیل وجدان است که  ترینمهمنسبت داد. 

 2که مختار و فاعل و کاسب است. یابدمیهر کس خود 

 

رویت خدا را ممکن  ییه: ماترید. رویت خدا و صفات خبر4

بسنده  یو تنها به ادله نقل دهدنمیارائه  یدلیل عقل . ویداندمی

و  دهدنمیارائه  یرویت، تفسیر یچگونگ ی. همچنین او براکندمی

                                              

 
 261ص همان،  .1

 226ص همان،  .2
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 :گویدمی بارهدراین. او کندمیرویت را به خدا تفویض  یمعنا

است، بدون  اعتقاد به دیده شدن پروردگار در نزد ما حق و واجب»

 1.«ک و آن را تفسیر کنیمراویت را ادر یاینکه چگونگ

 

 قدریه .6 - 3 - 2

آخر کلمه )که « تاء»و « تقدیر»به معنی « قدر»منسوب به « قدریه»  

ای خاص فهیشود(، نشانه انتساب به طاخوانده می «هاء» در فارسی

مقصود از قدریه گروهی است که  2.است «طایفه قدریه»به نام 

 گناهان او( را از قلمرو مشیت و قدر یژهوبهکارهای اختیاری انسان )

صورت  یقدر الهو  قضابه  چیزهمهگویند: الهی خارج نموده و می

گیرد مگر گناهان انسان. هدف آنان از طرح این نظریه دفاع از می

و منزه دانستن ساحت خداوند از ظلم و کارهای ناروا  یعدل اله

کارهای انسان متعلق اراده و  هرگاهباور بودند که  بود؛ زیرا بر این

انسان مجبور بوده و تکلی  انسان بدون اختیار،  :اوالًقدر خدا باشد، 

شود و اگر : انسان مرتکب کارهای ناروا میثانیاًعادالنه نیست و 

باشد، الزمه آن انتساب قبایح به  قدر الهیکارهای او متعلق 

 3.خداست

                                              

 
 85-77ص همان،  .1

 74، ص 5، ج پیشین، لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم؛ . 2

اندیشه، ، مجله کیهانکالم اسالمی در عصر امویانربانی گلپایگانی، علی؛ . 3

 79ص   ،58، شماره 1373بهمن و اسفند 
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 قدریه ت پیدایشعلّ .1ـ  6ـ  3ـ  2

ای از مسلمانان عدّه .پیدایش قدریّه واکنشی به پیدایش جبریّه است  

عقیده به  درنتیجهتوقّ  در ظواهر برخی از آیات قرآن و  براثر

جبر است، جامعه  نوعیبهالتزام  درواقعقضای الزم و قدر حتمی که 

خته و الهی سا اسالمی را آماده تحمّل ظلم به نام رضا به قضا و قدر

 ازجملهبه مسلمانان تلقین کرده بودند که خداوند تمام امور عالم، 

اعمال و افعال و سرنوشت آدمیان را، از خیر و شرّ، از پیش تقدیر 

شود و جز تسلیم و یابد و دگرگون نمیفرموده که تغیّر و تبدّل نمی

ای نیست و هرگونه اظهار کراهت و شکایت حاکی از رضا چاره

الهی و امری نارواست. معاویه نیز پس از  به قضا و قدر راضی نبودن

رسیدن به خالفت از این عقیده جبرگرایانه و بینش دینی این عده از 

مسلمانان استفاده سیاسی کرد و آن را وسیله توجیه اعمال خود و 

گویی به اعتراضات و انتقادات مردم قرار داد و تلقین و تأکید پاسخ

ت وی که قضای الهی است راضی باشند و کرد که: باید به حکوم

هـ ق، غیالن دمشقی  81متوفی  معبد جهنی 1شکوه و شکایت نکنند.

نیز که از  هـ ق  124هـ ق و جعد بن درهم متوفی  112متوفی 

 2یه بودند همگی به دست امویان به قتل رسیدند.قدر نابزرگ

 قدریه سیستان. 2ـ  6ـ  3ـ  2

                                              

 
، 1367تیر -، مجله معارف، فروردین قدریان نخستینجهانگیری، محسن؛ . 1

 5ص   ،13شماره 

 8پیشین، ص ، کالم اسالمی در عصر امویان، ایگانی، علیربانی گلپ. 2
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 :ازجملهایندگانی داشت؛ در سیستان نیز این فرقه نم

 

 مسعود بن ناصر سجزی .1ـ  2ـ  6ـ  3ـ  2 

از بزرگان  سِّجْزِیّ أحمد بن عبداهلل زید أَبی بن ناصر بن مسعود

زمانه خود بوده، وی در سیستان متولد شد و در حوزه آنجا رشد 

 و عراق جبال ،هراتعازم ِخراسان،  اشعلمیارتقای  یو برانمود 

رحلت  جاهمانسکونت گزید و  یشابوردر نمر شد و در اواخر ع

 61که بالغ بر  و حدیث تاریخ درزمینهوی دارای آثار فراوانی  1نمود.

من کنت مواله فهذا »کتاب مستقلی درباره حدیث  مثالًکتاب است؛ 

 2نگاشته است.« علیّ مواله

 

 محتوای کتاب الدرایه فی حدیث الوالیه. 1ـ  1ـ  2ـ  2ـ  3ـ  6

اسناد حدیث غدیر را ذکر  جزء است که 17متشکل از  این کتاب

صحابه پیامبر با اسناد  121از  که مجموعاً ایگونهبهکرده است؛ 

 3گوناگونی واقعه غدیر را اثبات نموده است.

 

                                              

 
المنتخـب مـن کتـاب السـیاق لتـاریخ      محمد الحنبلی،  بن إبراهیم اسحاق، . أبو1

 التوزیـع، سـال نشـر    والنشر للطباعة الفکر دار: ناشر حیدر، خالد: ، محققنیسابور

 535-532ص  18ج ، پیشین، سیر اعالم النبالء؛ ذهبی، 474ص  1ج  هـ 1414

 684ص  1ج الکریم، پیشین،  . مروزی، عبد2

محـل  ، دار الکتب االسـالمیه  :ناشر، اقبال االعمال، ابن طاوس، علی بن موسی. 3

 663ص ، 1367 :سال نشر، تهران :نشر
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مسعود بن ناصر مبانی فکری . محتوای 2ـ  1ـ  2ـ  2ـ  3ـ  6

 یسجز

ل به تفویض مسئله جبر و تفویض قائ و در 1وی قدری مسلک بوده 

را  هاانسانبوده است؛ بدین معنا که وی معتقد بود که خداوند 

آفریده و آدمی را در افعالش به خود او واگذار کرده است. اگر این 

شخص کارهای خوب انجام دهد، خداوند هیچ نقشی در این امور 

همه کارهایی که آدمی انجام  اندقائلندارد به خالف جبریه که 

انسان نقش اساسی در افعال  و او را مجبور کرده دهد خداوندمی

 2.خود ندارد

 

 تصوف .7 - 3 – 2

 به چگونگی ببریم، نام را سیستان مسلک صوفی علمای کهآن از قبل

تقریباً تا  کنیم.می بررسی را سنت اهل بین در تصوف آمدن وجود

 محدّثانو  فقهانیز مانند  صوفیانسوم و اوایل قرن چهارم  قرناواخر 

یان سف مانندِ ،بزرگ مشایخغلب شدند و امحسوب می علمای دیناز 

 حسن بصری، (271متوفی ) حَمدون قَصّار، (161 یمتوف ( ثوری

 عمر بن عثمان مکی، (289متوفی ) ابوحمزه بغدادی، (279متوفی )

ابوالقاسم ابراهیم ( و297متوفی ) جُنید بغدادی، (296متوفی )

را باهم جمع  تصوفو  فقاهت (372احتماالً متوفی ) نصرآبادی

                                              

 
 533ص  18ج ، پیشین، سیر اعالم النبالء . ذهبی،1

 126ص  3ج ، پیشین، والنحل الملل فی بحوث . سبحانی، جعفر،2

http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AE
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AE
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AB%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AB%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AB%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%DA%A9%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%DA%A9%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
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 1.دکرده بودن

شدند تا قرن چهارم صوفیان و فقیهان در مجالس یکدیگر حاضر می

پرداختند و حتی و گفتگو درباره مسائل فقهی می بحثهم به  و با

 فقیهاننزد عامه، در مجالسشان از برخی  وجاهتصوفیان به علت 

 2.کردندمی انتقادبه علت اهتمام در امور دنیا 

احمد ( و 214متوفی ) امام شافعینیز مانند  مذاهب فقهیپیشوایان 

 3.اندیادکرده( از برخی صوفیان به نیکی 241متوفی ) بن حنبل

در برخی موارد، مطالبی از قول پیشوایان مذاهب فقهی، علیه  هرچند

 تکفیرو  ارتدادذکری از نسبت  هاآن، ولی در شدهنقلصوفیان 

به علت همین ارتباط نزدیک صوفیان و  هرحالبه 4.صوفیان نیست

بود و صوفیان  عابدو  زاهدبا مرادف  صوفیکه کلمه فقیهان و این

های ملل و شدند، در کتابشمرده می جماعتو  اهل سنّت ازجمله

گروهی مستقل یاد  عنوانبهم از آنان نحل، حتی تا اوایل قرن پنج

 5.نشده است

و  صـوفیان بغـداد  هـای درس  از قرن سوم، با تشکیل حلقـه  تدریجبه

                                              

 
، حولیـات  مواق  الفقهاء من الصـوفیة فـی الفکـر االسـالمی     یق بن عامر،توف .1

 8و 7، ص 1ج  ،1995) 39الجامعة التونسیة، ش 

 همان .2

 همان .3

، ص 1بـی تـا ج    ،چا  خیرالـدین علـی، بیـروت   ، تلبیس ابلیسابن جوزی،  .4

369، 

 11ص  پیشین، توفیق بن عامر، .5

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AD%D8%AB
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AD%D8%AB
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D9%81%DB%8C%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D9%81%DB%8C%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 یحیـی بـن مُعـاذ   . )253 یمتوف (سَری سَقَطی وفیانی مانندِسخنان ص

متـوفی  ) ابوالحسـین نـوری  ، جنیـد ، ابوحمزه بغدادی، (285متوفی )

، بـر  سِرّو  عشق، توحید درباره( 286متوفی )  ابوسعید خَرّاز( و 286

چنین عقاید صـوفیان دربـاره   هم .درگرفتهایی سر این مسائل بحث

و عـدم کسـب و    خداونـد امـر بـه    تفویض، خلقاز  عزلت، عزوبت

بخصـوص   .یخـت برانگحساسـیت برخـی فقیهـان را     هازاویهایجاد 

، فقیهان را نسبت به صوفیان مخلوقو  خالقموضوع ارتباط و نسبت 

 اتحـاد و   حلـول ، تشـبیه ، به بارهدراینرا  هاآنبدبین کرد و سخنان 

 .1کردندمی تعبیر

متـوفی  ) ذوالنّـون مصـری  صوفیانی ماننـد ابوسـعید خـرّاز،     تدریجبه

 سـهل بـن عبداللّـه تسـتری    ، (279متـوفی  ) محمد بن عیسی، (245

قرار  تهمتو  آزار( مورد 319مقتول ) مد بن عطااح( و 283متوفی )

در  حـالج  محاکمـه شدیدترین برخورد با برخـی صـوفیان،   ؛ گرفتند

 2.اوایل قرن چهارم بود

ابن تیمیه در قرن ششم و هفتم بوده  از منتقدترین ناقدان صوفیه،

، الحقایق هصوفی :کندمیصوفیان را به سه دسته تقسیم وی  3است.

و  زهداهل  به نظر او تنها گروه اول .الرسم هاالرزاق و صوفی هصوفی

                                              

 
 23ص  همان، .1

 همان .2

 1371ق.=1412، مکـه،  دارالبـاز ، ناشر: مجموعة الرسائل و المسائل، ابن تیمیه. 3

 169، ص 1ج  ،ش

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D9%82%D8%B7%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D9%82%D8%B7%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B0
http://www.wikifeqh.ir/%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B0
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DB%8C%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DB%8C%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B4%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B4%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%A8%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B2%D9%84%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B2%D9%84%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%B6
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%B6
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84%C2%A0
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%87%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87_%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%87%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87_%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%87%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%87%D8%AF
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 د؛دانرا از این جمله می بصرهاو زهّاد  .اندو از صدیقین عبادت

نیز به لباس و  «رسوم»صوفیان اند و ساکنان خانقاه «ارزاق»صوفیان 

 هرحالبه 1.اندآداب ظاهری و انتساب به صوفیان اکتفا کرده

شمار  صوفیانی که در سیستان بوده از علمای حدیثی این دیار به

اند؛ در منابع مختل  تاریخی سیستان زاهد پیشه بوده ؛ واندآمده

 نیافتم که این افراد دارای تفکر صوفیه امروزی باشند.

 تصوف در سیستان .1ـ  7ـ  3ـ  2

گسترده در سیستان از  صورتبهتفکر تصوف با گرایش اهل حدیث 

تم قرن پنج آغاز گردید و در قرن ششم اوج گرفت و در قرن هف

 افول کرد.

 

 قرن پنجم .1ـ  1ـ  7ـ  3ـ  2

 ایبرجستههای اهل سنت نیز دارای عالمان قرن صوفی در این

 بن ، مأمون2السجستانی عبداهلل أبو مانک بن : محمدازجملهاند بوده

الوَهَّاب  عبد بن محمّد بن عبداهلل و 3السجزی مأمون بن عمر

کمتر در سیستان  این عالمانِ صوفی مسلک معموالً 4سجستانی.

                                              

 
 49، ص 1ج  .1984طبالوی محمود سعد، التصوف فی تراث ابن تیمیه، مصر  .1

 217ص  55ج القاسم، پیشین،  عساکر، أبو . ابن2

المنتخـب مـن معجـم شـیوخ     منصـور،   بـن  محمـد  بـن  الکریم . مروزی، عبد3
 عـالم  دار: ناشـر  القـادر، چـا  اول،   عبد بن اهلل عبد بن موفق: قیق، تحالسمعانی

 1676ص  1ج ، م 1996 - هـ 1417سال الریاض،  الکتب، محل نشر

 427ص  16ج ، پیشین، سیر اعالم النبالء . ذهبی،4

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85
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محمد بن  مثالًاند؛ اند و در بالد دیگر اقامت طوالنی داشتهزیسته

بن محمد سجستانی در نیشابور می زیسته  مانک در دمشق و عبداهلل

 صدوق نیز از این عالم صوفی مسلک در نیشابور روایاتی یخو ش

 1نقل کرده است.

 

 قرن ششم .2ـ  1ـ  7ـ  3ـ  2

 از: اندعبارتین قرن صوفیه ا ترینسرشناس

 

 السجستانی هأَبوعروب. 1ـ  2ـ  1ـ  7ـ  3ـ  2

السجستانی در سیستان متولد شد،  هعروب محمد أَبو بن الهادی عبد

رهسپار بغداد گردید و از استادان آنجا بهره  او برای آموختن حدیث

جست؛ سپس به سیستان بازگشت و شیخ آن دیار گشت؛ ایشان 

حمایت  آنجای مسلک بوده، از اهل حدیث عالوه بر اینکه صوف

ه است و این گرایش وی به اهل حدیث دادمیه و به آنان بها کردمی

قصد  -که معتزلی مذهب بود-باعث شد که حاکم وقتِ سیستان

 روانه هرات شد. سیستان از ناچاربهاو  درنتیجهجان شیخ را کرد؛ 

علما  تمام و)هجری قمری( وفات نمود  562 آخراالمر وی در سال

غم از دست  و درو روسایِ هرات در این هنگام لباس عزا پوشیدند 

 2اندوهناک گشتند و همگان در فراغش اشک ریختند. دادنش

                                              

 
 311ص ، پیشین، التوحید . ابن بابویه،1

فیات المشاهیر تاریخ اإلسالم ووالذهبی،  أحمد بن محمد الدین . ذهبی، شمس2
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 السّجزی أَبوالوقت. 2ـ  2ـ  1ـ  7ـ  3ـ  2

السّجزی درسیستان تولد  شعیب بن یعیس بن ارَوَّل عبد الوقت أَبو

بالدی مانند خراسان، هرات، یافت؛ عشق به حدیث او را رهسپار 

 ، همدان، بغداد و...کرد؛ وی صوفی مسلکِ باگرایشکرمان اصبهان،

شاگردی وی را  هایو حنبلبوده و بسیاری از صوفیه « اهل حدیث»

و ها به بالد مختل  مسافرت و کثرت اشحدیثیاند. تالش کرده

نه خود الصوفیه زما یخو ش االسالمشیخمحدثان به نام، وی را  تلمّذ

 1کرد.

 

 ابوعبداهلل البستی. 3ـ 2ـ  1ـ  7ـ  3ـ  2

البستیّ از اهالی بست سیستان  أحمد بن إبراهیم بن محمد عبداهلل أبو

ی که کثرت طوربه علماء صوفیه زمانه خود بوده است، و از

زبان زد بود و محل سکونتش در زاویه مسجد  و کراماتشها ریاضت

هجری رحلت نموده  584سال جامع شهر بوده وآخراالمر در 

 2است.

 

                                                                                   

 
ج بیـروت،   العربی، الکتاب دار: التدمری، ناشر السالم عبد عمر: ، محققوارعالم

 126-125ص  39

 311- 313ص  21، پیشین، ج سیر اعالم النبالء . ذهبی،1

اإلِربلـی،   اللخمـی  موهـوب  بـن  المبـارک  بن أحمد بن المستوفی، مبارک . ابن2

 واإلعالم، الثقافة وزارة: الصقار، ناشر خماس سید بن سامی: ، المحققإربل تاریخ

 114-112ص  1ج العراق،  للنشر، الرشید دار
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 محمّد بستی بن علیّ بن محمَد العِزِّ أَبو. 4ـ  2ـ  1ـ  7ـ  3ـ  2

فقیر بود که وی را شیخ  قدرو آنوی نیز از صوفیه سیستان بوده 

 الرُّوْذ در مَرْوَ 543 در سال آخراالمراند و بردهنامزمانه خود  ءالفقرا

 1نیشابور وفات نمود.

 

 البستی الصوفی المقرئ ییعل أبو. 5ـ  2ـ  1ـ  7ـ  3ـ  2

وی از صوفیه زمانه خود بوده است که درنیشابور سکونت داشته 

 2وفات نموده است. در آنجاوآخراالمر 

 

 السجزی عبداهلل أبو. 6ـ  2ـ  1ـ  7ـ  3ـ  2

السجزی در سیستان متولد  اسحاق بن إبراهیم بن شعیب بن یعیس

در عالمان صوفیه شد، روانه هرات گشت و  از اینکه از و بعدگشته 

 3به شیخ صوفیه زمانه خود گردید. و ملقبسکونت گزید  آنجا

در درنتیجه صوفیه در این قرن فعالیتشان گسترده بوده است، حتی 

تفکرات صوفیه گسترش یافت؛  و هراتدیگر مانند نیشابور  ینواح

شاگردی  اند وداشته« اهل حدیث»البته غالب این علما گرایش 

 اند.علمایِ حنبلی مذهب را کرده

عالوه بر صوفی مسلکان، شافعی نیز در این قرن دارای علمایی 

                                              

 
 283ص  21ج  پیشین، سیر اعالم النبالء،. ذهبی، 1

 759ص  1ج الکریم، پیشین،  . مروزی، عبد2

 1289ص همان،  .3
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شافعیان فقیه هستند و ممکن است به لحاظ کالمی  -اندبوده

 بن عبداهلل بن عبدالرحمن: ازجمله ؛های مختل  داشته باشندگرایش

 1خود بوده است النیهیّ که شیخ شافعیه زمانه محمد أبو عبدالرحمن

و السجزی که یکی از علمایِ متخصص در فقه  یوس  بن بکر أبو و

شافعی  الدین غیاث السلطان اهل سنت و از عالمان دربارِ عهد اصول

 2در دهلی بوده است.

این عالمان، اهل سنت دارای علمایِ حدیثی، کالمی عالوه به 

زمانه خود در اند مانند ابوالقاسم بستی وی از محدثان دیگری بوده

 للحاکم الحدیث علوم همعرف کتاب آثاری مانند یو دارانیشابور بوده 

 مناقب کتاب عنه، خل ، بن أحمد عن بروایته الحافظ، عبداهلل أبی

خل ،  ابن عن بروایته للحاکم علیها السالم، هفاطم النساء هسید

 القاسم أبی عن بروایته السلمی، عبدالرحمن ربی هالمائ کتاب

 3عنه، بوده است. حدیالوا

به بالد « صوفیه» مخصوصاً درنتیجه در این قرن محدثان اهل سنت

 و هدایت فکری آنجا را بر عهده شدندمیاسالمی رهسپار 

 اند.گرفتهمی

 

                                              

 
 319ص  37ج  وارعالم، پیشین، المشاهیر ووفیات اإلسالم تاریخ . ذهبی،1

اإلعالم بمن فی تاریخ الهند من ارعالم المسمى بـ  فخر، بن الحی عبد . طالبی،2
حـزم، محـل    ابن دار: ناشر چا  اول،)نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر(، 

 85ص  1ج ، م 1999 هـ، 1421سال لبنان،  نشر: بیروت،

 1697ص  1ج الکریم، پیشین،  . مروزی، عبد3
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 قرن هفتم .3ـ  1ـ  7ـ  3ـ  2

و  تاریخ کالمی سیستان رو به افول بوده است قرن به بعد، یناز ا

 السجزی الحسن بن نام برد حسن توانمیتنها عالم سرشناسی که 

در صوفیه را  تفکراتدر این قرن می زیسته و  ارجمیری است که

شرق اسالمی گسترش داده است. ایشان در سیستان متولد شده  بالد

است و  و رهسپار نیشابور گشته مراتب علمی را گذرانده آنجاو در 

ر الهور گردید؛ جا نیز رهسپاآن از پساز استادان آنجا بهره جست س

سکونت گزید و سپس روانه دهلی شد و عدّه  آنجا در درنتیجه

در  و عاقبتبسیاری از مردمان آن دیار به سبب او مسلمان شدند 

)هجری قمری(  627آنجا در سال  و درأجمیر سکونت گزید 

که از بارگاهش تبرک  زائرانی گشت مآمنقبرش رحلت نمود و 

 1.جستندیم

 

 ستانیساهل سنت  تیفعال بندیجمع .8 - 3 – 2

فعالیت متمرکز کالمی اهل سنت در سیستان از قرن دوم هجری 

آغاز گردید؛ زیرا با حضور خوارج در قرن اول و دوم، باقی فرق 

بگذارند؛ اما با  جابهاز خود  یاعمدهاسالمی نتوانستند فعالیت 

گسترده  صورتبهنابودی و افول خوارج، اهل حدیث سیستان 

متفکران اهل حدیث در  ترینبزرگلیت خود را آغاز نمودند و فعا

ابو داوود سجستانی، ابن ابی  مانندبه وجود آمدند افرادی  این دیار

                                              

 
 91ص  1ج ین، پیش فخر، بن الحی . طالبی، عبد1
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داوود سجستانی، عثمان بن سعید و... این فعالیت همچنان ادامه 

داشت تا اینکه در قرن چهارم به اوج فعالیت کالمی سیاسی خود 

خود قرار  مسلکهمیاری را در سیستان رسیده و توانستند عده بس

اما در قرن پنجم باقی فرق اهل سنت مانندِ ماتریدیه، معتزله، ؛ دهند

مرجئه، کرامیه و قدریه در کنار جریان اهل حدیث فعالیت داشته و 

قرن  در توانستند عالمان سرشناسی را تقدیم جامعه اهل سنت کنند.

یش اهل حدیث رشد ششم به بعد فعالیت صوفیه سیستان با گرا

 نمود و توانست تفکر غالب این منطقه را به خود اختصاص دهد.



 

 

 

 

 

 هایاندیشه فصل سوّم:

 سیستانکالمی متکلمان  



 010/ سیستان متکلمان  یکالمی هایشهاند فصل سّوم:

 

؛ کنیممیاندیشه کالمی متکلمان این دیار بحث در این فصل درباره

های گوناگون ترتیب این فصل هم مانند فصل پیشین بر اساس فرقه

 است. شدهیمتنظاسالمی 

 

 اندیشه کالمی متکلمان شیعی سیستان. 1 - 3

در فصل پیشین شخصیت و آثار متکلمان شیعی بررسی شد در این 

 .گیردمیقرار  موردبحث یشمنداناند یناآراء کالمی  ترینمهمفصل 

 هامامی .1 - 1 – 3 

 آرای کالمی حریز بن عبداهلل .1ـ  1ـ  1ـ  3

 (السالمعلیهم) البیتاهلن امامت: حریز از والیت مدارا  -1

والیت  دربارهبوده است؛ چنانکه حدیث معروف وی 

 در کتب روایی کالمی شیعه چنین آمده است: البیتاهل

حریز از زراره روایت کرده که اسالم بر پنج چیز استوار است؛ نماز 

( السالمعلیهباقر )و روزه و والیت، زراره از امام  و زکات و حج

 ام یک افضلیت دارد؟ آن حضرت فرمود: والیت؛پرسیدند که کد

 1والیت کلید تمام این امور است. یراز

: یکی دیگر از (السالمعلیهامام )خالی نبودن زمین از  -2

                                              

 
، محقـق / مصـحح: محـدث،    المحاسن. برقی، احمد بن محمد بن خالد برقی، 1

 ،ق 1371، سـال چـا :   ، ناشر: دار الکتب اإلسالمیة، مکان چا : قمجالل الدین

 18ص ، 2ج ؛ کلینی، محمد بن یعقوب، پیشین، 281ص ، 1ج 
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این است که در هر زمانی امامی « حریز»های کالمی روایت

وجود دارد تا مردمان آن عصر را هدایت کند. حریز از 

باقر ه وی از امام محمد بن مسلم نقل کرده است ک

مُنْذِرٌ  پرسید که منظور از آیه شریفه )إِنَّما أَنْتَ( السالمعلیه)

یست؟ آن حضرت فرمودند: بدین ( چهادقَوْمٍ وَ لِکُلِ

 های زمانه خودشانانسان گریتهدامعناست هر امامی 

 1هستند.

این والیت مداری حریز سیستانی باعث شد که در سیستان 

عیان قرار بگرید و مرجع اعتقادی فقهی شیعیان شی یتموردحما

 گردد.

: حریز این بحث مهم اعتقادی را مستقیماً یناال مرامر بین   -3

از امام صادق نقل کرده است که حضرت بعد از بطالن 

 جبر و تفویض، امر بین االمرین را ثابت نموده است.

کنند یگمان م ایعده؛ اندقسمهمانا مردم درباره مسئله قدر بر سه 

را بر گناه کردن مجبور کرده است، این افراد  هاانسانکه خداوند 

 ینا ند،اقائل به تفویض ایعدهاند و کافرند؛ درباره خدا ظلم کرده

                                              

 
محقـق / مصـحح:   ، کمـال الـدین و تمـام النعمـة    ، . ابن بابویه، محمد بن علـى 1

، 2ج ق،  1395سال چا :  غفارى، على اکبر، ناشر: اسالمیه، مکان چا : تهران،

، محقـق /  اإلمامـة و التبصـرة مـن الحیـرة     ؛ ابن بابویه، على بن حسـین، 667ص 

عجّـل اهلل   -، ناشر: مدرسة اإلمام المهدىمصحح: مدرسه امام مهدى علیه السالم

 132ص ، ق 1414، سال چا : : قم، مکان چا -تعالى فرجه الشری 
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کافرند؛ عده  درنتیجهاند؛ افراد نسبت به سلطنت خدا کوتاهی کرده

که خداوند، بندگانش را به چیزی تکلی  کرده است  اندقائلدیگری 

نسبت به آن قادرند و آنچه در توان بندگان نبوده تکلی  نکرده که 

ستایش خدا را  دهندمیاست؛ این بندگان وقتی کار نیکویی انجام 

مرتکب خطا شوند استغفار کنند، چنین اعتقادی  کههنگامیگویند و 

 1.اندمسلماننیکوست و آنان 

به انجام  آری خداوند نسبت به همه امور توانایی دارد ولی آدمی را

نقل کرده  بارهدراینکند؛ چنانکه حریز حدیث دیگری آن اجبار نمی

 یافت ینزمها و در آسمان چیزییچه»فرمایند: امام باقر می است که

شود مگر اینکه دارای این هفت خصلت باشد؛ مشیت و اراده و نمی

از  هرکدامقدر و قضا و اذن و کتاب خدا و اجل؛ بنابراین اگر کسی 

 2«.را نپذیرد کافر است هاینا

 آرای کالمی حبیب سیستانی. 2ـ  1ـ  1ـ  3

چنین نقل ( السالمعلیهباقر )امامت: ایشان مستقیماً از امام   -1

کرده است که اگر کسی اطاعت از غیر امام نماید اعمالش 

وی » .گیردیبرمقبول نخواهد شد و عذاب الهی آن را در 

انسانی  کندمیوند عذاب که خدا کندمیاز امام باقر نقل 

 میتحت والیت اما -باشد باتقواو لو این شخص  -که

                                              

 
: ، ناشـر شـم هاحسـینى، : مصـحح /  ، محقق، التوحیدعلى بن محمد بابویه، . ابن1

 361ص ق،  1398: چا  سال قم ایران؛: چا  مکان مدرسین، جامعه

 224ص ، 1ج . برقی، پیشین،، 2
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که آن امام را خدا انتخاب نکرده باشد؛ خداوند  باشد

تحت -و لو این شخص ظالم باشد –انسانی که  بخشدیم

 1«.باشد شدهانتخابکه از سوی خدا  باشد میفرمان اما

یدگاه حبیب د کهآناعتقاد به وجود عالم ذر: قبل از   -2

عالم »اختصار درباره  صورتبهسجستانی را توضیح دهیم 

 :گوییممیسخن « ذر

 

 مختلف در رابطه با عالم ذرهای دیدگاه

؛ چنانکه دانندمیرا پیمان تکوینی خدا با انسان « عالم ذر»برخی 

خداوند در طول زندگی دنیایی »: گویدمینویسنده کنز الدقائق چنین 

دهد و آنان های یگانگی خود را به انسان نشان میهآثار صنع و نشان

و  (أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ)فرماید: گویا می د؛گیررا بر این امر گواه می

پس در اینجا پیمان  (بَلی شَهِدْنا)دهند: با زبان حال پاسخ می هاانسان

تکوینی است و سخن گفتن مانند خبر دادن رنگ رخساره از 

 2«.وضعیت درونی شخص است

و معتقدند  دانندمیاما برخی دیگر، عالم ذر را عالمی غیر از تکوین 

                                              

 
، محقق / مصـحح: غفـارى، علـى اکبـر و     اإلختصاص، محمد بن محمد، مفید. 1

حرمى زرندى، محمود، ناشر: الموتمر العالمى اللفیة الشیخ المفید، مکان چـا :  م

 261 ، صق 1413، سال چا : ایران؛ قم

، 3تحقیق مجتبـی عراقـی، چـا  اول، ج    ، کنز الدقایقمیرزا محمد،  ،مشهدی .2

 .742ص 



 011/ سیستان متکلمان  یکالمی هایشهاند فصل سّوم:

را در عالمی پیش از عالم دنیا جمع نموده  هاانسانکه خداوند همه 

 1است.

حبیب سجستانی از کسانی است که معتقد به عالم ذر بوده است؛  

های ذری در قبل از ورود به دنیا با بدن هاانسانکه  صورتبدین

اند و در این عالم، درباره ربوبیت می به نام عالم ذرّ جمع شدهعال

 2اند.پیمان گرفته هاانسانخدا از 

اعتقاد به معراج جسمانی پیامبر: وی از امام باقر درباره   -3

که آن حضرت چنین پاسخ  کندمی سؤالمعراج پیامبر 

هنگام  -علیهماالسالم -دهند که پیامبر همراه امام علیمی

 -ودند در اینجا بود که پیامبر وصایت امام علیمعراج ب

 3اند.را بیان نموده -السالمعلیه

را  ایت، ترجمه آنروازاینبرای چگونگی برداشت معراج جسمانی 

 ذکر خواهیم نمود:

ت: از گف ی، نقل کرده که ویمالک بن عیینه، از حبیب سجستان

 یتَدَلّمَّ دَنا فَثُ)راجع به آیه شریفه: ( السالمعلیه)حضرت ابا جعفر 

 م:، پرسید(یعَبْدِهِ ما أَوْح یإِل یفَأَوْح یفَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْن

                                              

 
، مجلـه قبسـات،   36، شـماره  فطـرت در احادیـث  . دکتر برنجکار، رضا، مقالـه  1

 137ص ، 1384 تابستان

 9ص  ،2. کلینی، محمد بن یعقوب، پیشین، ج2

/ 1413 ، سالبیروتن نشر: مکا ،بحاراالنوارمحمدباقربن محمدتقی، ی، مجلس. 3

 365ص  ،18ج .1983
 

http://lib.eshia.ir/11008/42/141/%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://lib.eshia.ir/11008/42/141/%D8%A8%D8%A7%D8%A8


 مکتب کالمی سیستان / 016

یه را این آ -سجستانی-حبیب ی( فرمودند: االسالمعلیهحضرت )

ابَ ، فتدانا، فَکانَ قیثمّ دن)قرائت مکن، بلکه بخوان:  گونهینا

ل اللّه عبده یعنی رسو یاللّه ال یح، فَأَوْ(یقَوْسَیْنِ فی القرب أَوْ أَدْن

.یما اوح اهلل علیه و آله()صلی  

مکّه را فتح  کهیهنگاماهلل علیه و آله( )صلیحبیب، رسول خدا  یا

و شکر  ینمودند نفس شری  خود را در عبادت حقّ تعال

و  رنج انداختندهایش با طواف کردن بیت به تعب و نعمت

نیز با آن حضرت همراه بودند سپس ( السالمعلیه) یعل امیرالمؤمنین

شب اهل مکّه را در  یکه تاریک یفرمودند: زمان( السالمعلیه)امام 

 امیرالمؤمنینو اهلل علیه و آله( )صلی خود گرفت رسول خدا

از صفا به  یبه صفا و مروه رفتند و وقت یسع قصدبه( السالمعلیه)

قرار گرفتند  یدیدکه  یانزدیک نشانه یمروه فرود آمدند و در واد

 یهاکوهاز آسمان تابید و آن دو بزرگوار را در خود گرفت،  ینور

، دیدگان آن دو حضرت خشوع پیدا کرد پس هر دو شدهروشنمکّه 

سر اهلل علیه و آله( )صلی انموده سپس رسول خد یفزع شدید

آسمان بلند کردند ناگهان بر سر مبارک دو انار دیدند،  سویبه

 ینمود: ا یرا تناول فرمودند، حقّ عزّ و جلّ وححضرت آن دو 

دو فقط تو و  ازآنپسبهشت بوده  یهامحمد این دو انار از میوه

بخورید، پس رسول خدا ( السالمعلیه) طالبیاببن  یتو عل یوص

( السالمعلیه) یاز آن دو را خورده و عل ییکاهلل علیه و آله( )صلی

اهلل )صلیوند به پیامبر اکرم را تناول فرمودند، سپس خدا یدیگر

 ابوجعفرحضرت  نمود. یفرمود آنچه را که وح یوحعلیه و آله( 



 011/ سیستان متکلمان  یکالمی هایشهاند فصل سّوم:

 یالمنته هدیگر در سدر باریکحبیب  یفرمودند: ا( السالمعلیه)

ا را مشاهده فرمود در نزد  اهلل علیه و آله(حضرت رسول )صلی

  و جبرئیل به وی گفت ای محمد اینجا موق یبهشت یالمنته هسدر

 1من است...

ردن با توجه به قرائن همراهی امام علی با پیامبر و دیدن نور و خو

جسمانی بودن معراج را استفاده نمود. توانمیانار بهشتی،   

 ضرورت تقیه و مدارا نسبت به مخالفین  -4

تقیه است؛ برای  ضرورتبهباورهای کالمی شیعیان اعتقاد  ازجمله

 .گوییممیختصر درباره آن سخن م صورتبهاثبات باور کالمی تقیه 

پنهان و  پرهیز کردن، نگاه داشتندر لغت عبارت است از  «تقیّه»

خویش از صدمة دیگری  صیانت، شرعدر اصطالح و  2است نمودن

یر و به تعب 3با ابراز همسویی با او در گفتار یا رفتار مخال  حق؛

به آن در برابر مخالفان  اعتقادو پوشاندن  حقبرخی، پنهان کردن 

 4.استدینی و دنیایی  زیانتحفّظ از  منظوربه

                                              

 
، مترجم: ذهنى تهرانى، محمـد جـواد،   علل الشرائع، . ابن بابویه، محمد بن على1

 877، ص: 1، ج، مکان چا : ایران، قمناشر: انتشارات مؤمنین
، محقق / مصحح: میر دامادى، جمال لسان العرب، بن مکرمابن منظور، محمد . 2

، دار صادر، مکان چا : بیروت -، ناشر: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیعالدین

 .415-412، ص 15ج  ،ق 1414سال چا : 

  .411، ص «وقی»واژة همان،  3

، محقق / مصحح: درگاهى، تصحیح اعتقادات اإلمامیةمحمد بن محمد، مفید، . 4

، ص ق 1414، سال چا : ، ناشر: کنگره شیخ مفید، مکان چا : ایران؛ قمحسین

http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://lib.eshia.ir/20007/15/402/%D9%88%D8%AA%D9%8E%D9%82%D9%90%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9%D9%8B
http://lib.eshia.ir/20007/15/402/%D9%88%D8%AA%D9%8E%D9%82%D9%90%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9%D9%8B
http://lib.eshia.ir/20007/15/402/%D9%88%D8%AA%D9%8E%D9%82%D9%90%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9%D9%8B
http://lib.eshia.ir/20007/15/402/%D9%88%D8%AA%D9%8E%D9%82%D9%90%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9%D9%8B
http://lib.eshia.ir/20007/15/401/%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA
http://lib.eshia.ir/15141/1/137/%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
http://lib.eshia.ir/15141/1/137/%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
http://lib.eshia.ir/15141/1/137/%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
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 به تقیه البیتاهلدستور 

از والیان خود  معاویه، (السالمعلیه) امام حسن صلحپس از واقعه 

( السالمعلیه)ه بر شیعیان سخت بگیرند و حضرت علی خواست ک

 زماندهند. این رفتار کمابیش در دوران امویان تا  دشنامرا بر منابر 

 ایگونهبهنیز  عباسیاندر عصر  و 1تداوم داشت، عمر بن عبدالعزیز

شیعیان، آنان را  قتلو  حبسعالوه بر  متوکل، مثالًدیگر ادامه یافت؛ 

حسینی را  حرمالسالم منع نمود و علیه امام حسین مرقد زیارتاز 

را به جرم ابراز محبت نسبت به امام حسن  ابن سِکیتخراب کرد و 

، روازاین 2.به طرز وحشتناکی کشت (السالمعلیه)و امام حسین 

امامان شیعه برای حفظ جان خود و شیعیان و جلوگیری از 

دانستند. تقیه جامعه شیعه، تقیه را الزم می و اضمحاللپراکندگی 

 امام کاظم، به دستور الرشیدهارون، وزیر شیعی علی بن یقْطین

 امامانحتی گاهی  3.است دستینازا یانمونه( السالمعلیه)

                                                                                   

 
137. 

 

، چـا  محمـد ابوالفضـل ابـراهیم، قـم      شـرح نهـج البالغـة   ابن ابی الحدیـد،   1

 ،4346، ص 11ج  .1414

 ،تـاریخ الطبـری  ، محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بـن غالـب اآلملـی    . طبری،2

 185، ص 9، ج ق هـ 1387، بیروت –دار التراث ناشر: دوم،  چا 

چا  عالء آل جعفر، قـم   ،صل الشیعة و اصولهاامدحسین، کاش  الغطاء، مح.3

 ،316-315ص   .1415

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%84%D8%AD
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%84%D8%AD
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%A8%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%A8%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AA%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AA%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D9%82%D8%B7%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
http://lib.eshia.ir/15141/1/137/%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
http://lib.eshia.ir/15141/1/137/%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
http://lib.eshia.ir/15335/11/43/%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%85
http://lib.eshia.ir/15335/11/43/%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%85
http://lib.eshia.ir/27072/1/315/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://lib.eshia.ir/27072/1/315/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://lib.eshia.ir/27072/1/315/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A9


 011/ سیستان متکلمان  یکالمی هایشهاند فصل سّوم:

 کهیطوربه 1؛کردندتقیه صادر میرا از باب  ی( احکامالسالمعلیهم)

برای  ویژهبهکارهای محدّثان،  ترینمهمهای بعد، یکی از در دوره

 .2ای بوده استمیان احادیث، بازشناسی احادیث تقیه تعارضرفع 

ای کالمی و فقهی عمل به تقیه، آثار بعدها نیز به سبب پیامده

 یتروااز روایات تقیه،  ازجمله 3.آن نگاشته شد دربارهمتعددی 

امام باقر بر  ازاست که وی با نقل روایتی  «حبیب سجستانی»

 4.ورزدمی یدتأکضرورت تقیه نسبت به مخالفان 

 

 آرای کالمی محمد بن رهنی. 3ـ  1ـ  1ـ  3

ثار کالمی این عالم به دست ما نرسیده که اشاره کردیم آ گونههمان

پراکنده  صورتبهاو در کتب مختل   هاییشهاز اندولی برخی 

 :ازجملهاست؛  شدهگزارش

من »عترت رسول خدا: ابوبکر در قضیه سقیفه قائل شده است که -1

؛ رهنی در جواب قائل شده عترت در «از عترت رسول خدا هستم

خداست؛ وگرنه هرگز عترت در رسول « اهل بلد»اینجا به معنای 

اهلل علیه و آله( اینجا به معنای فرزندان و خاندان رسول خدا )صلی

                                              

 
  .65، ص 1ج  پیشین، ،محمد بن یعقوبکلینی، .1

، قم 1، ج الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرةیوس  بن احمد، ، بحرانی. 2

 ،515ص   .ش1363

 کتابخانه و قم اسماعیلیان: ، ناشرالشیعة تصانی  إلى الذریعة ،هرانىت بزرگ . آقا3

 .415ـ 413، ص 4، ج قمرى هجرى 1418: انتشار ، سالتهران اسالمیه

 117ص  ،2ج ،محمد بن یعقوبکلینی، . 4

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6
http://lib.eshia.ir/11005/1/65/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://lib.eshia.ir/11005/1/65/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://lib.eshia.ir/10013/1/5/%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://lib.eshia.ir/10013/1/5/%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
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؛ به دلیل اینکه در جریان برائت رسول خدا از مشرکین، وحی نیست

نازل شد که این پیام را باید خودت یا یکی از خاندان خودت 

رسول خدا  لذا 1؛أَنَا أَوْ رَجُلٌ مِنِّیأُمِرْتُ أَنْ لَا یُبَلِّغَهَا عَنِّی إِلَّا  -برساند

 یعلاهلل علیه و آله( پیام را از ابوبکر پس گرفت و به )صلی

 2داد.( السالمعلیه)

وی معتقد است که انبیاء و : فرشتگانافضلیت انبیاء و ائمه بر -2

ائمه بر فرشتگان برتری دارند و برای اثبات ادعای خود بحث کالمی 

خالصه آن  طوربهه است که به خاطر اهمیت آن، دقیقی را ارائه کرد

ایشان موجودات را به سه دسته تقسیم نموده  کنیم:را گزارش می

ب: جماد ج: افالک سیّار و متحرّک که  یاست؛ ال : حیوان و نام

آفریده در مدار  هاآنو صانع قادر در  تعالییبارکه  یطبع یمقتضابه

و عالم پایین  یر موجودات سفلخود دور زده و به اراده خالقشان د

گذارند. از بین این سه قسم، حیوان از همه موجودات و یتأثیر م

باشد و آن به خاطر حیاتی است که در دو قسم یمخلوقات ارفع م

این حیوان از همه امکاناتی که در زمین  درنتیجهدیگر وجود ندارد 

غیر ناطق است استفاده می نماید؛ حیوانات نیز به دو صن  ناطق و 

نیز بر دو  هاانسانکه ناطق برتر از غیر ناطق است.  شوندمیتقسیم 

                                              

 
 -علیه السـالم -. جریان پس گرفتن نامه از ابوبکر و سپردن آن به حضرت علی1

الشـیبانی،   عبـداهلل  أبـو  حنبل، بن أحمد ماننداست؛ در کتب اهل سنت ذکر شده 

 427ص ، 2ج قرطبة، محل نش: القاهرة،  مؤسسة: ، الناشرمسند احمد بن حنبل

 245ص  ،1. ابن بابویه، کمال الدین و تمام النعمة، پیشین، ج2



 010/ سیستان متکلمان  یکالمی هایشهاند فصل سّوم:

و دیگران محجوج؛  اندینزمحجت خدا روی  ایعدهقسمند؛ 

آن علمی که به حجت داده آن را بر دیگران برتری  واسطهبهخداوند 

است  -السالمعلیه-ها حضرت آدمقرار داده است؛ یکی از آن حجت

می که از خدا دریافت نموده، خداوند به فرشتگان عل واسطهبهکه 

تا آن حضرت را سجده کنند. دلیل افضلیّت آن حضرت  دستور داد

 بر فرشتگان دو چیز است:

ح آن حضرت را حجّت بر فرشتگان قرار داد، واض یال : حقّ تعال

ت.از محجوج افضل و برتر اس شدهدادهکه حجّت قرار  یاست کس  

امر فرمود که فرشتگان در مقابل حضرت آدم  وتعالیتبارکب: حقّ 

است که  یخضوع کرده و او را سجده نمایند بدیه -علیه السّالم-

خداوند با این فرمان فرشتگان را ملزم نمود که خود را در مقابل آن 

حضرت خاضع قرار دهند و این خود نشانه افضل بودن آن حضرت 

 یاست که شیطان وقت باشد و شاهد بر این گفتار آنیبر فرشتگان م

از اطاعت این امر سر باز زد و از خضوع و خشوع نمودن در قبال 

نمود از والیت خدا مطرود و ملعون  اباء( السالمعلیهحضرت آدم )

 حقّ جلّ و عال داخل گردید. یشده و در عداوت و دشمن

در ادامه چنین نگاشته است که آن دسته از کسانی که قائل « رهنی»

 اند ازجمله:هستند چند دلیل آورده هاانسانالئکه بر به برتری م

 یاحد توصی  کرده که یحقّ جلّت عظمته فرشتگان را به نحو -1

 را آن طور وص  نستوده است.

ستند، خدا فرشتگان را ستوده و فرموده: ایشان مخلوقات مطیع ه -2

اب و ترتّب ثواب و عق امرونهیاست تحقق طاعت در مورد  یبدیه
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رماید:فیو شاهد ما بر این گفتار فرموده خداوند است که م باشدیم  

)ال یَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ(1 یعنی فرشتگان 

را  شدهدادهچه به ایشان فرمان را نکرده و آن یعصیان امر حقّ تعال

آورند.یبجا م  

قرار داده و  یت اعلملکو تعالیباریمکان و محل فرشتگان را  -3

ندارند و این معنا  یااین مختص به ایشان بوده و دیگران از آن بهره

شان براهین فرشتگان بر توحید حقّ اکثر و ادلّه کهاینشاهد است بر 

در ادامه چنین جواب « رهنی»باشد. یتر مبر آن بیشتر و فراوان

و جلّ از حقّ عزّ  قطعاًدهد که اگر مرادتان قرب مسافت است می

این کالم مبرّا بوده و اثبات این قرب در حقّ خداوند معنایش تشبیه 

است  یو اگر منظور قرب معنو باشدینمودن او به مخلوقات م

هستند  ییقین در میان انبیاء و حجج صلوات اللَّه علیهم کسان طوربه

اعمال صالحه و حسنات مقرّبه و نیّات پاک از تمام  واسطهبهکه 

از جمیع مالئکه و  یباشند حتّیتر منزدیک حقبه مخلوقات

از فرشتگان در عالم  ایعدهفرشتگان. حتی روایاتی وجود دارد که 

اند؛ همچنین آدمی دارای قوای اند و گرفتار گناه شدهدنیا آمده

شهوت و غضبی است که مالئکه آن را ندارند و پیامبران با وجود 

طبق ادله فوق پیامبران  درنتیجه. دنددامیداشتن این قوا گناه انجام ن

 2بر مالئکه افضلیت دارند.

                                              

 
 6سوره تحریم/ 1

 111 -87ص  ،1بابویه، علل الشرایع، پیشین، ج ابن 2.



 011/ سیستان متکلمان  یکالمی هایشهاند فصل سّوم:

 

 سیستانی آرای کالمی ابو خالد. 4ـ  1ـ  1ـ  3

این است که  شدهنقلتنها روایت کالمی که از ابو خالد سیستانی 

کرده که تفسیر درست  ( نقلالسالمعلیه) امیرالمؤمنینوی روایتی از 

 از قدر را بیان نموده است.

گذشت  ی( درکوفه از کنار جماعتالسالمعلیهرالمؤمنین )امی»

حضرت به  آن کردند؛گو می قدر گفتآنان درباره  کهدرحالی

یا به همراه  توانییمخدا  وسیلهبهآیا  که ایشان فرمود: یسخنگو

مرد ندانست  و آنکاری را انجام دهی؟  توانیمیخدا یا بدون خدا 

( فرمود: السالمعلیه) مؤمنینامیرالکه به حضرت چه جواب دهد؛ 

 سویبه یاز آن کار چیز توانیمیخدا  وسیلهبهکه تو  یاگر گمان کن

 توانیمیکه تو با خدا  یو اگر بپندار یتو نیست و اختیار آن را ندار

شرکت  اشیپادشاهیقت که پنداشته که تو با آن جناب در حقبه

یقت که حقهب توانیمیکه تو بدون خدا  یو اگر بپندار یدار

کرد مرد عرض  آن عزوجل؛ یخدا از را ادعا کرده غیر یپروردگار

؛ توانممیخدا  وسیلهبهنه بلکه ( السالمعلیه) امیرالمؤمنینیا  که

گردنت رامی  گفتیمیرا  غیرازاینفرمود بدان و آگاه باش که اگر 

 1«.زدم

 

 زیدیه .2 - 1 – 3

                                              

 
 353 على، التوحید، پیشین، ص بن مدمح بابویه، . ابن1
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والقاسم بستی است که زیدی در سیستان اب شدهشناختهتنها متکلم 

 .ایمنمودهآرای کالمی وی را از کتاب المراتب استخراج 

 

 ابوالقاسم بستی .1ـ  2ـ  1ـ  3

-طالب أبی بن علی امیرالمؤمنین فضائل فی محتوای کتاب المراتب

 -(السالمعلیه)

و  یو عقیدت یمذهب یهاکشمکشو  هایارویرواحتمال فراوان به 

و  یزید، یامام مذاهبعموم )اعم از  طوربهمیان شیعیان  یافرقه

حنبلیّان در قرن سوم و چهارم، نقش  ویژهبه( و سنیّان، یاسماعیل

داشته است، غالب  هاکتابو  کتابگونه در تدوین این یمهم

راشدین را به ترتیب  اصطالحبه یمراتب فضیلت خلفا ین سنامحدّث

 یشاخه بغداداند، در مقابل شیعیان و قرار داده هاآنخالفت 

 یعلیه السّالم بر تمام امیرالمؤمنینفضائل  یمعتزلیان قائل به برتر

علیه السّالم را  یاند، با این تفاوت که معتزله أفضلیت علصحابه بوده

از تأخیر او در خالفت و مشروعیّت تقدّم مفضول بر او  یمانع

 یلّه الذالحمد ل: »یالحدید مدائن یاند، که گفته مشهور ابن ابندانسته

و نظر است. أمّا  رأیانعکاس این  1«الفاضل یقدّم المفضول عل

اللّه  ی( را أفضل بشر بعد از پیامبر صلّالسالمعلیه) یعل یشیعیان امام

دانسته و به دلیل نصّ و سبق در اسالم و افضلیت، یعلیه و آله م

                                              

 
، 1414ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغة، چا  محمد ابوالفضل ابراهیم، قـم  . 1

 3ص ، 1ج 



 011/ سیستان متکلمان  یکالمی هایشهاند فصل سّوم:

ن او خالفت متقدّم اهلل علیه و آله()صلی خلیفه بال فصل رسول اللّه

دانند، امّا زیدیان که در اصول مذهب یبر او را نامشروع و غاصبانه م

معتزله بغداد بوده و اعتقاد  رأیعموم تابع  طوربهباشند، یم یمعتزل

 حالدرعینبر صحابه و خلفا و ( السالمعلیه) یبه أفضلیت عل

 اند در این میانسابق بر حضرت را داشته یمشروعیت خالفت خلفا

خود از حدیث و بر طبق سیره سل   یهانابر آموختهب اهل حدیث

دانستند، یاز خطا م یصالح خودشان، عموم صحابه را منزّه و مبر

هنگام برخورد با شیعیان یا معتزله، که روش صحابه صدر اوّل را 

و قرائن  یداده و بر طبق شواهد تاریخیقرار م یو بررس موردنقد

دادند، در دفاع از یآنان م ، حکم به کفر یا فسق یا انحرافیقطع

نقطه  یقاًدقنمودند، که یم ییهاالعملعکس بهمعتقدات خود اقدام 

و  خلفاکه در راه دفاع از  سانینبدبود،  هاآنمقابل معتقدات 

پرداختند و در یم( السالمعلیه) یصحابه، نخست به انکار فضائل عل

خود را  یدشمن یتدرنهابه تنقیص و  برانکار یدتأک یمرحله بعد برا

بالضروره  هاآناین تقابل آرا و تضاد  .کردندیبا سب و لعن آشکار م

مدارس و مجالس مجادله و مناظره  یهمیشه محصور در چهار دیوار

به  یاز اوقات و بستگ یماند، بلکه در بسیارینم یمیان علماء باق

شرایط قوّت و ضع  هریک از طرفین و وضعیت حکومت و 

 یهاجنگگردید و به منازعات و یتشدید م ید دیگرعوامل متعدّ

 یتمام یشد و گاهیمیان دو یا چند محله منجر م یاگسترده یافرقه

کرد، یدیگر را نیز به معرکه وارد م یهاگروهشهر را فراگرفته و 

توان در یم یبغداد و ر ینمونه مشهور این حوادث را در شهرها



 مکتب کالمی سیستان / 016

بخش اعظم شهر را در کام خود  ها و بلکهتاریخ خواند، که محله

از  ی. این تقابل و تضاد، توده مردم خشمگین و معتقد به یکفروبرد

، لیکن همواره داشتیموا زدوخورددو عقیده را به تقابل و جنگ و 

انعکاس معقول و مناسب آن را در تألیفات نویسندگان هریک از دو 

و یا « عتقادیها» هایکتابتوان یافت و در حقیقت یطرف آن دوره م

، انعکاس مالیم و معقول یاهر دوره یو یا فضائل نویس ینویسهردی

رود؛ و کتاب المراتب یاز وقایع و حوادث همان دوران بشمار م

از این حوادث بود، که  یدر حقیقت انعکاس یک یبست ابوالقاسم

از شیعیان را  یخود او درگیر آن شده است؛ و همین نصرت و یار

به طبرستان، در دوران حکومت منوچهر  یر خود از ردر جریان سف

علیه  البیتاهلمجالس ذکر فضائل  یبر طبرستان، با برگزار یزیار

ناصبیان  یبرا ایگونهبهالسّالم در شهر آمل نشان داد و این مجالس 

 براثرنمودند، آنگاه  یشهر را وادار به تبعید بست یگزنده بود که وال

 1داد. یرو یعظیم یب درگیرآن میان شیعیان و نواص

 

 فصول کتاب

 شود:فصل اول: آنچه باعث شرافت آدمی می -1

را از ( السالمعلیه) یعلوی در این فصل فضائل حضرت 

: به خاطر کندمیکلی بررسی  صورتبههای ذیل جهت

شرافت پدرانش؛ محل تولد و رحلت انسان؛ سبقت در 

                                              

 
 14 -5ص یشین، پ . ابو القاسم البستی،1



 011/ سیستان متکلمان  یکالمی هایشهاند فصل سّوم:

ام اسالم؛ بخشش شخص؛ زهد آن حضرت؛ جایگاه آن ام

 1در قرآن.

فصل دوم: وی در این فصل اثبات نموده که طبق احادیث  -2

( در ساق عرش الهی السالمعلیه)-فراوان اسم حضرت علی

 2است. شدهدادهقرار 

فصل سوم: روایاتی که داللت بر تولد آن حضرت در کعبه  -3

 3مکرمه دارد.

فصل چهارم تا هفتم: چگونگی تربیت آن حضرت در خانه  -4

 4اهلل علیه و آله(خدا )صلیرسول 

فصل هشتم: ازدواج آن حضرت با صدیقه کبری  -5

 5(السالمعلیه)

فصل نهم: بررسی روایات اعالم برادری رسول خدا و  -6

 6(السالمعلیهحضرت علی )

فصل دهم: اینکه آن حضرت بر هیچ بتی سجده نکرده و  -7

 7اولین مسلمان بودند.
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نکه تمام روایاتی که داللت دارد بر ای یبررسفصل یازدهم:  -8

 1اند.صالح بوده( السالمعلیه) یعلاعمال حضرت 

فصل دوازده و سیزده و چهارده و پانزده، بررسی روایات  -9

 2علم و سخاوت و شجاعت آن حضرت.

فصل شانزده و هفدهم و هجدهم، بررسی جایگاه آن  -11

 3حضرت در قرآن و سنت.

 یعلفصل نوزدهم: در این فصل فضایل انحصاری حضرت  -11

 4را بررسی نموده است.( مالسالعلیه)

فصل بیست و بیست و یکم: فضایل انحصاری باطنی  -12

 5حضرت.

فصل بیست و دوم: روایاتی که پیامبر اسالم خبرهای غیبی  -13

 6( بیان کرده است.السالمعلیهنسبت به حضرت علی )

فصل بیست و سوم: روایاتی که داللت دارد که سخنان  -14

تشریع  عنوانبهحجت است و ( السالمعلیه) یعلحضرت 

 7.است یرشپذقابل
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 011/ سیستان متکلمان  یکالمی هایشهاند فصل سّوم:

روایاتی که داللت بر شرافت و افضلیت فرزندان حضرت  -15

 1دارد. (السالمعلیه)علی 

 

اسماعیلیه .3 - 1- 3  

 ابو یعقوب سجستانی .1ـ  3ـ  1ـ  3

تنها متکلم اسماعیلیه سیستان، ابو یعقوب سجستانی اسـت کـه آرای   

بــه دســت  وبکالمــی وی را از کتــاب االفتخــار و کشــ  المحجــ

 .امآورده

 

 محتوای کتاب االفتخار. 1ـ  1ـ  3ـ  1ـ  3

های کالمی اسماعیلیه اندیشه بن أحمد السجزی اسحاقأبو یعقوب 

 شدهتشکیلباب  17نگاشته است؛ این کتاب از  را در این کتاب

 است؛ بدین گونه:

باب اول: درباره معرفت توحید: در این باب درباره وحدانیت 

 بارهدرایندهد و دیدگاه اسماعیلیه را توضیح می صفاتشو خداوند 

 2بیان می نماید.

 گویدمیباب دوم: درباره معرفت امر خداوند: وی در این باب چنین 

که خداوند در  یچنانآناست؛  شدهساختهکه این عالم به امر الهی 

                                              

 
 169-159ص همان،  .1

، تحقیـق: اسـماعیل قربـان    االفتخـار . ابو یعقوب سجستانی، اسحاق بن احمد، 2

 -81میالدی، ص  2111غرب االسالمی، سال نشر: حسین، چا  اول، ناشر، دارال
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 1کرده است.« یکونفکن»قرآن از آن تعبیر به 

جا، در این دو اصلاصلی: منظور از  معرفتدو باب سوم: درباره 

عقل و نفس است؛ وی معتقد است زمانی انسان، مفهوم لوح و قلم 

که مفهوم عقل و نفس را  کندمیو قضا و قدر و کرسی را درک 

 2درک نماید.

وی این سه اصطالح  باب چهارم: درباره معرفت جدّ و فتح و خیال:

که وقتی انسانی متولد بدین معناست « جدّ»: کندمیرا چنین معنا 

و در طول  شود خداوند سعادت را برای او مقدر می نمایدمی

و حکومت  کندمیزندگی این انسان بر اساس همان سعادت حرکت 

می نماید؛ حال اگر انسان از این مرحله پیروزمندانه بیرون آید وارد 

شود، در این مرحله خداوند چشم است می« فتح»مرحله دوم که 

 چیزیچهو همه متشابهات را درک می نماید و  کندمیباز دلش را 

و  این مرحله را نیز گذراند هرگاه، ماندنمیبرای وی مجمل باقی 

 -خیال -از این دنیا رحلت نمود، وارد مرحله سوم باسعادت

 3دهد.شود، یعنی خداوند چنین شخصی را امام قرار میمی

ور از حروف باب پنجم: شناخت حروف علویه هفتگانه: منظ

« کونی قدر» یرتعبوی درباره آن  ؛ کهاست هفتگانه، عقول هفتگانه

که  شوندمیکه خلقت بر اساس آن اداره  اندحرف؛ هفت کندمی

                                              

 
 117-111ص همان،  .1
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 060/ سیستان متکلمان  یکالمی هایشهاند فصل سّوم:

حضرت « ن»حضرت نوح؛ « و»یعنی حضرت آدم؛ « ک»از  اندعبارت

حضرت « د»حضرت عیسی؛ « ق»حضرت موسی؛ « ی»ابراهیم؛ 

 1حضرت قائم.« ر»محمد؛ 

 ششم: شناخت رسالت: در این باب درباره رسالت پیامبرانباب 

 2.کندمیبحث اهلل علیه و آله( اسالم )صلیپیامبر  الخصوصیعل

که  کندمیوی در این باب چنین بیان  باب هفتم: شناخت وصایت:

انسان موقع مردنش باید وصیت بکند چنانکه پیامبران وصیت 

 3.کردندمی

در این باب معتقد است که در هر  باب هشتم: شناخت امامت: وی

 4زمانی امامی وجود دارد خواه حاضر باشد یا غایب.

باب نهم: شناخت قیامت: در این باب عالئم قیامت و وقوع آن بحث 

 5شده است.

که آدمی با همان  کندمیباب دهم: شناخت بعث: وی در اینجا بیان 

قائل به معاد  و آیدمیهیبتی که در این دنیا داشته از قبر بیرون 

 6جسمانی شده است.

 باب یازدهم: شناخت ثواب و عقاب: وی درباره ثواب الهی و
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 1.کندمیعقابش در قیامت بحث 

قرآن: وی در این باب راه  یالتتأو مأخذباب دوازدهم: شناخت 

کردن آیات قرآن را بحث می نماید و چندین مثال  تأویلچگونگی 

 2.آوردمی بارهدراین

شناخت وضو و طهارت؛ باب چهاردهم: شناخت  باب سیزدهم:

نماز؛ باب پانزدهم: شناخت زکات؛ باب شانزدهم: شناخت روزه؛ 

ها بعد از توضیحی : شناخت حج: وی در این بابهفدهمباب 

آوردن آنان را  جابهدهد، چگونگی می هرکداممختصری که درباره 

 3دهد.نیز توضیح می

 محتوای کتاب کش  المحجوب

است  شدهتشکیلب ابو یعقوب سجستانی نیز از چند فصل این کتا

 از: اندعبارتکه 

، خلق ثانی، فصل سوم: المبدع االول فصل دوم: ،التوحید فصل اول:

خلق  ، فصل ششم:خلق رابع، فصل پنجم: خلق ثالثفصل چهارم: 

 4خلق سادس. ، فصل هفتم:خامس
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 061/ سیستان متکلمان  یکالمی هایشهاند فصل سّوم:

کالمی خوارج سیستان هایاندیشه. 2 - 3  

ان قه سه فرقه عمده خوارج به نام عطویه، ازارقه و پیرودر این منط

اند؛ اند و دارای آرای کالمی خاصی بودهحمزه خارجی فعالیت داشته

 بدین شرح:

 های کالمی ازارقهاندیشه. 1 - 2 – 3

 کهیدرحالند، دانستمیازارقه مخالفان خود را مشرک و کافر  -1

 .تندپنداشمیخوارج اولیه آنان را تنها کافر 

آن دسته از خوارج که همراه ازارقه جنگ  یقاعدین خوارج، یعن -2

 .کردند، کافر و مشرک هستند ینم

مشرکند و در آتش دوزخ  نیز (مخالفان ازارقه) اطفال مشرکان -3

 .جای دارند

و زنان و اطفالشان مباح  -مخالفان ازارقه ییعن-کشتن مشرکان -4

 .است

 .ابد در آتش جهنم خواهند ماند اطفال تا ازجملههمه مشرکان  -5

، اعم از گناه کبیره یا صغیره باعث کفر و شرک یانجام هر گناه -6

 .شود یم

برگزیده که قبل از نبوت  یرا به پیامبر یکس تواندمیخداوند  -7

تقیه در گفتار و  -8 .کافر بوده و یا پس از نبوت کافر خواهد شد

 1کردار جایز نیست.

                                              

 
، الملل والنحـل أحمد،  بکر أبى بن الکریم عبد بن محمد الفتح شهرستانی، أبو. 1

 63-62ص  1ج ، پیشین
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کالمی عطویه ایهاندیشه. 2 - 2- 3  

-2.را شناختباید خداوند و رسول او  -1: این فرقه معتقد بودندکه

باید  -4. کرد یدنباغدر و مکر  -3. به خون مسلمان احترام گذاشت

-5مردم به احکام اسالم، از راه برهان و دلیل وارد شد.  یآشنای یبرا

بلکه  نیاز به امام ندارند هاانسان -6مرتکب گناه کبیره مشرک است.

 1خودشان باید نسبت به یکدیگر انصاف داشته باشند.

 

 کالمی حمزه خارجی هایاندیشه. 3- 2 – 3

پیروان حمزه بن ادرک را حمزویه گویند این فرقه با فرقه میمونیه2 

معتقد بودند: درنتیجهداشتند؛  یفکرهم  

دادندمیرا به قدر الهی اسناد  هاانسانآنان افعال  -1  

قبل از انجام کار، استطاعت این عمل را دارند یعنی  هاانسان -2

 خداوند توان انجام کارها را به آدمیان داده است.

داوند و ذات خ کندمیخداوند نسبت به بندگان فقط خیر را اراده -3

 ازاراده شر و گناه مبراست.

                                              

 
 213-199ص ، 5ج ، پیشین، بحوث فی الملل والنحلسبحانى، جعفر،  1

از گروه عجارده اسـت. بـه ایـن     پیروان بن عمران را میمونیه گویند. این فرقه. 2

فرقه ازدواج با محارم را نسبت مى دهند؛ و گویند در عداوت با على علیه السالم 

فصـل   3جلد  "تاریخ ادیان و مذاهب جهان"کتاب  .انداز دیگران پیش قدم بوده

 12؛ فرقه هاى خوارج فرقه ؛هاى اسالمىفرقه

http://www.adyannet.com/book/3419
http://www.adyannet.com/book/3575
http://www.adyannet.com/book/3575


 061/ سیستان متکلمان  یکالمی هایشهاند فصل سّوم:

جایگاه اطفال کفار در جهنم است.-4  

باشند،  حضورداشته توانندمیدر یک زمان دو امام -5
 درصورتیکه متفقالقول نباشند.1

قرن دوم همچون قرن نخستین، خوارج در سیستان فعالیت داشتند، 

کالمی آنان متفاوت شد زیرا خوارج قرن پیشین در  هاییشهاما اند

نیاز به امام ندارند بلکه  هاانسانامامت معتقد بودند که  مسأله

اما پیروان  2«باشندخودشان باید نسبت به یکدیگر انصاف داشته 

در یک زمان دو »معتقد بودند که  بارهدراینحمزه بن ادرک خارجی 

 3؛«نباشند القولمتفق کهدرصورتیباشند،  حضورداشته توانندمیامام 

علت این اختالف، محیطی بود که در سیستان حاکم شد؛ زیرا 

ت سیاسی نرسیدندکه بتوانند حکومت قدرآنخوارج در قرن اول به 

ولی خوارج در این قرن علیه حکومت  یرندگدستستان را به سی

توانست، حکومت سیستان را « حمزه بن ادرک»و عباسی شوریدند 

 5111به برتری رساند و حدود  آنجابه دست گیرد و خوارج را در 

این افراد قائل شدند که  درنتیجه 4نفر با وی در سیستان بیعت کردند؛

شود و م باشد که یکی خلیفه عباسی مید در یک زمان دو اماتوانمی

 «.حمزه بن ادرک»دیگری 
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 131ص . همان، 3

 192-172. ملک الشعراء بهار، پیشین، ص 4



 مکتب کالمی سیستان / 066

 

 کالمی اهل سنت سیستان هایاندیشه. 3 - 3

 اند که دربوده یشمندانیاند یداراهای اهل سنت بعضی از فرقه

آرای  ترینمهمفصل پیشین شخصیت آنان بررسی شد؛ در این فصل 

.گیردمیها مورد کنکاش قرار کالمی این فرقه  

 

 سیستان اهل حدیث های کالمیاندیشه .1 - 3 -3

مربوط  کتابچنانچه بارها تصریح نمودیم که درست است عنوان 

اند، ولی به متکلمان است و اهل حدیث از مخالفان متکلمان بوده

چون آنان نیز دارای آثار مستقلی در دفاع از مبانی اعتقادی خود 

 .کنیممیث هستند، به این جهت است که درباره آنان بح

 

 روش کالمی عثمان بن سعید. 1ـ  1ـ  3ـ  3

برگرفته از شیوه استادانش، احمد بن حنبل و یحیی بن  روش او

آیات و روایات تمسک  ظاهربهکه فقط  ایگونهبهمعین بوده است؛ 

 1در آیات و روایات اجتناب جسته است؛ تأویل هرگونهاز  کرده و

 ی)الرَّحْمَنُ عَلَ ، طبق ظاهرِکندمیکه خودش صراحتاً بیان  گونههمان

                                              

 
نقض اإلمام أبی سعید عثمان بـن سـعید   ، نیعثمان بن سعید الدارمی السجستا. 1

چـا    ،على المریسی الجهمی العنید فیما افترى على اهلل عز وجل مـن التوحیـد  

 ، سـال: ناشر: مکتبة الرشد للنشـر والتوزیـع  ، محقق: رشید بن حسن ارلمعیاول، 

 427ص ، 1ج ، م 1998 -هـ  1418



 061/ سیستان متکلمان  یکالمی هایشهاند فصل سّوم:

اعمال  گرنظارهبر روی عرش نشسته و  خداوند 1(یالعَرْشِ اسْتوَ

است؛ همچنین بارها نسبت به خلق قرآن مخالفت کرده و قائل به 

آیات قرآن نبوده است؛  تأویلقدم کالم الهی بوده و هرگز قائل به 

رَبَّنَا است )ه کردمیت که برای ادعایش این آیه را تالو ایگونهبه

وی در مناظره کردن تبحر داشت  2.3آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ(

 4و بارها با علمای جهمیه مناظره کرده است.

توان به موارد زیر اشاره که از آن جمله می داردمیوی آثار متعدد کال

 کرد:

 «ههمیالج یالردعل»کتاب  .1ـ  1ـ  1ـ  3ـ  3

عثمان بن سعید سیستانی برای رد اعتقادات جهمیه کتابی به نام 

را نوشته است. وی در این کتاب، مباحث کالمی  5هالجهمی یالردعل

                                              

 
 5 /طه .1

 53 . آل عمران/2

 325 ، ص13ج . ذهبی، پیشین، 3

 321ص ، همان 4

ق( گفته مى شود. جهم  ه 128جهمیه به پیروان جهم بن صفوان سمرقندى )م  5

ــم )م     ــن دره ــد ب ــاگرد جع ق( بوده است و ظاهرا بسیارى از  ه 124ش

عقاید خویش از جمله عقیده جبر را از او گرفته است. نقل شـده کـه جعـد بـن     

سـت. برخـى جعـد را فـردى     درهم نیز عقاید خود را از یک یهودى اخذ کرده ا

اند که به سبب عقاید کفر آمیزش تحت تعقیـب بنـى امیـه    گمراه و ملحد دانسته

قرار گرفته است و سرانجام توسط خالد بن عبداهلل القسـرى دسـتگیر و در عیـد    

قربان، به عنوان قربانى سر بریده شد. گزارش دیگرى در دست است که جعد در 

یزید بن عبدالملک اموى شرکت جسته است. بـر  قیام یزید بن مهلب ازدى علیه 
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درباره اسماء و صفات خداوند را با رویکرد اهل حدیث و سل  

در برابر جهمیه و هرگونه تعطیل و تشبیه  یریگموضعذکر کرده و با 

ادله عقلی و نقلی رد  وسیلهبهرا درباره خداوند  تأویلو تمثیل و 

 1.کرده است

روش عثمان بن سعید در این کتاب چنین است که پس از طرح 

و اقوال ائمه  مسألهدر  واردشدهکالمی آیات قرآنی و روایات  مسأله

و در ادامه هر بحث، شبهات آن  کندمیسل  اهل سنت را ذکر 

این کتاب مباحث مختل   در .کندمیرا همراه پاسخ آن بیان  مسأله

 است؛ مسائلی مانند: شدهیانبو صفات  اسماکالمی پیرامون 

اشاره شد وی در این  ترپیشال : نشستن خدا بر عرش: چنانچه 

که خداوند بر روی عرشی که بر روی آسمان  کندمیکتاب اظهار 

 2هفتم وجود دارد نشسته است.

د است که جایگاه خداوند : وی معتقجاهمهب: عدم حضور خدا در 

باالی عرش است و در جای دیگری حضور ندارد بلکه فقط علم به 

                                                                                   

 
طبق این گزارش، احتمال اینکه کشته شدن جعـد انگیـزه سیاسـى داشـته اسـت      

انتشارت طه، سـال   ،آشنایی با فرق و مذاهب اسالمی. برنجکار، رضا، وجود دارد

 (41ص ، 1382

ـ  ، الجهمیة الرد على، عثمان بن سعید الدارمی السجستانی. 1 د محقق: بدر بـن عب

 -هــ   1416 ، سـال کویـت  ، محل نشـر ناشر: دار ابن ارثیر، چا  دوم، اهلل البدر

 .29، ص 1ج ، م 1995

 41و  32ص ، 1ج الرد علی الجهمیه،  2.



 061/ سیستان متکلمان  یکالمی هایشهاند فصل سّوم:

 1تمام اشیاء دارد.

خدا: او در این کتاب قائل شده که بعضی از  یتروج: قائل به 

که خورشید و  گونههمان بینندمیدر روز قیامت، خداوند را  هاانسان

 2.دیدندمیماه را در دنیا 

د: وی معتقد است که خداوند، روز قیامت نزول د: نزول خداون

که در هر شب خداوند  گونههمانتا بین بندگانش حکم کند؛  کندمی

 3.کندمیاز یک آسمان به آسمان دیگر نزول 

ه: قدم کالم الهی: وی با استناد به آیات و روایات معتقد است کالم 

بن  عثمان 4الهی مخلوق نیست و مانند خود خداوند قدیم است.

سعید در ادامه، بحث مفصلی مطرح کرده است که قرآن مخلوق 

 5نیست.

ز: کافر دانستن جهمیه: وی در ادامه کتاب خود، جهمیه را کافر 

؛ کندمیاقامه  ایادلهدانسته و بر ادعای خود از آیات و روایات 

اینکه جهمیه به خاطر اعتقاد به مخلوق بودن قرآن، در زمره  ازجمله

 6قه هستند.کفار و زناد

                                              

 
 73و  41. همان، ص 1

، نقض اإلمام أبـی سـعید عثمـان بـن     عثمان بن سعید ؛121و  112. همان، ص 2

 365ص ، 1ج  سعید على المریسی الجهمی، پیشین،

 74ص ، 1ج . عثمان بن سعید، الرد علی الجهمیه، پیشین، 3

 179و  155. همان، ص 4

 193-184. همان، ص 5

 216-198ص . همان، 6
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کتابِ نقض اإلمام أبی سعید عثمان بن سعید  .2ـ  1ـ  1ـ  3ـ  3

 المریسی الجهمی یعل

عبدالرحمن المریسی از متکلمان و  هبشر بن غیاث بن أبی کریم

 :گویدمیذهبی درباره وی چنین  1فقیهان معتزلی مذهب بوده است.

است  المریسی از متکلمان مناظره گر و فقیهان عصر خویش بوده»

که قائل به مخلوق بودن قرآن شد و بر این اساس، جهمیه طرفدار 

اند؛ او وی شدند ولی عده دیگری از اهل حدیث وی را کافر دانسته

: االرجاء، الرد علی ازجملههای کالمی بسیاری است؛ دارای کتاب

فی االمامه، کُفر المشبهه،  هالخوارج، االستطاعه، الرد علی الرافض

 2«.ه ق( وفات نموده است)218وعید؛ عاقب در سال المعرفه، ال

بعد از المریسی، اصحاب وی تفکراتش را گسترش دادند و قائل 

شدند که ایمان همان تصدیق است؛ زیرا در لغت، ایمان به تصدیق 

کسی که با زبانش ایمان خود را علنی بیان  درنتیجهمعنا شده است؛ 

 3اور داشته باشد.نیست گرچه در قلبش خدا را ب مؤمننکند، 

 بررسی محتوای این کتاب

کتابی در رد تفکرات  -که از مخالفان جهمیه بوده-عثمان بن سعید

کتبی است که  ترینمهماین متکلم نگاشته است. این کتاب از 

اعتقادات اهل حدیث در بحث توحید نگاشته شده است؛  زمینهدر

                                              

 
 55ص ، 2ج . زرکلی، پیشین، 1

 212 -199ص ، 11. ذهبی، پیشین، ج 2

 141ارشعری، پیشین، ص  موسى أبی . ابن3



 010/ سیستان متکلمان  یکالمی هایشهاند فصل سّوم:

و ادله عقلی  در ابتدای هر بحث، آیات قرآن و روایات مربوط به آن

و آثار سل  اهل سنت را ذکر کرده است؛ عالوه بر اعتقادی بودن 

 این کتاب، مشتمل

مباحث مطرح  ازجمله 1بر احادیث فراوان با ذکر سلسله سند است.

 توان به موضوعات ذیل اشاره کرد:این کتاب می در

ایمان به اسماء خداوند و قدم آن: المریسی معتقد بوده  -1

اوند غیر از ذات خداست؛ مانندِ است که صفات خد

اسمی ندارد و مجهول الهویه است؛  گونههیچشخصی که 

بر چنین شخصی به ذاتش چیزی  گذارینام درنتیجه

است و صفات  گونهاین؛ خداوند نیز کاهدینمیا  افزایدینم

 درنتیجهشود؛ او باعث زیادی یا نقصان در ذاتش نمی

 2صفات خداوند از ذاتش جداست.

ان بن سعید این تفکر را مردود دانسته و با ادله قرآنی و روایی عثم

 3ثابت کرده است که صفات خدا عین ذاتش و قدیم است.

: وی معتقد است گانهپنجدرک خداوند با یکی از حواس  -2

 گانهپنجد در قیامت با یکی از حواس توانمیکه آدمی 

خود، خداوند را درک کند؛ او برای اثبات ادعای خود 

                                              

 
سعید على المریسی الجهمی، . عثمان بن سعید، نقض اإلمام أبی سعیدعثمان بن 1

 3ص ، 1ج  پیشین،

 158ص . همان، 2

 185-158ص . همان، 3
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: ازجملهتعدادی از آیات قرآن استفاده کرده است؛  ظاهرهب

تَکْلِیماً( که خداوند با حضرت موسی  ی)وَ کَلَّمَ اللَّهُ مُوسَ

؛ صحبت کرده و آن حضرت صدای خدا را شنیده است

وَلَقَدْ کُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ (؛ )هرَبِّهَا نَاظِرَ ی، إِلَهوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَ)

 1.(نْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَیْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَالْمَوْتَ مِ

محدود دانستن خداوند: وی در مقابل کسانی که مدعی  -3

نیست، قائل  یحدومرز گونههیچهستند خداوند دارای 

شده که خداوند محدود به حدود خاصی است؛ اما فقط 

ار گرفتن که همان قر داندمیخداوند است که حد خود را 

 2بر روی عرش است.

آیات  آیات یداللهی: المریسی معتقد است تأویلعدم  -4

این آیه  ظاهربه توانمیکرد و ن تأویلرا باید  یداهللقرآنی 

مَا مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیَّ( در ) بسنده کرد؛ مانند:

ی به معنا درنتیجهبرای خلقت است؛  یدتأک« ید»این آیه، 

را « بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ» یهآ ینهمچن ؛نیستخلقت با دست 

 3کرده است. تأویلبه معنای رزق موسع 

المریسی اظهار مخالفت شدیدی کرده است  در برابرعثمان بن سعید 

مَا ) یاتآدر « ید»و با ادله عقلی و لغوی و روایی قائل شده که 

                                              

 
 219 -186ص . همان، 1

 229-223ص . همان، 2

 242-231. همان، ص 3



 011/ سیستان متکلمان  یکالمی هایشهاند فصل سّوم:

؛ )یَدُاللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ(؛ )بِیَدِک (بِیَدَیَّمَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ 

 1این آیات تمسک کرد. ظاهربهبرد و باید  تأویلنباید به  ( راالْخَیْر

شنوایی و بینایی خداوند: المریسی آیات )إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ  -5

اللَّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ( را بدین گونه معنا کرده است ( و )َبَصِیرٌ

 ینو ا بیندمیها را و رنگ شنودمیداوند صداها را که خ

 2دهد.بدون ابزار شنوایی و بینایی انجام می امور را

عثمان بن سعید این مطلب را نپذیرفته و مدعی شده است که 

و  کندمیابزار شنوایی و بینایی درک  وسیلهبهخداوند، این امور را 

 3سک جسته است.آیات و روایات تم ظاهربهبرای ادعای خودش 

هو الحی القیوم( را ) یهآحرکت خداوند: المریسی قیوم در  -6

زوال و حرکت و  گونههیچمعنا کرده است که  گونهاین

نزول و قبض و بسطی در خداوند وجود ندارد؛ وی برای 

اثبات ادعای خود به آیه )قَالَ هَذَا رَبِّی فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَاأُحِبُّ 

افول  گونههیچجسته است که در خداوند  اآلفِلِینَ( تمسک

عثمان بن سعید با  4شود.و زوالی و حرکتی یافت نمی

ابن عباس قائل شده است که قیویت  استناد به حدیثی از

داللتی  گونههیچو  کندمیخدا فقط داللت بر عدم زوال او 

                                              

 
 299 -231ص . همان، 1

 311. همان، ص 2

 338 -311ص . همان، 3

 357 -353. همان، ص 4
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 1بر نفی حرکت خدا از مکانی به مکان دیگر ندارد.

الْقُلُوبُ بَیْنَ »روایتِ انگشتان خدا: المریسی  -7

 گونهاینرا « أُصْبُعَیْن ِمِن ْأَصَابِعِ الرَّحْمَنِ یُقَلِّبُهَا کَیْ َ یَشَاءُ

معنا کرده است که قلوب مومنان تحت قدرت خداوند قرار 

دارد؛ اما عثمان بن سعید این نظریه را رد کرده و قائل شده 

برای  هدرنتیجشود؛ به معنای لغویش حمل می« اصبع»که 

 2خداوند انگشتانی فرض کرده است.

لَا » یتِروا ظاهربهپای خداوند: عثمان بن سعید با توجه  -8

یَضَعَ  یفِیهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِیدٍ، حَتَّ یتَزَالُ جَهَنَّمَ یُلْقَ

هایی ئماً انساندا»؛ «"قتقول: قطّ قطّ یالْجَبَّارُ فِیهَا قَدَمَهُ فتزو

م توانمیهنوز هم  گویدمیگیرند و جهنم در جهنم قرار می

جای دهم، در اینجاست که خداوند  درونمهایی انسان

قائل شده است « دهد...های خود را در آتش قرار میقدم

دهد و های خود را در آتش جهنم قرار میکه خداوند پا

گردد؛ چنانکه در ادامه کتاب خود قائل آتش خاموش می

 3است« کرسی»های خداوند شده است که جایگاه قدم

لَا  )تَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِی وَ یهِآاز ظاهر  وجه و نفس خدا: وی -9

                                              

 
 358-353ص . همان، 1

 383 -369ص . همان، 2

 419-394ص همان،  3.



 011/ سیستان متکلمان  یکالمی هایشهاند فصل سّوم:

بهره برده است که خداوند دارای  1(أَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِکَ

 2و نفس است.

صفات بال کی : عثمان بن سعید بعد از اینکه ثابت کرد که  -11

ن و صاحب سمع و بصر و دستا»صفاتِ خداوند دارای 

« بر باالی عرش و استقراروجه و نفس و علم و کالم 

است، اذعان داشته که کیفیت و چگونگی صفات برای 

 3پوشیده است. هاانسان

 

 ابو داوودآرای کالمی  .2ـ  1ـ  3ـ  3

: وی معتقد بود .کن حکم به کفر کسی که در قرآن جدال -1

جدال کردن در قرآن ممنوع است و باعث کفر  هرگونهکه 

 4.شودل کننده میجدا

تکیه به ظواهر: طبق مبنای اهل حدیث، وی فقط به ظواهر  -2

عقلی در قرآن و  فرورفتن هرگونهو از  کردمیتکیه 

و برای اثبات ادعای خودش این  کردمیروایات اجتناب 

 کردمیاهلل علیه و آله( نقل حدیث را از رسول خدا )صلی

                                              

 
 116مائده، /  .1

. عثمان بن سعید، نقض اإلمام أبی سعیدعثمان بن سعید على المریسی الجهمی، 2

 428و  393-384ص پیشین، 

 428ص . همان، 3

 معـالم البسـتی،   الخطـاب  بـن  إبراهیم بن محمد بن حمد سلیمان . خطابی، أبو4
 297ص ، 4ج م،  1932 - هـ 1351حلب، سال  – العلمیة المطبعة: ، ناشرالسنن
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انی که در کس یعنی 1؛«أال هلک المتنطعون ثالث مرات»

راه ندارد هالک  آنجاکالمی عمیق شوند که عقلشان به 

 .شوندمی

مخالفت با قدری مسلکان: وی از مخالفان سرسخت  -3

ها بود و دلیل مخالفت خود را حدیثی از رسول خدا قدری

که قدری را  ایگونهبهاهلل علیه و آله( دانسته است؛ )صلی

 2.داندمیمجوس امت اسالمی 

ایمان انسان: وی با استناد به روایات با مبنای  عمل در تأثیر -4

مرجئه مخالفت کرده و معتقد بوده است که عمل در ایمان 

 3دارد. تأثیرآدمی 

ظاهر روایات و آیات،  بریهتکجسمانیت خداوند: وی با  -5

 4قائل به جسمانیت خداوند بوده است.

قائل به مهدویت: او معتقد بوده است که از فرزندان  -6

شخصی به نام مهدی ظهور  -سالم اهلل علیها-حضرت زهرا

اهلل علیه و آله( را احیا و و سنت رسول خدا )صلی کندمی

                                              

 
 311ص . همان، 1

. علت تشبیه قدری مسلکان به مجوس این است که مجوسیان معتقدند که خیر 2

از نور به وجود می آید و شر از ظلمت، همچنین قدری مسلکان نیز معتقدند که 

 317ص ، همان شود.شود و شر از غیر خدا صادر میخیر از خدا صادر می

 315ص . همان، 3

 332-328ص . همان، 4



 011/ سیستان متکلمان  یکالمی هایشهاند فصل سّوم:

 1زمین را مملو از عدل می نماید.

مخالفت با جهمیه: ابو داوود از کسانی بود که با مبنای  -7

که بخش از  ایگونهبهفکری جهمیه مخال  بوده است؛ 

ه اختصاص داده خود را در رد بر جهمی« سنن»کتاب 

 2است.

 

 آرای کالمی ابو حاتم .3ـ  1ـ  3ـ  3

یه معتقد به تفویض امور قدر نامخالفت با قدریه: پیرو -1

 ؛بر خالف جبری مسلکان –اند مطلق به انسان بوده صورتبه

از مخالفان سرسخت « ابو حاتم سجستانی»در سیستان نیز 

اشعری  بغدادی عبدالقادرقدری مسلکان بوده است؛ چنانکه 

أبوحاتم » :گویدمیمسلک درباره این شخصیت چنین 

وی روایاتی در  3«هالقدری یشدید عل هالسجستانی شیخ السن

 رد بر قدری ذکر کرده است؛ مانند:

 ؛«أَنَّ اهللَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ هأَمَا وَاهللِ لَوْ کُشِ َ الْغِطَاءُ لَعَلِمَتِ الْقَدَرِیَّ»

که خداوند  شوندمیها کنار رود قدریه متوجه اگر پردهبه خدا قسم »

 4«.ظالم نیست

کسانی  ازجمله(: ابو حاتم سجستانی السالمعلیه)-شیعه علی -2

                                              

 
 344ص . همان، 1

 234ص ، 4ج . ابو داود، پیشین، 2

 249االیمان، ص  اصول 3

 33ص ، 3ج ، پیشین، ابونعیم اصفهانی. 4
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 ( درالسالمعلیه) یعلاست که معتقد است که شیعه حضرت 

اند؛ چنانکه اهلل علیه و آله( وجود داشتهزمان پیامبر )صلی

سلمان و »که به  کندیماش تصریح هخودش در کتاب الزین

در زمان حیات رسول خدا « أبی ذر و المقداد و عمار

 1.گفتندمیاهلل علیه و آله( شیعه )صلی

 

 کالمی ابن ابی داود آرای .4ـ  1ـ  3ـ  3

خود را  ابن ابی داوود سجستانی در چند بیت خالصه مبنای کالمی

 ذکر کرده است:

کالم الهی غیر مخلوق است. -1  

 یْرُ مَخْلُوْقٍ کَالَمُ مَلِیْکِنَا ... بِذَلِکَ دَانَ ارَتْقِیَاءُ وَأَفْصَحُواوَقُلْ: غَ

تجلی خداوند بر بندگان خود -2  

 وَرَبُّکَ أَوْضَحُ ی... کَمَا البَدْرُ الَ یَخْفَ هاهللُ لِلْخَلْقِ جَهْرَ یوَقُلْ: یَتَجَلَّ

را جایز  نمخالفت با مبنای وهابیت و خوارج: وی تکفیر مسلمانا -3

.داندمین  

وَإِنْ عَصَوْا ... فَکُلُّهُم یَعْصِی، وَذُوْ العَرْشِ  هواَلَ تُکْفِرَنْ أَهْلَ الصَّالَ

 2.یَصْفَحُ

                                              

 
مرکـز  ، بیروت، نقض الوشیعه، او، الشعیه بین الحقائق و االوهام امین، محسن،. 1

 «الزینـه »؛ ابوحاتم سجستانی نیز کتابی به نام 35ص ، الغدیر للدراسات االسالمیه

 دارد که سید محسن امین از وی نقل کرده است.

 236 -234ص  13ج  سیر اعالم النبالء،. ذهبی، 2



 011/ سیستان متکلمان  یکالمی هایشهاند فصل سّوم:

 

 یبست یآرای کالمی خطاب .5ـ  1ـ  3ـ  3

را از کتاب الغنیه وی به  یبست یخطاب سلیمان آرای کالمی أَبو 

 .ایمآوردهدست 

 

 أهلهعن الکالم و هالغنیکتاب 

خطابی در این کتاب مباحث ذیل را مطرح کرده و آن را پذیرفته 

 شرح: ینبداست؛ 

شود کرده است و معتقد است که نمی با فالسفه مخالفت -1

فلسفی، وجود خدا و حدوث عالم را اثبات  هایاستداللبا 

نمود؛ وی برای این ادعای خود چنین دلیل آورده است که 

 هایاستداللو آله( هرگز با  اهلل علیهپیامبر اسالم )صلی

 1فلسفی خدا را ثابت نکرده است.

متواتر از  صورتبهتنها راه ایمان به خدا، روایاتی است که  -2

است و کسی که این  صادرشده اهلل علیه و آله()صلی یامبرپ

روایات به دستش نرسیده، معذور است و عقاب نخواهد 

 2شد.

این باور بوده که با متکلمان نیز مخالفت کرده است و بر  -3

                                              

 
موسسـه فرهنگـی و   ، رسالة الغنیة عن الکالم و أهله خطابی، حمد بن محمد،. 1

 33- 31ص ش،  1387قم، سال  اطالع رسانی تبیان،

 43-41ص همان،  2
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http://icnc.ir/index.aspx?pid=291&TextField1=Author&ValueField1=%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%8C%20%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C%20319-388%D9%82.&logged=0
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 1شود.اعتقادات متکلمان منجر به کفر و ضاللت می

 

 فی اعجاز القرآن هرسال

رسد فی اعجازالقرآن دارد که به نظر می هبا عنوان رسال یکتابخطّابی 

های معتزله درباره اعجاز ای به دیدگاهدر نگارش آن نگاه منتقدانه

 2.است کردهاشارهلب قرآن داشته و در مقدمه کوتاه کتاب به این مط

 

 أَبو نصر السِّجزیّ کالمی آرای .6ـ  1ـ  3ـ  3

م، با مبنای فکری اهل بن سعید بن حات عبیداهلل ،أَبو نصر السِّجزیّ

من أنکر الحرف  یاإلمام السجزی فی الرد عل هرسالحدیثی خود 

 را نگاشته است؛ بدین شرح: والصوت

 

من أنکر  یی فی الرد علاإلمام السجز هرسال. 1ـ  6ـ  1ـ  3ـ  3

 الحرف والصوت

درباره بحث کالمی، کالم خداوند نگاشته است؛ دیدگاه  کتاباین 

کالم الهی را  ایعدهعلمای اسالمی در این نظریه دو گونه است، 

در این زمان بود که  3.اندقدیم دانسته و عده دیگر حادث شمرده

در  ف والصوتمن أنکر الحر یو الرد عل هاإلِباندو کتاب  سجزی

                                              

 
 41ص همان،  .1

 216ـ 199همان، ص  .2

 21. سجزی، پیشین، ص 3



 020/ سیستان متکلمان  یکالمی هایشهاند فصل سّوم:

معتزله و اشاعره نگاشت تا مبنای کالمی این دو گروه، درباره  برابر

سال –در همین دوران  1و بررسی قرار دهد. موردنقدکالم الهی را 

که  ایگونهبهشد؛ « سجزی»خلیفه عباسی هم اعتقاد با  -ه ق()418

عده بسیاری از فقهای معتزله توبه نمودند و مذهب اعتزال را ترک 

 2دند.کر

 

 سجزی روش کالمی. 1ـ  1ـ  6ـ  1ـ  3ـ  3

 روشی که سجزی در این کتاب به کار گرفته است بدین شرح است:

ابتدا شبهه خصم و ادله آن را مطرح کرده است و آنان را  -1

 3دهد.پاسخ می

و در تعارض عقل با  داندمیوی حجیت عقل را ذاتی ن -2

: گویدمین چنی ؛ چنانکهداردمینقل، نقل را بر آن مقدم 

اگر کسی با عقلش چیزی درک کند و در برابر آن فهم 

عقلی، حدیثی وجود داشته باشد که وی به خاطر واحد 

بودن خبر، آن را رد کند، چنین شخصی محدث 

 4است. گذاربدعت

در این کتاب فقط از آیات قران و روایات پیامبر و صحابه  -3
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ب بهره جسته است؛ در حقیقت این کتاب، خالصه کتا

 1اوست که اکنون موجود نیست.القرآن  هفی مسأل هاإلبان

 

 فصول کتاب .2ـ  1ـ  6ـ  1ـ  3ـ  3

اینکه عقل فقط نقش ابزار را داراست و تنها چیزی  فصل اول: اثبات

 2که حجیت و اصالت دارد، سنت است.

شود؛ بدین معنا که محدوده فصل دوم: به چه چیزی سنت اطالق می

 3سنت تا کجاست.

سوم: وی در این فصل اثبات کرده است که ادعای کالبیه  فصل

 4شود.درباره کالم الهی، باعث نفی اصل قرآن می

فصل چهارم: وی در این فصل ادعا نموده که ادعای اشاعره و کالبیه 

 5مخال  مقتضای عقل است.

فصل پنجم: در این فصل ثابت شده که اشاعره و معتزله در بسیاری 

 6اند.عقیدههم از اصول با یکدیگر

فصل ششم: وی در این فصل اثبات نموده که کالم همیشه با 

                                              

 
 88ص همان،  .1

 142 -131 ص همان، .2

 151-143ص همان،  .3

 162-151ص همان،  .4

 212-163ص همان،  .5

 214-213ص همان،  .6



 021/ سیستان متکلمان  یکالمی هایشهاند فصل سّوم:

 1اصوات و حروف همراه است.

است باید حمل بر  ذکرشدهفصل هفتم: صفات الهی که در قرآن 

 2یز نیست.جا نابردنش تأویلظاهر شود و 

صفات الهی توضیح  فصل هشتم: در این فصل مبنای خود را درباره

 3دارد که تشبیه و تجسیم در خداوند وجود ندارد.دهد و اذعان می

فصل نهم: وی در این فصل شواذ کالمی اشاعره و معتزله و کالبیه 

؛ مانند اینکه بعضی از آنان معتقدند که وقوع گناه کندمیرا بیان 

 4کبیره از پیامبر در حال نبوتش جایز است.

و معتزله  فصل دهم: وی در این فصل بیان نموده که رهبران اشاعره

 5و بدعت در دین ایجاد نمودند. جداشدهو کالبیه از سنت حقیقی 

داشته که از کتب  بر حذروی در این فصل، دیگران را  فصل یازدهم:

اشاعره و معتزله و کالبیه استفاده نکنند؛ زیرا باعث گمراهی و 

 6شود.ضاللت می

 

 سیستان کرامیانهای کالمی اندیشه .2 - 3 -3

فرقه کرامیه، محمد بن کرام  مؤسساشاره شد که  چنانچه قبالً

                                              

 
 262 -215ص همان،  .1
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 یفردمنحصربهکالمی  هاییشهاند یداراسجستانی بوده است؛ وی 

 :ازجملهبوده است؛ 

 

 آرای کالمی کرامیان .1ـ  2ـ  3ـ  3

 است: شدهگزارشاین فرقه در موضوعات ذیل  یمشهورترین آرا

زبان ایمان: کرّامیّه در باب ایمان معتقدند که محض به  -1

اهلل )صلی محمّدرسول اللّه الاله الّا اللّه وشهادتین ]آوردن 

موجب ایمان است، گرچه گوینده آن در دل  [علیه و آله(

معتقد نباشد؛ و به همین جهت منافقان را نیز مؤمن 

ایمان ایشان را مانند ایمان انبیاء و  یو حتّ انددانسته

از سوره اعراف  171 دلیل ایشان آیه ؛ واندفرشتگان شمرده

و پیش از  آن، خداوند در آغاز آفرینش موجببهاست که 

 -] )أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ( آفریدن مردم، از ایشان پرسیده است که

 -] یبل: اندوایشان همه گفته[ آیا من پروردگار شما نیستم؟

 یمسلمانان باق یاین سخن در عالم ازل برا[. یهست یآر

آن را تکرار کنند مگر پس از  و دیگر الزم نیست که است

( ص) اکرم یدلیل ایشان از حدیث این سخن نب ؛ وارتداد

نحکم  نحن» گفته است یتعال یاست که از زبان خدا

کنیم و یحکم م ظاهربهما -] «بالظاهر واللّه اعلم بالسرائر

 1[.داندیرا م هادلدرونخداوند 
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 021/ سیستان متکلمان  یکالمی هایشهاند فصل سّوم:

 جسم است یتعال ی: کرّامیّه عقیده دارند که خدایذات بار -2

از  یبرخ 1.است یو بر عرش نشسته است و متناه

که خداوند فقط از آن قسمت که  اندگفتهکرّامیّه  هایفرقه

و از سایر جهات  است یبا عرش تماسّ دارد متناه

که خداوند  اندگفتهاز ایشان  یبسیار یول 2است، ینامتناه

خود محمّد بن کرّام  3.است یمتناه جهتششاز هر 

پیروانش از اطالق لفظ  یرا جوهر دانسته است، ولخداوند 

از پیروان . انداو را تنها جسم گفته یزکردهپرهجوهر به خدا 

کرّامیّه، فقط هیصمیّه ذات خداوند را مباین با ذات عالم 

 4.اندکرده یاند و مکان و محاذات را از او نفدانسته

: اندبِّهه گفتهکرّامیه و مش یهمچنین در مقام بیان فرق میان عقیده 

مانند شکل و صورت و مصافحه و معانقه و  یمشبِّهه خدا را به صفات

کرّامیه تنها به آنچه در  یکنند، ولسر توصی  می یمو یپیچیدگ

 هاآننادرست از  یقرآن و روایات آمده اکتفا نموده و هرگز معان

 مانند استواء بر عرش، آمدن در قیامت یآنان صفات. کنندمیاراده ن

و آفریدن آدم با دست خود را که در قرآن آمده  خلق یمحاسبه یبرا

و استواء را به  دست را به عضو جارحه ی، ولکنندمیاست را اثبات 

                                              

 
 111ص ، 1ج . شهرستانی، پیشین، 1
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ها تفسیر و آمدن را به تردد در مکان مطابقت و استقرار بر مکان

که در قرآن آمده بدون تشبیه  گونههمان، بلکه این الفاظ را کنندمین

را که در قرآن یا  یو صفات برندمیآن به کار  یگونگو بیان چ

که  گونهآن، برندمیخدا به کار ن یدربارهحدیث وارد نشده است 

 1.کنندمیبه تجسیم و تشبیه عمل  قائالن

عرضی بودن اسماء الهی: بعضی از شیوخ کرامیه مانندِ  -3

ابراهیم بن مهاجر بر این باورند که همه اسماء الهی جدای 

خداوند غیر از  درنتیجهخدا و عارض بر آن است؛  از ذات

 2اسمایی مانند رحمن و رحیم و غفور است.

دیگر از عقاید کرّامیه جواز  ییکقیام حوادث به خداوند:  -4

قیام حوادث به ذات خداست. آنان حوادث را به دو دسته 

شود و آنچه در  یاند: آنچه در ذات خدا واقع متقسیم کرده

قدرت  یواسطهبه. قسم نخست هددمیخارج ذات رخ 

إحداث. مقصود آنان  یواسطهبهشود و قسم دوم یواقع م

از اِحداث، ایجاد و اعدام است که در ذات خدا و 

شود. گمان آنان بر این بود  یقدرت او صادر م یواسطهبه

چون امور گذشته و  یمحلّ حوادث بسیار یکه ذات اله

ها و وعد وعید و احکام صّهآینده و کتب نازله بر پیامبر و ق

                                              

 
 . همان1

 213-212ص ، پیشین، تمیمی بغدادی، عبدالقاهر ابن طاهر. 2



 021/ سیستان متکلمان  یکالمی هایشهاند فصل سّوم:

 1است.

محمد بن هیثم ایجاد و اعدام را به اراده و اختیار تفسیر کرده و با 

آن را « انّما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون» ییهآاستناد به 

اکثر آنان خلق را نیز به قول و اراده  و مشروط به قول دانسته است

است:  دو گونهامر حادث در ذات خدا از نظر آنان  2اند.تفسیر کرده

 یو آن همان فعل است که تحقق مفعول است و دیگر یامر تکوین

تکلی   یمقولهخبر است و یا از  یمقوله، که یا از یامر غیر تکوین

 3هستند که منشأ تحقق مفعول نیستند. یافعال هاینا( و امرونهی)

از هر  ندامعصومعصمت انبیاء: کرامیه معتقدند که انبیاء  -5

گناهی که فسق آور است یا موجب حد برای انسان 

پیامبران، گناهانی که از این دو دسته  درنتیجهشود؛ می

که برخی از  ایگونهبهند مرتکب شوند. توانمینباشد را 

از سوی  یغتبلکرامیه اعتقاد دارند که احتمال خطا در 

 4پیامبران وجود دارد.

ء: آنان بر این باورند هر عدم ارائه برهان از سوی انبیا -6

زمانی که پیامبران، رسالت خود را به مردم رساندند، همه 

 5برهانی از پیامبران نخواهند. گونههیچباید قبول کنند و 

                                              

 
 117ص ، 1ج . شهرستانی، پیشین، 1

 . همان2

 111. همان، ص 3

 211ص ، 1ج ، پیشین، اهرتمیمی بغدادی، عبدالقاهر ابن ط. 4

 . همان5
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رسول باطنی: کرامیه بر این باورند که اگر دعوت پیامبران  -7

نرسید، عقلشان برای آنان حجت  هاانساناز  ایعدهبه 

 1قلشان تبعیت کنند.است و واجب است از ع

تعدد پیامبران: آنان بر این باورند که اگر خداوند به یک  -8

، دادمیو یک شریعت را در جهان قرار  کردمیپیامبر اکتفا 

 2بر خالف حکمت خود عمل نموده است.

اند و با اهل سنّت هم عقیده مسألهامامت: درباره این  -9

ه با نصّ؛ امامت باید به اجماع امّت باشد ن: گویند کهیم

اند که در آن واحد، در دو مملکت یا دو عقیده داشته یول

توانند وجود داشته باشند که هر دو یم یشهر، دو امام واقع

 حالدرعیناند ، خواستهظاهراًو با این قول،  بر حقّ باشند

را صحیح و بر حقّ بدانند و -السالمعلیه - یهم امامت عل

 3.هم امامت معاویه را

افقین: کرامیه معتقد، آن دسته از منافقینی که در ایمان من -11

است، دارای ایمان  ذکرشدهمذمت آنان آیات فراوانی 

 4خالصی مانند ایمان پیامبران و مالئکه هستند.

اهل »اند که ابدی نبودن عذاب اهل هوی: بر این باور بوده -11

                                              

 
 211-211ص . همان، 1

 211. همان، ص 2

 111ص ، 11ج . شهرستانی، پیشین، 3

 212ص ، پیشین، تمیمی بغدادی، عبدالقاهر ابن طاهر. 4



 021/ سیستان متکلمان  یکالمی هایشهاند فصل سّوم:

و مخالفین کرامیه و اهل سنت تا ابد در جهنم « هوی

 1.مانندینم

 

 متکلمان سیستان ی کالمیهایشهاند بندیجمع. 4 -3

بودند که این  یشمندانیاند یداراهای اسالمی در سیستان اکثر فرقه

اند؛ بوده یفردمنحصربهکالمی  هایو اندیشهمتکلمان دارای آراء 

در بین شیعه امامی حریز بن عبداهلل، حبیب سجستانی و محمد  مثالً

عه امامی بودند که آرای کالمی متکلمان شی ازجملهبن بحر رهنی 

بود و در میان شیعیان زیدیه،  یافتهاختصاصامامت  درزمینهآنان غالباً 

ابوالقاسم بستی با آثار کالمی خویش مبانی کالمی زیدیه را مطرح 

های اسماعیلیه را اندیشه نموده است؛ در میان اسماعیلیه نیز خطابی

 در آثار خود نمایان نموده است.

سیستان نیز دارای متفکران چون حمزه خارجی بوده که خوارج 

اما در ؛ است گذاشته جابهرا از خود  یفردمنحصربهآرای کالمی 

مقابل این دو جبهه، فعالیت گسترده اهل حدیث سیستان بود که 

انه مخالفت نموده و آثار فراوانی در این گرایعقلبا مبانی  شدتبه

 اندگذشته جابهزمینه از خود 

                                              

 
 . همان1



 گیرییجهنت

سرزمین سیستان یکی از مناطقی است که در قرون آغازین هجری، 

 کتاباند؛ این داشته ایگستردههای اسالمی در آن فعالیت اکثر فرقه

و آراء متکلمان این  آنجابه بررسی مکاتب کالمی  تاکنوناز ابتدا 

 نوشتار به شرح ذیل است: مکاتب بحث نمود؛ نتیجه این

ورود اسالم به این سرزمین بود و مردم آن دیار  ورهِ( دقرن اول )ه.ق

 امیرالمؤمنیناند و با ورود یاران به این دین الهی آشنا گشته

 البیتاهلفکری  یو مبنابه این دیار، آنان با محبت ( السالمعلیه)

در سیستان  ایگستردهآشنا شدند. خوارج نیز در این قرن فعالیت 

های چون ازارقه و عطویه در این قرن قهکه فر ایگونهبهاند داشته

 اند.فعال بوده

که  ایگونهبهقرن دوم، این قرن اوج فعالیت خوارج در سیستان بود 

فرقه عطویه، تسلط سیاسی اجتماعی در سیستان داشت؛ البته 

سجستانی نیز در این قرن  عبداهللمتکلمانی شیعی چون حریز بن 

ها خوارج، باقی فرقه یریگاوجا اند اما بداشته ایگستردهفعالیت 

 کالمی خاصی در سیستان بگذارند. تأثیرنتوانستند 

در قرن سوم با قیام یعقوب لیث صفاری و سرکوبی خوارج از ناحیه 

 یاآزادانههای اسالمی در سیستان فعالیت وی، باعث شد اکثر فرقه

ه را فعالیت بکنند؛ البتو نص گ گرایعقلداشته باشند و دو جریان 

ها گرای اهل حدیث در این قرن نسبت به باقی فرقهجریان نص

طرفداران بسیاری پیدا نمود و توانست علمای بزرگی را تحویل 

 جامعه اهل حدیث دهد.



 010/ سیستان متکلمان  یکالمی هایشهاند فصل سّوم:

چون های اسالمی های فرقهاوج فعالیت توانمیقرن چهارم را 

دانست؛ در « هماتریدیشیعه امامی، اسماعیلیه، معتزله، اهل حدیث و »

قرن هم شیعیان دارای متکلمان بزرگی بودند؛ افرادی چون این 

متکلمان شیعه قرن چهارم  ترینمعروفکه از  -محمد بن بحر رهنی 

و ابو یعقوب سجستانی و هم اهل سنت نیز  -در جهان اسالم بود

 حبان بستی معتزلی. مانند ابندارای متکلمانی بودند؛ افرادی 

گرای اهل سنت اوج تفکر نصنجم و ششم و هفتم دوباره در قرن پ

که در دو قرن ششم و هفتم، صوفیان سیستان  ایگونهبهگرفت 

 دارای مکتب فکری اهل حدیث بودند.



 منابع و مآخذ

 منابع فارسی

، علل الشرائع، مترجم: ذهنی تهرانی، یه، محمد بن علیبابوابن .1

 ، مکان چا : ایران؛ قم، ناشر: انتشارات مؤمنینمحمدجواد

ی، محمد، سیستان و مسائل عمرانی آن، ناشر: سازمان رابابوت .2

 1341، محل نشر: تهران، بهمن وبودجهبرنامه

، مرآ آمین ، بزرگان سیستان، تهران، نشرایرج، افشار سیستانی .3

 ش1366

محل نشر: تهران،  ، سیستان نامه،________________ .4

 ه ش 1369ناشر: مرآ آمین، چا  اول، سال انتشار 

-1387انتشارات تفتان، سال  اویسی، جواد، دانشنامه سیستان، .5

 هجری شمسی 1391

تاریخ علم کالم در ایران و جهان، چا ، دوم، ، اصغریحلبی، عل .6

 ،ش 1376انتشارات اساطیر، تهران، 

مذاهب کالمی، ناشر: زالل کوثر،  فرق و، علی ،نیربانی گلپایگا .7

 ه ش 1389سال نشر 

سید سجادی، دکتر سید منصور، دهانه غالمان، ناشر، اداره کل  .8

 آموزش، انتشارات و تولیدات فرهنگی

سازمان مطالعه و  :ناشر، تاریخ فرق اسالمی، صابری، حسین .9

 ها )سمت(، مرکز تحقیق وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 ه ش 1388، سال تهران :محل نشر، توسعه علوم انسانی

طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده،  .11

http://mtif.org/p/organ/48787/%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://mtif.org/p/organ/48787/%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86


 011/  منابع و مآخذ

 ش، 1363نشر اساطیر، سال 

، ناشر: درسنامه تاریخ و عقاید اسماعیلیه، فرمانیان، مهدی  .11

 ادیان، محل نشر: قم

علمی  ، تهران، ناشر:صفا اهللیحذب ترجمه ، کیانیان،کریستن سن .12

 ، چا  هفتم.1387فروردین  1 ،و فرهنگی

بهار،  الشعراء ملک تصحیح سیستان، مجهول الوهیه، تاریخ .13

 مقدم ،1366 ماه آبان ،«خاور»پدیده  انتشارات دوم، چا 

مستوفی، احمد، شهداد و جغرافیای تاریخی دشت لوت،  .14

 1351ماه یدی جغرافیای دانشگاه تهران، موسسه

بنیاد  :ناشر، فرهنگ فرق اسالمی، مشکور، محمدجواد .15

 ه ش 1372، سال می آستان قدس رضویاسال یهاپژوهش

دارالقرآن  :ناشر، ترجمه قرآن کریم، مکارم شیرازی، ناصر .16

، قم :محل نشر ،))دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی ریمالک

 ه ش 1373سال 

ملک شاه حسین سیستانی، احیاء الملوک، به اهتمام دکتر  .17

 1344منوچهر ستوده، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 

 

 

 

 منابع عربی

البالغه، چا  محمد ابوالفضل ابن ابی الحدید، شرح نهج .1

 1414ابراهیم، قم 

http://www.nosabooks.com/webui/Search.aspx?qk=creator&q=%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%8C%20%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B2&qts=3&adv=0&rp=1
http://www.nosabooks.com/webui/Search.aspx?qk=creator&q=%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%8C%20%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B2&qts=3&adv=0&rp=1


 مکتب کالمی سیستان / 011

 

 

 

 

191 

بن  أبو الحسن علی بن إسماعیل، بن أبی موسی ارشعریا .2

، اسحاق بن سالم بن إسماعیل بن عبداهلل بن موسی بن أبی برده

ناشر: دار چا  سوم،  ،مقاالت اإلسالمیین و اختالف المصلین

 بیروتمحل نشر:  ،ث العربإحیاء الترا

 عبد بن محمد بن محمد الکرم أبی بن علی الحسن أثیر، أبو ابن .3

، أسد الغابه الدین عز الجزری، الشیبانی الواحد عبد بن الکریم

بیروت، سال  الفکر، محل نشر: دار: ، ناشرفی معرفه الصحابه

 -هـ  1419نشر: 

 ، الکامل فی التاریخ،__________________________ .4

 الکتاب دار: تدمری، چا  اول، ناشرعبدالسالم  عمر: تحقیق

 1997هـ /  1417لبنان، سال نشر:  – محل نشر: بیروت العربی،

 م

 اللخمی موهوب بن المبارک بن أحمد بن المستوفی، مبارک ابن .5

الصقار،  خماس سید بن سامی: إربل، المحقق اإلِربلی، تاریخ

 العراق للنشر، الرشید دار واإلعالم، الثقافه وزاره: ناشر

، أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم الحرانی الحنبلیابن تیمیه،  .6

، محمد رشاد سالم، ریاض ، ناشر:درء تعارض العقل و النقل

 1413ـ 1399 سال

مجموعه الرسائل ، __________________________ .7



 011/  منابع و مآخذ

 ش 1371ق.=1412، مکه، دارالباز، ناشر: و المسائل

 تابی ،چا  خیرالدین علی، بیروت، ابلیسابن جوزی، تلبیس  .8

 مَعْبدَ، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن ابن حبان، محمد .9

العثمانیه، مکان:  المعارف دائره: التمیمی البُستی، ثقات، ناشر

 الدکن هند آباد حیدر

، تهذیب التهذیب، __________________________ .11

مکان نشر: هند،  لنظامیه،ا المعارف دائره مطبعه: چا  اول، ناشر

 هـ 1326 سال

 بن محمد بن علی بن أحمد الفضل العسقالنی، أبو حجر ابن .11

الهند،  – النظامیه المعرف دائره: أحمد، لسان المیزان، محقق

 للمطبوعات، مکان چا : ارعلمی مؤسسه: چا  دوم، ناشر

 م 1971هـ / 1391سال لبنان،  – بیروت

الموصلی، صوره اررض،  غدادیالب حوقل بن ابن حوقل، محمد .12

: محل نشر: بیروت، سال نشر لیدن، أفست صادر، دار: ناشر

 م 1938

ابن  تاریخ ،أبو زید، ولی الدین الحضرمی اإلشبیلی ،ابن خلدون .13

محل دار الفکر،  ناشر:، چا  دوم، خلیل شحادهخلدون، محقق: 

 هـ 1418، سال بیروت نشر:

رجال  الحلی، داود بن علی بن الحسن الدین ابن داوود، تقی .14

داود، ناشر: دانشگاه تهران، مکان نشر: تهران، سال نشر ابن

 ه ش 1342

 :گردآورنده، اقبال االعمال، ابن طاوس، علی بن موسی .15
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، تهران :محل نشر، دار الکتب االسالمیه :ناشر، ، محمدیآخوند

  1367 :سال نشر

اریخ دمشق، اهلل، ت هبه بن الحسن بن علی عساکر، ابوالقاسم ابن .16

 والنشر للطباعه الفکر دار: العمروی، ناشر غرامه بن عمرو: محقق

 م 1995 - هـ 1415: نشر سال والتوزیع،

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی البصری ابن کثیر،  .17

 1417عام النشر: ، الناشر: دار الفکر، البدایه والنهایه، ثم الدمشقی

 1986 -هـ 

القزوینی، سنن ابن ماجه،  یزید بن محمد داهللعب أبو ماجه، ابن .18

 - العربیه الکتب إحیاء دار: الباقی، ناشر عبد فؤاد محمد: تحقیق

 الحلبی البابی عیسی فیصل

، محقق / مصحح: میر ، لسان العرببن مکرمابن منظور، محمد  .19

، ناشر: دار الفکر للطباعه و النشر و دامادی، جمال الدین

 ق 1414، سال چا : ، مکان چا : بیروتدار صادر -التوزیع

اإلمامه و التبصره من الحیره، محقق /  بابویه، علی بن حسین،ابن .21

، ناشر: مدرسه اإلمام السالمیهمصحح: مدرسه امام مهدی عل

، سال ، مکان چا : قم-عجّل اهلل تعالی فرجه الشری  -المهدی

 ق 1414چا : 

: مصحح/  د، محقق، التوحیعلی بن محمد یه،بابوابن .21



 011/  منابع و مآخذ

 قم ایران؛: چا  مکان مدرسین، جامعه: ، ناشرشمهاحسینی،

 ق 1398: چا  سال

/  محقق ،خصال، __________________________ .22

: چا  ، مکانمدرسین جامعه: ناشر اکبر،یعل غفاری،: مصحح

 ش 1362: چا  سال قم

ین و تمام الدکمال، __________________________ .23

اکبر، ناشر: اسالمیه، مکان مه، محقق / مصحح: غفاری، علیالنع

 ق 1395سال چا :  چا : تهران،

سلیمان بن ارشعث بن اسحاق بن بشیر ابو داوود سجستانی،  .24

محقق:  ،سنن أبی داود ،بن شداد بن عمرو ارزدی السَّجِسْتانی

 –اشر: المکتبه العصریه، صیدا ، نمحمد محیی الدین عبدالحمید

 بیروتشر: محل ن

علی  ارصبهانی، المسند المستخرج عبداهلل بن أحمد نعیم، أبو .25

 إسماعیل حسن محمد حسن محمد: صحیح مسلم، محقق

 العلمیه، محل نشر: بیروت الکتب دار: الشافعی، چا  اول، ناشر

 هـ 1417لبنان  -

 ، معرفه الصحابه،__________________________ .26

 الوطن دار: چا  اول، ناشرالعزازی،  یوس  بن عادل: تحقیق

 م 1998 - هـ 1419نشر سال  الریاض، للنشر،

ابو یعقوب سجستانی، اسحاق بن احمد، االفتخار، تحقیق:  .27

اسماعیل قربان حسین، چا  اول، ناشر، دارالغرب االسالمی، 

 میالدی 2111سال نشر: 
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الموصلی، مسند ابی یعلی،  المثُنی بن علی بن أحمد یعلی، أبو .28

للتراث،  المأمون دار: أسد، چا  اول، ناشر سلیم ینحس: محقق

 ه ق 1414محل نشر: دمشق، سال نشر: 

محمد الحنبلی، المنتخب من کتاب  بن إبراهیم ابواسحاق، .29

 الفکر دار: ناشر حیدر، خالد: السیاق لتاریخ نیسابور، محقق

 هـ 1414 التوزیع، سال نشر والنشر للطباعه

: دمشقی، طبقات الشافعیین، تحقیقال عمر بن إسماعیل أبوالفداء، .31

 مکتبه: عزب، ناشر محمد زینهم محمد د شم،هاعمر أحمد د

 م 1993 - هـ 1413: الدینیه، سال النشر الثقافه

: القزوینی، التدوین فی أخبار قزوین، محقق الرافعی ابوالقاسم .31

-هـ 1418 العلمیه، سال الکتب دار: العطاردی، ناشر اهلل عزیز

 م 1987

 تاریخ فی بشکوال، الصله بن الملک عبد بن خل  اسم،ابوالق .32

الحسینی، چا  دوم،  العطار عزت السید ، تصحیح:ارندلس أئمه

 م 1955 - هـ 1374سال الخانجی،  مکتبه: ناشر

الشیبانی، مسند احمد بن حنبل،  عبداهلل أبو حنبل، بن أحمد .33

 قرطبه، محل نش: القاهره مؤسسه: الناشر

 إحسان: الدین، وفیات االعیان، محقق شمس العباس إربلی، أبو .34

 صادر، محل نشر: بیروت دار: عباس، ناشر



 011/  منابع و مآخذ

الفارسی، المسالک  محمد بن إبراهیم اصطخری، ابواسحاق .35

 القاهره الثقافه، لقصور العامه الهیئه: والممالک، ناشر

 اسماعیلیان: الشیعه، ناشر تصانی  إلی ، الذریعهتهرانیبزرگ  آقا .36

 قمری هجری 1418: انتشار ، سالتهران المیهاس کتابخانه و قم

، للمطبوعات التعارف دار: ، ناشرالشیعه امین، سیدمحسن، أعیان .37

 قمری هجری 1416: انتشار بیروت، سال: چا 

اندلسی، عبداهلل بن عبد العزیز، معجم ما استعجم من أسماء  .38

البالد والمواضع، چا  سوم، ناشر: عالم الکتب، محل نشر: 

 هـ 1413، سال بیروت

، االمام الخطابی و آثاره الحدیثیه و منهجه فیها احمد،، باتلی .39

 1426/2115 ، سال نشرریاض محل نشر:

یوس  بن احمد، الحدائق الناضره فی احکام العتره ، بحرانی .41

 .ش1363، قم 1الطاهره، ج 

برقی، احمد بن محمد بن خالد برقی، المحاسن، محقق /  .41

، ناشر: دار الکتب اإلسالمیه، مکان مصحح: محدث، جالل الدین

 ق 1371، سال چا : چا : قم

، المراتب فی إسماعیل بن علی بن أحمد بستی، ابوالقاسم .42

انصاری  محمدرضایدالوصیین، مصحح: سفضائل امیرالمؤمنین و 

 قم :محل نشر، ما یلدل :ناشرقمی، 

فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل،  ،بالذری، احمد بن یحیی .43

 ه ق. 1337 سال نشر تهران،محل نشر شر نقره، ان ،چا  اول

البیهقی، السنن الکبری،  ربک أبو الحسین، بن بیهقی، أحمد .44

http://lib.eshia.ir/10013/1/5/%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://lib.eshia.ir/10013/1/5/%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://lib.eshia.ir/10013/1/5/%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
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 بیروت العلمیه، الکتب دار: عطا، ناشر القادر عبد محمد: محقق

 لبنان –

شرح المقاصد ، سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداهللتفتازانی،  .45

، محل نشر: پاکستان ناشر دار المعارف النعمانیه، فی علم الکالم

 م 1981 -هـ  1411نشر سال 

فقهاء من الصوفیه فی الفکر االسالمی، توفیق بن عامر، مواق  ال .46

 م1995حولیات الجامعه التونسیه، 

الشیعه فی ایران دراسه تاریخیه من البدایه جعفریان، رسول،  .47

بنیاد پژوهشهای  :ناشر، ترجمه عربی، حتی القرن التاسع الهجری

 1378، مشهد مقدس ، محل نشر:اسالمی آستان قدس رضوی

 ش

محمد الجوزی، المنتظم فی  جوزی، عبدالرحمن بن علی بن .48

تاریخ ارمم والملوک، محقق: محمد عبد القادر عطا، مصطفی 

عبد القادر عطا، چا  اول، ناشر: دار الکتب العلمیه، محل نشر: 

 م 1992 -هـ  1412بیروت، سال 

الصفوه،  ، صفه__________________________ .49

 1421 مصر، القاهره، الحدیث، دار: علی، ناشر بن أحمد: محقق

 هـ

الدین، ارماکن أو ما  زین الهمدانی، موسی بن حازمی، محمد .51



 110/  منابع و مآخذ

 محمد بن حمد: اتفق لفظه وافترق مسماه من ارمکنه، محقق

: والنشر، سال نشر والترجمه للبحث الیمامه دار: الجاسر، ناشر

 هـ 1415

 الرومی عبداهلل بن یاقوت عبداهلل أبو الدین حموی، شهاب .51

مکان نشر:  صادر، دار: ، چا  دوم، ناشرالحموی، معجم البلدان

 .م 1995 بیروت، سال

از وورد اسالم تا  یستاندر س یعنسب، محمد باقر، تشیدریح .52

، سبز یتونز یهنر یناشر: موسسه فرهنگی، صغر یبتغ یابتدا

1396. 

 أبو البستی الخطابی إبراهیم بن محمد بن خطابی، حمد  .53

موسسه فرهنگی و ، رساله الغنیه عن الکالم و أهله ،سلیمان

 ش 1387قم، سال  اطالع رسانی تبیان،

الحدیث،  ، غریب__________________________ .54

 - القری أم جامعه: العزباوی، ناشر إبراهیم الکریم عبد: تحقیق

 1412 المکرمه، مکه

: علی، تاریخ بغداد، المحقق بن أحمد بکر البغدادی، أبو خطیب .55

 الغرب دار: معروف، چا  اول، ناشر عواد بشار الدکتور

 -هـ  1422 ت،محل نشر، بیرو – اإلسالمی

 الشیبانی خلیفه بن خیاط بن خلیفه عمرو خیاط، أبو بن خلیفه .56

 ضیاء أکرم. د: خیاط، محقق بن خلیفه البصری، تاریخ العصفری

 بیروت، دمشق - الرساله مؤسسه، القلم دار: العمری، ناشر

 محل، رجال الحدیث معجم ،ابوالقاسم الموسوی الخوئی خویی، .57

http://icnc.ir/index.aspx?pid=291&TextField1=Author&ValueField1=%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%8C%20%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C%20319-388%D9%82.&logged=0
http://icnc.ir/index.aspx?pid=291&TextField1=Author&ValueField1=%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%8C%20%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C%20319-388%D9%82.&logged=0
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 ش ه 1372 :سال نشر نشر: قم،

الدانی، السنن  عمرو أبو عمر بن عثمان بن سعید بن دانی، عثمان .58

 إدریس محمد بن اهلل رضاء. د: الوارده فی الفتن، محقق

 الریاض – العاصمه دار: المبارکفوری، ناشر

 بن عثمان بن أحمد بن محمد عبداهلل أبو الدین ذهبی، شمس .59

 الکتب دار: الذهبی، تذکره الحفاظ، چا  اول، ناشر قَایْماز

 م 1998 -هـ 1419 ارولی،: لبنان الطبعه-بیروت العلمیه

، سیر اعالم النبالء، __________________________ .61

اررناووط،  شعیب الشیخ بإشراف المحققین من مجموعه: محقق

 م 1985/  هـ 1415 الرساله، سال مؤسسه: چا  سوم، ناشر

، میزان االعتدال فی __________________________ .61

 عادل والشیخ معوض محمد علی الشیخ نقد الرجال، تحقیق

بیروت،  النشر العلمیه، مکان الکتب دار عبدالموجود، ناشر أحمد

 1995 النشر سال

، تاریخ اإلسالم __________________________ .62

التدمری،  السالم عبد عمر: ووفیات المشاهیر وارعالم، محقق

 بیروت العربی، الکتاب دار: ناشر

الزرکلی، االعالم، چا  پانزدهم،،  محمود بن الدین لی، خیرزرک .63

 م 2112 للمالیین، سال نشر: العلم دار: ناشر
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 سعد، طبقات الکبری ابن سعد، چا  اول، بن زهری، محمد .64

: لبنان، سال نشر-بیروت: العربی، محل نشر التراث إحیاء: ناشر

 م 1996-هـ 1417

، ناشر: ی علم الدرایهاصول الحدیث و احکامه فسبحانی، جعفر،  .65

 ش 1383، سال موسسه النشر االسالمی

، بحوث فی الملل والنحل، چا  دوم، _____________ .66

مکان  المدرّسین لجامعه التابعه اإلسالمی النشر: مؤسسه ناشر

 نشر: قم

 مؤسسه: فقهاء، ناشرال، موسوعه طبقات_____________ .67

 قمری هجری 1418: انتشار ، سالقم چا : صادق، امام

الدین، طبقات الشافعیه  تقی بن الوهاب عبد الدین سبکی، تاج .68

 محمد الفتاح عبد. د الطناحی محمد محمود. د: الکبری، محقق

 والتوزیع، سال نشر والنشر للطباعه هجر: الحلو، چا  دوم، ناشر

 هـ 1413

هلل بن سعید بن حاتم السجزیّ الوائلی البکری، عبیداسجزی،  .69

السجزی إلی أهل زبید فی الرد علی من أنکر الحرف  رساله

ناشر: ، چا  دوم، محقق: محمد با کریم با عبداهلل، والصوت

مدینه مکان نشر عماده البحث العلمی بالجامعه اإلسالمیه،

 م 2112هـ/ 1423 سال المنوره،

، االنساب، چا  عبداللّه عمر عبدالکریم بن محمد، سمعانی .71

 1418/1988 ، سالبیروتمحل نشر: بارودی، 

 صون ،السیوطی الدین جالل بکر، أبی بن سیوطی، عبدالرحمن .71

http://ketabeqom.com/fa/sites/books?cId=4335
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علی سامی ناشر: المنطق و الکالم عن فن المنطق و الکالم، 

 1947/ 1366سال:  قاهرهمحل نشر: نشار، 

أحمد،  بکر أبی بن الکریم عبد بن محمد الفتح شهرستانی، أبو .72

الحلبی عمر فرّوخ، عبقریّه العرب،  مؤسسه: الملل والنحل، الناشر

 م 1973سال  محل نشر: بیروت،

: محقق أیبک، الوافی بالوفیات، بن خلیل الدین صفدی، صالح .73

التراث، محل  إحیاء دار: مصطفی، ناشر وترکی اررناووط أحمد

 م 2111 -هـ 1421:نشر: بیروت، سال نشر

فخر، اإلعالم بمن فی تاریخ الهند من  بن لحیا طالبی، عبد .74

ارعالم المسمی بـ )نزهه الخواطر وبهجه المسامع والنواظر(، 

سال لبنان،  حزم، محل نشر: بیروت، ابن دار: ناشر چا  اول،

 م 1999 هـ، 1421

الطبرانی، المعجم االوسط،  ابوالقاسم أحمد، بن طبرانی، سلیمان .75

 إبراهیم بن المحسن عبد حمدم بن اهلل عوض بن طارق: محقق

 الحرمین، محل نشر: القاهره دار: الحسینی، ناشر

، المعجم الکبیر، __________________________ .76

 مکتبهناشر:  السلفی، چا  دوم، المجید عبد بن حمدی: محقق

 القاهره تیمیه، محل نشر ابن

آستانه الرضویه  :محقق، اسرار االمامه، بن علی احمد ،طبرسی .77



 111/  منابع و مآخذ

مجمع  :ناشر، سه، مجمع البحوث اسالمیه، قسم الکالمالمقد

 مشهد مقدس :محل نشر، البحوث االسالمیه

ابراهیم  :االحتجاج، چا  ،__________________ .78

 1425 ، سالتهرانمحل نشر بههادیبهادری و محمد

تاریخ جعفر،  غالب أبو بن یزید بن جریر بن طبری، محمد .79

 ق هـ 1387، بیروت –ث ناشر: دار الترا، چا  دوم، الطبری

، تهذیب االثار، __________________________ .81

دارالمامون ، ناشر: بن عبداهلل بن علی رضا تحقیق علیرضا

 ه ق 1416، محل نشر: دمشق، سال للتراث

طبالوی محمود سعد، التصوف فی تراث ابن تیمیه، مصر  .81

1984. 

 و أصولهم و الشیعه کتب حسن، فهرست بن محمد طوسی، .82

محقق/ مصحح: طباطبائی،  ارصول،  أصحاب و المصنّفین اءأسم

، مکان عبدالعزیز، چا  اول، ناشر: مکتبه المحقق الطباطبائی

 ق 1421، سال چا : چا : قم

الجداول الصغری مختصر الطبقات ، عبداهلل بن اإلمام الهادی .83

، محل نشر: مؤسسه اإلمام زید بن علی الثقافیه، ناشر: الکبری

 اردن

محقق: ، الجهمیه الرد علی، مان بن سعید الدارمی السجستانیعث .84

 ، محل نشرناشر: دار ابن ارثیر، چا  دوم، بدر بن عبداهلل البدر

 م 1995 -هـ  1416 ، سالکویت

نقض اإلمام أبی ، __________________________ .85
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سعید عثمان بن سعید علی المریسی الجهمی العنید فیما افتری 

محقق: رشید بن چا  اول،  ،ل من التوحیدعلی اهلل عز وج

 1418 ، سال:ناشر: مکتبه الرشد للنشر والتوزیع، حسن ارلمعی

 م 1998 -هـ 

 أحمد بن موسی بن أحمد بن محمود محمد الحنفی، أبو غیتابی .86

 فی ارخیار العینی، مغانی الدین بدر الحنفی الغیتابی حسین بن

 محمد حسن حمدم: اآلثار، تحقیق معانی رجال أسامی شرح

 م 2116 - هـ 1427 إسماعیل، حسن

د، حمود، آثار البالد و اخبار العبامبن محمد بن  یازکر ینی،قزو .87

 تا.، بیناشر: دارالصادر

، هادی، محمدینیام :مقدمه نویسوااللقاب،  قمی، عباس، الکنی .88

 ه ش  1368 :سال نشر، تهران :محل نشر، مکتبه الصدر :ناشر

: مصحح/  ؛ الکافی؛ محققاسحاق بن وبیعق بن محمد کلینی، .89

اإلسالمیه،  الکتب دار: محمد، ناشر آخوندی، و اکبرعلی غفاری

 ق 1417: چا  سال تهران: چا  مکان

چا  عالء  مدحسین، اصل الشیعه و اصولها،کاش  الغطاء، مح .91

  .1415 آل جعفر، قم

 طوسی،: مصحح/  محقق کشی، رجال عمر، بن کشی، محمد .91

 مشهد، دانشگاه نشر مؤسسه: ناشر مصطفوی،/  حسن بن محمد

http://lib.eshia.ir/27072/1/315/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://lib.eshia.ir/27072/1/315/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A9


 111/  منابع و مآخذ

 ق 1419: چا  سال

منصور، التوحید،  أبو محمود، بن محمد بن محمد ماتدریدی، .92

 – المصریه الجامعات دار: خلی ، ناشر اهلل فتح. د: محقق

 اإلسکندریه

مکان نشر:  محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار،ی، مجلس .93

 .1983/ 1413 ، سالبیروت

وزاره التعلیم العالی،  ناشر محمد عبدالحمید، تطور تفسیر القرآن، .94

 ق1418بغداد، 

التحبیر فی المعجم  منصور، بن محمد بن الکریم مروزی، عبد .95

 دیوان رئاسه :سالم، چا  اول، ناشر ناجی منیره: الکبیر، محقق

 م 1975 -هـ 1395بغداد، سال  اروقاف، محل نشر:

، المنتخب من __________________________ .96

القادر،  عبد بن عبداهلل بن موفق: معجم شیوخ السمعانی، تحقیق

سال الریاض،  الکتب، محل نشر عالم دار: ناشر چا  اول،

 م 1996 - هـ 1417

الکمال فی هذیب ت، یوس  بن عبدالرحمن بن یوس  مزی، .97

ناشر: ، چا  اول، محقق: د. بشار عواد معروف، أسماء الرجال

 1981 – 1411سال ، بیروت، محل نشر: مؤسسه الرساله

تحقیق مجتبی عراقی، چا  ، میرزا محمد، کنز الدقایق ،مشهدی .98

 اول

، محقق ، اإلختصاص، ابوعبداهلل محمد بن محمد بن نعمانمفید .99

اکبر و محرمی زرندی، محمود، ناشر: / مصحح: غفاری، علی

http://lib.eshia.ir/11008/42/141/%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://lib.eshia.ir/11008/42/141/%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://mtif.org/p/person/43405/%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
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021 

، سال الموتمر العالمی اللفیه الشیخ المفید، مکان چا : ایران؛ قم

 ق 1413چا : 

اوائل ، __________________________  .111

، دارالکتاب االسالمی، تاراتالمقاالت فی المذاهب و المخ

 .م 1983بیروت، 

تصحیح ، __________________________ .111

، ناشر: : درگاهی، حسیناعتقادات اإلمامیه، محقق / مصحح

 ق 1414، سال چا : کنگره شیخ مفید، مکان چا : ایران؛ قم

قواعد العقاید )مع نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد،  .112

، سبحانی تبریزی، جعفر :حاشیه نویستعلیقات السبحانی(، 

-113قم، ص  :محل نشرالسالم، موسسه امام صادق علیه :ناشر

117 

ین، وقعه النهروان أو الخوارج، الحس بن هاشمی، علی .113

 المفید، محل نشر: بیروت لبنان مؤسسه

، الکالم وأهله ذمد، أبو إسماعیل عبداهلل بن محم، هروی .114

ناشر: مکتبه ، چا  اول، محقق: عبدالرحمن عبد العزیز الشبل

-هـ  1418 سال المدینه المنوره،، محل نشر: العلوم والحکم

 م 1998

 

 

http://mtif.org/p/organ/46760/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://mtif.org/p/organ/46760/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

