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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 مهفتوشماره هفتاد، بیستمسال 

  9318 بهار

 

عبدالجلیل قزويني در مواجهه با موانع وحدت و  یریتفس یها بررسي ديدگاه

  در دوران سلجوقي ييگرا هم

 

 1/2/3131 :ییدتأ یختار       42/31/3131 :یافتدر یختار

 1 یطلعت ده پهلوان 

 2 اصغر منتظرالقائم

 3 یرمرادیانپ یمصطف
یختالفان  (ق552-924)ساجوقران ر یيانی يانا زمان اانرا   هم

ی متفکانانخا یزهنیمذهب مان مسجمننن  ش ينفا. ر یيادر  ی  تنش

گایيدیفکننناه اانیانریشتدان  هنیکالم تفنرههني مؤثنانیییزمان گنم

لاعبا یجوجهانیملاجنننهانریشاتن  گنیيننه کنشهنیهمکنر آ انین يشه

ق(يک یزعنجمن شاع یس.کهر یيدر  هاهمقضاق 606  یزی)ر نيری 

گنیي مذهب پنریخ. هم

ش صاف تنجاجا اانآ یی اان  مقنجهپاش  انیسنسمنناعکتناخننه

هانیگنیيننهعب یجوجالری ين  یزی یاکان ر ينفتاهیس.کهاانش کنشهم

تنيدیر یمن ی ر یيادزماناه تبااادیيدپژ هشنشن رهن هآ یس.کهمهم

 گقهانیآزیرعجما  نقا ان  هانیان  هنیمشتنکرين  منانرنی  گفا.

                                              

 .(pahlavant65@gmail.com)اسالم دانشگاه اصفهان  یختار یدکترا یدانشجو. 1
 .(montazer5337@yahoo.com) دانشگاه اصفهان یخاستاد گروه تار. 2
 .(mostafapirmoradian@yahoo.com) دانشگاه اصفهان یخگروه تار یاردانش. 3
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هان یتهنمان گاقي ااهشابههابنيه پنسا هني مننن منائه یفنیط گن ه

 کالم  فقه عجاهشاعان اقر 
 

 یوگو مذاهب، گفت یيگرا هم ی،عبدالجلیل قزویني، عصر سلجوقیان، ر :کلیدواژگان

 .يعلم

 مقدمه. 1

 اسدممي  تمددن  گسترش بر زیادی تأثیر که است موضوعاتي از مذهبي گرایي اندیشه هم

هسدتند    عقاید مشترکي و آرا دارای اعتقادی مسائل از بسیاری در مسلمانان است. داشدته

 تمددن  پیشدرفت  وحددت و  زمینة و برد مي بین از را تعصبات و اختمفات آنها به توجه که

 اختمفدات  زدودن و رفد   معنای در اصطمح به 3گرایي هملغت  سازد. مي فراهم را  اسممي

  .ستسنت ا و قرآن براساسِ پیروی از اسممي مذاهب پیروان بین همکاری ایجاد و مذهبي

 عندوان   بده  آن های تداریيي از  در پژوهش و است جدید دوره ابداعات از اصطمح این

ي یکدي از  ند یقزو عبددالجلیل  4شدود.  مي استفاده تاریيي بررسي گذشته نو برای مفهومي

های  و اندیشه اهل سنت و عهیش بزرگان دگاهید با که ی بودفرد گرای شیعي، عالمان عقل

 يک، ی شهیاند و فکر او در حوزه .داشت کامل شنایيآمردم،  نیب در ميتلف مذاهب و فِرَق

  1.بود اسممي رانیا انهیم قرون در خصوص به عهیش بزرگ نظریه پردازان از

 -سیاسدي  مجاورت با مراکز دلیل به  ری خصوص در به شیعیان  با علم به وضعیت وی

 ای فرقه منازعات تلخ از حوادث سیاسي و کسب تجربه پشتوانه تضعیفسنت،   اهل مذهبي

                                              
 .303، صالقاف باب ،لسان العربابن منظور، . 1

 .23ش ، 1330، بیتـقر     شگامانیپ، «قرن ششم یبیشهر آشوب عالم تقر  ابن» ،ییشفا. 2

 مطرح اگرایانه و تقریب مذاهب روحدت  یها شهیاند که ستین یکس تنها ،ی رازینیقزو . عبدالجلیل3

. متفکران بزرگی چون خواجه نصیرالدین طوسی، شیخ طوسی و عالمه حلی در تکاپوی وحدت امت کند یم

 (. مجموعه مقاالت گنگره بزرگداشت عبدالجلیل القزوینیاسالمی بودند)ر.ک: جمعی از نویسندگان، 
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بدا تعددیل   گرایانده در مباحدا اعتقدادی و     بدا تفسدیر هدم    مکتب شدیعه  که حفظ دریافت

 های تفسیری ممکن است. دیدگاه

  پژوهش نهیشیپ. 2

بدرای  معصدومان  تریسد در قدرآن و   کده  است يموضوع ،ياسمم گرایي و وحدت هم

 و مقداتت ایدن موضدو ،    یراستا در .خورد مي چشم به اختمفات امت اسمميممانعت از 

شدیخ عبددالجلیل قزویندي و    مقالده  نوشته شده است. به عنوان نمونده،   فراواني های باکت

هدای   نوشته دکتر رسول جعفریان است. وی در این مقاله بده کدنش   اندیشه تفاهم مذهبي

 ،هدای الدمت، مانندد تشدبیه     ندامطلوب اندیشده   عبدالجلیل در برابر فرق اهل تسنن و آثار

تجسیم و جبرّیه در میان شیعیان و زدودن هرگونه تعلیدل و تللیدل در مسدائل اعتقدادی     

و وحدت  اهتمام به مسئلههای عالمانه عبدالجلیل قزویني در  چنین به تمش پردازد. هم مي

  .کند پرهیز از هرگونه افتراق مذهبي اشاره مي

یدا   اهلل شفایي امان تةنوش عالم تقریبي قرن ششم ،ابن شهرآشوبچون  دیگر هممقاتت 

اصغر احمدی، رویکرد تقریبدي   نوشته علي های تقریب در اندیشة شیخ طوسي گذری بر زمینه

عبدالجلیل قزویني مجموعه مقاتت بزرگداشت چنین،  هم 3.دکنن مي  شیعي بررسي فکرانمت

 4گرایي امدت اسدمم پرداختده نشدده اسدت.      به موضو  همکه در هیچ یک از این مقاتت 

ارزش جلدوه   يب با  یمطالعات الرب در خصوص اسمم تشاتان کلبرگ در مقاله چنین،  هم

 2.دارد دیکأمسالمت جو ت امربه عنوان  اهبمذ 1بیبر تقر مسلمان یدادن اختمفات اعتقاد

                                              

 .39-58، ص 23ش ، 1330، بیتـقر     گامانشیپ، «قرن ششم یبیشهر آشوب عالم تقر  ابن» ،ییشفا. 1
 .(1ی)نیقزو لیمقاالت بزرگداشت عبدالجل. جمعی از نویسندگان، 2
کردن است و در اصطالح به معنای زدودن و رفع  تقریب از ریشه قَرَّبَ از نظر لغوی به معنای نزدیک. 3

پیروی از قرآن و سنت است  و ایجاد همکاری بین رهبران و پیروان فرق اسالمی و یاختالفات اعتقاد
 (.303، باب القاف، صلسان العربر.ک: ابن منظور، )
 .00، ش هفت آسمان، «عیمطالعات غرب در خصوص اسالم تش» ، اتان کلبرگ. 4
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 یراسدتا  در يند یقزو لیعبددالجل هدای   تدمش  ،پدژوهش  نیا ملور که این به توجه با

بدا اندیشده   و مقاتت مرتبط  یریمتون تفسمقاله حاضر،  است، مذاهب بیتقر و گرایي هم

  .دینما مي يبررس ينیقزو لیعبدالجل دگاهیگرایي امت، موان  و اختمفات را از د هم ،بیتقر

 شرح حال . 3

 ي و اجتماعي عصر قزوينياسیس. شرايط 3-1

هددای  اختمفددات طبقدده حدداکم و خاندددان  (ق 111 -553)در زمددان عبدددالجلیل قزوینددي

 کردسدتان،  و عدراق  انیسدلجوق  عنوانهایي با  گر سلجوقي شدت گرفت و سلسله حکومت

و قدرت سیاسي در تبادل و رفت و  داشتند دست در را قدرت کرمان و شام روم، انیسلجوق

 تفرقه که بود شده دایپ اتابکان عنوان با یگرید قدرت ،این بر افزون آمد میان امیران بود.

 همددان،  و جدان یآذربا اتابکدان  سلسدله  شدن دایپ سبب ر،یاخ قدرت نیا. کرد مي شتریب را

  3.شد اکبر لرستان اتابکانو  رازیش شبانکاره اتابکان فارس، اتابکان

 قاعدده  نید ا يکلّد  حکم از یر و بود حاکم تزلزل و ياسیسهای  آشوبدر این دوران، 

. وی از علمدای  سدت یز هدای فکدری مدي    در میان این جریان ری درقزویني  .نبود امستثن

مجددالو و  درکدده  4مشددهور امامیدده و بددا نفددوذ ری در اواخددر قددرن پددنجم هجددری بددود 

 و انید ادحضدور مدردم از    1.افتندد ی مي حضور ميتلف فِرَق از یادیز افراد هایش سينراني

 غدات یتبلاختمفدات و   کده ي دوران در عبدالجلیل های يسينراني در مذاهب ميتلف اسمم

 ی،سدينور  قدرت یایگو 2کرد، در ری، نیشابور، اصفهان و بغداد بیداد مي يمذهب گسترده

 .است جامعه در علمي وی گاهیجا و کمم نفوذ

                                              

 .89 ،30 ص، 3 ش ،خیتار سخن، «سیّد مرتضی»ی، تراب شاه ینیحس. 1
 یراز یحمص نیالد دیسد ،(9 ق) یراز نیالد یصف ،(9 ق) یراز ابوالفتوح چونبزرگ،  یعالمان. وی بر 2
ه است بود رگذاریتأث (ق 099 - 939 د.) یراز نیالد قطبو  (ق 858 -804) یراز نیالد منتجب ،(9ق )

 (.33 ، صیر آستانه خیتار)ر.ک: هدایتی، 
 .200ص ، البیان فی تفسیر القرآن مجمع، طبرسی؛ 19 ص ،10 ج ،عهیالش انیأع. عاملی، 3
 .290-299؛  235-239 ، صاالقالیم ةالتقاسیم فی معرف احسن، مقدسی .4
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 الروافض، فضائح بعض النقص يف النواصب مثالبال بعضهای  آثار وی کتاب برخي از

 و ریالتذک مفتاح جلد، هفت در الجوابات و السؤاتت ،نیالمؤمن ریأم ةإمام يف نیالبراه

 3 .است رس وی کتاب النقض و در دست مهم ثرا تنها اکنونکه  است شهیعا هیتنز

 و علدل  از يبيشد  شدناخت  واقد   در قزویندي  لیعبددالجل  دوران شناختبا این وجود،  

 دوران ،ق( 151مغوتن )است که با یورش  مغوتن دست به خمفت عباسي سقوط عوامل

 ،انیعبّاسد  خمفدت  دوره، نید ا در. را فراگرفدت  اسمم جهانو اختمفات مذهبي  يآشفتگ

  4.داد دست از را خود قدرت

 و مدرز  نید ا يآبادان و تمدّن ینابود و رانیا به مغوتن ورشی از شیپ ،سال پنجاهوی 

هدای   گدزارش امدا   دارد، وجدود  مهمي مناب  روزگار، آن شناخت یبرا ه است.ستیز مي بوم

 هاگزارش نیا در یو رایز است؛ اعتمادتر قابل و تر قیدق ،این دوران از قزویني لیعبدالجل

  1.گرفت را آنها سراغ توان مي کمتر ،آثار گرید در که پردازد مي حقایقي به

 گرايي اسالمي در تحکیم وحدت و همهای کالمي  . طرح انديشه3-2

 هجدوم ، چدون  اسدمم  جهدان  الدرب  و شرق از فراوانيهای  حمله ،سلجوقیان دوره در

 و ثبدات  شدرق،  از ترکدان  ياپید پ حممت و الرب از )قرن پنجم تا هفتم هجری( انیبیصل

 نید ا ران،ید ا یشدهرها  يمدذهب هدای   یبندد  جبهه 2.بود ربوده ياسمم جامعه از را آرامش

 کدرده  لیتبدد  ياجتمداع  و ياسیس ،يفرهنگ ،يمذهب دیشد کشاکش صلنه به را سرزمین

  1.نبود ریتأث يب تیوضع نیا در ه.ق(114-153) انیالزنو يمذهب خشونت استیس که 5بود

                                              

 .281 ،102 ص ،بحار األنوارمجلسی، . 1
 .129 ص ،باستان یرکریمان، . 2
 .125، ص النقض. قزوینی رازی، 3
مهم هستند. ابن اثیر، گزارش های تفصیلی از  التاریخ الباهرو  الکامل فی التاریخ. در این باره دو کتاب 4

ها  های صلیبیان با مسلمانان آورده است که خود از نزدیک شاهد حوادث و اتفاقات مهم این جنگ درگیری
 (.10، ج1400، الکاملبوده است)ر.ک: اابن اثیر، 

 .12، جالکامل؛ ابن اثیر، 205-209 ص ،النقض ،. قزوینی8
 همدان، اصفهان، ن،یقزو بود و انیعیش اریاخت در نیورام و سبزوار شابور،ین ،یسار کرج، کاشان، قم،. 9

 (.1303 ، 800 ،435-439 ،النقض ،)قزوینیداشت قرار سنت اهل اریاخت در خوزستان و گانیگلپا
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 مجدالو  و مراکدز . داشدت  یاریبسد  روندق  قزویني، دوران در يکمم – ينید مجالو

 اندیشدمندان  بین مناسب ارتباط زمینه بود و باز سني و شیعه عالمان به روی شیعي علمي

شدود. بدا    نزا  و خشونت گزین جای اندیشه و افکار تبادل کرد تا مي فراهم را سني و شیعه

 کرد.  مي کارشکني مسیر این تعصب دیني در و سیاسي االراض این حال،

از مشهورترین اساتید زمان خود بدود   ه.ق(573-211)اهلل راوندی الدین فضل ضیاء  سید

سنت ابوسدعد عبددالکریم سدمعاني مدروزی      مانند دانشمند مشهورِ اهل ،هایي که شيصیت

یي هدا  گزارش در امر نیا 3در ملضر او کسب علم نمود. اتنسابصاحب ه.ق( 511-514)

هدم عصدر وی مشداهده     شدوران یاند گدر ید حدال  شدرح  هم والجلیل آورده است  عبد که

  4.شود مي

 گدر ید و یر در عهیشد  مددارس  روندق  گزارش یبرا که يمبلث در ينیقزوعبدالجلیل 

هدای   يکرس وجود را مدارس نیا رونق لیدت از يکی دهد، ارائه مي نینش عهیش یشهرها

منتجب الددین   الفهرستمطالعه شرح حال علمای ری در  1.داند مي مدارس نیا در مناظره

میدان اسداتید، بده     حضور علمای بغدداد در  اهمیت دهد که  نشان مي ه.ق(513-512)رازی

 2.دوره، استمرار مکتب بغداد دانستاین توان مدرسه ری را در  که مياست حدی بوده 

                                              
 .135 ، صالنقض ،رازی ؛ قزوینی138 ، صالفهرست منتجب الدین،. 1

ای در  مجلس مناظره درکرد  یم یزندگ دوراناین  در که( ق909 - 844) یراز نیالد فخر نمونه، یبرا. 2

 (.1398 ،1 ش ،معارف ،«یراز فخر یزندگ»ی، عراق یطاهر) نشست بحث به بخارا یعلما با بخارا

 از تن 55 ، بیش ازکم دستمکان رشد عالمان و متفکران بزرگ اسالمی بوده است که  . ری همواره3

 دهینام یراز سبب، نیبد و اند ستهیز یر درها  سال که اند شده شناخته یراز نام با یاماممتفکران  و محدّثان

 یعطارد) هیمُسکو ابن و یراز قِبّه ابن ،(ق 323) ینیکل االسالم ثقه چون متفکرانی و عالمان .اند شده

؛ ابن اثیر، 803 ،828 ،818ص ،2 ج ؛399 ،400 ،453، 3 ، جعبدالعظیم حسنی حیاتة و المسندة ،یقوچان

 (.34، صالنقض؛ قزوینی رازی، 85ص ،1ج،  ،الکامل فی التاریخ

 .390، 283، ص 1، جمعانى األخبارشیخ الصدوق، . 4
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 سدود  بده  يمذهب اختمفات از داد را فرصت نیا ان،یزورگو و طلبان قدرت به امر نیا 

تعصب علمای اهل شدت . کنند نیتضم را خود یبقا ها،اختمف هیسا در و رندیگ بهره خود

و اصرار در عادل دانستن آنان بدون استثنا، این مشکل را برای  سنت درباره خلفا و صلابه

گونه، اعتراض و انتقادی را نسبت به آندان نداشدته باشدند.     شیعه پیش آورد که جرئت هیچ

شدد و   يمذهب شیگرا مفهوم با عادل حاکم مفهوم شدن یمساو ده،یپد نیا يعیطب جهینت

 بده تددوین   شدده،  ادید هدای   قدرت سایه در يفقه و يکممهای  شیگرا و مذاهب عالمان

 .پرداختند مي گریدهای  انیجرآثاری علیه 

 کده  بود شهرها نیا از يکی یر 3.داشت یشتریب رونق ،شهرها ازای  پاره ده دریپد نیا

هدای   شیگدرا  نیبد  کممدي  و یفکدر  یریدرگ مللی، هجر ششم قرن تا چهارم قرن از

سدمت    به را برخي از علمای شیعي، مانند عبدالجلیل قزویني، مردم 4.بود گوناگونمذهبي 

مذهبي ایجداد   خشونت کاهش یبرا اهرمي تا نددادمي  سوق مذهبي -عقیدتي مشترکات

  1.شود

                                              
 ،ها هیدیز نیب در منی منطقه در یسینو هیردّ و مناظرات از ییها نمونه به یامقاله در یقم یانصار حسن. 1

  .39 ش ،نید ماه کتاب ،«معتزله و حنابله چالش و هیدیز»ی، قم یانصارکند )حسن  می یخواندن ییها اشاره

 یقومرا  آن مردمان و دارد ساله هزار نیچند قدمت که است رانیا یتمدّن مراکز نیتر کهن از یکی ،یر.  2

 و توسعه یافت پس آن از و افتاد مسلمانان دست به یهجر 22 سال در شهر نیا. اند کرده فیتوص تمدن با

 های سرزمین نیآبادتر و نیتر بزرگ از یکی ،(ق 919) مغول حمله از شیپ که افتی گسترش جانه آب تا

 ص ،طالب یمهاجران آل ابابن طباطبا، ) اند کرده گزارش نفر ونیلیم دو حدود را آن تیجمع ی بود کهاسالم

 (.329، ص 2ج ،عیّتش خیتارمقدّم،  انینیحس، 231

3. Kafesoglu, Ibrahim ،A History of Seljuks: Ibrahim Kafesoglus Interpretation 

and the Resulting Controversy, tra, Gary leiser, Carbondale: Southern in 

University Press ،1988: pp: 92-94 

Koblberg, Etan ،Be Life and Law in Imami Shiism, Grent: Britain 

Variorum،-1991T pp 21-18 
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 گرايي از ديدگاه عبدالجلیل قزويني انديشه وحدت و همعملي های  وشر .4

  ازید ن احسداس  يعد یطب طدور  به ان،یعیش و سنت اهل انمی زیآم خشونت روابط به توجه با

  انیسدلجوق  اسداس،  ناید  بدر . مسلمان به وجود آمده بود متفکرانمیان   در تياصم رف  به

  روندد  نید ا اسدتمرار  از ،یدار حکومدت  اسدت یس یاقتضدا  بده  يمدذهب  اتتعصدب  با وجود

را نشدان   مدذهبي  گرایدي  هم ينوع جادیا به آنان لیتماي، يیتار یشواهد .بودند ناخشنود

 دهد. مي

در اجدرای ایدن امدر     و سایر اندیشمندان چون عبدالجلیل قزویني متفکراني هم حضور

کردندد کده    هایي بدرای تقریدب مدذاهب اسدتفاده مدي      . آنان از روشاست بوده مؤثر اریبس

گرایي مدذهبي بده دو دسدته     های عملي هم های عملي اشاره کرد. روش روشتوان به  مي

 گرایي. های سیاسي هم گرایي و طرح های علمي هم تقسیم مي گردد: طرح کلي

آیدد.   میدان مدي   در واق  در هر دو روش از مسیر تلقق وحدت امت اسممي سين به 

گرایي بر ملور امور مشترک مذاهب اسممي با صرف نظر کدردن از کدل    طرح علمي هم

لله بدین آنهدا و ميیّدر بدودن     مسائل و اختمفات دیني، ادالام مذاهب در یکددیگر، مصدا  

 مسلمانان در انتياب هرکدام از آنها تکیه دارد. 

گرایي در جامعه اسممي در حقیقت راه تقریب مذاهب و مربدوط بده    روش سیاسي هم

یابي بده   وحدت امت اسممي است. البته هدف اصلي از طرح تقریب مذاهب اسممي دست

 اسمم است. اجتماعي در میان امت  -یک نو  وحدت سیاسي

 الزامدات  بده  باتوجه اسمم يبالندگ و يفرهنگ زشیخ گرایي، هم ندیشها طرحبنابراین، 

ه ب رو عامه اقشار نیب در يسن و عهیش نیباختمفات  که دوران عبدالجلیل قزویني اسحسّ

 ارائه رایز؛ بود نيواهد شیب يآرمان دهیا کی ح،یصل یراهکارها ارائه بدون ،است گسترش

  3.ها است چالش از دور به وحدت یبرا یا مقدمهتنها  راهکارها

                                              
 .290-299؛ 235- 239ص، احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم، دسیمق. 1
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 گرايي های علمي هم . طرح روش4-1

 . تکیه بر اصول و مشترکات مذاهب 4-1-1

 اهدل  ریفراگ مذاهب از آنان يبانیپشت و تیحما و انیسلجوق نفوذ تلت گسترده قلمرو

 يرسدان  اطم  سازمان ویتأس ان،یلیاسماع چونمذهبي های  تیاقل با دیشد مبارزه سنت،

 بدا  مجاورت دلیل به  ریعالمان  3.بوده است کشور امور میمستق داشتن نظر ریز یبرا دیبر

  ای فرقده  منازعدات  تلخِ حوادث از تجربه با کسب آنان، مذهبي سیاسي مراکز و تسنن اهل 

 منازعدات با تقریدب و اجتنداب از    شیعه کیان که حفظ دریافتند سیاسي پشتوانة تضعیف و

 .است یسرم

هدای   گیری کردند و خود را از کدانون  سنت کناره آنان از منازعات درونيِ اهل بنابراین، 

تسنن، گزارشي از حضور  که در منازعات بین اهل داشتند. چنان تنش و درگیری دور نگه مي

چندین، متکلمدان شدیعي کوشدیدند از درگیدری بدا        خورد. هم متکلمان شیعي به چشم نمي

تدا   4طرف مشترکات عقیددتي و مدذهبي سدوق دهندد     سنت اجتناب کنند و آنان را به  اهل

 1اهرمي برای تقریب و کاهش خشونت شود. 

                                              
 .20-22ص  ،و جهان اسالم رانیا، یحائر. 1

 و روایات ،آیات در را مشترکات این دیکوش شیعی مفسّر و فقیه متکلم،( ق 490-358) طوسی شیخ. 2

 و مذاهب تعدد علت به که نظیری بی  علمیِ فضایِ گرفتن درنظر با وی. ابدیب معقول و منقول های حوزه

 این در یو. بود مقارن فقه ایجاد که زد ای تازه اقدام به دست بود، شده ایجاد بغداد در ها گروه اختالف

 را سنت اهل فقهی مذاهب عمدة آرای شیعه، فقهی مباحث ضمنِ آن در و نوشت را لخالفا کتاب ،زمینه

 استحسان و قیاس اصل دو طرح ،مثال عنوان به. کردن پوشی چشم هم آنها سخنان بیان از حتی و نمود مطرح

 در و ندهست  سنت اهل غالب فقهیِ اصل دو آنها زیرا ؛دارد شیخ تقریبیِ بلندِ اندیشه از حکایت ،الخالف در

 از اسالمی دیگرِ مذاهب فقهای برابر در جدل منطقیِ روشِ اتخاذ برای تنها شیخ و ندارند کاربردی شیعه فقه

 (.413 ،یطوس خیهزاره ش، «یطوس خیش یمقام فقه» صدر،)است  کرده استفاده اصل دو این

3. Kafesoglu, 1988: 92 ; Kolberg, 1991: 18. 
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و بدا  بیت توحید، دوستي اهل چون مشترکي، هم اصول قزویني براساس عبدالجلیل

)د. قدرن پدنجم    های برجستة شیعه، مانند خواجده ابدوتراب دوریسدتي    تمسّک به شيصیت

عبددالجلیل قزویندي بدر     4.بدود   اسممي مذاهب دیگر با مشترک جبهه ایجاد پي در 3ه.ق(

  دوسدتي  و دید توح ،عددل  مشدترک  اصدول بنیداد   بدر  اعتدال و وحدت امت رشیپذ اساس

 نویسد:  مي النقضهای مستمری در این راستا انجام داد. او در کتاب  تمشتیب اهل
منکر نباشدد   بندنوند   س سدت    بحمداللّه هيچ مسلمان، منقبت آل رسول را 

  3.باشده رندارس، مگر کسي که مجبّ

قزویندي   2است.آمیز مذاهب اسممي  زیستي مسالمت تکثرگرایي به نوعي به معنای هم

به اصل نجات پیروان مذاهب ميتلف اسممي در قیامت به شرط اعتقاد بده اصدول کلدي    

و  5اسدت تشبیه و تعطیل اعتقاد داشدته   ،و پرهیز از جبراهل بیتدوستي  ،توحید ،عدل

  نویسد: . به عنوان نمونه ميدرک برای گسترش مفهوم شیعه تمش مي
بوحنيفه کوفي رضي اللّه عنه ... فضالي اصحاب ا  را معلوم اسدت کده   اامام 

از بزرگدان اابعدان    اهلل آل رسولاز ا  را منصور کنت به سبب س ستي   پير ي 

مالد....     بدن  عبداللّه   اند  بن ه است؛ چون جابر است   چند صحابي را سيد

د   موحد   عدلي نکن جعفر صاسق امام    باقر محمدامام همه ر ايت از 

 6رحمت   جوار خداي باشد. سرا کرسه است...   مذهب بوسه   به آل مصطفي اولّ

                                              
 .38، ص1، جمجالس المؤمنینشتری، . شو1

 .98-94، ص النقضقزوینی رازی، . 2

 .293 ص، همان. 3

 .94-93 ص، همان. 4

 .94-98 ص، همان. 8

 .93ص، همان. 9
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کوشید بدین پیدروان مدذاهب حنفیده و شدافعیه بدا اعتقدادات شدیعه          قزویني بسیار مي

 یدان م مشدترک  روایات بزرگي از مجموعه چنین با ارائه اثناعشری، نزدیکي ایجاد کند. هم

را برگرفته  اختمفات نماید. وی برقرار گرایي دیني هم برای را مناسبي شیعه و سني، زمینه

  3دانست. مي روایات تأویل از

 که دهد مي نشان ييیتار شواهد گرید کنار در النقض دری راز لیعبدالجلهای  گزارش

 حکومدت  نيسدت  دوره بدرخمف  ،با عملکرد تقریبي و امت گرایانده خدود   عهیشمتفکران 

 يعلمد  ،ياسیس ميتلفهای  عرصه در و ندبود برخوردار يخوب اقتدار و عزت از ان،یسلجوق

 ند.کرد مي تیفعال یجد طور بهي غیتبل و

 از او نداراحتي  کندار  در 4،الدروافض  فضدائح  بعدض  نویسدنده سدينان   به عنوان نمونه،

 ،ه.ق(151-314ي)عباسد  وه.ق( 314-23) یامو خمفت اقتدار دوره بر تأسف و سلجوقیان

کند، این تساهل و تسامح را بیان نماید و برای  او تمش مي 1.است امر نیا بر یيها نشانه

را و شهادت فرزندشان ملسن نمونه، حادثه حمله خلیفه دوم به خانه حضرت زهرا

اعدرف  »دارد؛ زیرا  خود را از هرگونه خشونت مذهبي بر حذر مي دشمن وی2کند. ميتوجیه 

  5.«اللق تعرف اهله و جواب جنگ نباشد

                                              

 .31، صهمان. 1
 فضائح بعض نویسنده .«نباشد مصنف نام مجموعه پشت بر: »سدینو یمقزوینی  لیعبدالجل خیش. 2

 مشاط ابوالفضل که آن توجه جالب. است مشاط یبن خاندان از یراز یخیتوار نیالد شهاب ،الروافض
 (.9-8ص، همان)است خاندان نیا از یمرتض دیس اءیاالنب یةتنز برابر در اءیاالنب زلة نویسنده

 .291، 93- 31، 105 ص ،همان. 3
یمکن که خود نداند که فاطمه در پس در ایستاده است اگر چنین باشد، آن را قتل خطا گویند و اگر  .... 4

هم عمداً باشد که او معصوم نیست. حاکم خداوند است درآن نه ما. و در این فصل بیش از این نتوان گفت. 
گویند: عمر و  که شیعیان می الؤهمچنین در پاسخ به این سواهلل اعلم باعمال عباده و بضمائرهم و بسرائرهم 

نویسد که آنان طاقت نداشتند که  کردند، می منع می عثمان حضرت فاطمه را از گریه بر رسول خدا
 (.233-235، ص همان)زاری کند و بر خود خواری کند جگرگوشه حضرت زهرا

 .140 ، صهمان. 8
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 حکومدت  آالداز  و انید الزنو عصدر  در ژهیو به ن،یشیپهای  دوره در انیعیش بد تیوضع

 قید عم شدکاف  يندوع  جداد یا و يقدوم هدای   نزا  و اختمفات دیتشد کنار در 3ان،یسلجوق

 باای  اندازه تا و خواند  مي فرا عهیش ياعتدال انیجر تیتقو به را عهیش انیگرا عقل ،ياجتماع

شورایي از  قالب در گذشته، به ریفراگ انتساب به يمذهبهای  گروه دیشد ازین احساس موج

 . بود ساخته همراه سنت اهلبزرگان 

 انید جر افدول  يپد  در و ييیتدار  ميتلدف  مراحل از گذار از پو دوره، نیا در انیعیش

 کی از آنان .بودند ميالفان برابر در یرومندترین و گسترده جبهه لیتشک دنبال به ،اعتزال

 تدمش  گدر، ید یسدو  از و بودندد  ياسدمم  معتددل  فرق عموم با گرایي هم شهیاند در سو

 .خاتمه دهند سنت اهل و شیخومیان   در يافراطهای  شیگرابه  کردند  مي

  مانند عه،یش مانمتقدّ آثار در شیب و کم که المت و هیحشو چون هم ينیعناو بنابراین،  

 خیشد  و 1رسدائل  مجموعده  در يمرتضد  دیسد  ،4ةیاالمام عتقاداتات حیتصل در دیمف خیش

 قدرار  نقض کتاب نویسنده ژهیو توجه مورد ،رفت مي کار به 2هیالفق لضریت من در صدوق

 . است گرفته

 اسدت،  مشترک ياسمم فرق از یاریبسمیان   که اسمم يمبان و اصول به توجه با یو

 برابدر  در یمندد قددرت  جبهده  ه،یدیز و انیشافع ان،یحنف ان،یمعتزل کنار در کند مي تمش

 1.آورد دیپد هیحشو و رهمجبّ عنوان تلت 5انیحنبل و انیاشعر

                                              

 .03-05 ،44 ،42 ،41 ،34 ، صهمان. 1
 .133 ،114، 59،113 ،51ص ،االمامیةتصحیح اعتقادات  د،یمف. 2
 .180، 1، جمجموعه رسائل ی،مرتض. سید 3
 .383،ص  1ج، من الیحضر الفقیه الشیخ الصدوق(،)ابن بابویه القمّى. 4
 یبرخ یافراط یگر یعثمان لیتعد در یستودن ییها تالش ،تیب اهل محبت خصوص در حنبل بن احمد. 8

 نمود الصحابة فضائل و مسند مجمع دو در تیب اهل فراوان لیفضا در کهاست  داده نشان خود از سنت اهل
نقش احمد بن حنبل » ان،یجعفر: ک.ر ،سنت اهل لیتعد در حنبل ابن ریتأث درباره مطالعه یبرا)است افتهی

 (.190، ص 8ش ، 1300  ،هفت آسمان  ،«سنت در تعدیل مذاهب اهل
 .24-22ص  ،و جهان اسالم رانیا ،. حائری9
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 مذهبياز داشتن تعصب و خشونت نهي . 4-1-2

از  و دارد را از هرگونه خشونت مذهبي بدر حدذر مدي    خویش قزویني دشمنعبدالجلیل 

 و هدای مدذهبي، سديت بیدزار اسدت و آن را بددعت       اتهام تکفیر و تفسیق و القای تهمت

 نویسد: . او در این باره ميشمارد برخمف سنت نیکوی اهل علم مي
اليوم سر همه اصدحاب سدنت، از ايدن     پنداري از عهد خالفت ابوبکر الي هذا

   نويسدد ار نبوسه است که کتابي ب ار   منفق ار   متعصب ر   عالما مصنف فاضل

ار از  ار   فاضل نمايد که ا  عالم آن را بعض فضائح الر افض نام نهد. پ  فرا مي

همه متقدمان   متأخران است اا چندين اننيع   سر غ   بهتان بعد از پانصد سال 

   1.خواندبجمع کند   مسلمانان را ملحد 

سلف صالح  ،ر جای دیگر، در پاسخ این اتهام که شیعه با صلابه رسولدن نیچ هم

 به احتمدال د که نویس عنوان تنزیه عایشه مي بادشمن است، کتابي رسول همسرانو 

 4میرزا عبداللّه افندی، رأیدرباره رف  اتهام قذف از عایشه در قرآن بوده است، اما برخمف 

بر وی در زمره زندان   و پردازد شیخ عبدالجلیل رازی تنها به رف  اتهام قذف از عایشه نمي

فرسدتد. بدا ایدن حدال، توبده را بدر عایشده در مداجرای ميالفدت بدا            درود مدي پیامبر

 رسول اهللکنار  شمارد و او در جریان ممانعت از دفن امام حسن واجب ميعلي

  1.کند سرزنش مي

 حخالفلان   للی و کنل   حلی اظهلا  حبتل    گاه به دشمنان اهل  بتل    قزوینی

کند و در این  سرزنش مي بیان فضایل اهل بیت از خودداری  ا به دلت   اهل بیت

  نویسد: باره مي

                                              
 .192 ص ،همان. 1

 .330، صالفضالء اضیالعلماء و ح اضیر، یافند. 2

 .933 ص ،همان. 3
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خطاب بوس، چنين است   بدر  بن فتح سيار گبرکان   سيار کافران سر عهد عمر

مبارزان   نياکان که جهداس کدرسه اندد      بيان اسامي  ، اما از  اين قول انکار نيست

غز ات   فتح ها به سست   ايغ اينان برآمده اسدت، همنندين جدزاهم اللّده عدن      

اي اميرالمدممنين را يداس    اي خارجي االسالم   المسلمين خيرا ...  از غايت ناصبي

است کده   بن سعداست   عمر رسول اهلل ليد، که سشمن  بننکرسه است... اما خالد

ن علي بريده است   شرحبيل منير معا يه است، سر کنتن حسن علي   سر حسي

خواجه فريضه شناسد نام اينان به نيکي ياس کرسن   اما نوبت چون به علي   آل 

 1ا  رسد، بغض ماسرآ رش رها نکند.

موض  شیعي خویش را به طور کامل حفدظ   ،احترام به صلابه و خلفا بنابراین، با وجود

در حدق صدلابه،    همذهب شیع»در واق ،  .خمفت آنان را نمي پذیرد کند و مشروعیت مي

بدوبکر و الیدر بدوبکر را    ا، آن است که با وجود امیرالمؤمنین علدي  .کفر و شرک نیست

  4«.استلقاق امامت نیست به فقد شرایط موجبه

 میان مسلمانان . توجیه عقالني اسناد تفرقه افکنانه 4-1-3

 ازای  نشان دادن مجموعههبي به مذگرایي  وحدت امت و همبرای قزویني عبدالجلیل 

داند. او در این بداره   پردازد و اختمف را در تأویل روایات مي مي میان آنها روایات مشترک 

 نویسد: مي
هيچ خبر نباشد که شديعه از ائمده خدوس ر ايدت کنندد   اال سر آن ر ايدات،       

وافق باشدند سر آن الفداو   سر   بوحنيفه   شافعي اينان را مابسياري از اصحاب 

   3ند.سته سر اأ يل خبر که متفق عليهحتي باشد، ناگر خالفي  بينتر معاني

                                              
 .180، 143 ص ،همان. 1

 .280ص ،همان. 2

 .31 ص ،همان. 3
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معتقددات و   ،، به نقد برخي از روایدات دشمندر مقام دفا  از اتهام قزویني عبدالجلیل 

پردازد که یا اسناد آنها به شدیعه دروغ ملدض اسدت و یدا اعتبدار و       احکام فقهي شیعه مي

به هنگام هجرت ي آنها از نظر شیعه مردود است. روایات همراهي ابوبکر با پیامبردرست

از خیانت وی؛ مشارکت عمر، ابوبکر و برخدي از صدلابه   از مکه، به دلیل هراس پیامبر

تأویل برخي از آیدات عدذاب کدافران دربداره ابدوبکر و عمدر؛       ، در ماجرای ترور پیامبر

گدواهي اشدهد ان علیدا     و به جز چند نفر معدودپیامبر احادیا ارتداد مسلمانان پو از

، نمونه هایي هستندکه قزویني به آنها اشاره مي کند. او در مثدالي در ایدن   اللّه در اذان ولي

 نویسد: باره مي
گويدد سر اأ يدل ايدن     علي بن ابراهيم، که از ر افض متقدم بوسه است، مدي  

 لِيَکُونَدا  أَقْددَامِنَا  اَحْتَ نَجْعَلْهُمَا  َالْإِنْ ِ الْجِنِّ مِنَ ضَلَّانَاأَ اللَّذَيْنِ أَرِنَا رَبَّنَا»آيت که 

اين س  ک ... يکي بوبکر است   يکي عمر، که بنداي خالفدت بده     «الْأَسْفَلِينَ مِنَ

پوشديده  ي ظلم اينان نهاسند. اما جواب اين کلمات آن است که بر هيچ سانندمند 

که حوالت کدرسه اسدت از چندد  جده...   بدر       نماند که بهتان، ز ر   کذب است

  سر افسددير الحسددن بدداقر شدديعت آن حجددت باشددد کدده سر افسددير محمددد 

فتدال نيندابوري   ابدوعلي     باشد   سر افسير شيخ طوسي   محمدد العسکري

 1 .بوالفتح رازي باشداطبرسي   

 سديني  ، تفسیر عیاشيو  علي بن ابراهیم قمي تفسیرز ، هیچ گاه اآثارش وی در همه

  :نویسد مي ای از احکام فقهي نمونهدر میان نمي آورد اما  به 
را نصّ   معصوم   بهتر از هر ي. از امدت  ، اگر چه عليهبه مذهب شيع

ميدان فصدول باندم نمداز، بعدد از       گويند، مذهب اينان چنين است کده اگدر سر   

                                              
 .293، 292 ص ،همان. 1
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  بدا سدر   شهاساين کسي گويد: اشهد ان عليا  لي اللّه، بانم نمازش باطل باشدد  

  1سر بانم نماز بدعت است.بايد گرفت   نام علي

تا حددی، شدگفت انگیدز    توجیه عبدالجلیل از ماجرای حمله به خانه حضرت فاطمه

 نویسد: . او در این باره مياست
 امدا خبدر   کتب شيعي   سدني مدذکور   مسدطور اسدت     اين خبر سرست سر  

خدوس نداندد کده فاطمده سر پد       انما االعمال بالنيات... يمکن که ، استبرگزيده 

نده   ؛ايستاسه است. اگر چنين باشد، آن را قتل خطا گويند   اگدر هدم عمددا باشدد    

 2معصوم است.

 . دفاع از حقانیت شیعه4-1-4

در مقام دفا  از شیعه در بسیاری از موارد، به نقد برخدي اعتقدادات    قزوینيعبدالجلیل 

. وی هسدتند  تجسیم و تشبیه د الالیانهیعقا ،وی عقیدهپردازد که به  گروهي از شیعیان مي

 نویسد:  ميمقام امام عليشأن و درباره 
از کتب شيعه اصوليه معلدوم اسدت کده ايندان را مدذهب نبدوسه کده سرجده         

   3اميرالمممنين چون سرجه انبياست.

                                              

 .30ص، همان. 1
 لیدل یارشاد السائل ال» ة،یالرسائل السلف، یشوکان؛ 235ص ، الفضالء اضیالعلماء و ح اضیر، یافند. 2

 .110، 210 ص ،«المسائل
که شیعه دشمن وی در برابر این ایراد چنین  ؛ هم823-825 ص ،الفضالء اضیالعلماء و ح اضیر، یافند. 3

گور همه غیبت دانند تا بدان حد که کسی به زیارت ایشان شود،  امامان همه غیبت دانان باشند، در»معتقدند 
جواب این »چنین پاسخ می دهد: ، «ها همه دانند ها و گام نامبدانند که موافق کیست و منافق کیست و عدد 

کلمات، که خالی است از معنا و دور است از عقل و بر خالف نقل و شرع، آن است که از نص قرآن و 
با جاللت و درجه نبوت، در مسجد مدینه  رسول اهللاجماع مسلمانان معلوم که غیب اال خدای نداند... 

پس ائمه، که .های دگر تا جبرئیل نیامدی معلوم وی نشدی. بازار چه می کنند و احوالزنده ندانستی که بر 
درجه انبیا ندارند، در خاک خوراسان و بغداد و حجاز و کربال خفته و از قید حیات برفته، چگونه دانند که 

 (.259-258 ص ،ریاض العلماء و حیاض الفضالء ، یافند) «احوال جهانیان بر چه حد است
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نقطده مقابدل    وبغداد و قدم در جهدان تشدی ، د   فکری دو مکتب  ،های پیشین در دوره

اتهام اللو و اعتقاد بده   ،به بغدادیان ه.ق(113-115). شیخ صدوقشدند ميیکدیگر شناخته 

، ه.ق( 155)و سدید مرتضدي  ه.ق(  231)در مقابدل، شدیخ مفیدد     3.سداخت  تفویض وارد مي

و از آنان به حشویه و گاه  ندخواند ميامامان  ورسول اهللحق  در ها را اهل تقصیر قمي

  4کردند. ره یاد ميمشبّهه و مجبّ

میدان بسدیاری از    به دیدگاه راید    کشيبا استناد به کتاب  ه.ق(355-333)ثانيشهید 

کند که اعتقدادی بده عصدمت امامدان      شیعیان و راویان احادیا در عصر حضور اشاره مي

را علدم امامدان   این گروه، 1شمردند. مي ةاالطاعو آنان را فقط عالماني واجب  ندنداشت

  2.نددانست افضل مياز جانشین حضرت ملمدرا اکتسابي و جانشین حضرت ابراهیم

، تنها در حد برتری دادن را ، اختمف شیعه و سني درباره خلفااتیضاحدر شیخ صدوق 

 بندابراین،  5پدذیرد.  کند و اتهام لعن و ناسدزا را نمدي   بر شیيین تصویر ميحضرت علي

حشویت کده علمدای    از اللو و قزویني ، انتقاد عبدالجلیلالالیان شیعههای  دیدگاهاز برخي 

 کردندد در کندار تسدامح مدذهبي او در      بغداد و قم، یکدیگر را به یکي از آن دو متهم مدي 

همداهنگي فدراوان    شیعیان با وجود کهاست این واقعیت  دهندهنشان  ي،شیع عقایدبرخي 

هدا در   دیگدر دیددگاه  از دیدگاه هایشان با مکتب بغداد، مانند علم امام، از مکتب قم و گاه 

 اند.  ان تشی  تأثیر پذیرفتهجه

                                              
 .390، 283ص ، 1ج، علل الشرائع الشیخ الصدوق(،)ابن بابویه القمّى. 1

 49ص ،دیمف خیش کنگرهجمعی از نویسندگان،  ؛139. 138 ص ؛ةیاالمام اعتقادات حیتصح د،یمف خیش. 2

 .310 ،3 ج، مجموعه رسائل ی،دمرتضیس ؛ 03-02و

 .220،ص 3ج ، ةیالفوائد الرجالبحرالعلوم، . 3

 .29، 15، 19، 0ص  ،ضاحیاال،  یشابوریشاذان ن. 4

 .304-301 ، ص4ج، االیضاح الشیخ الصدوق(،)ابن بابویه القمّى. 8
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ایدن دو   اسدت. سدرانجام   گری گریزان بوده عبدالجلیل از هر دو گرایش اللو و اخباری

در یکدیگر ادالام شدند و تلت تأثیر نزا  مستمر  ه.ق( 3313-111)جریان در دوره صفویه

ندو   های اجتماعي ایدن   جلوه3ای ویژه به تفکر شیعي بيشیدند. عثمانیان، چهرهو صفویان 

  4گران اجتماعي معاصر را جلب کرده است. پژوهشاز توجه برخي  ،تفکر شیعي

 امام عصمت . واجب دانستن4-1-5

 و برگزیدده  باید خداوند و است تاماماثبات  براى ضرورى هاى ویژگى ازیکي عصمت 

 بده  لغدت،  در . عصدمت کندد  حفظ ناشایست و زشت کارهاى و ها آلودگى از را خود حجّت

 خداوندد  لطدف  بده  کده  اسدت  کسدى  شر ، اصطمح در معصوم 1. است حفظ و من  معناى

 حالى در کند، مي دورى پلید و ناشایست ،زشت کارهاى، گناه به آلودگى ،هرگونه از سبلان

 :فرماید مىدر این باره صادق امامدارد.  را آنها انجام توان که
   شدوس  مدى  حفد   ها حرام همه از خدا ند[  عنايت] به که است کسى معصوم

 بده  يقين، به بپيوندس، الهى حف  به هرک : است فرموسه -اعالى   ابارك -خداى

 طدور  بده  امّدت  همده  بر اطاعتش که است کسى امام 4.شوس مي هدايت راست راه

 از اخلّدف     اجدب  امام، نواهى   ا امر امام از پير ى يعنى است؛  اجب مطلق،

  5.است ممنوع   حرام آن،

                                              
 .141 ص، همان. 1

 یعلو عیتش ،یعتیشری عل؛  یصفو دوره در استیس و نید ان،یجعفر رسول: ک.ر ،شتریب یآگاه یبرا. 2

 .یصفو عیتش

 .403 ، ص12 ج ،لسان العرب ،ابن منظور. 3

 هُدِیَ فَقَدْ بِاللَّه یَعْتَصِمْ مَنْ وَ تَعَالَى وَ تَبَارَکَ: قَالَ قَدْ وَ اللَّه مَحَارِمِ جَمِیعِ مِنْ بِاللَّه الْمُمْتَنِعُ هُوَ الْمَعْصُومُ» . 4

 .(101 /عمران آل) «مُسْتَقِیم صِراطٍ إِلى

 .132 ، ص 4، جاالیضاح الشیخ الصدوق(،)ابن بابویه القمّى. 8
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 از را خددا  بنددگان  اسدت  ممکن نباشد، مصون گناه و خطا از الطاعة مفترض امام اگر

در ایدن   زیدرا  اسدت؛  ملدال  تنداقض  ایدن  و کندد دعوت  نافرمانى و عصیان به ،خطا روى

 دسدتور  گنداه  به معصوم الیر از پیروى وجوب واسطه به سو یک از سبلان خداىصورت، 

اصدل   ناپدذیر  جددایى  تزمه عصمت بنابراین،. کند مي نهىرا  ، آندیگر سوى از و دهد مي

  .است امامت

 امامدت  شدرایط  از را عصدمت  ،نقلدي و عقلدي   دتیل این به توجّه با رازى عبدالجلیل

 اهدل  هداى  آمدوزه  از گیدرى  بهدره  با . اوکند مى نفى را معصوم الیر امامت و کند معرفي مي

او در این بداره  . داند مى ناشدنى جدا آن از و طاعت افتراض تزم را عصمت و علمبیت

 نویسد: مي
  1. کرس نبايد قبول امامت به نباشد، معصوم   عالم که شخصى

 نویسد:   مي امیرمؤمنان درباره رازى عبدالجلیل
  2.بوس الطاعة مفترض امام   معصوم   عالم   حق به على

 چندد   هدر ، دانسدت امت  امام توان نمى هرگز ندارند عصمت کهرا  کسانى ،او دیدگاه از

  از پددو حاکمددان دربدداره رازى عبدددالجلیل 1.دنباشددواتیددي  هددای فضددیلتکدده دارای 

 : نویسد مىرسول اهلل

                                              
 .809 ،808، ص النقضقزوینی رازی، . 1

در ایران هستیم که در آثار بسیاری از بزرگان  دوازده امامیشیعه شاهد شکل گیری  ،به بعد از این دوره. 2

، فضل بن روزبهان تاریخ گزیدههجری( در  5قرون بعدی و قبل از صفویه، مانند حمداللّه مستوفی )قرن 

مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول (، یهجر 0سبط ابن جوزی )قرن تذکرة الخواص ،هجری( 10)قرن 

 معالم العشرة النبویة و( یهجر 0گنجی شافعی )قرن  کفایت الطالب(، یهجر0محمد بن طلحه شافعی )قرن 

 9از ابومحمد مبارک حنبلی جنابذی )قرن  در شرح حال امامان اثنی عشریه، معارف اهل البیت الفاطمیه

از ابن طولون  الشذرات الذهبیه( و یهجر 3المهمة فی معرفة احوال ابن صباغ مالکی )قرن  (؛ الفصولیهجر

 (. 108، صالنقض)قزوینی رازی،  ( به چشم می خوردیهجر 3)قرن 

 .408، ص النقضقزوینی رازی، . 3
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 کده  ايندان  سر کنندد  انکار هشيع...  کرسه ياس صحابه   بوبکرا سيرتِ از آننه

 علدم  کثدرت    نصوصديت    عصدمت  انفقدد  به ،نداشتندبراي امت  امامت مرابه

  1.است

 : دسوین مى 4ه.ق(317) ابواليطاب از شیعه پیروی اتّهام به پاسخ در او
 ادوان  برابدر ( السالم عليه مممنان امير)  ى با کجا را بوالخطاب   خطّابى امّا

   عصدمت  فقدد  براى کند نمى قبول امامت به...  را الخطاب ابن شيعت، که کرسن

 اقتددا  مدذهب،    اعتقاس سر هشيع که باشند کمتر بوالخطاب ابع پندارم. نصوصيت

   3.کنند کمتر الخطاب ابو به

 : نویسد مى امام عصمت لزوم درباره نقض، کتاب نویسنده
 است اين اماميه، اعتقاس   مذهب بلى. جبرئيل   محمّد چون است معصوم قائم

 سر نباشدد  معصدوم  نبدى  اگدر  کده  مالئکه   ءانبيا چون گويند، معصوم را ائمّه که

 ايدن  بدر . نبوس ر ا اقتدا  ى فعلِ   قول به نباشد، معصوم امام اگر .افتد خلل شرع

 بدا  رازى عبددالجليل  4سدمعى    عقلدى  اسدت  بسيار بيّنات   حجج   ساليل قول،

 کده  هدرک   که ننايند را امامت الجرم: گويد مى قرآنىهاي  آموزه از گيرى بهره

   نبدوّت  کندد،  اوبده  اينها از که  قتى باشد، کرسه سجده بت يا باشد خورسه خمر

 علدى  مصدطفى،  از بعدد  امدام  پ . باشد اائب مخلص، ، اما مممن ننايد را امامت

   5.شد کرسه بيان که  جوه اين از...    عثمان نه   عمر نه   بوبکر نه باشد،

                                              
 .243 ، صهمان. 1

 است.. ابوالخطاب از پیشوایان فرقه خطابیه و غالیان زمان امام جعفر صادق2

 .843، ص النقضقزوینی رازی، . 3

 .138همان، ص . 4

 .449 همان، ص. 8
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گرایي امت اسممي را حضور امام معصوم در میان  یکي از مسائل مهم در هم بنابراین،

در امت و در میان پیروان مدذاهب ميتلدف اسدت؛    داند که مان  افتراق و اختمف  امت مي

زیرا عصمت امام، امت را از هرگونه پلیدی چون تعصدب در دیدن و مدذهب، اخدتمف در     

 دارد. عقاید و تفسیر به رأی در دین برحذر مي

 نتیجه. 5

 گرای متفکران عقل کارگیری به وه.ق( در ایران  554-243یابي سلجوقیان ) مقارن قدرت

 فرق اسممي به ویژه شیعیانمیان   و وحدت گرایي اسممي، هم حکومت ارتساخ در هبيمذ

 صدب حکدومتي،  منا درتعصب مذهبي م ایهشيصیتحضور  و زمان رذگ با. نداشت وجود

 جامعه اسممي بیشتر شد.  درونهای مذهبي  و خشونت مفاتتاخ

 ،شدیعي  يعالمدان  های طبقه حاکم بر فضای فکری و با حضور با تمش در این دوران،

های علمدي قدرار گرفدت و     ي، روش تسامح و تساهل مبنای فعالیتقزوین عبدالجلیل چون

اختمفات و  برای جلوگیری ازهایي  روش و وحدت میان امت اسممي، یجاد وفاقایشان با ا

 به کار بستند. اسممي فرق و مذاهب میان انگیزی  فتنه

از یي مدذهبي میدان پیدروان فدرق اسدممي      گرا براین اساس، برپایي امت واحده و هم

بدرای احیدای آن، بسدیار تدمش نمدود.      ي بود که عبدالجلیل قزویني یها فعالیت ترین  مهم

شدیعه از  فکدری  هدای   و تقویدت بنیدان  اسدممي  مدذاهب  گرایي میان فرق و  و همتقریب 

تسامح میان امت واحدده اسدممي    و تعامل قزویني برایعبدالجلیل های  ترین تمش مهم

و  مبناگرایي را  اندیشه وحدت و هم قالتان، تشی  تبمکبود که در نتیجه آن، دیگر علمای 

 .نددهای علمي و اهداف متعالي خویش قرار دا فعالیت ملور 
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