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رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله یکی از پرطرف دارترین رشته های 
دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ 
وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاه های  از تحصیل،  دانشجویانی که پس 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار 
آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که 

باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
امری  پربار و سودمند،  به مجموعه های  نیاز مبرم دانش پژوهان  این، درحالی است که 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 
علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش 

پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
نشر  امر  در  پیشگام  مقام مؤسسه ای  در  آزاد چتردانش،  آموزش عالی  مؤسسه 
کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان 
رشته حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با 
رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد 
آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار 
است با ارائه خدمات درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش 

به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمة مؤلف

گفتاراول
اصول و عقاید تشیع از منبع الهی سرچشمه می گیرد که توسط پیامبر اکرم 

 و بعد از ایشان توسط ائمه ، بیان شده اند.
این اصول در جوامع روایی بیان شده اند و متکلمین بزرگی همچون 
شیخ مفید، شیخ طوسی، عالمة حلی و دیگران با تمسک و الگوگرفتن 
از آنها، ادلة عقلی بر اصول دین اسالم  از دیدگاه مذهب حقه جعفری 

کرده اند. اقامه 

گفتاردوم
توضیحي در مورد کتاب حاضر: این کتاب در مورد عقاید شیعه نوشته 
شده است که بیان کنندة اصول و فروع تشیع به صورت کلی است؛ به 
گونه ای که توضیحات هر بخش به صورت مختصر و به دور از توضیحات 
طوالنی می باشد و سعی شده است تا مطالب آن برای عموم افراد جامعه 
مفید باشد؛ لذا استدالل هایی که مورد استفاده قرار گرفته اند به اختصار 

بیان شده اند و مقدماتی مختصر دارند.
نزدیک  آینده ای  در  که  کتابی  از  است  مقدمه ای  واقع  در  کتاب  این 
عرضه می گردد و در بر دارندة استداللهایی عقلی و نقلی است و با توضیح 

کامل در مورد اصول و فروع عقاید تشیع آراسته شده است.
و  زبانی ساده  با  دین  فروع  و  اصول  بیان  کتاب درصدد  این  نگارندة 
آسان است، به گونه ای که تمام اقشار جامعه بتوانند از آن استفاده نمایند؛ 



لذا سعی شده است تا از الفاظ تخصصی کمترین استفاده صورت پذیرد و 
با زبانی همه فهم به بیان مطالب پرداخته شود.

این نکته الزم است که احکام مورد  در مورد قسمت فروع دین، ذکر 
نوشتة  روان"  ترجمة  با  الدمشقیه  اللمعه  کامل  "متن  کتاب  از  استناد، 
به  معروف  جزینی  نبطی  عاملی  احمد  بن  مکی  بن  محمد  شمس الدین 
بیان  و  نیک فکر گردآوری  ترجمة حمید  با  اول )۷8۶-۷۳۴ه ق(  شهید 

است. شده 
از تمامي اساتید و دانش پژوهان گرامي استدعا داریم که پس از مطالعة 
صورت  در  تا  دهند  انتقال  نگارنده  به  را  خود  عالمانة  نظرات  کتاب،  این 
لزوم در چاپ هاي بعدي اشکاالت و ایرادات احتمالي مرتفع شده و قابلیت 

بهره مندي از این مجموعه بیش از گذشته براي مخاطبان فراهم شود.

a2sahid@yahoo.com :پست الکترونیکی نگارنده
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دین
دین در لغت: پیروی و اطاعت کردن، تسلیم و سر سپردگی به شریعت است.۱ 
اخالقی  دستورات  و  قوانین  معارف،  از  مجموعه ای  اصطالح:  در  دین 
است که در مورد فرد و اجتماع بوده و از جانب خداوند به واسطة پیامبران 
جامعه  افراد  اخروی  و  دنیوی  سعادت  بردارندة  در  و  شده است  فرستاده 
و  برای جهان  آفریننده ای  به  اعتقاد  معنای  به  اصطالح  در  »دین،  است؛ 

عقاید است«.۲ این  با  متناسب  و دستورهای عملی  انسان 
پناهگاه  را  دین  ك «.3  َ

ْهف
َ
ك يَن  الدِّ »اْجَعِل  می فرمایند:    امیرالمومنین 

خود قرار ده .
يُن«.4 دین بهترین همراه است. ِريُن الدِّ

َ
ق
ْ
و نیز می فرمایند: »ِنْعَم ال

این نکته الزم به ذکر است که از هر فردی نباید دین را گرفت بلکه 
از کارشناسان و راه بلدان و افرادی که مورد تضمین الهی هستند )دارای 
  معجزه هستند و مقام عصمت دارند( باید راه را جویا شد. امام باقر
ْهَل 

َ
ا أ

َ
َرَج ِمْن ِعْنِدن

َ
 خ

ً
ْيئا

َ
 ش

َّ
 ِإل

ً
 َصِحيحا

ً
ما

ْ
 َتِجَداِن ِعل

َ
ل

َ
َبا ف رِّ

َ
ا َو غ

َ
ق رِّ

َ
می فرمایند: »ش

َبْيِت«.۵ به شرق عالم و غرب عالم بروید، هرگز علم صحیحی جز آنچه از 
ْ
ال

ناحیة ما اهل بیت خارج می شود، پیدا نخواهید کرد.
نباید فراموش کرد که ایمان به پروردگار و تدیّن به دین داشتن، نیازمند 
عمل صالح است و با عمل صالح است که دانسته می شود فردی مؤمن است 

اللغة، ج ۲، ص ۳۱۹؛ راغب اصفهانی، حسین بن  المقاییس  ابن فارس، أحمد بن فارس ، معجم   -۱
محمد، مفردات ألفاظ القرآن، ص ۳۲۳.

۲- مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش عقاید، ص ۱۱.
۳- لیثی واسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ، ص ۷۷.

۴- همان، ص ۴۹۴.
۵- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، ج ۱، ص ۳۹۹.



۱۱  دین

یا خیر؛ لذا میوه درخت ایمان، عمل شایسته و صالح است. 
موضوعات و مسائل مطرح شده در دین اسالم را به دو دسته می توان تقسیم کرد:

۱. اصول دین.
۲. فروع دین.

تعریف اصول دین: اعتقاداتی که از پایه های اسالم به حساب می آید و 
ایمان به آنها در تحقق اسالم، ضروری است. اصول دین شامل: ۱. توحید 
۲. عدل ۳. نبوت حضرت محمد  ۴. ایمان به امامت ۵. معاد است.۱ 

علت نام گذاری پنج اصل مذکور به نام اصول دین: »زیر بنا و پایه های 
سایر علوم دینی مانند حدیث، فقه و تفسیر، براساس این پنج اصل است«.۲ 
تعریف فروع دین: باید ها و نبایدهایی است که از طرف شارع برعهدة 
انسان نهاده شده است. به عبارت دیگر: عملکرد و وظایف مکلفین که از 
دسته  دو  به  دین  فروع  است.  شده  نهاده  افراد  برعهدة  قانون گذار  طرف 
تقسیم می شوند: ۱. عبادات ۲. معامالت یعنی احکام و قوانین غیر عبادی.

دین اسالم در مورد اصول دین به مکلفین ]یعنی افرادی که به سن بلوغ 
رسیده و عاقل هستند و قدرت انجام تکالیف را دارند[ دستور می دهد که، 
هیچ کسی حق ندارد از فردی دیگر تقلید نماید بلکه اصول دین را بایستی 

با اعتقاد قلبی و دلیل محکم پذیرفته باشید و بتواند آن را بیان کنید.
دین اسالم در مورد فروع دین بیان می کند که: ۱. اگر فردی به علوم فقهي 
و دیني تسلط دارد و می تواند با توجه بر استنباط هاي علمي، احکام فقهی 
را به دست آورد و انجام دهد: بر اساس آنچه که به آن رسیده است عمل 

۱- برخی در مورد امامت و عدل از اصطالِح اصول مذهب تشیع استفاده می نمایند.
یِنیَّه ِمَن الَحدیِث ِو الِفقِه َو الَتفسیِر َمبنیٌَّه َعلَیه«. فاضل  ۲- فاضل مقداد می نویسد: »َسائُِر الُعُلوِم الدِّ

مقداد، شرح باب حادی عشر ص ۶.
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نماید؛ ۲. اگر به علوم فقهی و دینی تسلطی ندارد: می بایست یا به احتیاط 
عمل نماید یا اینکه از فقیه عالمی به نام مرجع تقلید، بهره ببرد؛ کسی که 
می خواهد از مجتهد تقلید نماید باید از مجتهد زنده اعلم تقلید کند البته اگر 

مجتهد زنده اجازه بدهد، می توان بر تقلید از مجتهد میت باقی ماند. 
لذا به همان ترتیب که برخی با نام متخصص در علوم مختلف وجود دارند، 

برخی نیز در علوم دیني تخصص پیدا کرده اند تا سایر افراد را یاری نمایند.

تفاوتهایاصولدينوفروعدين
۱. اصول دین در مورد اعتقادات و یقین قلبی سخن به میان می آورد؛ 

ولی فروع دین به اعمال انسان ها توجه دارد.
۲. اصول دین را باید با یقین قلبی به دست آورد و تقلیدکردن، جایگاهی در آن 

ندارد؛ اّما فروع دین را می توان به سبب تقلیدکردن از مجتهد به سامان رسانید.
دین،  فروع  اّما  دارد؛  اِخباری  و  توصیفی  جنبة  بیشتر  دین،  اصول   .۳

دارد. انشایی  و  دستوری  جنبة  بیشتر 
۴. در اصول دین اختالفات راه ندارند؛ اّما در فروع دین به سبب علل 

گوناگون در برخی موارد، اختالف نظر وجود دارد.
۵. اصول دین بر پنج اصل استوار شده است؛ اّما فروع را ده فرع شمرده اند.

شناخت خداوند
ضرورتشناختپروردگار

ُتُه«.1 ابتدای دین 
َ
يِن َمْعِرف ُل الدِّ وَّ

َ
حضرت امیرالمومنین  می فرمایند: »أ

شناخت خداوند است.

۱- شریف الرضي، محمد بن حسین ، نهج البالغه، خطبه اول، ص ۳۹.



۱۳  دین

ِه َعزَّ َو 
َّ
ِة الل

َ
ْضِل َمْعِرف

َ
اُس َما ِفي ف ُم النَّ

َ
ْو َيْعل

َ
امام صادق  می فرمایند: »ل

ِعيِمَها َو 
َ
َيا َو ن

ْ
ن َحَياِة الدُّ

ْ
ْعَداَء ِمْن َزْهَرِة ال

َ ْ
ُه ِبِه ال

َّ
َع الل ى َما َمتَّ

َ
ْعُيَنُهْم ِإل

َ
وا أ َجلَّ َما َمدُّ

ْرُجِلِهم...«.1 اگر مردم می دانستند شناخت 
َ
ُه ِبأ

َ
ا َيَطُئون لَّ ِعْنَدُهْم ِممَّ

َ
ق
َ
َياُهْم أ

ْ
ْت ُدن

َ
ان

َ
ك

خدا تا چه اندازه با ارزش است به شکوفه های رنگین دنیا، که بیشتر دشمنان 
از آن بهره دارند چشم نمی دوختند و دنیا نزد آنان بی ارزش تر از خاک بود.

دالیل شناخت خداوند بر دو دسته اند: ۱. دالیل عقلی ۲. دالیل نقلی

داليلعقلی
دلیل اول: پرهیز از ضرر و زیان )وجوب دفع ضرر ُمحَتَمل(: در صورتی 
که احتمال ضرر بزرگی داده شود، بررسی و اقدامات الزم صورت می گیرد 
و تا جایی که امکان دارد از خسارت ها جلوگیری می کنیم. به عنوان نمونه 
دارد،  لیوانی که آب می نوشی سم وجود  داخل  بگوید  ما  به  اگر کودکی 
عقل به وجوب اجتناب از آن ظرف حکم می کند؛ حال اگر افرادی آمده اند 
و می گویند ما از جانب خدا آمده ایم و می خواهیم شما را به راه سعادت 
راهنمایی کنیم و خدایی وجود دارد که وعده به بهشت و وعید )ترساندن و 
تهدید( به عقاب داده است، عقل حکم می کند که به ادعای آنان و دلیلشان 
گوش فرا دهیم و اگر ادعای آنها را موافق عقل دیدیم و برای ما ثابت شد 

که در گفتارشان راستگو هستند به سخنشان، عمل کنیم.
دلیل دوم: شکرگزاری )وجوب شکر ُمنِعم(: سپاس گزاری در برابر کسی 
که به انسان نعمتی داده است، امری ستودنی و الزم است. واجب بودن 
شکر منعم به این دلیل است که عقال، کسی که چنین شکري را ترک کند 

۱- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، ج 8، ص۲۴۷.
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مستحق مذمت و نکوهش می دانند؛ لذا برای شکرگزاری در برابر بخشندة 
نعمت باید او را شناخت و آنچه موجب خرسندی یا ناراحتی وی می شود 
را بدانیم تا بتوان به بهترین شکلی از او تشکر کرد و آنچه را که می خواهد 

انجام دهیم و از آنچه که موجب بیزاری او می شود دوری کنیم.

داليلنقلی
دلیل اول: پرهیز از ضرر و زیان )وجوب دفع ضرر ُمحَتَمل(: روایات نیز 
-همانند عقل- بیان می نمایند که دفع ضرر محتمل، واجب و ضروری است.

مردی از زِندیقان ]یعنی افرادی که منکر وجود خدا یا قائل به دو خدا 
هستند[ بر امام رضا  داخل شد و در نزد آن حضرت جماعتی بودند. امام 
ْيَس ُهَو 

َ
ْم َو ل

ُ
ك

َ
ْول

َ
ْوُل ق

َ
ق
ْ
اَن ال

َ
ْيَت ِإْن ك

َ
 َرأ

َ
ُجُل أ َها الرَّ يُّ

َ
رضا  به آن مرد فرمود: »أ

ا 
َ
َرْرن

ْ
ق
َ
ْيَنا َو أ

َّ
ْيَنا َو ُصْمَنا َو َزك

َّ
ا َما َصل

َ
ن  َيُضرُّ

َ
 َسَواًء َو ل

ً
َرعا

َ
ْم ش

ُ
اك ْسَنا َو ِإيَّ

َ
 ل
َ
وَن أ

ُ
ول

ُ
َما َتق

َ
ك

ُتْم 
ْ
ك

َ
ْد َهل

َ
ْسُتْم ق

َ
 ل
َ
وُل أ

ُ
ق
َ
َما ن

َ
َنا َو ُهَو ك

َ
ْول

َ
ْوُل ق

َ
ق
ْ
ِن ال

ُ
َحَسِن  َو ِإْن َيك

ْ
ُبو ال

َ
اَل أ

َ
ق
َ
َت ف

َ
َسك

َ
ف

ا«.1  مرا خبر ده که اگر گفتار درست، گفتار شما باشد در حالیکه چنان 
َ
َجْون

َ
َو ن

نیست که شما مي گویید ]یعنی شما در اشتباه هستید که می گویید خدایی 
وجود ندارد[، آیا ما و شما چون یکدیگر و با هم برابر نیستیم و آنچه از نماز 
و روزه و زکات انجام داده ایم و اقرار نموده ایم، به ما ضرر نرساند. ]یعنی اگر 
سخن شما صحیح باشد و خدایی وجود نداشته باشد، ما و شما با یکدیگر 
برابر هستیم زیرا شما بر بدن خویش، سختی و مشتقی بار نکرده اید ولیکن 
ما، برخی از سختی ها را بر بدن خویش وارد کرده ایم[ آن مرد سکوت کرد و 
هیچ نگفت سپس حضرت امام رضا  فرمود: اگر سخن درست، سخن ما 

۱- شیخ صدوق )ابن بابویه(، محمد بن علی، التوحید، ص ۲۵0.
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باشد و حال آنکه سخن ما ]صحیح[ است و چنان است که ما مي گوییم، آیا 
شما چنان نیستید که هالک شده باشید و ما نجات یافته باشیم . ]یعنی اگر 
آنچه ما می گوییم، صحیح باشد و خدایی وجود داشته باشد، ما به سعادت 

اخروی رسیده ایم ولیکن شما به شقاوت اخروی دست یافته اید[.

دلیلدوم:شکرگزاری)وجوبشکرُمنِعم(
منصور بن حازم در مورد تبعیت از خداوند به امام صادق  عرض 
 
ً
طا

َ
 َو َسخ

ً
بِّ ِرَضا ِلَك الرَّ

َ
نَّ ِلذ

َ
ْن َيْعِرَف أ

َ
هُ  أ َ

َيْنَبِغي ل
َ
 ف

ً
ُه َرّبا

َ
نَّ ل

َ
می کند: »ِإنَّ َمْن َعَرَف أ

ُه 
َ
ْد َيْنَبِغي ل

َ
ق
َ
َوْحُي ف

ْ
ِتِه ال

ْ
ْم َيأ

َ
َمْن ل

َ
ْو َرُسوٍل ف

َ
 ِبَوْحٍي أ

َّ
ُطُه ِإل

َ
 ُيْعَرُف ِرَضاُه َو َسخ

َ
ُه ل

َّ
ن
َ
َو أ

ُسل«. ۱ همانا کسی که مالک را شناخت، شایسته است که بداند  َب الرُّ
ُ
ْن َيْطل

َ
أ

برای او خشنودی و خشمی است. و اینکه خشنودی و خشم آن مالک، جز 
به وحی یا رسول شناخته نمی شود، پس کسی که به او وحی نمی شود، 

الزم است دنبال رسوالن برود.۲ 

بخش اول: اصول دین
اقساماصولدين

اصول دین در میان تشیع بر پنج قسمت است:

فصلاول:توحید
تعریف توحید: توحید، به معنای یکتا دانستن خداست.۳ 

۱- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، ج ۱، ص۱۶8.
۲- عدم رد شدِن سخن منصور توسط امام ، به این نکته اشاره دارد که امام صادق  سخن 

وی را پذیرفته اند.
۳- فراهیدی، خلیل بن أحمد، کتاب العین، ج ۳، ص ۲8.
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َز   ُتَجوِّ
َ

ْن ل
َ
أ
َ
ْوِحيُد ف ا التَّ مَّ

َ
امام صادق  در تعریف توحید می فرماید: »أ

روا  خود  برای  آنچه  که  است  این  توحید  اما  ْيك «.1 
َ
َعل َجاَز  َما  َك  َربِّ ى 

َ
َعل

ندانی. روا  خود،  مالک  بر  می داری، 
ِقه «.2 توحید الهی،  لْ امیرالمومنین  می فرماید: »َتْوِحيُدُه َتْمِييُزُه ِمْن خَ

جدا دانستن خدا و خلقش می باشد.
در جنگ جمل در جواب شخص عربی که از حضرت پرسید یا امیرالمومنین 
معنای این که می فرمایید خداوند واحد است چیست؟ فرمود: معنای خدا 
واحد است بر چهار قسمت تصور می شود که دو قسمت آن جایز نیست و دو 
نوع دیگر آن را برای خداوند باید ثابت نمود، اما آن دو قسمت که جایز نیست: 
۱. گفته شود خدا واحد است و مقصود یکی از اعداد باشد، چون هر 
چیزی که دومی نداشته باشد داخل در عدد نیست آیا نمی بینی اگر کسی 

بگوید خداوند یکی از سه تاست، کفر است؟ 
۲. اگر گفته شود خدا واحد است و نوعی از جنس اراده شود، این هم کفر 
است مانند کسی که بگوید خداوند یکی از موجودات است، چنان که گفته 
می شود فالنی یکی از مردم است چون در این صورت خداوند را تشبیه نموده 

است. و اما آن دو قسم از معنای واحد را که برای خداوند ثابت است: 
۱. در موجودات برای خدا شبیهی نیست. 

۲. خداوند در وجود و عقل و وهم منقسم نمی شود و این چنین است 
پروردگار ما.۳

۱- شیخ صدوق )ابن بابویه(، محمد بن علی، التوحید، ص۹۶
۲- طبرسی، احمد بن علی،  اإلحتجاج علی أهل اللجاج، ج ۱، ص ۲0۱.

أَِمیِر  إِلَی  الَْجَمِل  یَْوَم  َقاَم  أَْعَرابِّیاً   .8۳ ص  التوحید،  علی،  بن  محمد  بابویه(،  )ابن  صدوق  شیخ   -۳
.  الُْمْؤِمِنین
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ترکیب  عدم  و  بساطت  یا  خدا  بودِن  واحد  از  مراد  روایت،  طبق  پس 
خداست و یا یگانگی و بی همتایی اوست. مشهورترین معنای توحید همان 

یگانگی ذات خداوند و عدم وجود هرگونه همتا و شبیه برای اوست.
امیرالمومنین  فرمودند: پیامبر از زبان جبرئیل چنین نقل می کند: 
يِن َو ِدَعاَمَتُه  ْصَل الدِّ

َ
 َو ِإنَّ أ

ً
 َو ُبْنَيانا

ً
ْرعا

َ
 َو ف

ً
 َو ِدَعاَمة

ً
ْصل

َ
لِّ ِديٍن أ

ُ
ُد ِإنَّ ِلك »َيا ُمَحمَّ
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َّ
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َ
 ِإل

َ
ْوُل ل

َ
ق

ای محمد  هر دینی دارای اصل و ستونی و فرع و بنایی است. اصل 
و ستون دین اسالم کلمة ل اله ال الله است.

گفتار اول: اثبات وجود خدا
وجود خدا را به چند دلیل )برهان( می توان اثبات کرد.

1�برهانحدوث
معنای لغوی حدوث: »وجود چیزی است بعد آنکه نبوده است«۲ یعنی 

ابتدای وجودی دارد.
برهان حدوث می گوید هرآنچه که غیر از خداوند است، دارای ابتدای 
به  موجودات  سلسلة  و  دارند  عدم  سابقة  که  معنا  بدین  است؛  وجودی 
جایی می رسند که هیچ چیزی نبوده است. زمان و مکان بُعد وجودی اشیا 

هستند و با خلقت اشیا است که زمان و مکان تحقق پیدا می کند.
به دیگر سخن: آنچه دیده می شود، به حکم ضروري عقل، ماهیات و 
موجوداتی هستند که وجود خارجی و حقیقی -نه وجود اعتباري و وهمی- 

۱- تفسیر کوفی، فرات بن ابراهیم  فرات الکوفي ، ص ۳۹۷.
۲- ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج ۲، ص ۳۶. الحاء و الدال و الثاء أصٌل واحد، و 

هو کوُن الشی ء لم یُکْن. یقال حدَث أمٌر بَْعد أن لم یُکن .
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