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  :تقـدیــم

  

براي تأسی بـه  اي پیش کش گردد، پس رسم است براي بار یافتن به محضر بزرگی تحفه

این رسم، نوشتار حاضر را به محضر قرین الشرف قطب عالم امکان، خلفـۀ اهللا فـی األرضـین،    

تم أولیاء محمدیین، حجۀ بن الحسن العسـکري، روحـی و ارواح العـالمین    ولی اهللا األعظم، خا

امید واثق دارم ایـن  . لنعال مقدمه الفداء، تقدیم و ثوابش را پیش کش مقام أم گرامش می نمایم

اي را به محضرش یافتم تا از خوشنودم توفیق تقدیم تحفه. ن فرمایدسناچیز را تقبل به قبول ح

  .رضایتش گردماین ره گذر خریدار 

  کیـن پـسر را کس نبفروشد بدین  پیــر زن گفـتا کـه مـن داشـتم یقـین

  گویند این زن از خریداران اوست  لیک اینم بس،که چه دشمن چه دوست
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  تقـدیر و تشــکر

  

زین شکرگذاري نعمتش فرمود، و  مخداي را که توفیق شکرگذاریمنّت 

و اساتیدي نصیبم کرد که راه  هتمام کرد پس نعمتش در راه تحصیلم. افزون

 اساتیدي که هم آموزشم دادند و هم راه جست و جوگري. دنحقیقت نشانم دا

، دکتر خود می دانم از اساتیدالزم در این مجال بر خود  .ساختند را هموار ام

ي این نوشتار و بستر سازي براي ارائههاي کلیدي مسعودي به جهت راهنمایی 

ن به مرحله دفاع و ارزیابی، در محضر جمعی از اساتید و قبل از رسید

، هم اشو دقت ها و تذکرات مو شکافانه گان حوزه فلسفه و کالمفرهیخته

و ایرادات چنین از استاد دکتر کهنسال به جهت مشاوره و دقت هاي محتوایی 

که از پیشنهادات ایشان کمال فرصت را بهره برده تا به غناء این اش، منطقی

به و دکتر سیدموسوي و نیز از جناب استاد دکتر جوارشکیان  ،مجموعه بیفزایم

نهایت تشکر و در داوري این مجموعه،  نگري و دقت سنجیجهت ریز

  .ینَنحسالم زاءج یرَخَ زاءم جهلَ مهک اللَّلُأسئَ .قدردانی را دارم

 ب
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   :چکیده

  

خواستگاه ره در اندیشه بشر بوده است، جریان غلو از پدیده هایی است که هموا

این . هایی ارائه شده استاین نوع تفکّر به خوبی مشخص نیست، هر چند تحلیلی

ي امامت بوده است و این که آیا این در مسأله وهاي غلپژوهش به دنبال کشف اندیشه

از ها در مناسبات فکري شیعه توانسته است نفوذ کند؟ به همین جهت دو تن اندیشه

، و دیگري با دارد میهاي کالمان شیعی را که یکی گرایش نص گرایانه به گزارهمتکلّ

مقایسه با  ، انتخاب شد، وهاي دینی رفته استگرایش عقل گرایی تأویلی به سراغ مؤلّفه

این دو قرائت با اندیشه هاي غالیان، این حقیقت را آشکار می سازد که مناسبات اندیشه 

  .شیعی چه میزان بوده است غلو در تفکّرات

مهمترین مسأله در بحث امامت، علم و عصمت امام و مهدویت است که صدوق و 

هاي اند ـ هر چند بین آن دو نیز تفسیرها و قرائتمفید با جریان غلو مخالفت داشته

تناسخ، : هاي تبعی مسأله مهدویت، مانندگوناگونی وجود دارد ـ و هم چنین بحث

و این . اندها را در مبحث امامت مطرح کردههر یک از این گزاره رجعت و بداء که

در اعتقاد به این گزاره  غالیاناشاره کرده و نشان داده است که  ها آنتحقیق، به حقیقت 

  . اندها به خطاء رفته

ـ  تباین کلّی بین اندیشه غلو با اندیشه ،آن چه را که این پژوهش بدان دست یازید

یاد شده نیز اختالفات اساسی وجود دارد، متکلمان اگر چه بین تفکر  هاي شیعی است،

    . باشد میاین اختالفات مبتنی بر نوع قرائت و گرایش فکري آن دو اما 

  

  امامت، جریان غلو، علم غیب، عصمت، مهدویت: ها کلید واژه 

  ج
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  گفتار پیش

 ها آندي انساسالم، دین توحید است و وقتی اندیشه توحیدي شد، رفتار اجتماعی و فر

 اي اندیشهاگر اختالف در صفوف اجتماعی رخنه کند، نشان از تزلزل . شود میمبتنی بر وحدت 

این واقعیت ناگوار را در گزارشی که از رسول مکرّم اسالم صلّی اهللا علیه . افراد خواهد داشت

را نقل کرده دریافت، روایتی که هم شیعه و هم اهل سنّت آن  توان میو آله و سلّم رسیده است 

یهود، به هفتاد و یک فرقه منشعب شد که یک گروه از آنها اهل : آن حضرت فرمود. است

نجات و هفتاد فرقه دیگر اهل آتش هستند؛ نصاري به هفتاد و دو فرقه منشعب شدند که یک 

گروه اهل نجات و هفتاد و یک فرقه دیگر اهل آتش هستند؛ و امت من به هفتاد و سه فرقه 

می شوند که یک گروه آنها نجات می یابند و هفتاد و دو فرقه دیگر اهل آتش می منشعب 

   1.شوند

دهد که اتفاق افتاده است و رفتارهاي  این خبر ناخوشایند اگر چه از یک واقعیت خبر می

اجتماعی غیر برادرانه بین امت، نشان از تفرقه است، اما این واقعیت نامیمون از یک حقیقت 

این تشتّت فکري . باشد میکه نشان از تشتّت آراء و افکار و اندیشه نیز  کند میت تر حکای تلخ

در اصل توحیدي خدشه وارد کرده است، و االّ آن چه رسول مکرم اسالم صلّی اهللا علیه و آله 

ابن . ، نباید به تفرقه تاویل و یا تفسیرش نمود»إختالف أمتی رحمۀٌ«و سلّم فرموده است که 

این حدیث مادامی که زمان حضور است بیشتر : گوید میو  داند میاین حدیث را صحیح  شاذان

  .2، زیرا اگر اختالفی رخ دهد، به حق بازگشت خواهد داشتکند میمعنا پیدا 

فَإِنْ «: آن روست که با حقیقت قرآنی منطبق است، آن جا که فرموداز صحت این حدیث 

ک خَیرٌ و ه إِلَى اللَّه و الرَّسولِ إِنْ کُنْتُم تُؤْمنُونَ بِاللَّه و الْیومِ الْآخرِ ذلء فَرُدو شَی  تَنازعتُم فی

این بخش از کریمه قضیه شرطیه است که اگر یک طرف قضیه محقق شود، . 3»أَحسنُ تَأْویالً

رسیدن به  پس به هنگام اختالف در یک مسأله اي باید براي. طرف دیگر متعین خواهد شد

حقّ، به خدا و رسولش بازگشت کرد و آن مسأله را با مبانی که در نزد آن حضرت و یا در 

  . کالم الهی است، کشف کرد 
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و إِذا جاءهم أَمرٌ منَ الْأَمنِ أَوِ الْخَوف أَذاعوا بِه و لَو ردوه إِلَى «: نیز در کریمه دیگر فرمود

لی الْأَمرِ منْهم لَعلمه الَّذینَ یستَنْبِطُونَه منْهم و لَو ال فَضْلُ اللَّه علَیکُم و رحمتُه أُو  الرَّسولِ و إِلى

عطانَ إِالَّ قَلیالًالَتَّبالشَّی عموم این کریمه داللت دارد که قبل از این که درست یا نادرست . 1»تُم

ا منتشر کرد، و براي کشف حقیقت درست یا نادرست بودن هر مطلبی کشف شود نباید آن ر

بودن هر پدیده اي باید آن را به پیامبر یا اولی االمر باز گردانید تا نقاب از چهره مخفی آن 

بدیهی است حضور پیامبر و اولی االمر در میان مردم . پدیده کنار زنند و کشف حقیقت نمایند

ر این دو نادیده گرفته شود، موجب تبعیت فضل و رحمتی است از ناحیه حق تعالی که اگ

  .شیطان خواهد شد

از این دو کریمه الهی معلوم است که نقیض وحدت، تفرقه نیست، بلکه جمع یا کثرت و 

زیرا . ي آحاد اجتماع و کثرات با یک دیگر است مواجههاجتماع است، البته تفرقه از عوارض 

این عامل تفرقه است، پس اگر نقطه اتصالِ به  منافع آحاد اجتماع با یک دیگر در تضاد است و

  .وحدت نباشد، همه پراکنده هستند و آن نقطه را کریمه الهی فرمود، رسول و اولی االمر است 

وانگهی، در حقیقت . پس اختالف امت چنان چه به حقیقت برسد، رحمت است

اخْتالف «و  2»یلِ و النَّهارِو اخْتالف اللَّ«: اختالف، آمد و شد و گوناگونی نهفته است، مانند

کُمأَلْوان و کُمنَتبنابراین اختالف در اندیشه ها، یعنی تضارب آراء، مشروط به این که . 3»أَلْس

أَنَا «: کشف حقیقت کند، و االّ به مراء ختم خواهد شد که پیامبر از آن نهی کرده، فرموده است

و بیت فی وسط الْجنَّۀِ و بیت فی رِیاضِ الْجنَّۀِ لمنْ تَرَك الْمرَاء و إِنْ  زعیم بیت فی أَعلَى الْجنَّۀِ

در میان اي بهشت و خانه باالترین قسمت در اي را خانه می کنم  تانممن ض 4»کَانَ محقّا

ر حق ترك کند و هر چند که برا هاى بهشت از براى کسى که ستیزه  بهشت و خانه در باغ

  .باشد 
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. یکی از گزاره هایی که موجب تشتت آراء و تفرقه بین امت شده، مسأله امامت است

امامت موجب انشعاب امت اسالمی به شیعه و اهل سنّت، و هر یک به گروه ها و فرقه 

ن گروه ها و فرقه ها، اختالف دیده شده ای اندیشهگوناگون شده است؛ حتی در میان آراء و 

  .باشد میاز نوع تفسیر و قرائت هاي درون دینی از گزاره هاي دینی  است که حکایت

در میان شیعیان، دانشمندان نزدیک به عصر ظهور اسالم بر اساس نوع نگرش و برداشت 

صدوق با : به طور مثال. هایی که از گزارشات دینی دارند، دیدگاه هایشان متفاوت شده است

، داند میمت را مترادف با واجب اإلطاعۀ بودن، در حدیث غدیر، اما» مولی«تفسیر معنا 

فَهو معنَى اإلمامۀِ، لأنَّ اإلمامۀَ إنَّما هی مشتَقَّۀٌ منَ اإلیتمامِ بِاإلنسانِ و اإلیتمام هو «: گوید می

هالقَولُ بِقَول و هلملُ بِعمالع و داءاإلقت و به معناي تبعیت » ماما«منشاء اشتقاق واژه . 1» اإلتّباع

هم چنین امام همان وجود تداومی پیامبر . کردن و اقتداء و عمل کردن به عمل و قول اوست

است، پس همان گونه که دستور اطاعت از پیامبر در کریمه الهی وجود دارد، همان دستور، به 

، 2شود یموجود امام تسري می یابد، و تنها وحی و مسأله نبوت از آن ذوات مقدسه منتفی 

یا (إِنَّک «: ِفرماید می، کند میچنان که پیامبر این حقیقت را به امیر المؤمنین علیه السالم تصریح 

لیع (عمتَس  عما أَسزِیرٌ  ملَو نَّکلَک و بِنَبِی تلَس ى إِلَّا أَنَّکا أَرتَرَى م می شنوي آن چه را که  3»و

  .ن چه را من می بینم اال این که نبی نیستی اما وزیر هستی من می شنوم و می بینی آ

یکی این که داراي ریاست : مفید دو عنصر اساسی در امام علیه السالم را بر می شمارد

و دیگر این که از ناحیه پیامبر مکرم اسالم صلّی اهللا . است ها آنامور دین و دنیا انس عامه براي

  4.داردنیابت علیه و آله و سلّم 

جمیع متکلمان پس از مفید از این تئوري او استقبال کرده و امام را بر اساس همان 

ریاست عامه تعریف کرده اند، تنها شریف مرتضی ضمن ارائه ي آن تعریف قید باإلصالۀ بودن 

  5. آورده استبودن، به جاي بالنیابۀ را 

منجر به غلو شده  مهم ترین جریانی که نگاه خاصی به امامت دارد، جریانی است که

است، به طوري که شدت یافتن این افکار در مناسبات معتقدان به امامت، موجب بروز فرقه 
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. هاي غالی شده و واکنش هایی را از ناحیه حضرات ائمه علیهم السالم به دنبال داشته است

برخی از  براي دیگران، حتیدیگر، ، و برخی اند شدهبرخی از آنان امامت را براي خود مدعی 

به آن  مختصرگروه هاي غالی ادعاي مهدویت، براي آن ذوات مقدسه کرده اند، که به طور 

  : گردد میاشاره گروه ها 

کیسانیه، پیروان  1.اند شدهپیروان عبد اهللا بن سباء، مدعی مهدویت امام علی  ،فرقه سبائیه

د بن حنفیه با این چه محم اگر ،اند شدهمختار بن عبید ثقفی، مدعی مهدویت محمد بن حنفیه 

آیا تو امام واجب اإلطاعۀ : ابو خالد کابلی از محمد بن حنفیه می پرسد. ادعا مخالف بود

امام بر من و بر تو و بر همه مسلمانان علی بن الحسین علیهما : گوید میهستی؟ به صراحت 

قر علیه السالم مدعی پیروان زید بن علی بن الحسین، در زمان امام با ،زیدیه 2.السالم است

چنان که جارودیه، از فرق منشعب از زیدیه به مهدویت نفس زکیه  3.اند شدهمهدویت زید 

همان گونه که صالحیه به رهبري حسن بن صالح بن حی،  4، اند شده، قائل )محمد بن عبد اهللا(

  5.معتقد شدند زیدبه امامت  ،گروه دیگري از زیدیه

از آن حضرت  6.که به مهدویت امام باقر علیه السالم قائل بودند نغالیااز اي باقریه، فرقه 

چگونه ممکن است من او : حضرت پرسیدند که آیا قائم آل محمد تو هستی؟ در پاسخ فرمود

سالگی رسیده ام، در حالی که صاحب این امر به جوان شبیه تر  45باشم، در حالی که من به 

  7.خواهد بود

هم چنین اسماعیلیه مدعی  8.دق علیه السالم شدندناووسیه، مدعی مهدویت امام صا

واقفیه، در امام کاظم متوقف شدند و مدعی رجعت او  9.مهدویت اسماعیل بن جعفر بودند
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، قاهره، مکتبۀ  و تمییز الفرقۀ الناجیۀ عن الفرق الهالکینالتبصیر فی الدین  ،)ق471(راإلسفرائینی، ابو المظف .3

 . 25تا، ص .األزهریۀ للتراث، بی

 . 23ق، ص 1408، بیروت، دار الجیل ـ دار اآلفاق، الفرق بین الفرق، )ق429(بغدادي، عبد القاهر. 4

ش، 1364، تهران، انتشارات اساطیر، عرفۀ مقاالت األنامتبصرة العوام فی م، )ق436(حسنی رازي، مرتضی بن داعی. 5

 . 117ص

 . 147ص  1، جالملل و النحلالشهرستانی، . 6

 . 536ص 1ق، ج1407الکتب اإلسالمیۀ، تهران، دار  ،الکافی، )ق329(کلینی، محمد بن یعقوب. 7

 . 67، ص فرق الشیعۀنوبختی، . 8

 . 185ص  1، جالملل و النحلالشهرستانی، . 9
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فرقه محمدیه به مهدویت محمد بن علی الهادي  1.شده و به مهدویت آن حضرت معتقد شدند

هم چنین در غیبت صغري و غیبت  2.دعلیه السالم برادر امام عسگري علیه السالم معتقد شدن

کبري ادعاي مهدویت بسیار رایج  بوده، چنان که امروزه ادعاهایی به عنوان مهدي یا به عنوان 

   . شود مینائب مهدي 

دیگر از گزاره هایی که در مسأله امامت وجود دارد که موجب دسته بندي و فرقه گرایی 

غالیان به علم غیب مطلق قائل هستند، حتی  .شده است، مسأله علم امام و عصمت امام است

هم چنین در مورد عصمت . کیسانیه: ، ماننددهند میاین صفت را به برخی از سران غلو نسبت 

به طوري که اشتباه کردن و یا سهو . نیز مطلقاً قائل به منزه بودن از هر عیب و نقصی می دانند

  . نماز را خالف عصمت می داننددر دن به ویژه کر

دوق و مفید با علم امام به طور مطلق و استقاللی، مخالفند؛ بلکه آن را متخذ از ذات ص

  . تجلّی از آن می دانندعلم امام را حق می دانند و در ظلّ علم الهی و 

در بحث عصمت نظر صدوق با مفید کامالً متفاوت است و حتی عدم سهو را اما در 

و مفید خالف آن را  .داند میبا عصمت منافات ن، و آن را داند می غالیانجزء اندیشه هاي 

  .معتقد است

                                                             

 . 226ش، ص 1360، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، المقاالت و الفرق، )ق300(اشعري قمی، سعد بن عبد اهللا .1

 . 192ق، ص1411، قم، دار المعارف اإلسالمیۀ، الغیبۀ ،)ق460(الطوسی، محمد بن حسن. 2
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  مقدمه

  غالیاني فکري در دوره هاي اولیه اسالم موجب شد تا فرقه و یا مکتبی به نام ها آنجری

مانند خوارج، مشکلی که در فراروي ما قرار دارد این است که نمی دانیم غالیان، ه. شکل بگیرد

جریان فکري، سیاسی، کالمی بوده است؟ آن چه تاکنون در گزارش فرقه نویسان و مکتب 

البته در این انتساب، . داند میمنشعب از شیعه  ي فرقهشناسان آمده است، همواره آنان را یک 

ه رقهم چنین در میان انشعابات ف. نویسان و مکتب شناسان با یک دیگر اختالف نظر دارند فرقه

چرا که اگر غالیان منشعب از شیعه باشند، چگونه . نیز اختالف نظر وجود دارد غالیاني ها

پذیرفت شیعه و پیرو مکتب اهل بیت باشند، اما راهی بر خالف آنان گام بردارند؟ در  توان می

ا ر» غلو«الهی،  ي کریمهآیات . واقع شیعه به کسی گویند که پیروي واقعی و حقیقی داشته باشد

در آینده اشاره خواهد شد ـ و نیز از آن نهی  ها آندر گستره ي وسیع تري بیان کرده ـ که بد

غلو اختصاص به شیعه نخواهد داشت، بلکه  ي مسألهادعا کرد که  توان میبنابراین . می نماید

که از مسیر واقعی و حقیقی خودش منحرف  اي اندیشهمقصود از آن، هر تفکر افراطی و هر 

المؤمنین امیر مولی الموحدین . شد، در زمره ي این جریان فکري قرار خواهد گرفتشده با

دکتر صبحی  1»الٍبغض قَم و الٍمحب غَ«: دو گروه در مورد من گمراه شدند: دوعلیه السالم فرم

که اگر در محبتش افراط آن حضرت همواره بر اصحابش این نگرانی را داشت : گوید میصالح 

را ضایع گردانند، و بر دشمنانش نیز این دل آشفتگی را ابراز می کرد که اگر در کنند دینشان 

پس همان گونه که آشکار . دشمنی با آن حضرت افراط بورزند، به هر چیزي خسارت بزنند

  .»شیعتی قال«؛ نه آمده است» غال محب«در این روایت عبارت است 

لیان در حوزه تفکري امامت مورد به همین جهت الزم است که خاستگاه اندیشه هاي غا

بررسی قرار بگیرد و این قرائت خاصی که آنان از امامت و شئون آن دارند را با اندیشه هاي دو 

تن از متکلمان که یکی گرایش به ارائه نصوص و ظواهر آن دارد و دیگري گرایش به بررسی 

ابو جعفر یکی شیخ  نصوص از طریق عقل را سر لوحه کار خویش قرار داده است، و آن دو

و دیگري ) ق.هـ381ـ  360(مشهور به صدوق قمی محمد بن علی بن الحسین بن بابویه 

                                                             

 . 489، ص 117یا  113، حکمت نهج البالغۀشریف رضی، .  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران  Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 

٢٤ 

 )ق.هـ413ـ  336(محمد بن محمد بن نعمان عکبري ملقب به مفید و معروف به ابن المعلم 

  . است

  تعریف مسأله

آن را  ، جریان فکري افراطی است، که بر اساس گزارشات تاریخی و کالمی،غالیان

. شود میمنتسب به شیعه نموده اند و در زمینه هاي اعتقادي این افراط گري به وضوح دیده 

امامت پرداخته و در صدد است  ي مسألهاین رساله از میان اعتقادات این جریان فکري تنها به 

را در زمینه عصمت، علم امام و مهدویت وا کاوي  ها آنتا سه گزاره از مؤلفه هاي اندیشه 

براي انطباق آن دیدگاه ها با اندیشه هاي شیعه امامیه سزاوار بود تا با دیدگاه هاي کالمی . نماید

شیعی مقایسه گردد به همین جهت دو نماینده کالم شیعی را از دو متکلم آغازین عصر غیبت 

 به عنوان) هـ 413ـ  336(کالم نقلی و مفید متکلم به به عنوان ) هـ 381ـ  306(کبري صدوق 

 ،شیعهاین دو متکلم و  غالیانکالم عقلی در نظر گرفته شده است تا تطبیق دیدگاه متکلم به 

بدیهی است نقش حضرات ائمه علیهم السالم در برخورد با این جریان فکري از  .بررسی گردد

 5اوائل قرن (تا عصر مفید  غالیانمحدوده بررسی اندیشه هاي . شود مینظر دور نگاه داشته ن

 .است) هجري

  ضرورت تحقیق و هدف

در عصر حاضر به دلیل بعد زمانی از صدر اسالم، و تحریفات و جعلیاتی که در برخی از 

قرآن کریم، انجام شده، دریافت آیات از و حتی در معانی و مفاهیم برخی نصوص دینی، 

 وانگهی، این تحریفات نیز در عصر. امامت را دشوار ساخته است ي مسألهحقیقت در خصوص 

کنونی از شدت بیشتري برخوردار شده است، و با این عقیده که براي حفظ شأن حضرات 

مقدسه ائمه اطهار علیهم السالم باید چنین سخنانی را ابراز نمود، موجب وهن و در برخی 

این واقعیت با عقائد دو تن از نخستین متکلمان شیعی . موارد طعن دین و شیعه شده است

با رجوع به روایات ائمه علیهم السالم تالش به کشف واقعیت خواهد مقایسه خواهد شد، و 

  .شد

ـ باز شناسی اعتقادات 1: ، عبارتند ازشود می گیري پی در این تحقیق ی کهمهم ترین اهداف

به االمتیاز آن اعتقادات با اندیشه هاي شیخین  به االشتراك و ما ـ ما2. امامت ي مسألهغالیان در 
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ـ گستره اندیشه آنان و موضوع گیري ائمه دین علیهم السالم 3. ـ  هما اهللاصدوق و مفید رحمـ 

ـ بازشناسی و  5. ـ کنکاش در بازشناسی نسبت دادن فرقه غالیان به شیعه 4. در برابر افکارشان

 . تحقیق در شیعه و حقیقت آن

   هاي اساسی تحقیق پرسش 

ه ویزگی هایی است و این ویژگی داراي چ غالیاندر اندیشه ) لیه السالمع(ـ علم امام 1

   ؟باشد میها تا چه میزان منطبق با اعتقاد نخستین متکلمان امامیه 

ـ خصوصیت و ویژگی هاي عصمت امام علیه السالم در اندیشه غالیان و نخستین 2

  متکلمان امامیه چگونه است؟ 

مان در نگاه متکل) تناسخ ارواح، حلول و رجعت(ـ نظریه مهدویت و به عبارتی 3

  ؟باشد مینخستین امامیه و جریان فکري غلو داراي چه ویژگی هایی 

 ي مسألهـ مهمترین ما به االمتیاز بین جریان فکري غلو و نخستین متکلمان امامیه در 4

  امامت چیست؟

ـ دیدگاه آنان در باره تصرف تکوینی امام در عالم طبیعت و عالم انسانی چیست و چه 5

 رد؟تفاوتهایی با یکدیگر دا

  ها یا پاسخ هاي احتمالی تحقیق یهفرض

 ها آنـ غالیه به علم مطلق و ذاتی امام و از جمله به علم غیب امام به بواطن امور و انس1

  . اما مفید و صدوق به علم محدود و موقوفی و موهوبی امام ،قایلند

یره و پیش و پس از امامت، از خطا و گناه، صغ( ـ غالیه به عصمت مطلق و کامل امام2

که صدوق معتقد بود که پیامبران و امامان  قایلند، در حالی) کبیره و از هر گونه نسیان و سهوي

ممکن بود دچار ) غیرعمدي(صورت سهوي ه از گناهان کبیره و صغیره مصون بودند، اگر چه ب

مفید نظر صدوق را رد کرده و پیامبران و امامان را از خطاي  که در این صورت ،خطا شوند

دانست، اگر چه قبول داشت که  هوي و از فراموشی در تبیین دین و عمل به آن مصون میس

ممکن است قبل از تبلیغ گناهان صغیره ) لّی اهللا علیه و آلهمحمد صحضرت جز ه ب(پیامبران 

  . رسوایی آور را انجام داده باشند غیر

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران  Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 

٢٦ 

کرده است حلول  معتقدند که روح امام پس از رحلتش در کسی که او معین غالیانـ 3

قائل به تناسخ ارواح هستند و رجعت را به شیوه خاص خود براي پس از این جهت کرده، 

و ابتدا  ،مهدویت را از صدر اسالم براي افراد خود قائل بوده. برخی افراد معتقد می باشند

ت مرحوم صدوق و مفید با این اندیشه ها مخالف. معتقد به مهدویت محمد بن حنفیه بوده اند

    . دارند

نحوي ه ـ بطور کلی غالیه صفاتی بسیار کامل و تمام عیار را به امامان نسبت می دادند ب4

صدوق و مفید در این جهت با آنان مخالفت . که امامان را از سپهر بشر بودن فراتر می بردند

  . دارند، البته صدوق به نحو جدي تر و مفید به نحو خفیف تر

رخی از غالیان حضرات ائمه را به حد خدایی می دانند تصرفات ـ با توجه به این که ب5

و اما شیخ صدوق با این  ،جایز دانستهبه نحو استقالل آن را در امور تکوینی در ما سوي اهللا 

به نظر می رسد شیخ مفید نیز . داند میداشته و آنان را فارغ از این خصوصیت  مخالت مسأله

ائمه را بدون اذن الهی در آن مرحله معتقد است و  ،انستهامور تکوینی را جزء قضاء و قدر د

  1 .تصرفی نیست

  تعریف واژگان کلیدي

در این پژوهش مراد از اندیشه غالیان، در حقیقت همان نوع تلقی آنان نسبت به 

، در واقع نوع تلقی از مجموعه شود میشه غالیان مطرح دیموضوعات است، آن گاه که مؤلفه ان

امامت، گزاره اي است که گاه به خالفت، و گاه  ي مسأله. باشد میمعتقدات آنان ي از افکار و ا

به ریاست، و گاه به شخصی که از ناحیه حق تعالی منصوص و واجب اإلطاعۀ است، تلقی 

این پژوهش ، ما در ، که اگر تخلف از این اطاعت شود، جمیع اعمال باطل خواهد بودشود می

اي که مقایسه خیر مورد بحث و کنکاش قرار داده ایم و مسألهی امامت را در قالب ا ي مسأله

                                                             

ز مسیر حضرات ائمه علیهم السالم جدا کرده اند، بنابراین جمیع اعتقادات آنان منجر به جریان غلو چون خود را ا.  1

ولی اگر اعتقادي که ظاهرش به غلو ماند، اما از ناحیه ي ائمه علیهم . غلو شده و از نظر ائمه علیهم السالم مردود است

پس اگر جمیع فالسفه اسالمی و . راد هستندالسالم صادر شده باشد، این عین تبعیت است و شیعیان واقعی همین اف

عارفان و اولیاء الهی داراي چنین اندیشه هایی باشند، و این اندیشه ها متخذ از روایات و نفوس مبارکه حضرات ائمه 

 .علیهم السالم باشد، عین تشیع و تبعیت است، و نباید آنان را در زمره غلو دانست 
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حقیقت تحلیل بین دیدگاه ها نیست، بلکه ارائه نظرات در این جا مورد بحث است در در 

ي است، هر چند ممکن است براي نحوه ارائه امامت  ي مسألهمرتبط با حوزه گزاره هاي دینی 

انتخاب دو تن از متکلمان نخستین دوره . باشدایی تحلیل و یا برداشت ه اهر دیدگاهی همراه ب

اسالمی، یعنی صدوق و مفید ـ رحمهما اهللا ـ در واقع نماینده دو گرایش فکري هستند که 

نوع قرائت و تفسیرشان از آن  بامعتقد به نصوص و مبانی اساسی گزاره هاي دینی بوده، ولی 

این فرضیه را ارائه  توان میرسی هاي انجام شده ، البته با براند شدهمتمایز  از یک دیگرگزاره ها 

دوره هاي بعد را و حتی کالمی کرد که منشاء جمیع تفکرات و اندیشه هاي فلسفی و عرفانی 

  .این دو تن پایه ریزي کرده اند 

  پیشینه تحقیق 

 .پژوهشی در باره ي طوایف غالة تا پایان غیبت صغري و موضع ائمه در این باب .1

توسط سازمان تبلیغات اسالمی  1374ندر اسفندیاري، این کتاب به سال پدیدآورنده اسک

پرداخته و آن را از دو نگاه » غلو« ي واژهپدیدآورنده ابتدا به تعریف لغوي . منتشر شد

سپس اوضاع اجتماعی ـ . بررسی نموده است) اهل سنت ـ شیعه و قرآن(مختلف 

نکاش قرار می دهد و در فصل سوم سیاسی و اعتقادي را تا ابتداي غیبت کبري مورد ک

ف باشد میمی پردازد، در این فصل که مهمترین فصل کتاب  غالیان ي فرقهبه عقاید 

که خواننده را دچار تشویش  شود میبسیار از هم پاشیدگی و عدم انسجام در آن دیده 

 .کند میفکري 

. ی نجف آباديپدیده آورنده صالح). در آمدي بر افکار و عقاید غالیان در دین(غلو  .2

چاپ دوم توسط انتشارات کویر،  1385چاپ اول و در سال  1384کتاب مذکور به سال 

این کتاب داراي دو فصل است که نویسنده در فصل اول . تهران در دسترس قرار گرفت

به جریان فکري انحرافی غالیان اشاره دارد و در فصل دوم یک سري موضوعات غیر 

یشتر محتواي کتاب غلو و غالیان نسبت به اشخاص حقیقی در ب. مرتبط لحاظ شده است

 .را بررسی نموده و به غلو و نحوه ي غلو در آن شخصیت می پردازد 

این . ، نعمت اهللا صفري فروشانی، مشهد مقدس)و برآیندها ها آنکاوش در جری(غالیان  .3

ه توسط بنیاد پژوهش هاي اسالمی آستان قدس رضوي منتشر شد 1378کتاب به سال 
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