
کلیات 

: علل اٌهیث ةررسی فرق و نذاٌب

 َی جاریط  ای کَ ُیچ پژوٍُغه ی اؿالىی ةَ گٌَّ پیٌّغ ٌؽدیک آن ةا صیات دیٍی و فؼٍُگی زاىػ

 .ٌیاز ٌیـث جفکؼ اؿالىی از آن ةی

 َی آٌِا  در ىتاصخ اغحلادی، از ٌلغ و جضهیم ٌظؼیات گؼیؽی ٌیـث و ایً اىؼ، زؽ ةا قٍاظث و ىلایـ

 .اىکان پػیؼ ٌیـث

 زدایغ کٍغ و گاه اةِاىِای روایات را ىی ایً غهو در فِو ةعكِایی از ىحّن دیٍی ىا را یاری ىی. 

: نعيی لغَی چٍار اصطالح

گؼوُی از ىؼدم : فؼكَ

رأی و غلیغه : ىػُب

دیً و قؼیػث : ىهة

ادغا : ٌضهة

: جفاوت فرق و نذاٌب ةا نلل و ىحل

دوىی ىػيّال ىػٍایی غاىحؼ دارد و ةَ گؼایكِای ىعحهف فکؼی و اغحلادی در ادیان و پیؼوان آٌِا اظالق 

قّد اىا فؼق و ىػاُب ىػيّال ظاص فؼق اؿالىی  قّد و در ٌحیسَ قاىم فؼق و ىػاُب اؿالىی ٌیؽ ىی ىی

. اؿث

جفاوت علم کالم و فرق و نذاٌب 

 (جّمیفی)در کالم، غلهی ٌلهی اؿث اىا در ىػاُب ٌلهی جاریعی : روش

ُای اغحلادی  در کالم، اغحلادات دیٍی اؿث اىا در ىػاُب فؼكَ: ىّضّع

. در کالم، اؿحٍتاط اغحلادات و دفاع از آٌِا اىا در ىػاُب ىػؼفی ىکاجب اغحلادی اؿث: غایث

 



ٌای نخحلف در ىگارش  نٍهحریو کحاةٍا و صیَه

در ایً زىیٍَ ؿَ رویکؼد کهی وزّد دارد 

 ىاٌٍغ کحاب ىهم و ٌضم قِؼؿحاٌی (اؿالىی و غیؼ اؿالىی)ةؼرؿی جيام ىهم و ٌضم  .1

 ةؼرؿی فؼكَ ُای اؿالىی ىاٌٍغ ىلاالت االؿالىییً اقػؼی .2

ُای اؿالىی ىاٌٍغ فؼق انكیػَ ٌّةعحی  ةؼرؿی جٍِا یکی از فؼكَ .3

ٌای اسالنی  علل پیدایش فرقً

اظحالف ةؼ ؿؼ ىػارف اغحلادی اؿث ةٍاةؼ ایً ةضخ از غهم پیغایف ىػاُب، ةضخ از غهم پیغایف ایً 

. اظحالفات اؿث

: ىِيحؼیً ایً دالیم غتارجٍغ از

 (جلـیو ةَ قیػَ و ؿٍی)ی ىـهيیً  ظأل صسیث و رُتؼی ىّرد كتّل ُيَ .1

 ىضغودیث كّای ادراك اٌـاٌی و غغم جّاٌایی او ةؼای صم كعػی ىـائم اغحلادی .2

دروغگّیی کَ از رةػییً اؿث ةِحؼ از )ی کػاب  ای ىاٌٍغ داؿحان ىـیهيَ اظحالفات و جػنتات كتیهَ .3

 (ی ىضؼ اؿث راؿحگّیی اؿث کَ از كتیهَ

ىاٌٍغ ظّارزی کَ پؾ از اجيام صسیث اىام غهی ةؼ کالم ظّد امؼار )پیؼوی از ُّی و ُّس ٌفـاٌی  .4

 (کؼدٌغ

 فحّصات ىـهيیً و آقٍایی ةا جفکؼات ؿایؼ ىهم و ورود غلایغ آٌان در کكّر اؿالىی .5

ی اسالم  نٍهحریو اخحالفات در حَزه

 َاظحالف ةؼ ؿؼ زاٌكیً پیاىتؼ و داؿحان ؿلیف 

 َظّارج، ىؼزئَ و ىػحؽن: 

ی  آٌان گؼچَ در اةحغا یک فؼكَ. اظحالف در ؿپاه اىام غهی رخ داد و ىتغأ پیغایف ظّارج گؼدیغ

ی کالىی  ؿیاؿی ةّدٌغ اىا ةػغُا ؿػی کؼدٌغ کار ظّد را جّزیَ کٍٍغ و در ٌحیسَ ةَ یک فؼكَ

. اغحلاد آٌان ایً ةّد کَ ىؼجکب کتیؼه کافؼ اؿث. جتغیم قغٌغ

. در ىلاةم ایٍان ىؼزئَ ظِّر کؼدٌغ کَ ٌلف غيم را در ایيان ىٍکؼ قغٌغ

 .ؿپؾ ىػحؽنَ ظِّر کؼدٌغ کَ راه ىیاٌَ را اٌحعاب کؼدٌغ

 



 َزتؼیَ و كغری: 

. ٌعـحیً کـاٌی کَ كائم ةَ زتؼ قغٌغ زِو اةً مفّان و اؿحادش زػغ اةً درُو ةّدٌغ

. اٌغ قغٌغ ىػتغ زٍِی و غیالن دىكلی ةّده (كغرت ىعهق اٌـان)ٌعـحیً کـاٌی کَ ىػحلغ ةَ كغر 

ایٍان ةَ زودی از ةیً رفحٍغ اىا در اداىَ، امضاب صغیخ و اقاغؼه كائم ةَ زتؼ و ىػحؽنَ كائم ةَ كغر 

 .قغٌغ

 

خَارج 

 

لغث و اصطالح 

. ظّارج زيع ظارزی ةَ ىػٍی ظؼوج کٍٍغه و قّرقی اؿث

. قّد کَ ةؼ اىام ىّرد كتّل ىـهياٌان قّرش کٍغ در ىػٍی غام ةَ کـی اظالق ىی

. قّد کَ در اغحؼاض ةَ صکيیث ةؼ اىام غهی ظؼوج کؼدٌغ در ىػٍی ظاص ةَ کـاٌی گفحَ ىی

 

یيؼكّن ىً انغیً کيا یيؼق انـِو : قّد کَ ةؼگؼفحَ از روایث پیاىتؼ اؿث ةَ ظّارج، ىاركیً ٌیؽ گفحَ ىی

. ىً انؼىیة

و ىً انٍاس ىً یكؼی ٌفـَ : فؼوقٍغ ظّاٌٍغ زیؼا زان ظّد را ةؼای ظغا و آظؼت ىی آٌان ظّد را قؼاة ىی

. اةحغاء ىؼضات اهلل

 

عقاید نضحرک خَارج 

قّد و ىـائهی کَ ارجتاظی ةَ ایيان و  ىـائهی کَ ةَ ایيان و کفؼ ىؼةّط ىی: ةَ ظّر کهی ةؼ دو كـو اؿث

. کفؼ ٌغارد

 

: قّد ىـائهی کَ ةَ ایيان و کفؼ ىؼةّط ىی: انف

: ىؼجکب کتیؼه کافؼ اؿث کَ ایً اغحلاد نّازىی را دارد

 غيم زؽء ایيان و داظم در ایيان اؿث 

  (ُؼ اٌـاٌی یا ىّىً اؿث یا کافؼ)ىیان کفؼ و ایيان ىٍؽنحی وزّد ٌغارد 

  (کٍغ ایياٌی ةاالجؼ دارد کـی کَ ىکؼوُات را جؼك ىی)ایيان دارای درزات گٌّاگّن اؿث 



 ی ایيان  چّن غيم زؽء ایيان اؿث، ُؼ غيهی کَ ةا ایيان ىٍافات داقحَ ةاقغ ؿتب ظؼوج از دایؼه

 (ىاٌٍغ گٍاه کتیؼه)قّد  ىی

 ىؼجکب کتیؼه در آجف زٍِو، ظانغ اؿث .

 

: ىـائهی کَ ارجتاظی ةَ ایيان و کفؼ ٌغارد: ب

  (صحی كحال)اىؼ ةَ ىػؼوف در جيام درزات آن وازب اؿث 

 ظؼوج ةؼ اىام زائؼ وازب اؿث 

 جضکیو و پػیؼش داوری غیؼ ظغا صؼام اؿث 

 گیؼد وزّد اىام ضؼورت ٌغارد اىا در مّرت ٌیاز ةا اٌحعاب ُيَ ىـهياٌان مّرت ىی 

 اىاىث غیؼ كؼیف ٌیؽ رواؿث 

 اىام غهی، غذيان، ظهضَ، زةیؼ، غایكَ و جيام ظهفای اىّی و غتاؿی کافؼٌغ و جتؼی از آٌِا وازب اؿث. 

نٍهحریو فرق خَارج 

چّن .  کَ در ىلاةم اىام غهی كؼار گؼفحٍغ و صکيیث را اٌکار کؼدٌغ:نحکهة االولی یا حروریً .1

قػارقان ال صکو اال هلل ةّد ىضکيَ ٌام گؼفحٍغ و چّن در صؼوراء ازحياع کؼدٌغ صؼوریَ ظّاٌغه 

. ٌعـحیً رُتؼ آٌان غتغ اهلل ةً وُب انؼاؿتی ةّد و در زٍگ ٌِؼوان جار و ىار قغٌغ. قٌّغ ىی

: از ٌگاه آٌان

  جضکیو اٌـاٌِا گٍاه اؿث 

  ُؼ گٌَّ گٍاه ىّزب کفؼ اؿث 

 آزاد ةّدن و كؼقی ةّدن قؼط اىام ٌیـث . 

. ی کالىی ٌلف ىِيی داقحٍغ پیؼوان ٌافع اةً ازرق ةّدٌغ و در جتغیم ظّارج ةَ یک فؼكَ: ازارقً .2

 .ٌافع جّؿط ىِهب کكحَ قغ و ازاركَ ٌاةّد قغٌغ

: اغحلادات آٌان

  (داٌـحٍغ گؼوه اول فلط کافی ىی)ىعانفان ازاركَ ىكؼك و کافؼ ُـحٍغ 

 كاغغیً ظّارج ٌیؽ کافؼ و ىكؼك ُـحٍغ 

 اظفال ىكؼکان ٌیؽ ىكؼکٍغ 

 کكحً اظفال ىعانفان ٌیؽ ىتاح اؿث 

 َی ىكؼکان و اظفال آٌان ٌیؽ ىعهغ در آجكٍغ ُي 



 اٌسام ُؼ گٍاه کتیؼه و مغیؼه ىّزب کفؼ و قؼك اؿث 

 جّاٌغ کـی را ةَ ٌتّت ةؼگؽیٍغ کَ كتال کافؼ ةّده یا ةػغا کافؼ ظّاُغ قغ ظغاوٌغ ىی 

 جلیَ در گفحار و کؼدار زائؽ ٌیـث 

پیؼوان ٌسغة اةً غاىؼ کَ ةَ ىػػور ةّدن زاُم ةَ فؼوع دیً ىػحلغٌغ و غاذریَ : ىجدیً یا عاذریً .3

 :اغحلادات آٌان. قٌّغ ظّاٌغه ىی

 جٍِا کـی کَ ةؼ گٍاه امؼار ورزد کافؼ و ىكؼك اؿث 

 انتحَ در مّرت ضؼورت، . ىؼدم ٌیاز ةَ رُتؼ و اىام ٌغارٌغ و جٍِا رغایث اٌناف الزم اؿث

 .جػییً اىام، الزم اؿث

 جلیَ زائؽ اؿث 

 كحم اظفال ىعانفان زائؽ ٌیـث 

 كاغغیً ظّارج ىػػورٌغ 

 .داٌٍغ پیؼوان زیاد اةً امفؼ ُـحٍغ کَ کكحً زٌان و اظفال ىعانفان را زایؽ ٌيی: صفریً .4

در ىّرد کافؼ ةّدن گٍاُکار ؿَ ٌظؼیَ ىیان آٌان ةَ وزّد آىغ 

 ُؼ گٍاُی ىّزب قؼك و کفؼ اؿث .1

 کافؼ کـی اؿث کَ ىؼجکب گٍاُی ىاٌٍغ ٌياز کَ صغ قؼغی ٌغارد ةكّد .2

کافؼ کـی اؿث کَ ةَ ظاظؼ گٍاُف از ظؼف صاکو قؼع، ىضکّم ةَ صغ قؼغی  .3

 قّد

ةؼظی غتغاهلل را رُتؼ ؿیاؿی و زاةؼ ةً زیغ انػياٌی را . پیؼوان غتغاهلل ةً اةاض ُـحٍغ: اةاضیً .5

ای کَ ٍُّز ةاكی  ی ظّارزٍغ و جٍِا فؼكَ آٌان ىػحغنحؼیً فؼكَ. داٌٍغ رُتؼ غهيی و دیٍی آٌان ىی

 (در غيان و آفؼیلا)اؿث 

: اغحلادات ایً گؼوه

 ىؼجکتیً کتیؼه کافؼٌغ 

 ًکفؼ آٌان، کفؼ ٌػيث اؿث ٌَ کفؼ ىهث و دی 

 ىؼجکتیً کتیؼه ىّصغٌغ و ٌَ ىكؼك 

 ازدواج و ارث ةؼدن ىؼجکتیً کتیؼه زایؽ اؿث 

 كحم آٌان زایؽ ٌیـث 

 



نرجئً 

جأظیؼ اٌغاظحً و اىیغ دادن : ی ارزاء، دو ىػٍی دارد کهيَ

: ی نرجئً ةً ایو ىام علث جسهیً

 داٌـحٍغ داٌـحٍغ و آن را داظم در ایيان ٌيی آٌان غيم را ىؤظؼ از ایيان ىی .

 دادٌغ کَ گٍاُان آٌان  زٌغ و ةٍاةؼ ایً، ىّىٍان را اىیغ ىی آٌان ىػحلغ ةّدٌغ غيم ةَ ایيان ضؼر ٌيی

 .ىيکً اؿث ةعكیغه قّد

 کٍٍغ آٌان صکو ىؼجکب کتیؼه را ةَ روز كیاىث ىضّل ىی. 

 را ةَ روز كیاىث ىضّل .. آٌان كضاوت در ىّرد صلاٌیث و ةعالن اىام غهی و غذيان و ىػاویَ و

 .کٍٍغ ىی

  ٌَ(گیؼد کَ در ىلاةم قیػَ كؼار ىی)ىؤظؼ داٌـحً اىاىث اىام غهی از ظهفای ؿَ گا 

ی ىخسحیو  ظٍَر نرجئً

زىاٌی کَ ىیان ىـهياٌان در ىّرد غذيان اظحالف روی داد و اکذؼیث، اىام غهی را اٌحعاب کؼدٌغ، ىػاویَ 

در ایً زىان، گؼوُی ظّد را از اظحالفات کٍار کكیغٌغ و كضاوت در ىّرد صلاٌیث و ةعالن غهی . قّرش کؼد

ایً اغحلاد درؿث در . کؼدٌغ و غذيان و ىػاویَ را ةَ روز كیاىث ىّکّل کؼدٌغ و در ىّرد آٌان كضاوت ٌيی

. ىلاةم ظّارج ةّد کَ ُؼ دو گؼوه را کافؼ داٌـحٍغ

اونیً کـی کَ در ىّرد ارزاء ؿعً گفث، صـً اةً ىضيغ صٍفیَ ةّد کَ ىّرد ىؤاظػه قغیغ پغرش كؼار 

. گؼفث

کؼدٌغ و ظّاُان رفع اظحالفات  ةؼظی در ىّرد اىام غهی كضاوت ٌيی. ی ٌعـحیً چٍغ گؼوه ةّدٌغ ىؼزئَ

ایٍِا ةػغا ةَ ظؼف ةٍی . دادٌغ ی آىؼزش گٍاُان ىی ةؼظی ٌیؽ ةَ ةٍی اىیَ و ظّارج، وغغه. ىیان ظؼفیً ةّدٌغ

گؼوُی دیگؼ ٌیؽ ةّدٌغ کَ صق را ةا غهی داٌـحَ و ىعانفان صضؼت را ظعاکار . اىیَ جيایم پیغا کؼدٌغ

. داٌـحٍغ ىی

ٌای نرجئً  فرقً

امضاب )، قکاك (ىامؼیَ ىاٌٍغ اةّصٍیفَ)، غؼاق (غیالٌیَ)، قام (زِيیَ)ظؼاؿان : ی در یک جلـیو، ىؼزئَ

 (صغیخ



 (زِيیَ)، زتؼیَ (غیالٌیَ)، كغریَ (ٌَ زتؼی ٌَ كغری)ظاننَ : ی در جلـیو دیگؼ، ىؼزئَ

ی غيم، پؾ از ایيان  زٌغ و رجتَ ی ىكحؼك ىیان جيام ىؼزئَ، اغحلاد ةَ ایٍکَ غيم ةَ ایيان ضؼری ٌيی ٌکحَ

. اؿث

: سً جفسیر نرجئً در نَرد ایهان

 ایيان غتارجـث از اغحلاد كهتی و اكؼار زةاٌی .1

 جٍِا اغحلاد و ىػؼفث .2

 جٍِا اكؼار زةاٌی .3

 

 (غیالىیً)قدریً 

قغ اىا اىؼوزه ةَ ىعانفان كغر انِی و ظؼفغاران كغرت  ایً امعالح در اةحغا ةَ ىّافلان كضا و كغر گفحَ ىی

. قّد اٌـان گفحَ ىی

گّیٍغ ظغا كغرت اٌسام  ىفّضَ کـاٌی ُـحٍغ کَ ىی. ةَ ىػٍی واگػار کؼدن اىؼی ةَ دیگؼی اؿث: تفویض

. کارُا را ةَ اٌـان واگػار کؼده و ظّد کٍار کكیغه و كادر ةؼ افػال آٌان ٌیـث

ی كغریَ ُـحٍغ و ىِيحؼیً ؿؼان ایً گؼوه، غیالن دىكلی و ىػتغ زٍِی  ی ٌعـحیً ُيان ىؼزئَ كغریَ

. اٌغ ةّده

اٌغ ایً غلیغه از ىـیضیان گؼفحَ قغه اىا ایً مضیش ٌیـث و آیات كؼآٌی کَ دال ةؼ آزادی اٌـان  ةؼظی گفحَ

. جّاٌغ ىِيحؼیً دنیم ایً اغحلاد ةاقغ اؿث ىی

ی واقعی قدریً ىخسحیو چً ةَد؟ سً اححهال  ىظریً

کؼدٌغ کَ ةَ زتؼ  آٌان جٍِا ىٍکؼ زتؼ ةّدٌغ ٌَ كضا و كغر انِی پؾ جٍِا كضا و كغری را ٌفی ىی .1

 .ةیاٌساىغ

ُغف آٌان ىلاةهَ ةا ظهو ةٍی اىیَ ةّد و ةَ دنیم ٌاجّاٌی زيع ىیان آزادی اٌـان و كغرت انِی، جلغیؼ  .2

 .انِی را اٌکار کؼدٌغ

 .آٌان واكػا ىٍکؼ كضا و كغر انِی ةّدٌغ و زتؼ ٌیؽ از نّازم آن ةّد .3



. ةِحؼیً اصحيال ُيان ىّرد اول اؿث

 (جٍهیً)جتریً

.  ی افػال وی ةَ ظغاوٌغ اؿث زتؼ ةَ ىػٍی ٌفی اظحیار اٌـان و اٌحـاب ُيَ

: دو گروه جتریً

 َاٌـان ُیچ كغرجی ٌغارد و جيام افػال از زاٌب ظغاؿث : ظانن

 َاٌـان دارای كغرت اؿث اىا كغرت در فػم او جأدیؼی ٌغارد : ىحّؿع

دُغ در زىان  انتحَ گؽارقِایی ٌیؽ ُـث کَ ٌكان ىی. ی زتؼ را ىعؼح کؼد ىػاویَ ةّد اونیً کـی کَ غلیغه

. ی ةَ زتؼ در ىیان ىكؼکان ُو وزّد داقحَ اؿث انتحَ غلیغه. پیاىتؼ ٌیؽ ایً غلیغه ةّده اؿث

وی . ی زتؼیَ ةّدٌغ کَ زِو اةً مفّان، رُتؼ آٌان ةّد ای کَ زتؼیَ ظّاٌغه قغٌغ، ىؼزئَ ٌعـحیً فؼكَ

. قاگؼد زػغ اةً درُو ةّده کَ غلایغ ظّد را از یک یِّدی گؼفحَ اؿث

: عقاید جٍهیً

 پؾ اٌکار زةاٌی ظغا کفؼ ٌیـث زیؼا غيم .  ایيان جٍِا ىػؼفث ظغاؿث و کفؼ، زِم ةَ ظغاوٌغ:ارجاء

 .زٌغ ىؤظؼ از ایيان اؿث و غيم ةَ ایيان آؿیتی ٌيی

 اٌـان در جيام افػانف ىستّر اؿث و كغرت و اراده و اظحیار ٌغارد:جبر  

 پؾ مفاجی ىاٌٍغ . جّان ةَ مفات ىكحؼك ةا ىعهّكات جّمیف کؼد  ظغا را ٌيی:نفی صفات الهی

جّان ظانق و كادر ٌاىیغ زیؼا ایً مفات،  ظغا را ىی. غانو، صی و ىّزّد در ىّرد ظغا مضیش ٌیـث

 .ىعحل ةَ اوؿث

 كؼآن صادث اؿث ٌَ كغیو:خلق قرآن  

 غهو ظغاوٌغ ةَ اىّر صادث، صادث اؿث:حدوث علم الهی  

 جّان دیغ، صحی در كیاىث  ظغا را ُؼگؽ ٌيی:نفی رؤیت خدا 

 ةِكث و زٍِو، پؾ از آٌکَ اٌـاٌِا پاداش و غػاب ظّد را دیغٌغ از ةیً :فنای بهشت و جهنم 

 .ظّاُغ رفث

 



صیعً 

ی اؿالىی اؿث کَ در زىان پیاىتؼ وزّد داقحَ و کـاٌی ىاٌٍغ ؿهيان، اةّذر، ىلغاد و غيار  قیػَ اونیً فؼكَ

. اٌغ قغه ةَ ایً ٌام ظّاٌغه ىی

 نراحل و ادوار زىدگی صیعً

ی  ی غهی ظّاٌغه قغٌغ و ٌَ قیػَ ایٍکَ چؼا قیػَ. ایً ٌام جّؿط پیاىتؼ گػاقحَ قغ. در زىان پیاىتؼ .1

ظّاُغ از ىً پیؼوی کٍغ ةایغ  ظّاُغ ةفِياٌغ کَ ُؼ کؾ ىی پیاىتؼ ةَ ایً دنیم اؿث کَ پیاىتؼ ىی

ی ىً، جّ ُـحی یا  اىام قیػَ: قاُغ ىا ایً اؿث کَ پیاىتؼ در ىّاردی فؼىّده. از غهی پیؼوی کٍغ

 .ی پیاىتؼ اؿث ی غهی ُيان قیػَ پؾ قیػَ. قیػحٍا: در زایی دیگؼ فؼىّده

قیػیان غهی اظؼاف آن صضؼت را گفحٍغ و از ةیػث ةا اةّةکؼ ؿؼ . پؾ از وفات پیاىتؼ و زؼیان ؿلیفَ .2

 .ةاز زدٌغ

در ایً زىان، قیػَ ةؼوز ةیكحؼی یافث و در صاکيیث . پؾ از كحم غذيان و ةَ ظالفث رؿیغن غهی .3

 .ؿیاؿی ٌلف ةیكحؼی داقث

ؿعث جؼیً دوره ةؼای قیػیان . ی اىّیان پؾ از قِادت صضؼت غهی و مهش اىام صـً، در دوره .4

 .ةّد کَ ةَ قِادت اىام صـیً اٌساىیغ

اىضعاةات در نیان صیعیان 

پیؼوان ىعحار کَ ٌام امهیف کیـان ةّد ةَ . پؾ از قِادت اىام صـیً كیام ىعحار روی داد .1

. آٌان ىضيغ صٍفیَ را اىام وكث و ىِغی ىّغّد ظّاٌغٌغ. کیـاٌیَ ىػؼوف قغٌغ

. پؾ از قِادت زیغ، پیؼواٌف او را اىام چِارم داٌـحٍغ. اٌكػاب دیگؼ در زىان زیغ رخ داد .2

آٌان ةَ اىاىث . اٌكػاب ىِو دیگؼ پؾ از اىام مادق ةّد کَ اؿياغیهیَ ةَ وزّد آىغٌغ .3

 .اؿياغیم ةَ غٍّان اىام ُفحو ىػحلغ ةّدٌغ

حکَنحٍای صیعی 

. آل ةّیَ از ىِيحؼیً صکّىحِای قیػی ةّدٌغ کَ در دؿحگاه غتاؿی رقغ کؼدٌغ و اؿحلالل غيم داقحٍغ

ىِيحؼیً . صيغاٌیان در كؼن چِارم در ؿّریَ و فاظيییً در كؼٌِای چِارم جا قكو در ىنؼ صکّىث کؼدٌغ

صکّىث قیػی ٌیؽ در غنؼ غیتث جّؿط مفّیان جكکیم گؼدیغ کَ قاه اؿياغیم، ىػُب قیػَ را ىػُب 

. رؿيی ایؼان اغالم ٌيّد



ٌای صیعً  نٍهحریو فرقً

غالت، کیـاٌیَ، زیغیَ، اؿياغیهیَ و اىاىیَ : ُای قیػَ غتارجٍغ از ىِيحؼیً فؼكَ

غالت ةَ ظاظؼ اغحلاد ةَ انُّیث اىام غهی، امال ىـهيان ٌیـحٍغ و کیـاٌیَ ُو کَ ىٍلؼض قغٌغ پؾ ةَ ؿَ 

. ی دیگؼ ظّاُیو پؼداظث فؼكَ

انانیً 

قّد کَ كائم ةَ اىاىث ةالفنم غهی و ؿپؾ صـٍیً و ٌَ فؼزٌغ از ٌـم صـیً  اىاىیَ ةَ کـاٌی گفحَ ىی

. ُـحٍغ کَ آظؼیً آٌِا ىِغی ىّغّد اؿث

جفاوت کالم انانیً ةا دیگر فرق 

کالم اىاىیَ ٌَ ةا غلم گؼیؽی امضاب صغیخ و صٍاةهَ ىیاٌَ دارد و ٌَ ةا غلم گؼایی افؼاظی ىػحؽنَ، 

. ُيچٍاٌکَ ةا زيّد گؼایی اقػؼی ٌیؽ ؿؼ ؿازگاری ٌغارد

اصَل دیو از ىگاه انانیً 

. اىاىیَ پٍر امم جّصیغ، غغل، ٌتّت، اىاىث و ىػاد ةَ غٍّان امّل دیً ىػحلغٌغ

قّد و ایً ةَ دنیم جفـیؼ  ةَ دو گؼوه اىاىیَ و ىػحؽنَ امضاب انحّصیغ و انػغل یا ةَ اظحنار، غغنیَ گفحَ ىی

. کٍغ امم اىاىث ٌیؽ اىاىیَ را از دیگؼان و صحی ىػحؽنَ زغا ىی. ظاص آٌان از ایً دو امم اؿث

نٍهحریو عقاید انانیً 

امم جّصیغ ىیان جيام ىـهياٌان ىكحؼك اؿث اىا دیغگاه اىاىیَ در جّصیغ مفاجی  اگؼ چَ: توحید .1

 .و افػانی ةا ؿایؼیً جفاوجِای ىِيی دارد

داٌٍغ، ىػحؽنَ ىٍکؼ مفات ظغاوٌغ ُـحٍغ یا ةَ  اقاغؼه، مفات را زایغ ةؼ ذات ىی: جّصیغ مفاجی

ایً ٌظؼیات از دیغگاه اىاىیَ ىؼدود اؿث و ةَ ٌظؼ آٌان، مفات . ٌیاةث ذات از مفات ىػحلغٌغ

. ظغاوٌغ، غیً ذات اوؿث

اقاغؼه ةَ اٌضنار فاغهیث در ظغا ىػحلغٌغ، ىػحؽنَ ةَ فاغهیث ىـحلم اٌـان در افػال : جّصیغ افػانی

اٌـان از یک ؿّ در افػال ظّد ىؤدؼ اؿث و از ؿّی دیگؼ كغرت و : گّیغ ظّد ىػحلغٌغ اىا اىاىیَ ىی

 .جأدیؼ اٌـان در ظّل فاغهیث ظغاؿث



ُيان ظّر کَ ُـحی اٌـان، دائيا از ؿّی ظغاوٌغ . اظحیار اٌـان، در ظّل اظحیار ظغاؿث: اختیار .2

 .قّد قّد، كغرت اظحیار و اٌسام افػال ٌیؽ دائيا از ؿّی ظغاوٌغ افاضَ ىی افاضَ ىی

ی اىاىیَ ةؼ ٌفی زتؼ آن اؿث کَ زتؼ اٌـان ةؼ فػم و ؿپؾ ىسازات وی ةَ ظاظؼ آن،  یکی از ادنَ

 .كتیش و ظانياٌَ و ةَ دور از ؿاصث ظغاوٌغ اؿث

اقاغؼه ىػحلغٌغ کَ ظغاوٌغ ُؼ کاری کَ اٌسام دُغ غیً غغل اؿث زیؼا او ىانک جيام ُـحی : عدل .3

 .زٌغ ةؼظی افػال، ذاجا كتیش اؿث و از ظغاوٌغ ؿؼ ٌيی: گّیٍغ اؿث اىا اىاىیَ ىی

 : از ٌظؼ اىاىیَ، صـً و كتش دارای دو غٍنؼ اؿاؿی اؿث  :حسن و قبح عقلی .4

  (صـً و كتش ذاجی در ىلاةم انِی)ظّةی و ةغی یکی از ویژگیِای ذاجی اغيال اؿث 

  (صـً و كتش غلهی در ىلاةم قؼغی)غلم اٌـان، كادر ةَ درك ظّةی و ةغی اغيال اؿث 

دُغ و ٌیازىٍغ قؼیػث  گّیٍغ اٌـان اگؼچَ صـً و كتش ةؼظی اغيال را جكعیل ٌيی اىاىیَ ىی

ایً در صانی . دُغ اؿث اىا در ةؼظی ىّارد کَ صـً و كتش در ذات غيم اؿث آن را جكعیل ىی

افػال دارای ظّةی و ةغی ٌیـحٍغ و اگؼ ُو ةاقٍغ، اٌـان كادر ةَ : گّیٍغ اؿث کَ اقاغؼه ىی

. جكعیل آن ٌیـث

ةَ اغحلاد اقاغؼه، ظغا ُؼ کاری را اٌسام دُغ، ُيان غغل و ظّب اؿث ٌَ ایٍکَ ظغاوٌغ کاری را 

. داٌغ دُغ کَ غلم، آن را ظّب و غغل ىی اٌسام ىی

 .اىاىیَ ىٍکؼ رؤیث ظغاوٌغ ُـحٍغ، چَ در دٌیا و چَ در آظؼت: رؤیت خدا .5

قّد و ٌنب اىام،  از ٌگاه اىاىیَ، اىاىث از امّل دیً اؿث زیؼا اىام از ؿّی ظغاوٌغ ٌنب ىی: امامت .6

ایً در صانی اؿث کَ ؿایؼیً، اىاىث را فؼع دیٍی و . ُيچّن ارؿال پیاىتؼان، از وظایف انِی اؿث

 .داٌٍغ ی ىؼدم ىی اٌحعاب اىام را ةؼ غِغه

 

نحکلهان انانیً 

 ًىحکهيان ٌعـحی 

ی وی در ىٍاظؼات،  ُكام اةً صکو از قاگؼدان اىام مادق و اىام کاظو کَ ةَ ظاظؼ غهتَ .1

 .ىّرد اجِاىاجی ٌظیؼ اغحلاد ةَ جكتیَ و جسـیو كؼار گؼفث

 ُكام اةً ؿانو از قاگؼدان اىام مادق و اىام کاظو .2

 ىّىً ظاق .3



 كیؾ انيامؼ .4

 زرارة اةً اغیً .5

 :ایٍِا در كؼن دوم ةّدٌغ و در كؼن ؿّم

فضم اةً قاذان از قاگؼدان اىام رضا، اىام زّاد، اىام ُادی و اىام غـکؼی اؿث و کحاب  .6

 .االیضاح از اوؿث

 ىحکهيان غنؼ غیتث 

 .ظاٌغان ٌّةعحی کَ ىحکهيان زیادی از ىیان آٌان ةؼظاؿحٍغ و ةـیار غلم گؼا ةّدٌغ .1

 اةّ ؿِم ٌّةعحی 

 صـً اةً ىّؿی ٌّةعحی 

 اةؼاُیو اةً ٌّةعث 

 اةً كتَ .2

 (کٍغ ةیكحؼ از ٌلم اؿحفاده ىی)قیط مغوق  .3

 (صغ وؿط ىیان ٌّةعحیان در غلم گؼایی و قیط مغوق در ٌلم گؼایی اؿث )قیط ىفیغ  .4

 (ةیكحؼ ةَ غلم گؼاییغ)ؿیغ ىؼجضی  .5

 (روش غلالٌی ؿیغ ىؼجضی را جکيیم کؼد)قیط ظّؿی  .6

 (ةَ کالم قیػَ، رٌگ و ةّی فهـفی داد)ظّازَ ٌنیؼ  .7

 غالىَ صهی .8

: جَان چيیو ةیان ىهَد ادوار کالم صیعً را نی

 ی اول، ةیكحؼ ةؼ ٌنّص دیٍی جکیَ داقث و غلم در ظغىث ٌلم ةّد در دوره .1

 ُای غلالٌی ةیكحؼ رقغ کؼد ةا آغاز غنؼ غیتث و ظِّر ىحکهيان ٌّةعحی، ىایَ .2

ی ىكاء در ُو آىیعث و غلم گؼایی ةؼ کالم قیػَ ؿایَ  ةا ظِّر ظّازَ ٌنیؼ، کالم ةا فهـفَ .3

 .اٌغاظث گؼچَ ؿایؼ گؼایكِا ُو از ةیً ٌؼفث

 

 


