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نگاهی به موضوع غلو در دین؛ بررسی نمونههایی از احادیثِ مستمسک غالیان
محمدرضا حاجیاسماعیلی /1فرهاد رحمانپور

2

چکیده
یكی از مهمترین آســـیبهایی تهدیدکننده دین در هر روزگاری ،باورهای ناصـــواب در این حوزه اســـت .ازجمله
مهمترین باورهای ناصــواب دینی ،اعتقادات و اندیشــههای غلوآمیز میباشــد .این اعتقادات میتواند در حوزههای
مختلف مرتبط با دین ،نتایج سوئی به بار آورد ،ازآنجمله ،میتوان به نوعی از ستیز بیپایه میان دین و عقل یا دین و
علم اشاره کرد که در پی برخی از باورهای غالیانه بروز میکند.
در ا سالم ،اوا سط قرن نخ ست هجری یعنی دوران خالفت ح ضرت علی(ع) ،مبداء ظهور اندی شههای غالیانه یا
زیادهروی 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 جریانهایی گردید که به شكلی نظاممند اقدام به
جعل حدیث و ترویج عقاید نمودند .در پژوهش حاضر با گذری بر پیدایش غلو در میان شیعیان و اهم عقاید غالیانه،
مســئله غلو و شــیوه مرموز غالت در انتســاب حدیث به معصــومین(ع) که گاه موجب میشــود روشهایی از قبیل
بررسی سند و اعتماد به اقوال و کتب مشهور در تشخیص آنها ناکارآمد باشد ،بیان میگردد .آنگاه با بررسی و تحلیل
چند نمونه از احادیث مهمی که تاکنون م ستم سكی برای اندی شههای غالیانه بوده ،شیوه ک شف باورهای غلوآمیز ،با
تكیه بر روشی که مورد تأکید امامان(ع) بوده است ،تبیین و مردود بودن این اندیشهها آشكار میگردد.

کلیدواژهها :دین ،عقاید ،غلو ،غالت ،جعل حدیث.

 .1دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه اصفهان(.نویسنده مسئول)
 .2دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه آزاد.
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مقدمه

برگرفته از برخی احادیث و عواقب آن محفوظ داشت.

از جمله مهمترین مســـائل تهدیدکننده دین ،باورهای

الزم به ذکر ا ست که از میان آثار زیادی که به نوعی

نادرست دینی است که میتواند رفتهرفته دین را از مسیر

به موضـــوع غلو پرداخ تها ند و در این پژوهش نیز به

و هدف مورد نظر آن خارج نماید و باورمندان به دین را

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

از دســـتیابی به معرفت صـــحیح باز دارد .یكی از انواع

نگاه نقد حدیث وارد این حوزه شدهاند ،یكی کتاب «غلو

باورهای ناصـــواب دینی ،غلو و زیادهروی در برخی از

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

عقاید مرتبط با دین است .باورهای غالیانه در شدیدترین

نجفآبادی و دیگری کتاب «سه گفتار در غلوپژوهی» اثر

وجه خود میتواند موجب خروج شخص دیندار از دایرة

جویا جهانبخش .این پژوهش با بهرهگیری از ایدة آنها،

دین گردد و درســت بر عكس هدف دین عمل نماید .از

به اســتقالل به بررســی و نقد باورهای غالیانه برگرفته از

دیگر آثار سوء آن ،به چالش کشیده شدن دین در مواجهه

چند نمونه حدیث مهم در این حوزه ،میپردازد.

با عقل و علم اســـت .اگرچه این انتظار وجود ندارد که
عقل و یا دســتاوردهای علمی بشــر بتواند همة آنچه که

 .1غلو در لغت و اصطالح

در حوزة دین وجود دارد را توج یه و تبیین ن ما ید ،ا مّا

واژه «غلو» در ل غت به مع نای ت جاوز از حد (فراه یدی،

مخالفت برخی از باورها و عقاید غالیانه با عقل و علم،

 446 /4 :1409و ابــن فــارس )488 /4 :1404 ،و در

میتواند چالشهایی بیا ساس و نا صواب را میان آنها به

اصطالح ،زیادهروی در باورهای دینی است که انحراف در

راه اندازد و مانع از اقبال به دین گردد .همچنین تضـــاد

عقاید ،مانند اعتقاد به ربوبیت اشــخاص ،را به همراه دارد.

میان این باورها با ا صول و مبانی دین ،نوعی سردرگمی

این اصطالح در روایات امامان معصوم(ع) با همین کاربرد

و تضاد در درون دین را به همراه دارد که میتواند منشاء

معنا برای غالت شــیعه به کار رفته اســت (کشــی:1409 ،

بروز اختالف در میان دینداران باشــد .این همه در حالی

 ،225ح  402و  ،52ح .)1000

ا ست که با شنا سایی و قطع ری شههای این اندی شهها،

در قرآنکریم این واژه برای نكوهش اهــل کتــاب

میتوان از بروز و گســـترش چالش ها و اختالف های

(بهطور مشخص پیروان ح ضرت مسیح) در اعتقاد ای شان

مذکور جلوگیری نمود.

به تثلیث آمده ا ست :يا أَهْلَ الْكِتابِ ال تَغْلُوا فی دينِكُمْ وَ ال

در این پژوهش پس از گذری بر موضـــوع غلو،

تَقُولُوا عَلَی اللَّهِ إِالَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمسيحُ عيسَی ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ

مهمترین اندیشـــه های غالیان تبیین میگردد و آن گاه با

اللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلی مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ (نسـ ـاء .)171 /از

ا شاره به ا صلیترین شیوة آنان برای ترویج اندی شههای

اینرو به طور خال صه گفته می شود که غالی ک سی ا ست

خود در زمان امام باقر و امام صـــادق(ع) ،یعنی جعل

که درباره پیامبر(ص) یا پیامبران و یا ائمه(ع) از اندازه فراتر

حد یث ،با بررســـی و ر ّد چ ند نمو نه از مهمترین

برود و آنان را از حدود بندگی خدا فراتر برده و دربارة

مســتمســکهای حدیثی غالیان ،اســاس و پایه باورهای

آنان به ویژگیهایی که خاص خداوند اســت ،گرایش پیدا

غلوآمیز مبتنی بر این روایات مورد خدشــه قرار میگیرد.

کرده است (شهرستانی.)173 /1 :1368 ،

در این خ صوص ،روش تو صیه شده به و سیلة اولیای

گفته شده که غالت ک سانی بودند که به امام ن سبت

دین ،مراجعه به کتاب خدا و احادیث متقن اســـت تا

الوهیت یا نبوت میدادند و یا آنها را به فضــیلتهای دینی

به توان ســـاحت دین و مذهب را از باورهای غالیانه

و دنیوی ،خارج از حد اعتدال وصف میکردند (شیخمفید،
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 .)131 :1414البته شـــاخهای از غالت به نام مفوضـــه ،به

شـــخص غالی از ســـر ارادت اقدام به جعل حدیث با

مخلوق و حادث بودن ائ مه(ع) معترف بود ند ا مّا با این

م ضامینی در ستایش و یا در فضائل مراد خویش نموده

حال اعتقاد دا شتند خداوند با آفرینش خاص ای شان ،خل

اســـت .گاهی نیز م خال فت و دشـــمنی باعث غلو و

عالم و رزق و همه افعال را به ایشــان واگذار کرده اســت

زیادهروی در مذمت و نكوهش ا شخاص شده و اقدام

(همان.)132 :

به جعل حدیث یا ترویج آن را به همراه داشته است.

با توجه به موضـــوع این پژوهش در ادامه مالحظه
خواهد شد که چگونه غالیان برای اثبات عقاید خود دست
به جعل حدیث زدند تا با این شــیوه بتوانند عقاید خود را
در جامعةاســـالمی و بهویژه در میان پیروان اهل بیت(ع)
قابل پذیرش نمایند.
 .2پیدایش و نفوذ پدیده غلو در میان پیروان ائمه(ع)
پیدایش این اندی شه در آیین ا سالم به طور م شخص به
دوران امام علی(ع) نسبت داده می شود .تا آنجا که گفته
شده کسانی که به امیرالمؤمنین(ع) نسبت الوهیت دادند
به حكم ایشــان ســوزانده شــدند (شــیخ مفید:1414 ،
 .)131بنا بر نقل کشی ،شخصی به نام عبداهللبن سبا در
زمان حیات حضـــرت علی(ع) به دلیل ادعای نبوت و
الوهیت برای ایشان ،به دستور امام سوزانده شد(کشی،

غلو در فضائل و یا در مذمّت خلفا و پیشوایان دین
و مذهب همچون ابوحنیفه ،شافعی ،معاویه ،بخاری و...
از این جمله اســت (صــالحینجفآبادی-74 :1385 ،
 .)25نمونه آن ،غلو پیروان مالکابنانس دربارة اوســت
که گفته اند او سه سال در شكم مادرش مانده ا ست یا
در شـــأن ک تاب او گف تها ند ب عد از ک تاب خدا ک تابی
صحیحتر از کتاب مؤطأ مالک نیست (همان.)31 :
بخشــی از روایات موجود در کتب حدیثی شــیعه
خبر از آن میدهند که غالت در زمان حیات ائمةاطهار
بهویژه در دوران امامت امام باقر(ع) و امام صـــادق(ع)
موف شـــدهاند ،نظر جمعی از شـــیعیان را به عقاید و
اندیشـــه های غالیانه خود جلب نمایند .برای نمونه به
حدیث زیر توجه نمایید:

 .)107 :1409این مو ضوع پس از شهادت امام علی(ع)

ن َأبِی
ن ُعثْمـَانََ ،ع ْ
ن َج ْع َف ِر ْب ِ
ن َأبِی ُع َم ْيرٍَ ،ع ْ
ن ا ْب ِ
َع ِ

بنابر گزارشهایی همچنان با ادعای الوهیت ایشان ادامه

بَ صِيرٍ ،قَالَ ،قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ابْرَأْ مِمَّنْ

داشته است (اشعری ،سعدبنعبداهلل )21 :1361 ،تا آنجا

ن َي ْز َع ُم
ئ ال َّل ُه ِم ْنهَُ ،ف قَا َل ا ْب َر ْأ ِم َّم ْ
ت َب ِر َ
ب ُق ْل ُ
َي ْز َع ُم َأ نَّا َأ ْر بَا ٌ

که در زمان امام صــادق(ع) نیز عدهای نوعی از الوهیت

أَنَّا أَنْبِيَاءُ قُلْتُ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ (کشـــی 3)297 :1409 ،این

را برای ایشان قائل شدند (همان.)51-55 :

حدیث و نظایر آن که در منبع مذکور و ســـایر منابع و

به نظر میرســد که یكی از اصــلیترین دالیل غلو،

کتب شـــیعه مانند بحاراالنوار (مجلســـی/25 :1403 ،

عشـ و ارادت به اشـخاص اسـت که همراه با جهل و

 )261-350ارا ئه گرد یده ،دال لت بر این دار ند که

نادانی ،باعث شــده تا پیروان ایشــان در شــأن و منزلت

فرقههای غالت توانســتهاند عقاید جمعی از شــیعیان را

مراد خویش اقدام به جعل حد یث نمایند .غلو درباره

در خصـــوص ربوبیت و نبوّت امام ،علم غیب امام و

حضرت عیسی(ع) از این موارد است .درآیین اسالم نیز

مواردی از این قبیل تغییر دهند و امامان معصــوم(ع) از

غلو در شــأن بزرگان مذهب گاهی به این دلیل بوده که

اینرو با ایشــان بهشــدّت تمام برخورد داشــته و از آن

 .3همچنین :عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ ،عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ ،قَالَ ،كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ

فَوَ اللَّهِ مَا بَقِیَتْ فِي جَسَدِي شَعْرَةٌ وَ لَا فِي رَأْسِي إِلَّا قَامَتْ ،قَالَ ،ثُمَّ قَالَ :لَا وَ

(ع) أَنَا وَ يَحْیَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ (ع) فَقَالَ يَحْیَى جُعلّت فِدَاكَ إِنَّهُمْ

اللَّهِ مَا هِيَ إِلَّا وِرَاثَةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) (كشي ،297 :1409 ،ح.)530

يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَعْلَمُ الْغَیْبَ فَقَالَ :سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ ضَعْ يَدَكَ عَلَى رَأْسِي
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عقاید تبرّی جستهاند.

 .4برخورد ائمه(ع) با اندیشههای غالیان
امامان مع صوم(ع) در موا ضع مختلف با نفی عقاید باطل

 .3محور اصلی عقاید غالیان

غالت و اعالم برا ئت از آن ها ،چه با افشــــاگری در

در کُتب ملل و نحل برای غالت شیعه و سنی فرقههای

خ صوص سران فرقههای غالت و چه با ت صحیح عقاید

گوناگونی ذکر شده است ،مانند آنچه اشعری قمی در

شیعیان در جهت از بین بردن باورهای غالیانه کوشیدهاند،

المقاالت و الفرق بدان اشاره نموده است .شیخ مفید غالت

اهل بیت(ع) با مشـــرک خواندن غالیان و ممنوع کردن

را کسانی میداند که معتقد به الوهیت و نبوت امام هستند

مراوده و مخالطه و هرگونه یاری ر ساندن و حتّی ازدواج

و امام را با فضائل دینی و دنیوی فراتر از حد ،توصیف

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

کرده و از میانهروی در این خصوص خارج گشتهاند .وی

و تحریض عقول شـــیع یان ،به م بارزه با جریان غلو و

در توصیف غالت مینویسد :هم الذين نسبوا أمير

اصالح عقاید پیروان خویش ،اقدام نمودند .به عنوان مثال

المؤمنين و األئمة من ذريته ع إلى األلوهية و النبوة و

در حدیث زیر امام رضــا(ع) غالت را کافر و مفوضــه را

وصفوهم من الفضل فی الدين و الدنيا إلى ما تجاوزوا فيه
الحد و خرجوا عن القصد .او در مرحله پایینتر از غالت،
مفوضه را به عنوان صنفی از غالت میداند که به مخلوق
و حادثبودن ائمه باور دارند ولی معتقد به تفویض امور
خلقت به امام هستند ،آنجا که مینویسد :دعواهم أن اهلل
سبحانه و تعالى تفرد بخلقهم خاصة و أنه فوض إليهم خلق
العالم بما فيه و جميع األفعال .شیخ مفید گروه حالجیه را
نیز که اهل اباحهگری و معتقد به حلول (تناسخ) هستند،
در زمره گروه غالیان میداند(شیخمفید-134 :1414 ،
 .)131از اینرو گفته میشود که عقیده غالیان را در چند

مشرک و هرگونه مراوده با ایشان و تصدی عقایدشان را
مایة خروج از والیت خدا و ر سول(ص) و اهل بیت(ع)
میخوانند:
ن ال ِّر ضَا
س ِ
ت َأبَا ا ْل َح َ
ي قَالََ :س َأ ْل ُ
ن َأبِی هَا ِش ٍم ا ْل َج ْع َف ِر ِّ
َع ْ
ن ا ْل ُغ لَا ِة َو ا ْل ُم َفوِّضــ َـ ِة َف قَا َل ا ْل ُغ لَا ُة ُك فَّا ٌر َو ا ْل ُم َفوِّضــ َـ ُة
ع َع ِ
مُ شْرِكُونَ مَنْ جَالَ سَهُمْ أَوْ خَالَطَهُمْ أَوْ وَاكَلَهُمْ أَوْ شَارَبَهُمْ أَوْ
وَاصَلَهُمْ أَوْ زَوَّجَهُمْ أَوْ تَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ أَوْ أَمِنَهُمْ أَوِ ائْتَمَنَهُمْ عَلَى
أَمَانَةٍ أَوْ صــَدَّقَ حَدِيثَهُمْ أَوْ أَعَانَهُمْ بِشــَطْرِ كَلِمَةٍ خَرَجَ مِنْ
ل
ل َو َو لَا َي ِة الرَّســُو ِل َ َو َو لَا َي ِت نَا َأ ْه َ
وَ لَا يَةِ ال َّل ِه َع َّز َو َج َّ
الْبَيْتِ( .مجلسی/25 :1403 ،

4.)273

محور عمده میتواند خالصه نمود :اندیشه نبوت مستمر،
تفویض ،اباحیگری ،حلول و تجسم ،تشبیه و تناسخ

 .5شــیوة غالت در جعل حدیث و روش کشــف این

(دلبری.)495 :1391 ،

مجعوالت

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

یكی از مهّمترین فر قه های غالت ،فر قه منســـوب به

بن مقالص اســـدی معروف به ابوالخطاب در زمان امام

مغیرهبنســـعید و در زمان امامت امام باقر(ع) اســـت.

صادق (ع) و بشار شعیری در زمان امام صادق (ع) و امام

حدیث زیر شیوة پیچیدة پیروان او را در جعل احادیث و

کاظم(ع) از ســردمداران غالت بوده که موف شــدهاند با

وارد کردن عقاید خود در کتب حدیثی شـــیعه نشـــان

چنین ع قا یدی عدهای را با خود همراه ن مای ند (ه مان:

میدهد:

.)496-495
 .4همچنین در خصوص برخورد ائمه (ع) با انحرافات غالیان ،ببینید:

عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ…،فَقَالَ حَدَّثَنِی هِشـ ـَامُ بْنُ
مجلسی ،134 /25 :1403 ،ح6؛ کشی ،323 :1409 ،ح .587
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نگاهی به موضوع غلو در دین؛ بررسی نمونههایی از احادیثِ مستمسک غالیان

الْحَكَمِ أَنَّهُ ســَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا حَدِيثاً

عَلَى أَبِی الْحَس ـَنِ الرِّض ـَا (ع) فَأَنْكَرَ مِنْهَا أَحَادِيثَ كَثِيرَةً أَنْ

إِلَّا مَا وَافَقَ الْ وَ الس ـُّنَّةَ أَوْ تَجِدُونَ مَعَهُ ش ـَاهِداً مِنْ أَحَادِيثِنَا

ث َأبِی َع ْب ِد ال َّل ِه (ع) َو قَا َل لِیِ :إ َّن َأ بَا
ن َأ حَا ِد ي ِ
َيكُو َن ِم ْ

ب
س فِی ُك ُت ِ
ن سـ َـعِي ٍد َل َع َن ُه ال َّل ُه َد َّ
ا ْل ُم َت َق ِّد َمةَِ ،ف ِإ َّن ا ْل ُمغِي َر َة ْب َ

ن ال َّل ُه َأبَا ا ْل َخطَّابِ!
ب َعلَى َأبِی َع ْب ِد ال َّل ِه (ع) َل َع َ
ب َك َذ َ
ا ْل َخطَّا ِ

ب ِبهَا َأبِی ،فَا َّتقُوا ال َّل َه َو لَا
ث َل ْم ُي َح ِّد ْ
ب َأبِی َأحَادِي َ
أَصـ ْـحَا ِ

وَ كَذَلِكَ أَ صْحَابُ أَبِی الْخَطَّابِ يَدُ سُّونَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ إِلَى

تَقْبَلُوا عَلَيْنَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا تَعَالَى وَ ســُنَّةَ نَبِيِّنَا (َ) فَإِنَّا

ب َأبِی َع ْب ِد ال َّل ِه (ع)َ ،فلَا َت ْق َبلُوا
ب أَصـ ْـحَا ِ
َي ْو ِمنَا َهذَا فِی ُك ُت ِ

إِذَا حَدَّثْنَا قُلْنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ رَسـ ـُولُ اللَّهِ (ص)

ف الَْ ،ف ِإنَّا ِإ ْن َت َح َّد ْث نَا َح َّد ْث نَا ِب ُموَا َف َق ِة ا ْل َو ُموَا َف َق ِة
َع َل ْي نَا ِخ لَا َ

(کشی.)224 :1409 ،

ال سُّنَّةِ إِنَّا عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَ سُولِهِ نُحَدِّب… (ک شی:1409 ،

همانطور که مالحظه می شود امام صادق(ع) ضمن

.)224

لعن مغیره شـــیوة وی در جعل حدیث را دسّ در کتب

نكته مهمی که از روایت اخیر دریافت میشــود این

اصــحاب پدرشــان بیان میکنند .دسّ در لغت به معنای

اســت که متأســفانه موفقیت غالت تا به آنجا بوده که در

مخفی کردن است (دسستُ شيئاً فی التراب او تحت شیءٍ

کتب اصحاب ائمه(ع) ،احادیث بسیاری را وارد نمودهاند،

أي اخفيتُ (فراه یدی .)185 /7 :1409 ،بر اســـاس این
فرمایش امام(ع) شیوة مغیرهبن سعید ،وارد کردن مخفیانه
روایات جعلی در کتب اصحاب امام باقر(ع) بوده است.
این شـــیوه در ز مان ا مام صـــادق(ع) بهوســـی لة
ابوالخطاب ادامه پیدا کرده اســت .او نیز با شــیوة دخول
احادیث جعلی در کتب اصحاب امام صادق(ع) کار را به
جایی میرســاند که تشــخیص احادیث صــحیح را حتی
برای یونسبنعبدالرحمن که از صـــحابی جلیلالقدر و
عالم امام ر ضا(ع) ا ست (كان وجهاً من ا صحابنا ،متقدماً،
عظيم المنزله ... ،وكان الرضــا عليه الســالم يشــير اليه فی

کتبی که ممكن است از آنها به عنوان منابع تدوین جوامع
روایی ا ستفاده شده با شد .مؤیّد این نظر حدیث دیگری
اســت که از پنهان بودن اصــحاب غلو در میان اصــحاب
ائ مه و وارد کردن پن هانی مضـــامین غال یا نه در ک تب
اصحاب ائمه و اندیشه های شیعه،

خبرمیدهد5.

اکنون با توجه به این روش غالیان در وضع حدیث،
بررسی سند و علم رجال جهت کشف احادیث موضوعه
آنها به تنهایی ناکارآمد اســت و تنها نقطة امید باقی مانده
در تمیز روایات ســاخته و پرداخته غالیان و تشــخیص و
تأیید ردپای اندیشـــه های ایشـــان ،بنا به فرمایش امام
رضـــا(ع) در بخش دوم روا یت یونسبنع بدالرحمن،

العلم و الفتيا (نجاشــی ،)446 :1365 ،نیز مشــكل میکند.

شـناخت این روایات با معیار عدم مخالفت بلكه موافقت

در ادامـة حـدیـث اخیر این موضـــوع را بـه نقـل از

با و ســـنت اســـت( ...فَلَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا خِلَافَ الْ ،فَإِنَّا إِنْ

یونسبنعبدالرحمن چنین میخوانیم:

َت َح َّد ْثنَا َح َّد ْثنَا ِب ُموَا َف َق ِة ا ْل َو ُموَا َف َق ِة السـ ُّـ َّن ِة) .معیاری که در

ن
ت ِب هَا ِق ْط َع ًة ِم ْ
ق َف َو َج ْد ُ
ت ا ْل ِعرَا َ
قَا َل يُو ُنسُ :وَا َف ْي ُ

بخش نخ ست همین روایت در کالم امام صادق(ع) نیز

أَصْحَابِ أَبِی جَعْفَرٍ (ع) وَ وَجَدْتُ أَصْحَابَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع)

بیان میگردد ،با این تفاوت که یافتن شـــاهدی برای این

مُتَوَافِرِينَ فَ سَمِعْتُ مِنْهُمْ وَ أَخَذْتُ كُتُبَهُمْ ،فَعَرَ ضْتُهَا مِنْ بَعْدُ

دســـته از روایات در میان احادیث متقدم را نیز به همراه

 .5انْ هِ شَام بْنِ الْحَكَمِ ،أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ كَانَ الْمُغِیرَةُ بْنُ سَعِیدٍ

يَدُسُّ فِیهَا الْكُفْرَ وَ الزَّنْدَقَةَ وَ يُسْنِدُهَا إِلَى أَبِي ثُمَّ يَدْفَعُهَا إِلَى أَصْحَابِهِ فَیَأْمُرُهُمْ

يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ عَلَى أَبِي ،وَ يَأْخُذُ كُتُبَ أَصْْْحَابِهِ وَ كَانَ أَصْْْحَابُهُ الْمُسْْْتَتِرُونَ

أَنْ يُثْبِتُوهَا فِي الش ْعیعَةِ ،فَكُلَّمَا كَانَ فِي كُتُبِ أَص ْْحَابِ أَبِي مِنَ الْغُلُوِّ فَذَاكَ مَا

بِأَصْحَابِ أَبِي يَأْخُذُونَ الْكُتُبَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي فَیَدْفَعُونَهَا إِلَى الْمُغِیرَةِ فَكَان

دَسَّهُ الْمُغِیرَةُ بْنُ سَعِیدٍ فِي كُتُبِهِمْ (كشي ،225 :1409 ،ح .)402
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دارد (...مَا وَافَقَ الْ وَ السـ ـُّنَّةَ أَوْ تَجِدُونَ مَعَهُ شـ ـَاهِداً مِنْ
أَحَادِيثِنَا الْمُتَقَدِّمَةِ).

جعل یا سوء برداشت در معنا (تحریف معنوی) رخ داده است.
نخست ،باید دانست که کلمه «صنائِع» مفرد کلمه صنیعه،

از اینرو در ادا مه با تمرکز بر این دو مع یار یعنی

معادل عبارت فارسی «دستپرورده و تربیتشده» است (فالن

موافقت با و ســنت و هماهنگی با دیگر احادیث ،6چند

صنیعتی أی ا صطنعته و خرجته (فراهیدی )305 /1 :1409 ،که

نمونه از احادیث مورد بررسی قرار میگیرد.

با کل مه «مخلوق» ت فاوت بســ یار دارد .همچنین ع بارت
«صــنائِعالمعروف» در خود نهجالبالغه در کالم امیرالمؤمنین به

 .6بررسی نمونههایی از احادیثِ مستمسک غالیان

معنای کارهای خیر آمده است (شریف الرضی،)163 :1414 ،

پس از ســیر اجمالی بر موضــوع غلو و مالحظة اهمیت آن و

لذا این کلمه را به معنای مخلوق پنداشــتن ،اشــتباهی اســت که

دانســتن نفوذ مخفیانه عقاید غالیان در میان کتب اصــحاب

جزء با پیش فرضهای غالیانه ممكن نیست.

ائمه(ع) ،در ادامه ،ضمن استفاده از کتب رجال و لغت (حسب
نیاز) با گرفتن ایدة ا صلی از روش مورد نظر اهل بیت(ع) یعنی

در قرآنکریم به صراحت خداوند خود را خال همه چیز
دان سته (انعام ،102 /رعد ،16 /زمر 62 /و غافر )62/و بر ا ساس

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

منط جز پروردگار عالم ،همه مخلوقاند و و جز او خال و

نمونه از احادیث مشهوری که تاکنون همچون ابزاری در اختیار

رازقی وجود ندارد (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ الســَّماءِ وَ

اندیشههای غالیانه بوده ،بررسی میگردد:

الْأَرْضِ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ فَأَنَّی تُؤْفَكُونَ ( فاطر3 /و نیز ببینید :حجر/

 .1-6نمونۀ اول :و من کتاب له علیه ال سالم الی معاویه
جواباً... :فَإِنَّا صــَنَائِعُ رَبِّنَا وَ النَّاسُ بَعْدُ صــَنَائِعُ لَنَا … ( شــریف
الرضی.)386 :1414 ،

 ،28نساء1 /وانعام.)101/
 .2-6نمونۀ دوم  ... :لَا تَرْفَعِ الْبِنَاءَ فَوْقَ طَاقَتِهِ فَيَنْهَدِمَ اجْعَلُونَا
مَخْلُوقِينَ وَ قُولُوا بِنَا مَا شِئْتُمْ فَلَنْ تَبْلُغُوا 7. ...

گرچه دربارة این قســمت از نامة امام امیرالمؤمنین(ع) به

این حدیث را مرحوم شــیخ بهائی در کتاب منهاج النجاح

معاویه ،داعیه جعل وجود ندارد ،متأ سفانه بردا شت نا صحیحی

در شرح دعای هر روز ماه رجب و ذیل عبارت «الفرق بينك

از آن در موافقت با اندیشههای غالیان بوده است .این بردا شت

وبينها االّ انهم عبادك و خلقك» و در شــرح آن آورده اســت

نا صواب تا به آنجا رفته ا ست که به بهانه این فرمایش امام(ع)،

(شــیخ بهایی .)32 :1384 ،البته ایشــان این حدیث را بدون ذکر

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

ســند و با عبارات «نزّلونا عن الربوبية و قولوا فينا ما شئتم» ذکر

ائ مه آفرین نده مخلو قات دانسـ ـ ته شـــدها ند (ببین ید:

کرده است.

صالحینجفآبادی )83 :1385 ،و متأسفانه مشابه با این باور در

با بررســی متقدمترین منبع نقل کامل حدیث یعنی نقل

در میان برخی از ارادتمندان به اهل بیت(ع) مشاهده میشود .به

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

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

در مقام نفی اندی شة غالیانهای که در ذهن ا سماعیلبنعبدالعزیز

 .6در اینجا تذکر دو نكته الزم به نظر میرسد :نخست ،ازمیان دو معیار

 .7عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا إِسْمَاعِیلُ ضَعْ لِي

عدم مخالفت با قرآن و موافقت با قرآن ،معیار دوم یعنی موافقت با قرآن

فِي الْمُتَوَضَّإِ مَاءً قَالَ فَقُمْتُ فَوَضَعْتُ لَهُ قَالَ فَدَخَلَ قَالَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي أَنَا

حاکمیت دارد ،چرا که ممكن است امری مخالف با قرآن نبوده ،امّا مواف

أَقُولُ فِیهِ كَذَا وَ كَذَا وَ يَدْخُلُ الْمُتَوَضَّأَ يَتَوَضَّأُ قَالَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ فَقَالَ يَا

هم نباشد .نكتة دیگر اینكه اشاره امام به احادیث متقدم ،شاید از آن جهت

إِسْمَاعِیلُ لَا تَرْفَعِ الْبِنَاءَ فَوْقَ طَاقَتِهِ فَیَنْهَدِمَ اجْعَلُونَا مَخْلُوقِینَ وَ قُولُوا بِنَا مَا

باشد که احادیث متقدم از گزند تحریف و دس غالیان در امان بودهاند و

شِئْتُمْ فَلَنْ تَبْلُغُوا فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ وَ كُنْتُ أَقُولُ إِنَّهُ وَ أَقُولُ وَ أَقُولُ (صفار:1404،

روشن است که منظور ایشان رجوع به سایر احادیث قابل اعتماد است.

 ،236 /1ح.)5
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نگاهی به موضوع غلو در دین؛ بررسی نمونههایی از احادیثِ مستمسک غالیان

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

امام صـــادق(ع) در حدیثی با ردّ اندیشـــه های غالیانه

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

مغیرهبن سعید ،خود را به گونة دیگری معرفی مینمایند .ای شان

حدیث از علم امام(ع) به ضــمایر خبر میدهد همانطور که

خود را مخلوق برگزیدهای میدانند که مانند ســـایر بندگان

مرحوم صــفار در عنوان باب به آن اشــاره کرده اســت) .در

قدرتی بر نفع و ضرر خویش ندارد ،هیچ برائتی نزد او نی ست،

حدیث مشابهی امام صادق(ع) از قول امیرالمؤمنین(ع) فرمودند:

میمیرد و دفن میشــود و از قبر ســر بر میدارد تا در موقف

إِيَّاكُمْ وَ الْغُلُوَّ فِينَا قُولُوا إِنَّا عَبِيدٌ مَرْبُوبُونَ وَ قُولُوا فِی فَضْلِنَا مَا شِئْتُم

حساب پاسخگو باشد(کشی ،)225 :1409 ،همانطور که در

(ابن بابو یه .)614 /2 :1362 ،از اینرو ع بارات « قُولُوا بِ نَا مَا

این زمینه میفرماید) :وَ إِنْ مِنْكُمْ إِالَّ وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً

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

مَقْضــِيا (مریم .()71 /چگونه ممكن اســت ،امامی که خود را

نفی غلو آمده است ،که از زمینه یا سابقه ( )Contextضد غلو

اینگونه معرفی میکند ،با قول « ما شــئتم» اجازه دهد تا در

این متون خبر میدهد .بهویژه که در ادامه حدیث دوم فرمایش

فضیلت او هر سخن دلخواهی گفته شود .بر اساس فرمایشی از

امام(ع) یعنی« :مَنْ أَحَبَّنَا فَلْيَعْمَلْ بِعَمَلِنَا وَ لْيَسْتَعِنْ بِالْوَرَع (همان)»،

امام باقر(ع) غالیان کســانی هســتند که در مورد امام چیزهای را

در ضدیّت با اندیشههای اباحهگری و عملگریزی میباشد که

میگویند که خود ایشــان نگفتهاند( ...فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصــَارِ

یكی از ویژگیهای گروهی از غالیان بوده اســت .با این وجود

يُقَالُ لَهُ سَعْدٌ جُعلّت فِدَاكَ مَا الْغَالِی قَالَ قَوْمٌ يَقُولُونَ فِينَا مَا لَا نَقُولُهُ

متأســفانه این حدیث یكی از دســتمایههای دیرین غلوگرایان

فِی أَنْفُســِنَا فَلَيْسَ أُولَئِكَ مِنَّا وَ لَســْنَا مِنْهُم(...کلینی/2 :1407 ،

در تنزیه و تبرئه اندیشــههای غالیانه بوده اســت (جهانبخش،

 .))75از اینرو کمترین مخصص عبارت ما شئتم (اگر صدور

 .)24 :1390حالآنكه با دقّت در آن درمییابیم که زمینة روایت

آن از امام را بپذیریم) ،همین قول اخیر ،یعنی خارجنشـــدن از

به نوعی در نفی این اندیشهها است.

حدّ فرمایش امام در مورد خویش است.

امّا در خ صوص ق سمت دوم روایت (قولوا بنا ما شئتم)

 .3-6نمونۀ ســوم ... :يَا رُمَيْلَةُ لَيْسَ مِنْ مُؤْمِنٍ يَمْرَضُ إِلَّا

کافی ا ست در این نكته اندی شه شود که چگونه ممكن ا ست

مَرِ ضْنَا بِمَرَ ضِهِ وَ لَا يَحْزُنُ إِلَّا حَزِنَّا بِحُزْنِهِ وَ لَا يَدْعُو إِلَّا أَمَّنَّا لِدُعَائِهِ

امام معصوم اجازه داده باشند در فضائل ایشان هر سخنی بیان

وَ لَا يَ سْكُتُ إِلَّا دَعَوْنَا  ...لَيْسَ يَغِيبُ عَنَّا مُؤْمِنٌ فِی شَرْقِ الْأَرْضِ وَ

شود .اگر تعبیر روایت عام است ،پس شامل هر سخن دروغ یا

لَا فِی غَرْبِهَ . ...

غیرحقی نیز میشــود .آیا میتوان پذیرفت که ایشــان با چنین

این حدیث و مضمون آنكه ائمه فرموده باشند ما به مرض

فرمایشی ،اجازه جعل هر کالمی را در بیان فضائل خود صادر

شیعیان مریض و به حزن آنها محزون می شویم ،در میان عامه

کردهاند .بیشک عبارت «ما شئتم» را باید همراه با سایر قیودات

شیعه وگاه بر منابر شهرت دارد .حال در خصوص راوی اصلی

ومخ ص صات عقلی و نقلی تفسیر نمود .مگر نهاینكه ح ضرت

حدیث 8یعنی ابوداود (نفیع بن الحارثالسبیعی) باید دانست که

صادق(ع) در پا سخ به ک سانی که به ای شان ن سبت علم غیب

تن ها منبعی از ک تب ر جالی که ذکری از او آوردها ند ،ک تاب

دادند ،فرمودند :فَوَ اللَّهِ مَا بَقِيَتْ فِی جَسَدِي شَعْرَةٌ وَ لَا فِی رَأْ سِی

ابنالغضـــائری اســـت که به نظر وی در حدیث او مناکیر و

إِلَّا قَامَتْ ،ثُمَّ قَالَ :لَا( ...کشی.)297 :1409 ،

احادیثی که باید در آنها توقف نمود ،وجود دارد (خویی:1372 ،

 .8حَدَّثَنَاالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ حَدَّثَنِي الشَّامِيعَنْ أَبِي دَاوُدَ

لَا يَسْكُتُ إِلَّا دَعَوْنَا لَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا َمِیرَالْمُؤْمِنِینَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ هَذَا لِمَنْ مَعَكَ

السَّبِیعِيِّ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رُمَیْلَةَ قَالَ...:يَا رُمَیْلَةُ لَیْسَ مِنْ مُؤْمِنٍ

فِي الْقَصْرِ أَ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِ قَالَ يَا رُمَیْلَةُ لَیْسَ يَغِیبُ عَنَّا

يَمْرَضُ إِلَّا مَرِضْنَا بِمَرَضِهِ وَ لَا يَحْزُنُ إِلَّا حَزِنَّا بِحُزْنِهِ وَلَا يَدْعُوإِلَّا أَمَّنَّا لِدُعَائِهِ وَ

مُؤْمِنٌ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَ لَا فِي غَرْبِهَا (صفار.)260 /1 :1404 ،

صهبای نور ،سال اول ،شماره دوم ،بهار 1396
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 .)177به عالوه راوی قبلی که در بصائرالدرجات ،الشامی و در

وَ نَحْنُ الزَّكَاةُ وَ نَحْنُ الصِّيَامُ وَ نَحْنُ الْحَجُّ  ...وَ عَدُوُّنَا فِی كِتَابِ اللَّهِ

نقل همین حدیث در رجال ک شی ،ال شبامی احوزُ بن الح سین

عَزَّ وَ جَلَ الْفَحْشـــاءُ وَ الْمُنْكَرُ وَ الْبَغْیُ وَ الْخَمْرُ وَ الْمَيْســِرُ ...

(کشی )102 :1409 ،ذکر شده ،مجهول است .همچنین مرحوم

(استرآبادی.)21 :1409 ،

کشــی در ترجمة راوی نخســت این حدیث یعنی رمیله تنها

این حدیث را مرحوم اســترآبادی با ســند فوق در کتاب

همین حدیث را ذکر کرده ا ست (البته با دو سند متفاوت) و بر

تأویلاآلیات ذکر میکند .مرحوم مجل سی نیز با همین سند آن

همین اســـاس رمیله را از اصــحاب امیرالمؤمنین(ع) میداند.

را در بابی که عنوان آن برگرفته از همین حدیث میباشد ،آورده

بنابراین در سند روایت چند اشكال وجود دارد.

ا ست (مجل سی .)303 /24 :1403 ،منبع دیگر مجل سی کتاب

صرفنظر از بحث سند ،پذیرش اینكه امام معصوم(ع) با

کنز جامعالفوائد اســت که در واقع منتخب و خالصــة کتاب

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

تأویلاآلیات میباشـــد .مرحوم بحرانی در تفســیرالبرهان این

محزون شود ،عقالً امكانپذیر نیست .چراکه در این صورت با

حدیث را با همین ســند در «باب فی ما عنی به االئمه عليهم

کثرت مؤمنان و کثرت بیماری و حزن آنها ،امام(ع) دائماً در
حال بیماری و حزن خواهد بود.
مرحوم صــفّار در کتاب بصــائرالدرجات بعد از نقل این
حدیث ،حدیث دیگری را نقل میکند که در آن حضــرت
امیر(ع) قبل از موضـوع حزن ،شـادی و فرح را نیز افزودهاند به
این معنا که ای شان ،هم از شادی و فرح و هم از حزن و مرض
شــیعیان ،شــاد و محزون میشــود .وی تنها با ذکر همین دو
روایت بابی با مو ضوع فوق گ شوده ا ست ( صفار/1 :1404 ،
 .)259-260در این صورت بر مشكل عقلی فوق ،حالت فرح
هم افزوده میشود .به این معنا که همزمان امام باید برای شادی،
غم و مرض هریک از مؤمنان شاد ،غمگین و مریض باشد.
بر ا ساس ادامة روایت ،امام(ع) آنچنان علم غیبی دارد که
در هر لحظه در شــرق و غرب عالم مؤمنان و احوال ایشــان از
نظر او غایب نیست .حال آنكه پس از مراجعه به معیار موافقت
حدیث با کتاب خدا ،مالحظه میشــود که از منظر علم غیب
تنها به خدا اختصـــاص دارد و جزء او را کســی به آن راهی

ال سالم فی ال» نقل میکند (بحرانی .)52 /1 :1374 ،بنابراین در
هیچ منبعی متقدمتر از تأویلاآلیات اســترآبادی نمیتوان این
حدیث را جست و روشن نیست شیخ طوسی این حدیث را
با چه سندی و در کجا روایت کرده است.
گذشــته از این اشــكال ،راوی اصــلی حدیث یعنی
داودبنکثیر بنا به نقل نجاشی بهطور جد ضعیف است و کسی
اســت که غالت از او روایت میکنند (نجاشــی.)156 :1365 ،
مرحوم خویی نیز در معجمالر جال حكم به و ثا قت او را در
رجال شیخ طو سی و عالمهحلی باطل میداند (خویی:1372 ،
.)126
باید دان ست که متن حدیث فوق دقیقاً مواف اندی شههای
گروهی از غالیان ا ست که مق صود از مع صیتهای مذکور در
را افرادی میدانستند که مردم باید از آنها برائت جویند و مقصود
از نماز ،روز ،حج و ...را پیامبر و امام میدانستند و اعتقاد داشتند
با معرفت ایشان همه تكالیف از آنها برداشته می شود (اشعری
قمی.)51-52 :1361 ،

نیســت؛ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّه (یونس .)20 /تنها راه دســترســی به

از سوی دیگر مضمون این حدیث شامل تأویالت غریبی

غیب را وحی میداند؛ قُلْ ال أَقُولُ لَكُمْ عِنْدي خَزائِنُ اللَّهِ وَ ال

میباشــد و برای فهم بهتر این روایت باید دانســت که از جمله

أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ ال أَقُولُ لَكُمْ إِنِّی مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِالَّ ما يُوحى (انعام/

کارهای غالت تأویل مفاهیم شناخته شده دینی بوده ،بهطوری

 50و نیز ببینید :اعراف ،188 /هود 31/و نمل.(65 /

که آن مفاهیم از معانی معهود خویش جدا میشــد و در معنایی

 .4-6نمونۀ چهارم ... :نَحْنُ الص ـَّلَاةُ فِیكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

نمادین ا صالت خود را از د ست میداد(جعفریان.)59 :1393 ،

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

آنان پیروان خود را به رهایی از بند عمل به فروعات فقهی و
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.)18 /2 :1407

حتی ع مل به محر مات دعوت میکرد ند (ه مان .)60 :این

 .5-6نمونۀ پنجم :حدیث نورانیت

مو ضوع که خود اهل بیت نماز ،زکات ،صیام ،حج ،ماه حرام،

حدیث معروف به نورانیت ،9این حدیث و فقراتی از آن

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

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

بغی ،خمر ،میسر و ...باشند ،تأویل غریبی از آیات است که در

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

میان مسلمانان در طول تاریخ جزء در اندیشههای غالیانه ،چنین

مالهادی ســبزواری در رســالهای به نام «شـرح حديث معرفتهم

باورهای را نمیتوان جست .باورهایی که اعتقاد به آنها میتواند

بالنّورانيه معرفة اهلل» به شــرح و بســط آن پرداخته اســت (آقا

عالوه بر آ سیب به ادای واجبات ،باب چنین تأویالتی در آیات
را باز گشاید.

بزرگتهرانی.)207 /3 :1403 ،
نخست ،در بررسی سند روایت روشن می شود که این

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

حدیث تنها به همین شــكل مرســل در کتاب بحاراالنوار یافت

اســت که بدون اینكه واجد آن اندیشــههای غالیانه باشــد ،به

میشود و همانطور که در ابتدای سند ذکر شده ،مرحوم عالمه

فضــیلت امام و جایگاه مقام والیت اشـــاره دارد و میتواند

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

جایگزین مناســبی برای حدیث منقول اســترآبادی در کتاب

اصـــ لی حد یث ( م ح مد بنصـــد قه) ،ا گر ه مان

تاویلاآلیات باشد ،بدون آنكه مشكالت آن حدیث را به همراه

محمدبنصــدقهالعنبری باشــد که در کتب رجال ذکر شــده ،از

داشته باشد:

ا صحاب امام کاظم(ع) و امام ر ضا(ع) ا ست و این حدیث از

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

حیث ســند مرفوع میباشــد و اگر نه ،تنها راوی این حدیث،
مجهولالحال است (خویی.)190 /16 :1372 ،

افضــل اســت .امام فرموند :والیت ،زیرا والیت همچون کلید

پیشتر از مرحوم مجلســی ،کتاب مشــارق انوارالیقین با

سایر اصول است و ولی ،راهنمایی برای آنها میباشد( ...کلینی،

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

 .9به دلیل طوالنی بودن حدیث دراینجا به ذکر منتخب آن اکتفا میشود:

َجْرَيْتُ أَنْهَارَهَا وَ فَجَّرْتُ عُیُونَهَا وَ غَرَسْتُ أَشْجَارَهَا بِإِذْنِ رَبِّي وَ أَنَا عَذَابُ يَوْمِ

أَقُولُ ذَكَرَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ رَأَى فِي كِتَابٍ عَتِیٍقٍ ،جَمَعَهُ بَعُْضُ مُحَدِّثِي

الظُّلَّةِ وَ أَنَا الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ قَدْ سَمِعَهُ الثَّقَلَانِ الْجِنُّ وَ الْإِنْسُ وَ فَهِمَهُ

أَصْحَابِنَا فِي فَضَائِلِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع هَذَا الْخَبَرَ وَ وَجَدْتُهُ أَيْضا فِي كِتَابٍ عَتِیٍقٍ

قَوْم إِنعي لَأَسْمَعُ كُلَّ قَوْمٍ الْجَبَّارِينَ وَ الْمُنَافِقِینَ بِلُغَاتِهِمْ وَ أَنَا الْخَضِرُ عَالِمُ مُوسَى

مُشْتَمِلٍ عَلَى أَخْبَارٍ كَثِیرَةٍ قَالَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ أَنَّهُ قَالَ :قَال (

وَ أَنَا مُعَلعمُ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ وَ أَنَا ذُو الْقَرْنَیْنِ وَ أَنَا قُدْرَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  ...أَنَا

أَمِیرُالْمُؤْمِنِین ) صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ ...إِنَّهُ لَا يَسْتَكْمِلُ أَحَد الْإِيمَانَ حَتَّى يَعْرِفَنِي

مُحَمَّد وَ مُحَمَّد أَنَا وَ أَنَا مِنْ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّد مِنعي  ...إِنَّ مَیِّتَنَا لَمْ يَمُتْ وَ غَائِبَنَا

كُنْهَ مَعْرِفَتِي بِالنُّورَانِیَّةِ ...لَا تَجْعَلُونَا أَرْبَابا وَ قُولُوا فِي فَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ فَإِنَّكُمْ لَا

لَمْ يَغِبْ وَ إِنَّ قَتْلَانَا لَنْ يُقْتَلُوا  ...إِنَّمَا أَنَا عَبْد مِنْ عَبِیدِ اللَّهِ لَا تُسَمُّونَا أَرْبَابا وَ

تَبْلُغُونَ كُنْهَ مَا فِینَا وَ لَا نِهَايَتَهُ  ...صَارَ مُحَمَّد النَّاطٍِقَ وَ صِرْتُ أَنَا الصَّامِتَ وَ إِنَّهُ

قُولُوا فِي فَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا مِنْ فَضْلِنَا كُنْهَ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا  ...بِنَا

لَا بُدَّ فِي كُلع عَصْرٍ مِنَ الْأَعْصَارِ أَنْ يَكُونَ فِیهِ نَاطٍِقٌ وَ صَامِت يَا سَلْمَانُ صَارَ

يُعَذعبُ اللَّهُ عِبَادَهُ وَ بِنَا يُثِیبُ  ...لَوْ قَالَ قَائِلٌ لِمَ وَ كَیْفَ وَ فِیمَ لَكَفَرَ وَ أَشْرَكَ

تُعَلُ وَ هُمْ يُسْأَلُونَ  ...أَنَا أُحْیِي وَ أُمِیتُ بِإِذْنِ رَبِّي وَ أَنَا
بََاالْ يُجَسمْأَعِلُوَعَمصَِّارْ يَفْ
مُ حَ مَّ د ا لْ مُ نْ ذِ رَ وَ صِ رْ تُ أَ نَ ا ا لْ هَ ا دِ يَ  . . .قَ ا لَ صَ ارَ مُحَمَّد ص لَِاأَنَّحِهُ ل
أَنَا صَاحِبَ النَّشْرِ وَ صَارَ مُحَمَّد صَاحِبَ الْجَنَّةِ وَ صِرْتُ أَنَا صَاحِبَ النَّارِ  ...أَنَا

أُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَ مَا تَدَّخِرُونَ فِي بُیُوتِكُمْ بِإِذْنِ رَبِّي وَ أَنَا عَالِم بِضَمَائِرِ

صَاحِبُ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ أَلْهَمَنِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عِلْمَ مَا فِیهِ  ...قَالَ ع أَنَا الَّذِي

قُلُوبِكُمْ وَ الْأَئِمَّةُ مِنْ أَوْلَادِي ع يَعْلَمُونَ وَ يَفْعَلُونَ هَذَا إِذَا أَحَبُّوا وَ أَرَادُوا ...

حَمَلْتُ نُوحا فِي السَّفِینَةِ بِأَمْرِ رَبِّي وَ أَنَا الَّذِي أَخْرَجْتُ يُونُسَ مِنْ بَْطْنِ الْحُوتِ

نَحْنُ إِذَا شِئْنَا شَاءَ اللَّهُ وَ إِذَا كَرِهْنَا كَرِهَ اللَّهُ الْوَيْلُ كُلُّ الْوَيْلِ لِمَنْ أَنْكَرَ فَضْلَنَا وَ

بِإِذْنِ رَبِّي وَ أَنَا الَّذِي جَاوَزْتُ بِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ الْبَحْرَ بِأَمْرِ رَبِّي وَ أَنَا الَّذِي

خُصُوصِیَّتَنَا  ...مَعَ هَذَا كُلعهِ نَأْكُلُ وَ نَشْرَبُ وَ نَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ وَ نَعْمَلُ هَذِهِ

أَخْرَجْتُ إِبْرَاهِیمَ مِنَ النَّارِ بِإِذْنِ رَبِّي وَ أَنَا الَّذِي

الْأَشْیَاءَ بِأَمْرِ رَبِّنَا ( ...مجلسي.)1 /26 :1403 ،
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(حافظ برســی .)255 :1422 ،البته با توجه به اینكه مخاطب

حدیث چنین برمیآید که معرفتی بسیار مهم ،عمی و ضروری

اصلی حضرت علی(ع) در هر دو نقل ،سلمان و ابوذر هستند،

اســـت ،آیا نباید در مواضــع دیگر نیز مورد اشـــاره و توجه

این دو نقل را باید یک حدیث دانست.

اهلبیت(ع) قرار میگرفت .مؤید یا شــاهد روایی برای پذیرش

امّا در خصوص کتاب «مشارق انوارالیقین» باید گفت این

این مضامین ،کدام حدیث دیگر است.

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

برخی عبارات و فقرات غالیانه این حدیث تردیدها را در

نقل متفردات آن اقدام نكرده و تنها آن چه از این کتاب را که

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

مواف با اصــول معتبر بوده ،پذیرفته و مینویســد ...( :وكتاب

به فقرات زیر یادآور همین اندی شهها ست ،اندی شههایی که بر

مشارق األنوار و كتاب األلفين للحافظ رجب البرسی و ال أعتمد

خالف و احادیث مقبول بوده ولی مواف با باورهای غالیانهای

على ما يتفرد بنقله الشتمال كتابيه على ما يوهم الخبط و الخلط و
االرت فاع و إن ما أخرج نا منه ما ما يوافق األخ بار ال مأخوذة من
األ صول المعتبرة (مجل سی .))10 /1 :1403 ،همچنین به غیر از

است که تا به اینجا اشاره کردیم:
لَا تَجْعَلُونَا أَرْبَاباً وَ قُولُوا فِی فَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ (که در نمونه دوم
ذکر آن گذشت)؛ صَارَ مُحَمَّدٌ النَّاطِقَ وَ صِرْتُ أَنَا ال صَّامِتَ وَ إِنَّهُ

این کتاب هیچ منبع معتبری به نقل این حدیث غالیانه اقدام

لَا بُدَّ فِی كُلِّ عَصْرٍ مِنَ الْأَعْصَارِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ نَاطِقٌ وَ صَامِتٌ  ...وَ

ننموده و سند مجلسی تا به امروز منحصر به همان کتاب عتی

صَارَ مُحَمَّدٌ صَاحِبَ الْجَنَّةِ وَ صِرْتُ أَنَا صَاحِبَ النَّار ،این مضامین

مجهولالمؤلف اســت10.از ســوی دیگر خود مرحوم مجلســی

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

نیز به صدور این روایت از امیرالمؤمنین(ع) تردید جدی دارد و

یافت .آیا آن بزرگوار نفرموده اســـت که إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ

در بیان ذیل حدیث میگوید« :لو صح صدور الخبر عنه ع» و

ت نُوح ًا فِی السـ َّـفِي َن ِة
مُحَمَّد(کافی)90 /1 :1407 ،؛ َأنَا ا َّلذِي َح َم ْل ُ

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

بِأَمْرِ رَبِّی وَ أَنَا الَّذِي أَخْرَجْتُ يُونُسَ مِنْ بَطْنِ الْحُوتِ ...أَنَا أُحْيِی وَ

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

أُمِيتُ بِإِذْنِ رَبِّی  ،...آیا این م ضامین همان تفویض افعال ،آنچنان

لهذه االخبار بابا لعدم صحة أ سانيدها و غرابة م ضامينها فالنحكم

که شــیخ مفید به آن اشــاره کرد نیســت .چه تناســبی میان این

بصحتها و ال ببطالنها و نرد علمها اليهم ع (مجل سی/26 :1403 ،

عبارات با آیات وجود دارد :اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حينَ مَوْتِها (زمر/

 .» )18از عبارات وی که شــخصــی مأنوس با احادیث امامان

ن ُي ْق َتلُوا ،آیا
ب َو ِإ َّن َق ْتلَانَا َل ْ
ت َو غَا ِئ َبنَا َل ْم َي ِغ ْ
 )42؛ ِإ َّن َم ِّي َتنَا َل ْم َي ُم ْ

شیعه(ع) است ،به روشنی بهدست میآید که نهتنها سند حدیث

این عبارات یادآور اعتقاد به حلول و تناســخ نیســت .در نهایت

بلكه متن غریب حدیث نیز او را در صـــدور آن از امام(ع) به

چگو نه میتوان انتصـــاب این ع بارات را به آن ج ناب(ع)

تردید انداخته اســت .در تأیید این تردید ،همین بس که بدانیم

پذیرفت ،حالآنكه ای شان خود را به گونة دیگری شنا سانده و

اصــطالح «المعرفة بالنّورانیه» و یا «معرفتی بالنّورانیه» و یا خود

معرفی فرمودهاند .همانگونه که در خطبهای خود را همچون

عبارت «بالنّورانیه» جز این روایات ،در منابع روایی دیگر شــیعه

دیگران بندهای مملوک میدانند ( شریف الر ضی)335 :1414 ،

یافت نشد .از اینرو سوال اینجا است که معرفتی که از مضامین

و یا در نامة خود به امام حسن(ع) ،خود را پدرى فانى ،پذیرنده

 .10در سالهای اخیر کتابی با عنوان المناقب به چاپ رسیده است که

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

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

همان سند تک راوی ذکر شده است (علوی ،محمدبنعلی ،المناقب ،به

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

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

سختىهاى زمان ،تسلیم روزگار ،ساکن مساکن اموات وسفر

در بررســی احادیث به تنهایی کافی نیســت .از اینرو

کننده از آن(شریفالرضی )391 /31 :1414 ،معرفی نمودند.

مطمئنترین روش باقیمانده در شــناخت این روایات،

در حالت خوشبینانه ،حدیث نورانیت و اندک نظایرش

عرضــه روایات مشــكوک به و ســایر احادیث قابل

(برای نمونه ببینید :حافظبرســی )260-263 :1422 ،را باید

اعتماد ا ست ،رو شی که خاندان ع صمت(ع) به آن امر

احادیثی دان ست که در نگاهی عوامانه و یا د ستبردی مغر ضانه،

کرده ا ند و در این م قا له برای بررســـی ا حادیثی که

گرفتار جعل و تحریف لفظی یا معنوی شده و به عنوان ابزاری

مســتمســک روایی اندیشــههای غالیانه بوده اســت ،به

برای تفكرات غالیانه به کار گرفته شدهاند .مؤید این نظر حدیثی

کارگرفته شد و بر مبنای آن ،برخی از مهمترین باورها

از امام علی(ع) است که جمالتی چون «أَنَا الَّذِي أُحْيِی وَ أُمِيتُ

و ع قاید غال یا نه ،مان ند اعت قاد به خال و رازق بودن

أَنَا الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ» را شرح نمودهاند .از توضیح

اهلبیت(ع) و یا قائل شدن به برخی از اخت صا صات

ایشـان روشـن میشـود که این جمالت ومشـابهاش با فرض

الهی برای ای شان و نیز به کار بردن تعابیر بیا ساس در

صحت صدور ،تنها در گفتمان خاصی بیان شده و باید مراقب

شــأن ایشــان ،مردود دانســته شــد .به این ترتیب با

برداشــتهای غلط از آنها بود .فرمایش امام(ع) در شــرح قول

م خدوش شــــدن اعت بار این روا یات ،به حذف و

خود چنین است:

جلوگیری از عواقب ناخوشـــایند آنها در حوزه دین،

 ...ســخن من مبنی بر اینكه زنده میکنم و میمیرانم ،یعنی
سنّت را زنده میکنم و بدعت را میمیرانم و سخن من مبنی بر

مان ند ت عارض دین با ع قل و یا اختال فات م یان
دینداران در این حوزه ،کمک خواهد شد.

اینكه من اول و آخر هســتم ،یعنی من اولین کســی هســتم که
ایمان آورد و مســلمان شــد و آخرین کســی که بر پیامبر کفن

منابع

پو شاند و او را دفن کرد و سخن من مبنی بر اینكه من ظاهر و

ابن بابو یه ،مح مد بن علی ( .)1362الخصـــال .به تحقی

باطن هســتم ،یعنی علم ظاهر و باطن در اختیار من اســـت...

غفاری .قم :جامعه مدرسین ،چاپ اول.

(مجلسی( 189 /42 :1403 ،به نقل از االختصاص)).

ابن فارس ،اح مد بن فارس( .)1404معجم م قاییس
الل غة .به تحقی و تصـــحیح هارون .قم :مك تب االعالم

بحث و نتیجهگیری

االسالمی ،چاپ اول.

با مروری بر جریان غلو و برخی از روایات مربوط به

استرآبادی ،علی ،تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العرة

آن و بهویژه با بررســـی نمو نه های حدیثی مذکور،

الطاهرة .به تحقی و تصـــحیح اســـتاد ولی ،چاپ اول ،قم:

دان سته می شودکه متأ سفانه غالیانی که عقاید خارج از
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اعتدالشــان همواره به وســیله اهل بیت(ع) طرد شــده

اشـــعریقمی ،ســـعد بن عبداهلل ( .)1361المقاالت و

بود ،توانســتند در وارد کردن احادیث مجعول و عقاید

الفرق .به تصـــحیح مح مد جواد مشـــكور ،تهران :مرکز

باطل خود در کتب حدیث و در باورهای دینی برخی

انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ دوم.

از شیعیان تا حدودی مؤف باشند .دراین میان با توجه
به روش اصـــحاب غلو در جعل و انتســـاب حدیث،
شــیوههای از قبیل بررســی ســند و اعتماد به کتب و
م شایخ حدیث و نیز اعتماد به اقوال و عقاید م شهور،

آقابزرگتهرانی ،محمدحســـن ( 1403ق) .الذریعه الی
تصانیف الشیعه .بیروت :داراالضواء ،چاپ سوم.

بحرانی ،ســیدهاشــم بن ســلیمان ( .)1374البرهان فی
تفسیر القرآن .قم :مؤسسه بعثه ،چاپ اول.
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جعفریان ،رسول ( .)1393تاریخ تشیع در ایران از آغاز
تا طلوع دولت صفوی .تهران :علم ،چاپ ششم.
جهانبخش ،جویا( .)1390ســـه گفتار در غلو پژوهی.
تهران :اساطیر ،چاپ اول.،

حافظ برسی ،رجب بن محمد (1422ق) .مشارق انوار
الیقین فی اســـرار امیرالمؤمنین .به تحقی عاشـــور .بیروت:
اعلمی ،چاپ اول.

خویی ،سیدابوالقاسم ( .)1372معجمالرجال الحدیث و
تفصــیل طبقاتالرواة .قم :مرکز نشــر الثقافة االســالمیة فی
العالم.

شـــیخ مفید (1414ق) .تصـــحیح االعتقادات االمامیة.
تحقی حسین درگاهی ،بیروت :دارالمفید ،چاپ دوم.

صفار ،محمد بن حسن (1404ق) .بصائرالدرجات فی
فضــائل آل محمد صــلی اهلل علیهم .به تحقی و تصــحیح
کوچه باغی .قم :مكتبه آیة اهلل مرعشی نجفی ،چاپ دوم.
صــالحینجفآبادی ،نعمتاهلل ( .)1385غلو (درآمدی
بر افكار و عقاید غالیان در دین).تهران :کویر ،چاپ سوم.
فراهیدی ،خلیل بن احمد ( 1409ق) .کتاب العین ،قم:
نشر هجرت ،چاپ دوم.

دلبری ،سیدعلی ( .)1391آ سیب شنا سی فهم حدیث.
مشهد :دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،چاپ اول.
شریفالرضی ،محمد بن حسین (1414ق) .نهجالبالغه.
به تحقی و ت ـص ـح ـیح صب ـحی ص ـالح .ق ـم :ه ـجرت،
چـاپ اول.

کشی ،محمد بن عمر( 1409ق) ،رجالالكشی ـ اختیار
معرفة الرجال .تحقی حسن مصطفوی .مشهد :مؤسسه نشر
دانشگاه مشهد ،چاپ اول.
کلینی ،محمد بن یعقوب (1407ق) .الكافی .به تحقی
علی اکبر غفاری .تهران :دارالكتب االسالمیه ،چاپ چهارم.

شــهرســتانی ،محمد بن عبدالكریم ( 368ق) .الملل و

مجلســـی ،محمــدبــاقر بن محمــد تقی (1403ق).

النحل ،به تحقی أحمد فهمی محمد .بیروت :دارالســـرور،

بحاراالنوار .به تحقی جمعی از محققان ،چاپ دوم ،بیروت:

چاپ اول.

داراحیاء التراث العربی.

شیخ بهایی ،محمد بن ح سین ( .)1384منهاج النجاح
فی ترجمــه مفتــاح الفالح ،بــه تحقی و تصـــحیح
حسنزادهآملی .تهران :حكمت ،چاپ ششم.

نجـاشی ،احمد بن علی .)1365( ،رجال النجـاشی .قم:
مؤسسه نشر اسالمی ،چاپ ششم.

