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نگاهی به موضوع غلو در دین؛ بررسی نمونه هایی از احادیثِ مستمسک غالیان
محمد رضا حاجی اسماعیلی /1فرهاد رحمان پور

2

چکیده
یكی از مهمترین آســیب هایی تهدیدکننده دین در هر روزگاری ،باورهای ناصــواب در این حوزه اســت .از جمله مهمترین باورهای
نا صواب دینی ،اعتقادات و اندی شه های غلو آمیز می با شد .این اعتقادات می تواند در حوزه های مختلف مرتبط با دین ،نتایج سوءی به بار
آورد ،از آن جمله ،می توان به نوعی از ستیز بی پایه میان دین و عقل یا دین و علم ا شاره کرد که در پی برخی از باورهای غالیانه بروز می
کند.
در اسالم ،اواسط قرن نخست هجری یعنی دوران خالفت حضرت علی (ع) ،مبداء ظهور اندیشه های غالیانه و زیاده روی در باورهای
دینی در میان مســلمانان اســت .این باورها در قرون بعد نه تنها از میان نرفت بلكه آشــكارا و نهان به راه خویش ادامه داد ،تا اینكه در زمان
صادقین(ع) تبدیل به جریان هایی گردیدکه به شكلی نظام مند اقدام به جعل حدیث و ترویج عقاید خویش نمودند .در پژوهش حا ضر با
گذری بر پیدایش غلو در میان شیعیان و اهم عقاید غالیانه ایشان ،مسأله غلو و شیوه مرموز غالت در انتساب حدیث به معصومین (ع) ،بیان
می گردد .آنگاه با بررسی و تحلیل چند نمونه از احادیث مهمی که تاکنون مستمسكی برای اندیشه های غالیانه بوده ،شیوه کشف باورهای
غلوآمیز ،با تكیه بر روشی که مورد تأکید امامان(ع) بوده است ،تبیین می گردد.

کلمات کلیدی :غلو ،جعل حدیث ،عقاید ،دین

 .1دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان.
 .2دانشجوی دکتری علوم قرآن وو حدیث دانشگاه آزاد.

eniksefat@yahoo.com
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مقدمه

منا سبت از برخی از آنها بهره گرفته شده ا ست ،دو اثر با

از جمله مهمترین مســائل تهدید کننده دین ،باورهای

نگاه نقد حدیث وارد این حوزه شـــده اند ،یكی کتاب

نادرســـت دینی اســـت که می تواند رفته رفته دین را از

«غلو (درآمدی بر افكار و عقاید غالیان در دین ) » اثر

مســـیر و هدف مورد نظر آن خارج نماید و باورمندان به

صالحی نجف آبادی و دیگری کتاب « سه گفتار در غلو

دین را از دســتیابی به معرفت صــحیح باز دارد .یكی از

پژوهی» اثر جویا جهانبخش .این پژوهش با بهره گیری

انواع باورهای ناصواب دینی ،غلو و زیاده روی در برخی

از ایده آنها ،به ا ستقالل به برر سی و نقد باورهای غالیانه

از ع قا ید مرتبط با دین اســـت .باور های غال یا نه در

برگرف ته از چ ند نمو نه حد یث مهم در این حوزه ،می

شــدیدترین وجه خود می تواند موجب خروج شــخص

پردازد.

دیندار از دایره دین گردد و درســت بر عكس هدف دین
عمل نماید .از دیگر آثار سوء آن ،به چالش کشیده شدن

 .1غلو در لغت و اصطالح:

دین در مواجهه با عقل و علم اســـت .اگر چه این انتظار

واژه «غلو» در لغت به معنای تجاوز از حد (فراهیدی،

وجود ندارد که عقل و یا د ستاوردهای علمی ب شر بتواند

 ،1409ج ،4ص 446و ابن فارس ،1404 ،ج ،4ص )488

همه آنچه که در حوزه دین وجود دارد را توجیه و تبیین

و در اصـــطالح ،زیادهروی در باورهای دینی اســـت که

نماید ،اما مخالفت برخی از باورها و عقاید غالیانه با عقل

انحراف در عقاید ،مانند اعتقاد به ربوبیت اشـــخاص ،را به

و علم ،می تواند چالش هایی بی اســاس و ناصــواب را

همراه دارد .این اصــطالح در روایات امامان معصــوم(ع) با

م یان آن ها به راه ا ندازد و مانع از اق بال به دین گردد.

همین کاربرد معنایی برای غالت شیعه به کار رفته است(به

همچنین تضــاد میان این باورها با اصـــول و مبانی دین،

عنوان نمو نه ببین ید:کشـــی ،1409 ،ص  ،225ح  402و

نوعی سردرگمی و ت ضاد در درون دین را به همراه دارد

ص ،52ح .) 1000

که می تواند من شاء بروز اختالف در میان دینداران با شد.

در قرآن کریم این واژه برای نكوهش اهل کتاب ( به

این همه در حالی است که با شناسایی و قطع ریشه های

طور م شخص پیروان ح ضرت م سیح) در اعتقاد ای شان به

این اندی شه ها ،می توان از بروز و گ سترش چالش ها و

تثلیث آمده اســـت :یا أَهْلَ الْكِتاب ال تَغْلُوا فی دینِكُمْ وَ ال

اختالف های مذکور جلوگیری نمود.

تَقُولُوا عَلَی ال لَّهِ إالَّ الْحَ َّ إنَّ مَا الْمســـیح عیسـ ـَی ابْنُ مَرْیَمَ

در این مقاله پس از گذری بر موضـــوع غلو در میان

رَســولُ اللَّهِ وَ کَلِمَتُه أَلْقاها إلی مَرْیَمَ وَ روحٌ مِنْه (نســاء :4

پیروان ائمه (ع) ،مهمترین اندیشـــه های غالیان تبیین می

 .)171از این رو به طور خالصــه گفته می شــود که غالی

گردد و آنگاه با اشــاره به اصــلی ترین شــیوه آنان برای

کسی است که درباره پیامبر (ص) یا پیامبران و یا ائمه (ع)

ترویج اندی شه های خود در زمان امام باقر و امام صادق

از اندازه فراتر برود و آنان را از حدود بندگی خدا فراتر

(ع)  ،یعنی جعل حدیث ،با بررســـی و رد چند نمونه از

برده و درباره آنان به ویژگیهایی که خاص خداوند است،

مهمترین مســتمســک های حدیثی غالیان ،اســاس و پایه

گرایش پیدا کرده است (شهرستانی ،1368 ،ج ،1ص.)173

باورهای غلو آمیز مبتنی بر این روایات مورد خد شه قرار

گفته شــده که غالت کســانی بودند که به امام نســبت

می گیرد.

الوهیت یا نبوت می دادند و یا آنها را به فضیلت های دینی

الزم به ذکر اســت که از میان آثار زیادی که به نوعی

و دنیوی ،خارج از حد اعتدال وصــف می کردند (شــیخ

به موضـــوع غلو پرداخ ته ا ند و در این پژوهش نیز به

مفید ،1414 ،ص .)131البته شـــاخه ای از غالت به نام
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مفوضـــه ،به مخلوق و حادث بودن ائمه(ع) معترف بودند

اشخاص شده و اقدام به جعل حدیث یا ترویج آن را به

اما با این حال اعتقاد داشـــتند خداوند با آفرینش خاص

همراه داشته است.

ایشـان ،خل عالم و رزق و همه افعال را به ایشـان واگذار
کرده است (همان،ص .)132

غلو در فضائل و یا در مذمت خلفا و پیشوایان دین
و مذهب همچون ابوحنیفه ،شـــافعی ،معاویه ،بخاری و
 ...از این جمله ا ست ( صالحی نجفآبادی ،1385 ،ص

 .2پیدایش و نفوذ پدیده غلو در میان پیروان ائمه (ع)

 25الی ص  .)74نمونه آن ،غلو پیروان مالک ابن انس

پیدایش این اندیشه در آیین اسالم به طور مشخص

درباره او ست که گفتهاند او سه سال در شكم مادرش

به دوران امام علی (ع) نســبت داده میشــود .تا آنجا که

مانده اســـت یا در شـــأن کتاب او گفتهاند بعد از کتاب

گفته شده ک سانی که به امیرالمؤمنین(ع) ن سبت الوهیت

خدا کتابی صحیحتر از کتاب مؤطأ مالک نیست (همان،

دادند به حكم ایشان سوزانده شدند ( شیخ مفید،1414 ،

ص.)31

ص .)131بنا بر نقل کشــی ،شــخصــی به نام عبداهلل بن

بخشـــی از روایات موجود در کتب حدیثی شـــیعه

ســـبا در زمان حیات حضـــرت علی(ع) به دلیل ادعای

خبر از آن می دهند که غالت در زمان حیات ائمه اطهار

نبوت و الوهیت برای ایشــان ،به دســتور امام ســوزانده

به ویژه در دوران امامت امام باقر(ع) و امام صـــادق(ع)

شد(کشی ،1409 ،ص .)107این موضوع پس از شهادت

موف شـــدهاند نظر جمعی از شـــیعیان را به عقاید و

ا مام علی(ع) ب نابر گزارش هایی همچ نان با اد عای

اندیشـــه های غالیانه خود جلب نمایند .برای نمونه به

الوهیت ایشــان ادامه داشــته اســت (اشــعری ،ســعد بن

حدیث زیر توجه نمایید:

عبـداهلل ،1361 ،ص )21تـا آنجـا کـه در زمـان امـام

عَن ابْن أَبی عمَیْرٍ ،عَنْجَعْفَر بْن عثْم ـَانَ ،عَنْ أَبی

صــادق(ع) نیز عده ای نوعی از الوهیت را برای ایشــان

بَصِیرٍ ،قَالَ ،قَالَ لِی أَبو عَبْدِ اللَّهِ (ع) یَا أَبَا محَمَّدٍ ابْرَأْ مِمَّنْ

قائل شدند (همان ،ص  51الی .)55

یَزْعَم أَ نَّا أَرْ بَابٌ قُ لْت بَرئَ ال لَّه مِ نْه ،فَ قَالَ ابْرَأْ مِمَّنْ یَزْعَم

به نظر می رســـد که یكی از اصـــلی ترین دالیل
پیدایش غلو ،عش و ارادت به اشخاص است که همراه

أَ نَّا أَنْب یَاء قُ لْت بَرئَ ال لَّه مِ نْه (کشـــی ،1409 ،ص،297
ح1.)529

با جهل و نادانی ،باعث شده تا پیروان ای شان در شأن و

این حدیث و نظایر آن که در منبع مذکور و ســـایر

منزلت مراد خویش اقدام به جعل حدیث نمایند .ممكن

منابع و کتب شــیعه مانند بحاراالنوار (مجلســی،1403 ،

است غلو درباره حضرت عیسی (ع) از این گونه موارد

ج ،25ص 261الی ص )350ارائه گردیده ،داللت بر این

باشــد .درآیین اســالم نیز غلو در شــأن بزرگان مذهب

دارند که فرقههای غالت توانســـته اند عقاید جمعی از

گاهی به این دلیل بوده که شــخص غالی از ســر ارادت

شیعیان را در خ صوص ربوبیت و نبوت امام ،علم غیب

اقدام به جعل حدیث با مضــامینی در ســتایش و یا در

امام و مواردی از این قبیل تغییر دهند و امامان معصــوم

فضــائل مراد خویش نموده اســت .گاهی نیز مخالفت و

(ع) از این رو با ای شان به شدت تمام برخورد دا شته و

دشـــمنی باعث غلو و زیادهروی در مذمت و نكوهش

از آن عقاید تبری جستهاند.

1

همچنین :عَن ابْن أَبی عمَیْرٍ ،عَن ابْن الْمغِیرَة ،قـَالَ ،کُن ـْت عِن ـْدَ أَبی

یَدَکَ عَلَى رَأْس ـِی فَوَ اللَّهِ مَا بَقِیَتْ فِی جَس ـَدِی ش ـَعْرَةٌ وَ لَا فِی رَأْس ـِی إلَّا

الْحَســَن (ع) أَنَا وَ یَحْیَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن الْحَســَن (ع) فَقَالَ یَحْیَى جعِلْت

قَامَتْ ،قَالَ ،ثُمَّ قَالَ :لَا وَ اللَّهِ مَا هِیَ إلَّا ورَاثَةٌ عَنْ رَسول اللَّهِ (ص) (کشی،

فِدَاکَ إنَّهمْ یَزْعمونَ أَنَّکَ تَعْلَم الْغَیْبَ فَقَالَ :سبْحَانَ اللَّهِ سبْحَانَ اللَّهِ ضَعْ

 ،1409ص ،297ح.) 530
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 .3محور اصلی عقاید غالیان

و ص.)496

در کتب ملل و نحل برای غالت شـــیعه و ســـنی
فرقههای گوناگونی ذکر شده ،به عنوان مثال اشعری قمی

 .4برخورد ائمه(ع) با اندیشههای غالیان

درکتاب المقاالت و الفرق به تبیین فرقه های غالیان اقدام

امامان معصــوم(ع) در مواضــع مختلف با نفی عقاید

نموده اســت .شــیخ مفید غالت را کســانی می داند که

با طل غالت و اعالم برا ئت از آن ها ،با افشـــاگری در

معتقد به الوهیت و نبوت امام ه ستند و امام را با ف ضائل

خصــوص ســران فرقههای غالت و با تصــحیح عقاید

دینی و دنیوی فراتر از حد ،توصیف کرده و از میانه روی

شــیعیان در جهت از بین بردن باورهای غالیانه کوشــیده

در این خصوص خارج گشته اند .وی در توصیف غالت

اند ،اهل بیت(ع) با مشرک خواندن غالیان و ممنوع کردن

می نویســد :هم الذین نســبوا أمیر المؤمنین و األئمة من

مراوده و مخالطه و هرگونه یاری ر ساندن و حتی ازدواج

ذریته ع إلى األلوهیة و النبوة و وصــفوهم من الفضــل فی

با ایشان و برائت جستن از آنها و نیز با استدالل به آیات

ا لدین و ا لدن یا إلى ما ت جاوزوا ف یه ال حد و خرجوا عن

قرآن و تحریض عقول شیعیان ،به مبارزه با جریان غلو و

القصـد .او در مرحله پایین تر از غالت ،گروه مفوضـه را

اصالح عقاید پیروان خویش ،اقدام نمودند .به عنوان مثال

به عنوان صنفی از غالت می داند که به مخلوق و حادث

در حدیثی امام رضـــا(ع) غالت را کافر و مفوضـــه را

بودن ائمه باور دارند ولی معتقد به تفویض امور خلقت

مشرک و هرگونه مراوده با ایشان و تصدی عقایدشان را

به امام هستند ،آنجا که می نویسد :دعواهم أن اهلل سبحانه

مایه خروج از والیت خدا و ر سول(ص) و اهل بیت(ع)
خوانند1.در

حدیث دیگری امام صـــادق (ع) با قول

و تعالى تفرد بخلقهم خاصة و أنه فوا إلیهم خل العالم

می

بما فیه و جمیع األفعال .شـــیخ مفید گروه حالجیه را نیز

مفضــل بن عمر که ایشــان را تقدیر کننده ارزاق بندگان

که اهل اباحه گری و معتقد به حلول (تناســخ) هســتند،

خوانده است ،به شدت برخورد می نمایند (کشی،1409 ،

در زمره گروه غالیان می داند( شیخ مفید ،1414 ،ص131

ص ،323ح .)587

الی ص  .)134به طور خالصـــه عقیده غالیان را در چند
محور عمده میتواند خالصه نمود :اندیشه نبوت مستمر،

.5

شیوه غالت در جعل حدیث و روش ک شف این

تفویض ،اباحیگری ،حلول و تجســم ،تشــبیه و تناســخ

مجعوالت

(دلبری ،1391 ،ص.)495

یكی از مهمترین فرقههای غالت ،فرقه منســـوب به

مغیرة بن سعید بجلی در زمان امام باقر(ع) ،محمد بن

مغیرة بن ســـعید و در زمان امامت امام باقر(ع) اســـت.

مقالص اسدی معروف به ابوالخطاب در زمان امام صادق

حدیث زیر شیوه پیچیده پیروان او را در جعل احادیث و

(ع) و ب شار شعیری در زمان امام صادق و امام کاظم(ع)

وارد کردن عقاید خود در کتب حدیثی شـــیعه نشـــان

از ســـردمداران غالت بوده که موف شـــدهاند با چنین

میدهد:

عقایدی عده ای را با خود همراه نمایند (همان ،ص495
1

عَنْ یونُسَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن…،فَقَالَ حَدَّثَنِی هِشــَام بْنُ

عَنْ أَبی هَاشِمٍ الْجَعْفَریِّ قَالَ :سَأَلْت أَبَا الْحَسَن الرِّضَا ع عَن

مِنْ وَلَایَة اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَلَایَة الرَّسول ص وَ وَلَایَتِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ (مجلسی،

الْغُلَاة وَ الْمفَوِّضَة فَقَالَ الْغُلَاةُ کُفَّارٌ وَ الْمفَوِّضَةُ مشْرکُونَ مَنْ جَالَسَهمْ أَوْ

 ،1403ج ،25ص ،273ح 19به نقل از عیون اخبار الرضا علیه السالم؛

خَالَطَهمْ أَوْ وَاکَلَهمْ أَوْ شَارَبَهمْ أَوْ وَاصَلَهمْ أَوْ زَوَّجَهمْ أَوْ تَزَوَّجَ إلَیْهمْ أَوْ

همچنین در خصوص برخورد ائمه(ع) با انحرافات غالیان ،ببینید :مجلسی،

أَمِنَهمْ أَو ائْ تَمَنَهمْ عَلَى أَمَانَةٍ أَوْ صَدَّقَ حَدِیثَهمْ أَوْ أَعَانَهمْ بشَطْر کَلِمَةٍ خَرَجَ

 ،1403ج ،25ص ،134ح.)6
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الْحَكَم أَنَّه سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) یَقُولُ لَا تَقْبَلُوا عَلَیْنَا حَدِیثاً

الْأَحَادِیثَ إلَى یَوْمِنَا هَذَا فِی کُتُب أَصـ ـْحَاب أَبی عَبْدِ اللَّهِ

إلَّا مَا وَافَ َ الْقُرْآنَ وَ السـ ـُّنَّةَ أَوْ تَجدونَ مَ عَه شـــَاهِداً مِنْ

(ع) ،فَ لَا تَقْبَلُوا عَلَیْ نَا خِ لَافَ الْقُرْآن ،فَإ نَّا إنْ تَ حَدَّثْ نَا حَدَّثْ نَا

أَحَادِیثِنَا الْمتَقَدِّمَة ،فَإنَّ الْمغِیرَةَ بْنَ س ـَعِیدٍ لَعَنَه اللَّه دَسَّ فِی

بموَافَقَة الْقُرْآن وَ موَافَقَة الســُّنَّة إنَّا عَن اللَّهِ وَ عَنْ رَســولِهِ

کُتُب أَ صْحَاب أَبی أَحَادِیثَ لَمْ یحَدِّثْ بهَا أَبی ،فَاتَّقُوا اللَّهَ

نُحَدِّث…(کشی ،1409 ،ص ،224ح.)401

وَ لَا تَقْبَلُوا عَلَیْنَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا تَعَالَى وَ سنَّةَ نَبیِّنَا (ص)

نكته مهمی که از روایت اخیر دریافت میشـــود این

فَإنَّا إذَا حَدَّثْنَا قُلْنَا قَالَ اللَّه عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ رَسـ ـولُ ال لَّهِ

اســت که متأســفانه موفقیت غالت تا به آنجا بوده که در

(ص) (کشی ،1409 ،ص  ،224ح)401

کتب اصــحاب ائمه(ع) ،احادیث بســیاری را وارد نموده

همان طور که مالحظه می شود امام صادق(ع) ضمن

اند ،کتبی که ممكن اســـت از آنها به عنوان منابع تدوین

لعن مغیرة شــیوه وی در جعل حدیث را «دس» در کتب

جوامع روایی ا ستفاده شده با شد .مؤیّد این نظر حدیث

ا صحاب پدر شان بیان میکنند« .دس» در لغت به معنای

دیگری اســـت که از پنهان بودن اصـــحاب غلو در میان

مخفی کردن اســت (دســســت شــیئاً فی التراب او تحت

اصـــحاب ائمه و وارد کردن پنهانی مضـــامین غالیانه در

شـــیءٍ أی اخفیت (فراهیدی ،1409 ،ج ،7ص .)185بر

کتب اصحاب ائمه و اندیشه های شیعه ،خبرمی دهد .

ا ساس این فرمایش امام(ع) شیوه مغیرة بن سعید ،وارد

اکنون با توجه به این روش غالیان در وضــع حدیث،

کردن مخف یا نه روا یات جعلی در ک تب اصـ ـ حاب ا مام

آشــكار می گردد که بررســی ســند و علم رجال جهت

باقر(ع) بوده است.

کشف احادیثِ موضوعه آنها به تنهایی ناکارآمد می باشد

این شیوه در زمان امام صادق(ع) بو سیله ابوالخطاب

و تنها نقطه امید باقی مانده در تمیز روایات ســـاخته و

ادامه پیدا کرده است .او نیز با شیوه دخول احادیث جعلی

پرداخته غالیان و تشــخیص و تأیید ردپای اندیشــه های

در کتب اصـ ـ حاب امام صـــادق (ع) کار را به جایی

ای شان ،بنا به فرمایش امام ر ضا(ع) در بخش دوم روایتِ

میرســاند که تشــخیص احادیث صــحیح را حتی برای

یونس بن عبدالرحمن ،شناختن این روایات با معیار عدم

یونس بن عبدالرحمن که از صــحابی جلیل القدر و عالم

مخالفت با قرآن بلكه موافقت با قرآن و سنت است( ...فَلَا

امام رضا (ع) است (کان وجهاً من اصحابنا ،متقدماً ،عظیم

تَقْبَلُوا عَلَیْ نَا خِ لَافَ الْقُرْآن ،فَإ نَّا إنْ تَ حَدَّثْ نَا حَدَّثْ نَا بموَافَ قَة

المنزلة ... ،وکان الر ضا علیه ال سالم ی شیر الیه فی العلم و

الْقُرْآن وَ موَافَقَة السـ ـُّنَّة) .معیاری که در بخش نخســـت

الفتیا (نجا شی ،1365 ،ص ،) )446نیز م شكل میکند .در

همین روایت در کالم امام صادق(ع) نیز بیان می گردد ،با

ادامه حدیث اخیر این موضـــوع را به نقل از یونس بن

این تفاوت که یافتن شــاهدی برای این دســته از روایات

عبدالرحمن چنین می خوانیم:

در م یان ا حاد یث مت قدم را نیز به همراه دارد( ...مَا وَافَ َ

قَالَ یونُس :وَافَ یْت الْعِرَاقَ فَوَ جَدْت ب هَا قِطْ عَةً مِنْ

الْقُرْآنَ وَ السـ ـُّ نَّةَ أَوْ تَ جدونَ مَ عَه شـــَا هِداً مِنْ أَ حَادِیثِ نَا

أَ صْحَاب أَبی جَعْفَرٍ (ع) وَ وَجَدْت أَ صْحَابَ أَبی عَبْدِ اللَّهِ

الْمتَ قَدِّ مَة) .از این رو در ادامه با تمرکز بر این دو مع یار

(ع) متَوَافِرینَ فَســَمِعْت مِنْهمْ وَ أَخَذْت کُتُبَهمْ ،فَعَرَضــْتُهَا

یعنی مواف قت با قرآن و سـ ـ نت و ه ماهنگی با دیگر

مِنْ بَعْد عَلَى أَبی الْحَس ـَن الرِّض ـَا (ع) فَأَنْكَرَ مِنْهَا أَحَادِیثَ

احادیث  ،چند نمونه از احادیث مورد بررســـی قرار می

کَثِیرَةً أَنْ یَكُونَ مِنْ أَ حَادِیثِ أَبی عَ بْدِ ال لَّهِ (ع) وَ قَالَ لِی:

گیرد.

إنَّ أَ بَا الْخَ طَّاب کَذَبَ عَلَى أَبی عَ بْدِ ال لَّهِ (ع) لَعَنَ ال لَّه أَ بَا
الْخَطَّاب! وَ کَذَلِکَ أَصــْحَاب أَبی الْخَطَّاب یَدســُّونَ هَذِهِ

 .1بررسی نمونه هایی از احادیثِ مستمسک غالیان
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پس از سیر اجمالی بر مو ضوع غلو و مالحظه اهمیت آن

ا ست که جزء با پیش فرا های غالیانه ممكن نی ست .مگر نه

و دانســتن نفوذ مخفیانه عقاید غالیان در میان کتب اصــحاب

این ا ست که در قرآن کریم خداوند به صراحت خود را خال

ائمه(ع) ،در ادامه ضمن ا ستفاده از کتب رجال و لغت (ح سب

همه اشــیاء معرفی می کند (انعام ،102 :رعد ،16 :زمر 62 :و

نیاز) با گرفتن ایده اصــلی از روش مورد نظر اهل بیت(ع) یعنی

غافر )62:و بر اســـاس منط قرآن جز پروردگار عالم ،همه

موافقت حدیث با کتاب خدا ،ســنت و دیگر احادیث ،چند

مخلوقاند و و جز او خال و رازقی وجود ندارد (هَلْ مِنْ خالِ ٍ

نمونه از احادیث مشهوری که تاکنون همچون ابزاری در اختیار

غَیْرُ اللَّهِ یَرْزقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْا ال إلهَ إالَّ هوَ فَأَنَّی تُؤْفَكُونَ

اندیشههای غالیانه بوده ،بررسی می گردد:

(فاطر 3 :و نیز ببینید :حجر ،28 :ص ،71 :نساء1 :و انعام.) 101 :

 .1.6نمونه اول :و من کتاب له علیه الســالم الی معاو یه
جواباً... :فَإنَّا صــَنَائِع رَبِّنَا وَ النَّاس بَعْد صــَنَائِع لَنَا …( شــریف
الرضی ،1414 ،خ ،28ص.)386

ج َعلُونَا
ق طَا َق ِت ِه َف َی ْن َه ِد َم ا ْ
 .2.6نمونه دوم ... :لَا َت ْرفَع الْبنَا َء َف ْو َ
مَخْلُوقِینَ وَ قُولُوا بنَا مَا شِئْتُمْ فَلَنْ تَبْلُغُوا 1. ...

این حدیث را مرحوم شــیخ بهائی در کتاب منهاج النجاح

گرچه درباره این قســمت از نامه امام امیرالمؤمنین(ع) به

در شــرح دعای هر روز ماه رجب و ذیل عبارت «الفرق بینک

معاویه داعیه جعل وجود ندارد ،اما متأسفانه برداشت ناصحیحی

وبینها اال انهم عبادک و خلقک» و در شــرح آن آورده اســت

از آن در موافقت با اندیشههای غالیان بوده است .این برداشت نا

(شـیخ بهایی ،1384 ،ص  .)32البته ایشـان این حدیث را بدون

صــواب تا به آنجا رفته اســت که به بهانه این فرمایش امام(ع)،

ذکر ســند و با عبارات «نزلونا عن الربوبیة و قولوا فینا ما شــئتم»

حتی در خیال بعضی از مشاهیر اهل ادب ،امیرالمؤمنین و سایر

ذکر کرده است.

ائمه آفریننده مخلوقات دانســته شـــدها ند (ببینید :صـ ـالحی

با بررســی متقدم ترین منبع نقل کامل حدیث یعنی نقل

نجفآبادی ،1385 ،ص  )83و متأسفانه مشابه با این باور در در

مرحوم صفار در کتاب بصائر الدرجات ،در می یابیم که امام(ع)

میان برخی از ارادتمندان به اهل بیت (ع) م شاهده می شود .به

در مقام نفی اندیشه غالیانه ای که در ذهن اسماعیل بن عبدالعزیز

تعبیر دیگر در مورد این حدیث بر اســاس افكار غالیانه ،نوعی

(راوی) گذشــته ،چنین فرمودهاند که ما را در مقام خال قرار

جعل یا سوء برداشت در معنا (تحریف معنوی) رخ داده است.

ندهید ،چرا که ما نیز مخلوق پروردگار هســتیم( البته ظاهر این

نخست ،باید دانست که کلمه « صنائِع» مفرد کلمه صنیعه،

حدیث از علم امام(ع) به ضــمایر خبر می دهد ،همانطور که

معادل عبارت فارســی «دســت پرورده و تربیت شــده» اســت

مرحوم صفار درعنوان باب به آن اشاره کرده است) .در حدیث

(فالن صــنیعتی أی اصــطنعته و خرجته (فراهیدی ،1409 ،ج،1

مشابهی امام صادق(ع) از قول امیرالمؤمنین(ع) فرمودند :إیَّاکُمْ وَ

 ) )305که با کلمه «مخلوق» تفاوت بسیار دارد .همچنین عبارت

الْغُلُوَّ فِینَا قُولُوا إنَّا عَبیدٌ مَرْبوبونَ وَ قُولُوا فِی فَضـْلِنَا مَا شـِئْتُم (ابن

«صــنائِع المعروف» در خود نهج البالغه در کالم امیرالمؤمنین به

بابویه ،1362 ،ج ،2ص .)614از این رو عبارات « قُولُوا ب نَا مَا

معنای کارهای خیر آمده است (شریف الرضی ،1414 ،خ ،110

شِئْتُمْ » ویا « قُولُوا فِی فَ ضْلِنَا مَا شِئْتُم» در هر دو حدیث پس از

ص ،)163لذا این کلمه را به معنای مخلوق پنداشـتن ،اشـتباهی

نفی غلو آمده ا ست ،که از زمینه یا سابقه( )contextضد غلو

 1عَنْ إسْمَاعِیلَ بْن عَبْدِ الْعَزیز قَالَ قَالَ أَبو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا إسْمَاعِیلُ

خَرَجَ فَقَالَ یَا إسْمَاعِیلُ لَا تَرْفَع الْبنَاءَ فَوْقَ طَاقَتِهِ فَیَنْهَدِمَ اجْعَلُونَا مَخْلُوقِینَ

ضَعْ لِی فِی الْمتَوَضَّإ مَاءً قَالَ فَقُمْت فَوَضَعْت لَه قَالَ فَدَخَلَ قَالَ فَقُلْت فِی

وَ قُولُوا بنَا مَا شِئْتُمْ فَلَنْ تَبْلُغُوا فَقَالَ إسْمَاعِیلُ وَ کُنْت أَقُولُ إنَّه وَ أَقُولُ وَ

نَفْسِی أَنَا أَقُولُ فِیهِ کَذَا وَ کَذَا وَ یَدْخُلُ الْمتَوَضَّأَ یَتَوَضَّأُ قَالَ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ

أَقُولُ (صفار ،1404 ،ج ،1ص ،236ح.)5
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این متون خبر می دهد .به ویژه که در ادامه حدیث دوم فرمایش

اساس فرمایشی از امام باقر(ع) غالیان کسانی هستند که در مورد

امام(ع) یعنی« :مَنْ أَحَبَّنَا فَلْیَعْمَلْ بعَمَلِنَا وَ لْیَسـْتَعِنْ بالْوَرَع (همان)

امام مطالبی را می گویند که خود ایشـــان نگفته اند( ...فَقَالَ لَه

» ،در ضــدیت با اندیشــه های اباحه گری و عمل گریزی می

رَجلٌ مِنَ الْأَنْصـَار یقَالُ لَه سـَعْدٌ جعِلْت فِدَاکَ مَا الْغَالِی قَالَ قَوْمٌ

باشد که یكی از ویژگی های گروهی از غالیان بوده است .با این

یَقُولُونَ فِینَا مَا لَا نَقُولُه فِی أَنْفُ سِنَا فَلَیْسَ أُولَئِکَ مِنَّا وَ لَ سْنَا مِنْهم...؛

وجود متأســفانه این حدیث یكی از دســتمایههای دیرین غلو

شخصی به نام سعد از امام باقر (ع) پرسید که غالی چه کسی

گرایان در تنزیه و تبرئه اندیشـــه های غالیانه بوده اســـت

است ،ایشان فرمود :قومی که درباره ما چیزهای می گویند که ما

(جهانبخش ،1390 ،ص .)24حال آنكه با دقت در آن درمی

خود در ح خود نگفته ایم ،ای شان از ما نی ستند و ما از ای شان

یابیم که زمینه روایت به نوعی در نفی این اندیشهها است.

نیســتیم( ...کلینی ،1407 ،ج ،2ص .) ) 75از این رو کمترین

اما در خصــوص قســمت دوم روایت (قولوا بنا ما شــئتم)
کافی ا ست در این نكته اندی شه شود که چگونه ممكن ا ست

قیدی که باید برای عبارت «ما شئتم» در نظر بگیریم (اگر صدور
آن از امام را بپذیریم) ،همین قول اخیر است.

امام معصوم اجازه داده باشند در فضائل ایشان هر سخنی بیان
شود .اگر تعبیر روایت عام است ،پس شامل هر سخن دروغ یا

 .3.6نمونه ســوم ... :یَا رمَیْ لَةُ لَیْسَ مِنْ مؤْمِنٍ یَمْرَا إ لَّا

غیر حقی نیز می شـود .آیا می توان پذیرفت که ایشـان با چنین

مَر ضْنَا بمَرَ ضِهِ وَ لَا یَحْزُنُ إلَّا حَزنَّا بحزْنِهِ وَ لَا یَدْعو إلَّا أَمَّنَّا لِدعَائِهِ

فرمای شی ،اجازه جعل هر کالمی را در بیان ف ضائل خود صادر

وَ لَا یَ سْكُت إلَّا دَعَوْنَا  ...لَیْسَ یَغِیب عَنَّا مؤْمِنٌ فِی شَرْق الْأَرْا

کرده اند .بی شک عبارت «ما شئتم» را باید همراه با سایر قیدها

وَ لَا فِی غَرْبهَا 1. ...

و تخصــیص های عقلی و نقلی تفســیر نمود .مگر نه اینكه

این حدیث و مضمون آن که ائمه فرموده باشند ما به مرا

حضرت صادق (ع) در پاسخ به کسانی که به ایشان نسبت علم

شــیعیان مریض و به حزن آنها محزون میشــویم ،در میان عامه

غیب دادند ،فرمودند :فَوَ اللَّهِ مَا بَقِیَتْ فِی جَ سَدِی شَعْرَةٌ وَ لَا فِی

شیعه وگاه بر منابر شهرت بسیار دارد .اما نخست ،در خصوص

رَأْ سِی إلَّا قَامَتْ؛ به خداوند سوگند که از سخن ای شان مو بر

راوی اصــلی حدیث یعنی ابوداود (نفیع بن الحارث الســبیعی)

بدنم راست شد (کشی ،1409 ،ص ،297ح.) 530

باید دانســـت که تنها منبعی از کتب رجالی که ذکری از او

امام صادق(ع) در حدیثی با رد اندیشههای غالیانه مغیرة بن

آوردهاند ،کتاب الرجال ،اثر ابن الغ ضائری ا ست .به نظر وی در

ســعید ،خود را مخلوق برگزیده ای معرفی می کنند که مانند

حدیث او مناکیر و احادیثی که باید در آنها توقف نمود ،وجود

ســایر بندگان قدرتی بر نفع و ضــرر خویش ندارد ،هیچ برائتی

دارد (خویی ،1372 ،ج ،19ص .)177به عالوه راوی قبلی که

نزد او نیست ،می میرد و دفن می شود و از قبر سر بر می دارد

در ب صائر الدرجات ،ال شامی و در نقل همین حدیث در رجال

تا در موقف ح ساب پا سخ گو با شد(ک شی ،1409 ،ص ،225

کشی ،الشبامی احوز بن الحسین (کشی ،1409 ،ص  )102ذکر

ح ،)403همان طور که قرآن در این زمینه می فرماید :وَ إنْ مِنْكُمْ

شده ،مجهول ا ست .همچنین ک شی در ترجمه راوی نخ ستِ

إالَّ وارد ها کانَ عَلى رَبِّکَ حَتْماً مَقْضــِیا )مریم .) )71:چگونه

این حدیث یعنی رمیله ،تنها همین حدیث را ذکر کرده اســت

ممكن ا ست ،امامی که خود را این گونه معرفی می کند ،با قول

(البته با دو سند متفاوت) و بر همین اساس رمیله را از اصحاب

«ما شئتم» اجازه دهد تا در فضیلت او هر سخنی گفته شود .بر

امیرالمؤمنین(ع) میداند .بنابراین در سند روایت چندین ا شكال

 1حَدَّثَنَاالْحَسَََ بْنُ بْلَيِّ بْنُ ْالنُّعْمَان عَنْ أَبیهِ قَالَ حَدَّثَنِی الشـ ـَّامِیعَنْ أَبی دَاودَ

وَ لَا یَســـْكُت إلَّا دَعَوْنَا لَه فَقُلْت لَه یَا أَمِیرَالْمؤْمِنِینَ جَعَلَنِی اللَّه فِدَاکَ هَذَا مَنْ

الســـَّبیعِیِّ عَنْ أَبی ســـَعِیدٍالْ خُدْریِّ عَنْ رمَیْ لَةَ قَالَ ...:یَا رمَیْ لَةُ لَیْسَ مِنْ مؤْمِنٍ

مَعَکَ فِی الْقَ صْرأَرَأَیْتَ مَنْ کَانَ فِی أَطْرَافِ الْأَرْا قَالَ یَا رمَیْلَةُ لَیْسَ یَغِیب عَنَّا

یَمْرَا إلَّا مَر ضْنَا بمَرَ ضِهِ وَ لَا یَحْزُنُ إلَّا حَزنَّا بحزْنِهِ وَ لَا یَدْعو إلَّا أَمَّنَّا لِدعَائِهِ

مؤْمِنٌ فِی شَرْق الْأَرْا وَلَا فِی غَرْبهَا (صفار ،1404 ،ج،1ص.)260

صهبای نور ،سال دوم ،شماره دوم ،بهار 1396
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وجود دارد که موجب ضعف حدیث می گردد.

این حدیث را مرحوم اســترآبادی با ســند فوق در کتاب

صــرف نظر از بحث ســندِ حدیث ،اگر بخواهیم ظاهر

تأویل اآلیات ذکر کرده است .مرحوم مجلسی نیز با همین سند

روایت را مالک قرار دهیم ،پذیرش اینكه امام معصــوم(ع) با

آن را در بابی که عنوان آن برگرفته از همین حدیث می باشــد،

بیماری هر مؤمن یا هر شــیعه در هر نقطه از عالم مریض یا

آورده است (مجلسی ،1403 ،ج ،24ص ،303ح .)14منبع دیگر

محزون شود ،عقالً امكان پذیر نیست .چرا که در این صورت با

مجلســی کتاب کنز جامع الفوائد اســت که در واقع منتخب و

کثرت مؤمنان و کثرت بیماری و حزن آنها ،امام (ع) دائماً در

خالصـــه کتاب تأویل اآلیات می باشـــد .مرحوم بحرانی در

حال بیماری و حزن خواهد بود.

تفسیرالبرهان این حدیث را با همین سند در «باب فی ما عنی به

مرحوم صــفار در کتاب بصــائر الدرجات بعد از نقل این

االئمه علیهم الســالم فی القرآن» نقل میکند (بحرانی،1374 ،

حدیث ،حدیث دیگری را نقل میکند که در آن حضــرت

ج ،1ص .)52بنابراین در هیچ منبع متقدمتری از تاویل اآلیات

علی(ع) قبل از مو ضوع حزن ،شادی و فرح را نیز افزودهاند به

ا سترآبادی نمیتوان این حدیث را ج ست و رو شن نی ست که

این معنا که ای شان ،هم از شادی و فرح و هم از حزن و مرا

استرآبادی بر چه مبنایی این حدیث را به شیخ طوسی و اسناد

شــیعیان ،شــاد و محزون میشــود .صــفار تنها با ذکر همین دو

وی ،منســوب می کند .بنابراین حدیث در شــمار احادیث

روایت بابی با موضوع فوق گشوده است (صفار ،ج،1404 ،1

ضعیف قرار می گیرد.

ص 259و ص .)260در این صــورت بر مشــكل عقلی فوق،

گذ شته از این ا شكال ،راوی ا صلی حدیث یعنی داود بن

حالت فرح هم افزوده می شود .به این معنا که همزمان امام باید

کثیر بنا به نقل نجاشی بطور جد ضعیف است و کسی است که

برای شــادی ،غم و مرا هریک از مؤمنان ،شــاد یا غمگین یا

غالت از او روایت میکنند (نجا شی ،1365 ،ص .)156مرحوم

مریض باشد.

خویی نیز در معجم الرجال حكم به وثاقت او را در رجال شیخ

بر اساس ادامه روایت ،امام(ع) آنچنان علم غیبی دارد که در
هر لحظه در شرق و غرب عالم مؤمنان و احوال ای شان از نظر
او غایب نیســـت .حال آنكه پس از مراجعه به معیار موافقت

طوســی و عال مه حلی با طل میدا ند (خویی ،1372 ،ج،7
ص.)126
همچنین باید دانســـت که متن حدیث فوق دقیقاً مواف

حدیث با کتاب خدا ،مالحظه می شــود که از منظر قرآن ،علم

اندیشههای گروهی از غالیان است که مقصود از معصیتهای

غیب تنها به خدا اختصاص دارد و جزء او را کسی بر آن راهی

مذکور در قرآن را افرادی میدانسـتند که مردم باید از آنها برائت

نیســـت ( فَ قُلْ إنَّ مَا الْغَ یْب لِ لَّه (یونس ))20:و قرآن تن ها راه

جوی ند و مقصــود از ن ماز ،روز ،حج و  ...را پ یامبر و ا مام

دسترسی به غیب را وحی الهی می داند؛ قُلْ ال أَقُولُ لَكُمْ عِنْدی

میدانستند و اعتقاد داشتند با معرفت ایشان همه تكالیف از آنها

خَزائِنُ اللَّهِ وَ ال أَعْلَم الْغَیْبَ وَ ال أَقُولُ لَكُمْ إنِّی مَلَکٌ إنْ أَتَّبع إالَّ

برداشته میشود (اشعری قمی ،1361 ،ص  51و .)52

ما یوحى (انعام 50 :و نیز ببینید :اعراف ،188 :هود 31 :و نمل:
.(65

از سوی دیگر مضمون این حدیث شامل تأویالت غریبی
میباشــد و برای فهم بهتر این روایت باید دانســت که از جمله
کارهای غالت تأویل مفاهیم شناخته شده دینی بوده ،به طوری

 .4.6نمونه چهارم :رَوَاه ال شَّیْخُ أَبو جَعْفَرٍ الطُّو سِیُّ بإ سْنَادِه...

که آن مفاهیم از معانی معهود خویش جدا می شد و در معنایی

نَحْنُ ال صَّلَاةُ فِیکِتَاب اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَحْنُ الزَّکَاةُ وَ نَحْنُ ال صِّیَام

نمادین اصالت خود را از دست می داد (جعفریان ،1393 ،ص

وَ نَحْنُ الْحَجُّ  ...وَ عَدوُّنَا فِی کِتَاب اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الْفَحْشـــاء وَ

 .)59آنان پیروان خود را به رهایی از بند عمل به فروعات فقهی

الْمنْكَرُ وَ الْبَغْی وَ الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ ( ...استرآبادی ،1409 ،ص.)21

و حتی عمل به محرمات دعوت می کردند (همان ،ص.)60

61

نگاهی به موضوع غلو در دین؛ بررسی نمونه هایی از احادیثِ مستمسک غالیان

این موضــوع که خود اهل بیت نماز ،زکات ،صــیام ،حج ،ماه

گاه بر منابر وعظ ذکر و شــرح میشــود .برای نمونه مرحوم

حرام ،بلد حرام ،کعبه و قبله و شخص د شمن ای شان فح شاء،

مالهادی سبزواری در ر سالهای به نام « شرح حدیث معرفتهم

منكر ،بغی ،خمر ،می سر و  ...با شند ،تأویل غریبی از آیات قرآن

بالنورانیه معرفة اهلل» به شرح و بسط آن پرداخته است (آقا بزرگ

است که در میان مسلمانان در طول تاریخ جزء در اندیشه های

تهرانی ،1403 ،ج ،13ص.)207

اهل تأویل و غلو ،چنین باورهای را نمیتوان ج ست .باورهایی
که میتواند ضربه هایی جبران ناپذیر به اصل دین وارد نماید.

نخ ست ،در برر سی سند روایت رو شن می شود که این
حدیث تنها به همین شــكل مرســل در کتاب بحاراالنوار یافت

حدیث نیكویی در کتاب کافی از امام باقر(ع) وارد شـــده

می شود و همانطور که در ابتدای سند ذکر شده ،مرحوم عالمه

اســت که بدون اینكه واجد آن اندیشــههای غالیانه باشــد ،به

مجل سی آن را در کتابی عتی یافته ا ست .از سوی دیگر راوی

فض ـیلت امام و جایگاه ایشــان اشــاره دارد و می تواند جایگزن

ا صلی حدیث (محمد بن صدقه) ،اگر همان محمد بن صدقه

مناســبی برای حدیث منقول اس ـترآبادی در کتاب تاویل اآلیات

العنبری باشد که در کتب رجال ذکر شده ،از اصحاب امام کاظم

باشد ،بدون آنكه مشكالت آن حدیث را به همراه داشته باشد:

(ع) و امام ر ضا (ع) ا ست و این حدیث از حیث سند مرفوع

ایشان(ع) فرمودند :اسالم بر پنج اصل بنا شده است؛ نماز،
زکات ،حج ،روزه و والیت ،زراه پرسید کدام یک از اینها افضل

میباشــد و اگر نه ،تنها راوی این حدیث ،مجهول الحال اســت
(خویی ،1372 ،ج ،16ص.)190

اســـت .امام فرموند :والیت ،زیرا والیت همچون کلید ســـایر

پیش تر از مرحوم مجلســی ،کتاب مشــارق انوار الیقین با

اصــول اســت و ولی راهنمایی برای آنها می باشــد( ...کلینی،

اختالفاتی و البته بدون ســند ،این حدیث را ذکر نموده اســت

 ،1407ج ،2ص ،18ح.)5

(حافظ برسی ،1422 ،ص .)255البته با توجه به این که مخاطب
اصلی حضرت علی(ع) در هر دو نقل ،سلمان و ابوذر هستند،

 .5.6نمونه پنجم :حدیث نورانیت

این دو نقل را باید یک حدیث دانست.

حدیث معروف به نورانیت 1،این حدیث و فقراتی از آن

اما در خ صوص کتاب «م شارق انوارالیقین» باید گفت این

گاهی با ذکر نام تنها منبع آن یعنی بحاراالنوار در ســایر کتب و

کتاب تا به آنجا دچار اشكال و غلو است که مرحوم مجلسی به

 1به دلیل طوالنی بودن حدیث در اینجا به ذکر منتخب آن اکتفا می شود:

أَجْرَیْت أَنْهَارَهَا وَ فَجَّرْت عیونَهَا وَ غَرَسْت أَشْجَارَهَا بإذْن رَبِّی وَ أَنَا عَذَاب

أَقُولُ ذَکَرَ وَالِدِی رَحِمَه اللَّه أَنَّه رَأَ فِی کِتَابٍ عَتِی ٍ ،جَمَعَه بَعْض محَدِّثِی

یَوْم الظُّلَّة وَ أَنَا الْمنَادِی مِنْ مَكَانٍ قَریبٍ قَدْ سَمِعَه الثَّقَلَان الْجنُّ وَ الْإنْس وَ

أَصْحَابنَا فِی فَضَائِل أَمِیر الْمؤْمِنِینَ ع هَذَا الْخَبَرَ وَ وَجَدْتُه أَیْضاً فِی کِتَابٍ

فَهمَه قَوْمٌ إنِّی لَأَسْمَع کُلَّ قَوْمٍ الْجَبَّارینَ وَ الْمنَافِقِینَ بلُغَاتِهمْ وَ أَنَا الْخَضِرُ

عَتِی ٍ مشْتَمِلٍ عَلَى أَخْبَارٍ کَثِیرَةٍ قَالَ رویَ عَنْ محَمَّدِ بْن صَدَقَةَ أَنَّه قَالَ :قَال

عَالِم موسَى وَ أَنَا معَلِّم سلَیْمَانَ بْن دَاودَ وَ أَنَا ذُو الْقَرْنَیْن وَ أَنَا قُدْرَةُ اللَّهِ عَزَّ

( أَمِیرُالْمؤْمِنِین ) صَلَوَات اللَّهِ عَلَیْهِ ...إنَّه لَا یَسْتَكْمِلُ أَحَدٌ الْإیمَانَ حَتَّى

وَ جَلَّ  ...أَنَا محَمَّدٌ وَ محَمَّدٌ أَنَا وَ أَنَا مِنْ محَمَّدٍ وَ محَمَّدٌ مِنِّی  ...إنَّ مَیِّتَنَا

یَعْرفَنِی کُنْهَ مَعْرفَتِی بالنُّورَانِیَّة ...لَا تَجْعَلُونَا أَرْبَاباً وَ قُولُوا فِی فَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ

لَمْ یَمتْ وَ غَائِبَنَا لَمْ یَغِبْ وَ إنَّ قَتْلَانَا لَنْ یقْتَلُوا  ...إنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مِنْ عَبیدِ اللَّهِ

فَإنَّكُمْ لَا تَبْلُغُونَ کُنْهَ مَا فِینَا وَ لَا نِهَایَتَه  ...صَارَ محَمَّدٌ النَّاطِ َ وَ صِرْت أَنَا

لَا تُسَمُّونَا أَرْبَاباً وَ قُولُوا فِی فَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ فَإنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا مِنْ فَضْلِنَا کُنْهَ

الصَّامِتَ وَ إنَّه لَا بدَّ فِی کُلِّ عَصْرٍ مِنَ الْأَعْصَار أَنْ یَكُونَ فِیهِ نَاطِ ٌ وَ صَامِتٌ

مَا جَعَلَه اللَّه لَنَا  ...بنَا یعَذِّب اللَّه عِبَادَه وَ بنَا یثِیب  ...لَوْ قَالَ قَائِلٌ لِمَ وَ کَیْفَ

یَا سَلْمَانُ صَارَ محَمَّدٌ الْمنْذِرَ وَ صِرْت أَنَا الْهَادِیَ  ...قَالَ صَارَ محَمَّدٌ صَاحِبَ

وَ فِیمَ لَكَفَرَ وَ أَشْرَکَ لِأَنَّه لَا یسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ همْ یسْأَلُونَ  ...أَنَا أُحْیی وَ

الْجَمْع وَ صِرْت أَنَا صَاحِبَ النَّشْر وَ صَارَ محَمَّدٌ صَاحِبَ الْجَنَّة وَ صِرْت أَنَا

أُمِیت بإذْن رَبِّی وَ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بمَا تَأْکُلُونَ وَ مَا تَدَّخِرُونَ فِی بیوتِكُمْ بإذْن رَبِّی

صَاحِبَ النَّار  ...أَنَا صَاحِب اللَّوْح الْمَحْفُوظِ أَلْهَمَنِی اللَّه عَزَّ وَ جَلَّ عِلْمَ مَا

وَ أَنَا عَالِمٌ بضَمَائِر قُلُوبكُمْ وَ الْأَئِمَّةُ مِنْ أَوْلَادِی ع یَعْلَمونَ وَ یَفْعَلُونَ هَذَا إذَا

فِیهِ  ...قَالَ ع أَنَا الَّذِی حَمَلْت نُوحاً فِی السَّفِینَة بأَمْر رَبِّی وَ أَنَا الَّذِی أَخْرَجْت

أَحَبُّوا وَ أَرَادوا  ...نَحْنُ إذَا شِئْنَا شَاءَ اللَّه وَ إذَا کَرهْنَا کَرهَ اللَّه الْوَیْلُ کُلُّ

یونُسَ مِنْ بَطْن الْحوتِ بإذْن رَبِّی وَ أَنَا الَّذِی جَاوَزْت بموسَى بْن عِمْرَانَ

الْوَیْل لِمَنْ أَنْكَرَ فَضْلَنَا وَ خُصوصِیَّتَنَا  ...مَعَ هَذَا کُلِّهِ نَأْکُلُ وَ نَشْرَب وَ نَمْشِی

الْبَحْرَ بأَمْر رَبِّی وَ أَنَا الَّذِی أَخْرَجْت إبْرَاهِیمَ مِنَ النَّار بإذْن رَبِّی وَ أَنَا الَّذِی

فِی الْأَسْوَاق وَ نَعْمَلُ هَذِهِ الْأَشْیَاءَ بأَمْر رَبِّنَا ( ...مجلسی ،1403 ،ج ،26ص.)1
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نقل متفردات آن اقدام نكرده و تنها آنچه از این کتاب را که

خالف قرآن و احادیث مقبول بوده ولی مواف با باورهای غالیانه

مواف با اصــول معتبر بوده ،پذیرفته و می نویســـد ... :وکتاب

ای است که تا به اینجا اشاره کردیم:

مشارق األنوار و کتاب األلفین للحافظ رجب البرسی و ال أعتمد

لَا تَجْعَلُونَا أَرْبَاباً وَ قُولُوا فِی فَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ (که در بخش -6

على ما یتفرد بنقله الشــتمال کتابیه على ما یوهم الخبط و الخلط

 2ذکر آن گذشت)؛ صَارَ محَمَّدٌ النَّاطِ َ وَ صِرْت أَنَا ال صَّامِتَ وَ

و االرتفاع و إنما أخرجنا منهما ما یواف األخ بار المأخوذة من

إنَّه لَا بدَّ فِی کُلِّ عَ صْرٍ مِنَ الْأَعْ صَار أَنْ یَكُونَ فِیهِ نَاطِ ٌ وَ صَامِتٌ

األصول المعتبرة (مجلسی ،1403 ،ج  ،1ص .) )10به غیر از این

 ...وَ صَارَ محَمَّدٌ صَاحِبَ الْجَنَّة وَ صِرْت أَنَا صَاحِبَ النَّار ،این

کتاب هیچ منبع معتبری به نقل این حدیث غالیانه اقدام ننموده و

مضــامین بس بلند! را در کدام آیه از کتاب خدا یا حدیث معتبر

سند مجل سی تا به امروز منح صر به همان کتاب عتی مجهول

می توان یافت .آیا آن بزرگوار نفرموداســت که إنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مِنْ

المؤلف اســت1.از ســوی دیگر خود مرحوم مجلســی نیز به

عَبیدِ محَمَّد(کافی ،1407 ،ج ،1ص)90؛ أَنَا الَّذِی حَمَلْت نُوحاً

صـــدور این روایت از امیرالمؤمنین(ع) تردید جدی دارد و در

فِی السَّفِینَة بأَمْر رَبِّی وَ أَنَا الَّذِی أَخْرَجْت یونُسَ مِنْ بَطْن الْحوتِ

بیان ذیل حدیث میگوید« :لو صــح صــدور الخبر عنه ع» و در

 ...أَنَا أُحْیی وَ أُمِیت بإذْن رَبِّی  ،...آیا این مضــامین همان تفویض

انتهای باب که با ذکر دو حدیث (حدیث نورانیت و حدیث

افعال ،آنچنان که شیخ مفید به آن اشاره کرد نیست .چه تناسبی

دیگری در فضائل) به پایان میرسد میگوید« :اقول انما أفردت

میان این عبارات با آیات قرآن وجود دارد :ال لَّه یَتَوَفَّى ا لْأَنْفُسَ

لهذه االخبار بابا لعدم صحة أسانیدها و غرابة مضامینها فالنحكم

حینَ مَوْتِها (زمر) )42:؛ إنَّ مَیِّتَنَا لَمْ یَمتْ وَ غَائِبَنَا لَمْ یَغِبْ وَ إنَّ

بصــحتها و ال ببطالنها و نرد علمها الیهم ع (مجلســی،1403 ،

قَتْلَانَا لَنْ یقْتَلُوا ،آیا این عبارات یاد آور اعتقاد به حلول و تناســخ

ج ،26ص .» )18از عبارات وی که محققی مأنوس با احادیث

نی ست .در نهایت چگونه میتوان انت صاب این عبارات را به آن

امامان شیعه(ع) است ،به روشنی بدست میآید که نه تنها سند

جناب(ع) پذیرفت ،حال آنكه ایشــان خود را به گونه دیگری

حدیث بلكه متن غریب حدیث نیز او را در صـــدور آن از

معرفی فرموده اند .همانگونه که در خطبه ای خود را همچون

امام(ع) به تردید انداخته اســت .در تأیید این تردید ،همین بس

دیگران بنده ای مملوک می دانند (شــریف الرضــی ،1414 ،خ

که بدانیم اصــطالح «المعرفة بالنورانیه» و یا «معرفتی بالنورانیه» و

 ،216ص )335و یا در نامه خود به امام حســن (ع) ،خود را

یا خود عبارت «بالنورانیه» ،جز این روایات ،در منابع روایی دیگر

پدر فانى ،پذیرنده ســختىها زمان ،تســلیم روزگار ،ســاکن

شیعه یافت نمی شود .از این رو سوال اینجا ا ست که معرفتی

مســاکن اموات وســفر کننده از آن ،معرفی نمودند (شــریف

که از مضــامین حدیث چنین برمیآید که معرفتی بســیار مهم،

الرضی ،1414 ،کتاب  ،31ص.)391

عمی و ضروری است ،آیا نباید در مواضع دیگر نیز مورد اشاره

در حالت خوشــبینانه ،حدیث نورانیت و اندک نظایرش

و توجه اهل بیت(ع) قرار می گرفت؟ مؤید یا شـــاهد روایی

(برای نمونه ببینید :حافظ برسی ،1422 ،ص 260و ص )263را

برای پذیرش این مضامین ،کدام حدیث دیگر است؟

باید احادیثی دانســـت که در نگاهی عوامانه و یا دســتبردی

برخی عبارات و فقرات غالیانه این حدیث تردیدها را در

مغرضــانه ،گرفتار جعل و تحریف لفظی یا معنوی شــده و به

صدور و جعل حدیث از ناحیه اهل غلو کاهش میدهد .توجه

عنوان ابزاری برای تفكرات غالیانه به کار گرفته شــده اند .مؤید

به فقرات زیر یادآور همین اندی شهها ست ،اندی شه هایی که بر

این نظر حدیثی از امام علی(ع) اســـت که جمالتی چون «أَنَا

1در سال های اخیر کتابی با عنوان المناقب به چاپ رسیده است که

تردید وجود دارد و عالوه برآن ،حدیث نورانیت در آن کتاب نیز با همان

مصحح آن معتقد است که این کتاب همان کتاب عتی عالمه مجلسی

سند تک راوی ذکر شده است (ر.ک :علوی ،محمد بن علی ،المناقب ،به

می باشد .البته براساس مقدمه مصحح ،در انتساب کتاب المناقب به مؤلف

تصحیح حسین موسوی بروجردی ،چاپ اول ،قم :دلیل ما.)1428 ،
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نگاهی به موضوع غلو در دین؛ بررسی نمونه هایی از احادیثِ مستمسک غالیان

الَّذِی أُحْیی وَ أُمِیت أَنَا الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ» را شرح

مانند اعتقاد به خال و رازق بودن اهل بیت (ع) و یا

نموده اند .از تو ضیح ای شان رو شن می شود که این جمالت

قائل شدن به برخی از اختصاصات الهی برای ایشان و

ومشابهش با فرا صحت صدور ،تنها در گفتمان خاصی بیان

نیز به کار بردن تعابیر بی اساس در شأن ایشان ،مردود

شـــده و باید مراقب برداشـــت های غلط از آنها بود .فرمایش

دانسته شد .به این ترتیب با مخدوش شدن اعتبار این

امام(ع) در شرح قول خود چنین است:

روایات ،به حذف و جلوگیری از عواقب ناخوشایند

 ...سخن من مبنی بر اینكه زنده می کنم و می میرانم ،یعنی

آنها در حوزه دین ،مانند تعارا دین با عقل و یا

سنت را زنده می کنم و بدعت را می میرانم و سخن من مبنی

اختالفات میان دینداران در این حوزه ،کمک خواهد

بر اینكه من اول و آخر ه ستم ،یعنی من اولین ک سی ه ستم که

شد.

ایمان آورد و مســلمان شــد و آخرین کســی که بر پیامبر کفن
پو شاند و او را دفن کرد و سخن من مبنی بر اینكه من ظاهر و
باطن هســتم ،یعنی علم ظاهر و باطن در اختیار من اســت ...
(مجلسی ،1403 ،ج ،42ص( 189به نقل از االختصاص) ).

منابع:

ـــ ـ ابن بابویه ،محمد بن علی ،الخصــال ،به تحقی غفاری،
چاپ اول ،قم :جامعه مدرسین.1362 ،
ـ ابن فارس ،احمد بن فارس ،معجم مقاییس اللغة ،به تحقی

نتیجه:
با مروری بر جریان غلو در میان پیروان ائمه (ع) و
برخی از روایات مربوط به آن و به ویژه با بررسی نمونه
های حدیثی مذکور ،دانسته می شودکه متأسفانه غالیانی
که عقاید خارج از اعتدالشان همواره به وسیله اهل
بیت(ع) طرد شده بود ،توانستند در وارد کردن احادیث
مجعول و عقاید باطل خود در کتب حدیث و در
باورهای دینی برخی از شیعیان تا حدودی موف باشند.
در این میان با توجه به روش اصحاب غلو در جعل
حدیث و انتساب آن به امامان (ع) ،شیوه های از قبیل
بررسی سند و اعتماد به کتب و مشایخ حدیث و نیز
اعتماد به اقوال و عقاید مشهور رجالی ،در بررسی
احادیث به تنهایی کافی نمی باشد .از این رو مطمئن
ترین روش باقیمانده در شناخت این روایات ،عرضه
روایات مشكوک به قرآن و سایر احادیث قابل اعتماد
است ،روشی که خاندان عصمت(ع) به آن امر کرده اند

و تصـــحیح هارون ،چاپ اول ،قم :مك تب االعالم
االسالمی.1404 ،
ــــ ا سترآبادی ،علی ،تأویل اآلیات الظاهرة فی ف ضائل العرة
الطاهرة ،به تحقی و تصحیح استاد ولی ،چاپ اول ،قم:
موسسه نشر اسالمی.1409 ،
ـــــ اشــعری قمی ،ســعد بن عبداهلل ،المقاالت و الفرق ،به
ت صحیح محمد جواد م شكور ،چاپ دوم ،تهران :مرکز
انتشارات علمی و فرهنگی.1361 ،
ـــ ـ آقا بزرگ تهرانی ،محمد حســن ،الذریعه الی تصــانیف
الشیعه ،چاپ سوم ،بیروت :داراالضواء 1403 ،ق.
ـــ بحرانی ،سید هاشم بن سلیمان ،البرهان فی تفسیر القرآن،
چاپ اول ،قم :مؤسسه بعثه.1374 ،
ــــ جعفریان،ر سول ،تاریخ ت شیع در ایران از آغاز تا طلوع
دولت صفوی ،چاپ ششم ،تهران :علم.1393 ،
ــــ جهانبخش ،جویا ،سه گفتار در غلو پژوهی ،چاپ اول،
تهران :اساطیر.1390 ،

و در این مقاله برای بررسی احادیثی که مستمسک

ــــ حافظ بر سی ،رجب بن محمد ،م شارق انوار الیقین فی

روایی اندیشه های غالیانه بوده است ،به کار گرفته شد

اسرار امیرالمؤمنین ،به تحقی عاشور ،چاپ اول ،بیروت:

و بر مبنای آن ،برخی از مهمترین باورها و عقاید غالیانه،

اعلمی1422 ،ق.
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ــ ـ خویی ،سید ابوالقاسم ،معجم الرجال الحدیث و تفصیل
طبقات الرواة ،قم :مرکز ن شر الثقافة اال سالمیة فی العالم،
.1372
ـــ دلبری ،سید علی ،آسیب شناسی فهم حدیث ،چاپ اول،
مشهد :دانشگاه علوم اسالمی رضوی.1391 ،
ـ شریف الرضی ،محمد بن حسین ،نهج البالغه ،به تحقی و
تصـــحیح صـــبحی صـــالح ،چاپ اول ،قم :هجرت:
1414ق.
 -شهرستانی ،محمد بن عبدالكریم،الملل و النحل ،به تحقی

باغی ،چاپ دوم ،قم :مكت به آ یة اهلل مرعشـــی نجفی،
1404ق.
ـــ صالحی نجفآبادی ،نعمت اهلل ،غلو (درآمدی بر افكار و
عقاید غالیان در دین) ،چاپ سوم ،تهران :کویر.1385 ،
ـــــ فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،چاپ دوم ،قم:
نشر هجرت 1409 ،ق.
ــــ ک شی ،محمد بن عمر ،رجال الك شی ــــ اختیار معرفة
الرجال ،تحقی حســن مصــطفوی ،چاپ اول ،مشــهد:
مؤسسه نشر دانشگاه مشهد 1409 ،ق.

أحمد فهمی محمد،چاپ اول،بیروت:دارالسرور 368 ،ق.

ــــ ـ کلینی ،محمد بن یعقوب ،الكافی ،به تحقی علی اکبر

ــــ شیخ بهایی ،محمد بن حسین ،منهاج النجاح فی ترجمه

غ فاری ،چاپ چ هارم ،تهران :دارالك تب االســـالم یه،

مفتاح الفالح ،به تحقی و تصـــحیح حســـنزاده آملی،
چاپ ششم ،تهران :حكمت.1384 ،
ــــ شیخ مفید ،ت صحیح االعتقادات االمامیة ،تحقی ح سین
درگاهی ،چاپ دوم ،بیروت :دارالمفید1414 ،ق.
ــ ـ صفار ،محمد بن حسن ،ب صائر الدرجات فی فضائل آل
محمد صـــلی اهلل علیهم ،به تحقی و تصـــحیح کوچه

1407ق.
ـ مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،بحاراالنوار ،به تحقی
جمعی از محققان ،چاپ دوم ،بیروت :داراحیاء التراث
العربی1403 ،ق.
ـــ نجاشی ،احمد بن علی ،رجال النجاشی ،چاپ ششم ،قم:
مؤسسه نشر اسالمی.1365 ،

