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Abstract:

The concept of Imam for Shia Muslims has been defined from various perspectives. This very
definition is indeed manipulated by flawed ideologies in three layers, namely the history of
Imamie thought, Imamate beliefs, and understanding historical Shia figures. Understanding
the concept of exaggration paves the ground for ideological hampering in three layers. This
study aims to investigate and re-arrange the ideological puzzle pieces of some disciples in regard to Imamate. Simply put, this study sheds light on the fact that with the education received
from Imams, some disciples presented a more comprehensive ideology of Imamate. In so doing, they were accused of exaggrating the status of Imams. According to this thoughtline, the
authority of Imam penetrates through all beings in the universe. Also they argue that the status
of Imam is guardianship of religion, guidance and management of the Islamic society, establishment of order in the universe and, with the permission of Almighty Allah, intercession for
people on the judgment day. According to this thoughtline, the major chracteristics of Imams
are as follows: being appointed by the Almighty Allah, possession of special knwledge, infallibility and supremity over mankind. In addition, according to this ideology, there are some
attributes that exclusively belong to Imams namely, existance as light in the previous world,
having the merit of a special soul bestowed by the creator, being created as superior human
beings, authority from the beginning of existance and authority to explain religious deeds.
With regard to the phenomenon of custodianship and transferrence of Imamate, this group
explained three factors, namely the transferrence of Imamate through a special process, the
methodology for identification of Imams and setting examples for the twelve infallible Imams.
According to this ideology, disciples must shoulder their responsibility towards their Imam,
just as Imams have some specific responsibilities towards disciples. In addition, accepting the
authority of Imam brings about numerous merits for the disciples both in here and hereafter.
They believe that the phenomenon of Imam and his reign will reach the peak of its prosperity
with the establishement of the government of the twelveth Imam. His arrival will bring the
Imamate to its culmination. The alleged, though believing in unique and superior reign for
Imam, has steered clear from the thuoghtline of Ghalie in respect to Imams. Therefore the
accusation of exaggration is just exaggration of accusation.

Key words: theories of Imamate, definition of Imamate, the sphere of authority of Imam,
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الخالصة
ً
ّ
ُبحثـت اإلمامـة الشـيعية بأسـاليب مختلفـة ،وأدى ذلـك إلـى إطلاق نظريـات غيـر صحيحـة أحيانـا علـى
أصعـدة ثالثـة :تاريـخ الفكـر اإلمامـي وفكرة اإلمامة وعلـم الرجال ،وال ريب في ّأن التعرف على نظرية
اإلمامـة مـن وجهـة نظـر ّ
المتهميـن بالغل ّـو يمهد للسـبيل األصوب في هـذه المجاالت الثالثةّ .إن دراسـة
أفـكار الغلاة وتسـليط الضـوء علـى نسـق المعتقـدات اإلماميـة لـدى هـذه الثلـة مـن األصحـاب يكشـف
ّ
أنهـم أطلقـوا فكـرة منسـجمة عـن اإلمامـة ضمـن مسـتوى أعلـى مـن خلال تعليـم األئمـة األطهـار؟مهع؟
ً
ّ
ّ
بالغلوـ .وتمت ّ�د حـدود اإلمامـة فـي هذه الفكرة لتشـمل
له�م؛ حتـى أضح�ت ه�ذه الرؤي�ة سبـبا التهامه�م
الكـون ّ
برمتـه والموجـودات بأسـرها ،فتتجلـى منزلـة اإلمامـة بالتصـدي ألمـر الديـن وهدايـة المجتمـع
اإلنسـاني وإدارة نظام عالم الكون والرياسـة في القيامة بإذن اهلل .وترى هذه الفرقة ّأن صفات اإلمام
ً
ّ
الخاص والعصمة واألفضلية ،مضافا إلى امتالكهم فضائل من
األساسية تتمثل بالنصب من اهلل والعلم
قبيـل الخلـق مـن النـور فـي العوالـم السـابقة ،واألرواح المخصوصة ،والخلـق المادي األسـمى ،والوالية
التكوينيـة وتشـريع األحـكام .وفـي مبحـث التوليـة وانتقـال اإلمامـة ،تطرقـوا إلـى ثالثـة عناصـر أساسـية
هـي انتقـال اإلمامـة وفـق منهـج ّ
خـاص ،والتعريـف بطـرق تشـخيص اإلمـام ،وتعييـن مصاديـق األئمـة
االثنـي عشـر .وأشـير فـي هـذه المنظومـة إلـى وظائـف وتكاليـف تقع على عاتـق األتباع مقابـل إمامهم،
وكذلـك مسـؤوليات يضطلـع بهـا اإلمـام إزاء أتباعـه ،كمـا يترتـب علـى القبـول بواليـة اإلمـام آثـار متنوعـة
ينهـض بهـا األتبـاع فـي عالمـي الدنيـا واآلخـرة .ويؤمـن هـؤالء ب ّ
ـأن اإلمامـة فـي هـذا العالـم سـتتجلى
بأبهى صورها وتبلغ ذروتها وتحقق األهداف المطلوبة في عالم الدنيا من خالل إرساء حكومة اإلمام
المهـدي؟جع؟ وعقيـدة الرجعـة ،وفـي اآلخـرة بظهـور مقامـات اإلمـام .وعلـى الرغـم مـن ّأن ّ
المتهمين
المذكوريـن يؤمنـون بإمامـة مختلفـة ومتميـزة ،فقـد جعلـوا أنفسـهم بمنـأى عـن معتقـدات الغلاة فـي
ً
ّ
فـإن ّاتهامهـم بالغل ّـو ّ
مسـائل اإلمامـة ،وفـي النتيجـة ّ
يعد غل ّـوا فـي االتهام.
الكلمـات المفتاحيـة :النظريـات فـي اإلمامـة ،تعريـف اإلمامـة ،حـدود اإلمامـة ،صفات اإلمـام ،التولية
والعـزل ،مسـؤوليات اإلمـام ،واجبـات الشـيعة ،خاتمـة اإلمامة.
 .1طالب في السطح الرابع في حوزة قم العلمية ،قسم معرفة اإلمامYareaemeh@gmail.com .
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چکیده
امامت شـیعی به سـبکهای متفاوتی تبیین شـده اسـت که گاه دسـتمایۀ نظریههای
نادرسـتی در سـه سـاحت تاریـخ تفکـر امامیـه ،اندیشـۀ امامـت و رجالشناسـی
میشـود .شـناخت نظریـۀ امامـت از دیـدگاه متهمـان بـه غلـو ،راه صائباندیشـی در
امامتی
ایـن سـه سـاحت را هموارتـر مینمایـد .بـا واکاوی و چیدمـان قطعات باورهـای
ِ
ای�ن بخ�ش از اصح�اب ،روش�ن میش�ود ک�ه آن�ان تح�ت آموزشه�ای ائم�ۀ اطه�ار؟مهع؟
اندیش�ۀ منس�جمی از امامـت را در س�طحی باالترـ ارائ�ه نمودهان�د و همیـن نـگاه
قلم�رو امام�ت شـامل
از زمینهه�ای اته�ام آن�ان بهـ غل�و شدـه اس�ت .در ای�ن اندیش�ه،
ِ
همـۀ هسـتی و همـۀ موجـودات اسـت و جایـگاه امامـت ،زمامـداری دیـن ،هدایـت و
مدیریـت جامعـۀ انسـانی ،انتظـام جهـان تکویـن و مهتـری در قیامـت بـه اذن و اعطای
خداونـد میباشـد .ایـن گـروه ،ویژگیهـای اصلـی امـام را انتصاب خداونـد ،علم ویژه،
عصمـت و افضلیـت میداننـد و افـزون بـر این صفات ،بـه فضائلی چون خلقت نوری
مادی برتر ،والیت تکوینی و تشـریع احکام برای
در عوالم پیشـین ،ارواح ویژه ،خلقت ِ
اساسـی
امـام معتقدنـد .آنـان در مبحـث تولیـت و انتقـال امامـت ،بـه تبییـن سـه مؤلفۀ
ِ
انتقـال امامـت در فراینـدی ویـژه ،معرفـی راههـای تشـخیص امـام و تعییـن مصادیـق
امامـان دوازدهگانـه پرداختهانـد .در ایـن اندیشـه ،وظایفـی بـرای پیـروان در ِقبـال امـام
* تاریخ دریافت1400/02/01 :؛ تاریخ پذیرش.1400/08/18 :
 .1دانشپژوه سطح چهار امامشناسی ،حوزۀ علمیۀ قم ،قم ،ایرانYareaemeh@gmail.com .
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تعریـف شـده اسـت و امـام نیـز مسـئولیتهایی در ِقبـال پیـروان خـود دارد .همچنیـن
پذیـرش والیـت امـام ،آثـار گوناگونـی بـرای پیـروان در ایـن جهـان و آخـرت دارد .آنـان
معتقدنـد ،امامـت در ایـن جهـان بـا اسـتقرار حکومت حضرت مهـدی؟جع؟ و پدیدۀ
رجعـت و در آخـرت بـا ظهـور مقامـات امام به اوج شـکوه و اهداف خود خواهد رسـید.
متهم�ان ،بـا اینکـه بـه امامتـی متفـاوت و برتـر باورمندنـد ،خـود را در مسـائل امامـت از
باورهـای غالیانـه دور نـگاه داشـتهاند .درنتیجـه اتهـام غلـو دربـارۀ آنـان ،غلـو در اتهـام
است.
کلیدواژههـا :نظری ههـای امامـت ،تعر یـف امامـت ،قلمـرو امامـت ،صفـات امـام ،تولیـت و
عـزل ،وظایـف امـام ،وظایـف شـیعیان ،فرجـام امامـت.
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مقدمه
گروهـــی از اصحـــاب ائمـــۀ اطهار؟مهع؟ کـــه در عصر حضـــرات امام باقر ،امـــام صادق و
امـــام کاظـــم؟مهع؟ در کوفه میزیســـتند ،مدرســـۀ کالمیای را تشـــکیل دادنـــد و تحت
معارف ایشـــان ،اندیشـــههای کالمی امامیه را تبیین
هدایت ائمه؟مهع؟ و با پایبندی به
ِ
و تحلیل عقالنی مینمودند.
بــا ایــن حــال درون ایــن مدرســه ،جریانهایــی متفــاوت ،امــا همســو وجــود داشــت کــه
هریــک بــه شــیوۀ خــود بــه فعالیتهــای کالمــی اشــتغال داشــتند 1.در ایــن بــازۀ زمانــی،
جریانی از شیعه به غلو گرائید که از سوی ائمۀ اطهار؟مهع؟ طرد شد و بهتبع ،اصحاب
و عالمــان امامیــه نیــز از آن برائــت جســتند .از ایــن رو روایــات آنــان بــه مــدارس کالمـ ِـی
پــس از کوفــه و نس ـلهای واپســین منتقــل نشــد و در آثــار فهرســت و رجــال شــیعه ،یــا
نامــی از آنــان بــرده نشــد یــا بــه نکوهــش یاد شــدند .دو شــاخصه ،از بارزتریــن ویژگیهای
غالیــان بــود؛ یکــی آنکــه آنــان ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ را در حــد پیامبــری یــا تــا حــد خدایــی باال
میبردنــد .دیگــر آنکــه بــاور داشــتند کــه پذیــرش والیــت ایشــان ،جــای مناســک شــرعی
را میگیــرد .از ایــن رو برخــی از وابســتگان ایــن گرایــش بــه اباحهگــری روی آوردنــد.
بیــان بــن ســمعان ،مغیــرة بــن ســعید و ابوالخطــاب از َســرکردههای جریــان غالیــان
شمرده شدهاند.

غالیانـه بـاور نداشـتند و دو شـاخصۀ پیشگفتـۀ غالیـان را نداشـتند؛ امـا بـا ایـن حـال،
از سـوی برخـی از اصحـاب و عالمـان امامیـه متهـم بـه غلـو شـدند .نقـل گسـتردۀ تـراث
فکـری و روایـی ایـن گـروه در میـان عالمـان امامیـه و انعـکاس آن در معتبرتریـن منابـع
شـیعی ،نشـانگر نپذیرفتـن ایـن اتهـام از سـوی بسـیاری از اصحـاب و عالمـان امامیه تا
پیـش از ظهـور مدرسـۀ کالمـی _ فقهـی بغداد اسـت.
 .1اقوامکرباسی ،اکبر« ،مدرسۀ کالمی کوفه» ،جستارهایی در مدرسۀ کالمی کوفه ،ص ،19-17
.40-38 ،25-23
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اصحاب ُپـرآوازهای ماننـد جابر بن یزید
جریانـی دیگـر کـه از سرشـاخههای آن میتـوان
ِ
ُ
جعفـی ،مفضـل بـن عمـر ،محمد بن سـنان و معلی بن خنیس نام برد ،به اندیشـههای
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پیرامـون علـت اتهـام نسـب بـه آنـان گمانهزنیهایی ماننـد ارتباط آنان با غالیان یا نشـر
احادیثـی بـا مضامیـن غالیانـه مطـرح شـده اسـت؛ امـا برخـی از ایـن علـل دچـار تردیـد
ّ
جـدی اسـت و پـارهای دیگـر علـت بـرای غلـو محسـوب نمیشـود .پـس از افـول جنبش
کالمـی مدرسـۀ کوفـه و انتقـال گسـتردۀ میـراث حدیثـی از کوفـه بـه قـم و بهتبـع ری،
جریـان متهـم بـه غلـو نیز در این شـهرها پای گرفت و اندیشـۀ خـود را امتداد داد و برخی
آثـار امامتـی بـا ُبنمایههـای ایـن اندیشـه بـه نـگارش درآمـد.
اقوام کرباسـی نزدیک به شـصت نفر از مصنفان شـیعه در کتاب نجاشـی را به گونهای
متهـم بـه غلـو میدانـد کـه از ایـن تعـداد بیـش از بیسـت نفـر آنـان از اصحـاب فکـری
مدرسـۀ کوفهانـد 1.دیـاری بیدگلـی در مقالـۀ خـود بیـان مـیدارد ،در رجـال نجاشـی 32
نفـر بـه عنـوان غالـی معرفـی شـدهاند 2.در پایاننامـهای از نـوزده نفـر از متهمـان بـه غلـو
کوفـی ،غلوزدایـی شـده اسـت 3.تعییـن دقیـق مصادیـق متهمـان بـه غلـو و تمییـز آنـان
از غالیـان حقیقـی نیازمنـد پژوهشـی مسـتقل ،و خـارج از وظیفـۀ ایـن نوشـتار اسـت.
بـا ایـن حـال میتـوان پـس از جابـر بـن یزیـد جعفـی از شـاگردان او در ایـن زمـره نـام بـرد.
jep.emamat.ir

300

نجاشـی و ابنغضائـری در یـک متـن نزدیـک بـه یکدیگـر مینویسـند :گروهـی از جابـر
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حدیـث روایـت میکردنـد کـه [بـه همیـن خاطـر] آنـان از چشـم حدیثنـگاران افتادند و
مـورد تضعیـف واقـع شـدند .آنـان سـپس از این گروه ،افـرادی مانند ابوعبـداهلل َعمرو بن
َّ
َ َّ
شـمر کوفـی ،ابوجمیلـه ُمفضـل بـن صالـح کوفـیُ ،م َنخل بن جميل کوفی و يوسـف بن
يعقـوب کوفـی را نـام بردهانـد.

4

از دیگـر شـخصیتهای جریـان متهمـان بـه غلو ایـن افرادند :اصحاب ُپـرآوازهای چون
 .1همان ،ص .39
 .2دیــاری بیدگلــی ،محمدتقــی« ،جریانشناســی غلــو و غالیــان در رجــال نجاشــی» ،مقــاالت و
بررس ـیها ،دفتــر  )1( 77علــوم قــرآن.
 .3فالحزاده ابرقویی ،سیدحسین« ،تحلیل و بررسی غلو و غالیان در مدرسۀ حدیثی کوفه» ،استاد
نســتایش ،دار الحدیــث،
راهنمــا :محمدعلــی مهــدو یراد ،اســتاد مشــاور :محمدکاظــم رحما 
دانشــکدۀ علــوم حدیــث ،بهمــن 1386ش.
 .4نجاشی ،احمد بن علی ،رجال ،ص 128؛ ابنغضائری ،احمد بن حسين ،رجال ،ص .110

َّ
َ َّ
ّ
ُمفضـل بـن عمـر کوفـیُ ،م َعلـی بـن خنیـس کوفـی ،داود بـن كثيـر ِرقـی كوفـى ،محمـد
ب�ن س�نان کوفیـ ،سهـل ب�ن زی�اد آدم�ی رازی ،ابومحم�د اس�ماعيل ب�ن مه�ران کوف�ی،
ن سـهل کوفـی ،ابویعقـوب اسـحاق بـن محمد بصـری معروف به احمـر ،فرات
صالـح بـ 
َ
بـن احمـد عبـدی کوفـی ،محمـد بـن فضيـل کوفـی ،ابوعبـداهلل خالـد بـن ن ِجيـح َج ّـوان
کوفـی ،عبـداهلل بـن قاسـم حضرمی کوفی معروف به بطـل ،عبدالرحمن بن كثير کوفی،
ابوعبـداهلل جعفـر بـن محمـد بـن مالـک فـزاری کوفـی ،ابوجعفـر محمـد بـن اورمـه قمـی،
ابوالقاسـم عبدالرحمـن بـن ابیحمـاد کوفـی قمـی ،ابومحمـد عبـدی سـفیان [سـیف]
بـن مصعـب کوفـی ،ابومحمـد معلـى بـن محمـد بصـری.
ً
اساسـا دربـارۀ چهرههـای ایـن جریـان سـه دیدگاه وجـود دارد؛ گروهی آنـان را از غالیان،
و از دیـدگاه رجالـی ضعیـف برشـمردهاند 1.گروهـی آنـان را از خـواص اصحـاب و
گنجیـۀ اسـرار ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ دانسـتهاند .ایـن گـروه غلـو را تنهـا یـک اتهـام نـاروا بـه
افـراد ایـن جریـان میداننـد 2.گروهـی آنـان را نـه غالـی حقیقـی و نـه دارای اندیشـهای
بیآالیـش ،بلکـه افـرادی ماننـد جابـر را ِشـبهغالی دانسـتهاند .بـه گفتـۀ برخـی ،وجـود
روایـات غیرمعمـول و عجیـب سـبب شـده اسـت کـه پژوهشـگرانی همچـون سـید
حسـین محمـد جعفـری ،جابـر را شـبهغالی بداننـد یـا ماننـد «راجکوفسـکی» او را از
3

غالیـان نیمهافراطـی بداننـد.

دی ــدگاه دوم تقوی ــت ش ــده و از برخ ــی چهرهه ــای پ ــرآورازۀ ای ــن جری ــان ،بهوی ــژه جاب ــر
بـــن یزیـــد جعفـــی غلوزدایـــی شـــده اســـت 4.امـــا شـــیوهای دیگـــر بـــرای جداســـازی
 .1اشــعری ،ســعد ،المقــاالت و الفــرق ،ص 43؛ نجاشــی ،احمــد بــن علــی ،همــان؛ رحمتــی،
محمدكاظــم« ،مفضــل بــن عمــر جعفــی و كتــاب الصــراط منســوب بــه او» ،کتــاب مــاه دیــن،
.29/103-102
 .2مامقانــی ،عبــداهلل ،تنقيــح المقــال305 ،300 ،255-254 ،245/2 ،؛ مجلســى ،محمدتقــى،
روضــة المتقيــن.77/14 ،94/1 ،
 .3احمدونــد ،عبــاس و طاوسیمســرور ،ســعید« ،جابــر بــن یز یــد جعفــی و بررســی اتهــام غلــو در بــارۀ
وی» ،مطالعــات تاریخــی_ فرهنگــی.12-11/7 ،
 .4همــان ،کل مقالــه؛ حقانیفضــل ،مصطفــی« ،جابــر جعفــی غالــی یــا متهــم بــه غلــو» ،نقدونظــر،
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تاکن ــون در نگارشهای ــی ،ب ــا بهرهگی ــری از ش ــیوۀ جریانشناس ــی ی ــا رجالشناس ــی،
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ای ــن جری ــان از غالی ــان حقیق ــی ،بررس ــی محت ــوای اندیش ــۀ آن ــان اس ــت .از آنج ــا ک ــه
اندیشـ ـههای غالیانـ ـهای ک ــه از ای ــن جری ــان انتظ ــار مـ ـیرود ،بیش ــتر پیرام ــون غل ــو در
امامــت اســت ،ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از ایــن شــیوه ،بــه واکاوی و توصیــف منظومــۀ
باورمندیهـــای ایـــن گـــروه راجعبـــه امامـــت خواهـــد پرداخـــت تـــا وجـــود اندیشـــۀ
غالیان ــۀ آن ــان راس ــتیآزمایی گ ــردد .ب ــه نظ ــر میرس ــد ،ب ــا بهکارگی ــری ای ــن ش ــیوه نی ــز
دیــدگاه دوم بــه اثبــات خواهــد رســید .بــر خــاف تصــور برخــی رجالنــگاران ،اندیشــۀ
امامت ــی ای ــن جری ــان ب ــه اندیش ــۀ ن ــاب امامی ــه نزدیکت ــر ،و اته ــام غل ــو درب ــارۀ ایش ــان
ب ــه دور از انص ــاف اس ــت؛ بلک ــه آن ــان از اصح ــاب خ ــاص ائم ــۀ اطه ــار؟مهع؟ ب ــه ش ــمار
میآینــد .در هــر حــال ،نوشــتار حاضــر نــه در صــدد بیــان تاریــخ تفکــر متهمــان بــه غلــو
و ن ــه در ص ــدد تمای ــز ای ــن گ ــروه از غالی ــان حقیق ــی و ن ــه ب ــه دنب ــال علتیاب ــی اته ــام
غل ــو نس ــبت ب ــه آن ــان اس ــت.
ای این گروه ،دیگر دستاورد مهم این نوشتار ،راستیآزمایی
منهای
غلوسنجی اندیشه ِ
ِ

کشـیدن نوپدیدانـگاری منظومـۀ
تطـور در اندیشـۀ امامـت در میـان امامیـه و بهچالش
ِ
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باورهـای امامتـی امروزیـن خواهد بود.
در اندکنگاشـــتههایی بـــه صـــورت پراکنـــده ،بـــه غالیانهنبـــودن برخـــی از محتـــوای
اندیشـــههای این جریان اشـــارهای شـــده و در پایاننامهای هم به غلوزدایی از روایات
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بخشـــی از اندیشۀ امامت آنان پرداخته شده است 1.در پایاننامهای نیز از بخشهای
ش ــمارۀ 65؛ ف ــاحزاده ابرقوی ــی ،حس ــین« ،تحلی ــل و بررس ــی غل ــو و غالی ــان در مدرس ــۀ حدیث ــی
نس ــتایش،
کوف ــه» ،اس ــتاد راهنم ــا :محمدعل ــی مه ــدو یراد ،اس ــتاد مش ــاور :محمدکاظ ــم رحما 
دار الحدیـــث ،دانشـــکدۀ علـــوم حدی ــث ،بهم ــن  1386ش؛ دی ــاری بیدگل ــی ،محمدتق ــی،
«جریانشناس ــی غل ــو و غالی ــان در رج ــال نجاش ــی» ،مق ــاالت و بررســیها ،دفت ــر  )1( 77عل ــوم
قــرآن؛ هــزار ،علیرضــا« ،درنگــی در شــخصیت حدیثــی جابــر بــن یز یــد جعفــی» ،علــوم حدیــث،
شــمارۀ 24؛ حیــدری ،حســن« ،مفضــل بــن عمــر و جر یــان تفو یــض» ،تحقیقــات کالمــی ،شــمارۀ
6؛ محمدیفــام ،فریــدون و نبــوی ،ســیدمجید« ،ســير تطــور تاريخــی غلــو در ســه مکتــب کالمــی
کوف ــه ،ق ــم و بغ ــداد» ،مطالع ــات تاریخ ــی ق ــرآن و حدی ــث ،ش ــمارۀ 65؛ مالن ــوری ،محمدرض ــا،
«محم ــد ب ــنحس ــن صف ــار غال ــی ی ــا مته ــم ب ــه غل ــو» ،هفتآس ــمان ،ش ــمارۀ .69
 .1افقــی ،داود« ،بررســی غلــو در روایــات علــم اهلبیــت؟مهع؟ از کتــاب بصائــر الدرجــات» ،اســتاد

قابلتوجهـــی از اندیشـــههای امامتـــی آنـــان غلوزدایـــی شـــده ،امـــا ایـــن پایاننامه ،به
امامتی او مـــورد واکاوی
جابـــر اختصـــاص دارد و تنهـــا دیدگاههـــای کالمی ،ازجملـــه
ِ
قـــرار گرفته اســـت 1.با ایـــن حال ،نگارنده تاکنون به پژوهشـــی که به صورت منســـجم

و کامـــل ،منظومۀ اندیشـــۀ امامتی آنان را از جهت غلوســـنجی مـــورد واکاوی قرار داده
باشد ،دست نیافته است.
بایـد توجـه داشـت کـه غلوزدایـی از محتـوای اندیشـه ،شـیوههایی دارد .بیشـتر
روایـات
نگاشـتههای یادشـده ،بـا تشـکیل خانـوادۀ حدیثـی و همسـانیابی از میـان
ِ
دیگرجریانهـا و احادیـث راویـان خوشنـام ،دسـت بـه غلوزدایـی از محتـوای روایـات
جریان متهمان به غلو زدهاند .برخی دیگر از راه اثبات عدم مخالفت کتاب و سـنت
قطعیه ،شـائبۀ غلو را از محتوای اندیشـۀ آنان زدودهاند 2.نوشـتار حاضر اما به توصیف
محتـوای اندیشـۀ امامتـی آنـان خواهـد پرداخت تا نشـان دهـد در باورمندیهـای آنان،
غلـوی دیـده نمیشـود.
دشـواری ایـن پژوهـش از آنجـا بـاال میگیـرد که از نگاشـتههای جریـان متهمان به غلو
راهنمــا :محمــد احســانیفر ،اســتاد مشــاور :عبدالهــادی مســعودی ،دار الحدیــث ،دانشــکدۀ
علــوم حدیــث 1388 ،ش؛ تــوران ،امــداد« ،جریانشناســی راو یــان روایــات خلقــت نــوری
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اهلبیــت؟مهع؟ در دو مدرســۀ کوفــه و قــم» ،کالم اهلبیــت؟مهع؟ ،شــمارۀ 2؛ حســینی ،علیرضــا،
آنهــا» ،امامتپژوهــی ،شــمارۀ 20؛ بهــارزاده ،پرویــن و فتاح ـیزاده ،فتحیــه و احدیــان ،مر یــم،
«بررســی میــزان صحــت انتســاب غلـ ّـو در احادیــث کتــاب بصائــر الدرجــات (مطالعــۀ مــوردی
روایــات قــدرة األ ئمــة؟مهع؟)» ،پژوهشــنامۀ کالم ،شــمارۀ 10؛ چلونگــر ،محمدعلــی ،طباطبایــی
پــوده ،مهــران« ،نقــش غالیــان در انتشــار روایــات بــا مضامیــن فوقبشــریبودن ائمــه» ،مطالعــات
اســامی ،فلســفه و کالم ،شــمارۀ .93
 .1حقانیفضـــل ،مصطفـــی« ،دیدگاههـــای کالمـــی جاب ــر بـ ـن یز ی ــد جعف ــی» ،اس ــتاد راهنمـــا:
محمدتقی ســـبحانی ،اســـتاد مشـــاور :قاســـم جوادی ،دانش ــگاه ادی ــان و مذاهب ،دانش ــکدۀ
شیعهشناســـی ،تابســـتان 1392ش.
 .2بهــارزاده ،پرویــن و فتاحـیزاده ،فتحیــه و احدیــان ،مر یــم« ،بررســی میــزان صحــت انتســاب غلـ ّـو
در احادیــث کتــاب بصائــر الدرجــات (مطالعــۀ مــوردی روایــات قــدرة األئمــة؟مهع؟)» ،پژوهشــنامۀ
کالم.141-137/10 ،
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«جســتاری در آموزههــای امامتــی ســه تــن از راويــان متهــم بــه غلــو و نشــانههای باورپذیــری

ً
که در زمرۀ مصنفان شـیعه قرار داشـتهاند ،متنی بر جای نمانده تا مسـتقیما به اندیشـۀ
امامتـی آنـان دسـت پیـدا کنیم .بر این اسـاس ،برای دسـتیابی به دیـدگاه امامتی آنان،
ناگزیـر از رجـوع بـه منابـع دسـتاول زیر هسـتیم .1 :روایاتی که در کتـب حدیثی امامیه
از آنـان بـه دسـت مـا رسـیده اسـت؛  .2منابـع رجالـی؛  .3کتـب فرقهنـگاری؛  .4کتـب
مقاالتنـگاری؛  .5منابـع کالمی؛  .6گزارشـات مخالفان.
در ایـــن میـــان ،گزارشهـــا و میـــراث حدیثـــی ایـــن جریـــان ،نقـــش بســـزایی در فرایند
شـــکلگیری این پژوهش و شـــناخت اندیشـــۀ امامتی آنان ایفا خواهد کرد .باید توجه
داشت ،در استناد به این میراث ،دو نکته اهمیت دارد:
یکـی آنکـه ،هرچنـد بـا پاالیشـی کـه توسـط حدیثشناسـان امامیـه در قـم ،بغـداد ،ری
جعلـی خـط غلـو
و حلـه ،در اواخـر دوران حضـور و پـس از آن صـورت گرفـت احادیـث
ِ
حدیثـی معتبـر ،دیگـر
حقیقـی از چرخـۀ احادیـث شـیعی خـارج شـد و بـا ایجـاد بانـک
ِ
اثـری از آن جعلیـات در منابـع و کتـب معتبـر شـیعه وجـود نـدارد ،امـا بـا این حـال ،گاه
روایاتی از بیرون خط اصیل امامیه و از گوشه و کنار ،از منابعی غیرمعتبر و غیرمعروف،
jep.emamat.ir
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روایات
عرضـه میگـردد 1.غالـب نواخباریان غلواندیـش و گرایشهای غالیانـۀ کنونی،
ِ
غیرمعتبـر و غالیانـه را از ایـن منابـع اخـذ و بـه جریـان متهمان به غلو مسـتند میکنند و
آنهـا را در جامعـۀ شـیعی نشـر میدهنـد .بایـد توجه داشـت که اندیشـۀ جریـان متهمان
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را از منابـع اصیـل و معتبـر امامیـه برگرفـت .روایاتـی کـه از منابـع غیررسـمی و نامعتبـر
اخـذ میگردنـد و هیـچ اعتمـادی بـه وثاقتشـان وجـود نـدارد را نمیتـوان مسـتندی برای
اندیشـۀ آنـان دانسـت؛ زیـرا احتمـال قـوی وجـود دارد کـه برگرفتـه از همـان نسـخههای
جعلـی غالیـان باشـند .ازایـنرو در اندیشهشناسـی جریـان متهمان به غلـو باید مراقب
ایـن خطـر نیـز بـود کـه جعلیـات غالیان بـا احادیـث متهمان خلط نشـود.
دوم آنکـه ،آیـا میتـوان نقـل روایـت توسـط راوی را حاکـی از باورمنـدی او بـه مضمـون
 .1ماننــد منفــردات کتابهــای الهفــت و االظلــة ،حقائــق اســرار الدیــن ،الهدایــة الکبــری ،مشــارق
بهــای شــیخیه ،و مجموعــۀ سلســلة التــراث َ
العلو یــة کــه حــاوی
أنــوار اليقي ـن ،مجموعــۀ کتا 
چنــد رســاله و کتــاب از میــراث خــط غلــو اســت.

آن دانسـت و نتیجـه گرفـت کـه احادیثـی کـه متهمـان در حـوزۀ امامـت نقـل کردهانـد،
داللت بر اندیشـۀ امامتی آنان دارد یا اینکه ِصرف نقل کالم معصوم اسـت و نشـانهای
بـرای اندیشـۀ راوی نمیباشـد؟ بـه نظـر میرسـد نقـل حدیـث توسـط اصحـاب ،بهویـژه
اصحابـی کـه اندیشـههای خـاص خـود را مرهـون ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ میداننـد ،حاکـی از
باورمنـدی بـه محتـوای آن اسـت یـا آنکـه باید ایـن باورمندی را پیشفرضی بـرای ادامۀ
بحـث در نظـر گرفت.
بـه هـر روی ،نوشـتار حاضـر بـر اسـاس آنچـه از گزارشـات حدیثـی متهمـان بـه غلـو در
منابـع معتبـر موجـود بازتـاب داشـته ،بـه نـگارش درآمـده اسـت.
بـرای گرفتارنشـدن بـه پراکندهگویـی و ترسـیم یـک اندیشـۀ امامتـی نظاممنـد از دیـدگاه
«متهمـان بـه غلـو» ،نظریـۀ آنـان را در شـش محـور اصلـی سـاختاربندی خواهیـم نمـود:
 .1تعریـف امامـت ،شـامل سـه زیرمجموعـۀ مفاهیـم اصلـی ،قلمـرو امامـت و جایـگاه
امامـت؛  .2ویژگیهـای اصلـی امامـت؛  .3سـایر ویژگیهـا؛  .4فراینـد شـکلگیری و
انتقـال امامـت؛  .5روابـط متقابـل امـام و پیـروان؛  .6فرجامشناسـی امامـت.

 .1تعریف :واژ گان کلیدی ،قلمرو و جایگاه امامت
در اینجا تالش میکنیم ابتدا با بهدستدادن نظام واژگانی امامت در جریان متهمان
آنگاه جایـگاه امامـت در اندیشـۀ امامتـی آنان را خاطرنشـان سـازیم.
 .1-1کلیدواژ گان امامت
محدثـــان اصحاب
بـــه نظر میرســـد واژۀ امام و امامـــت از واژگانی اســـت که در میان
ِ
متکلمان
ائمـــۀ اطهـــار؟مهع؟ متداولاند و اختصاص بـــه جریانی خاص ندارنـــد .حتی
ِ
پایبندی چندانـــی به الفـــاظ روایات ندارنـــد و پس از
اصحـــاب کـــه به لحـــاظ روشـــی
ِ
اخـــذ محتـــوای معـــارف از امـــام ،به خـــود این اجـــازه را میدهند کـــه آنهـــا را در قالبی
خودســـاخته بـــه جامعه عرضه کننـــد ،هیچگاه از ایـــن واژه فاصله نگرفتنـــد و همواره
در ادبیـــات خـــود آن را بـــه کار میبســـتند .ایـــن واژه در میـــان واژگان همگـــون خـــود
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والیـت امام و
شناسـی امامـت آنـان بپردازیـم .سـپس قلمـرو و گسـترۀ
بـه غلـو ،بـه سبک
ِ
ِ
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از جایـــگاه ویـــژهای برخـــوردار اســـت .کســـب این جایـــگاه را میتـــوان به این ســـبب
وحیانـــی قرآنـــی و حدیثـــی ،جایگاهی بس
دانســـت کـــه ایـــن واژه ،در نظـــام معـــارف
ِ
رفیـــع دارد؛ 1بـــه طوری که امـــام رضا؟ع؟ توصیفـــات فراوان و بســـیار بلنـــدی پیرامون
آن مینماینـــد 2.جریـــان متهمـــان به غلو نیـــز از این قاعده مســـتثنا نبود و ایـــن واژه در
معنای
ادبیـــات آنـــان بهخوبـــی مشـــاهده میشـــود .از دید آنـــان ،واژۀ امـــام در هـــر دو
ِ
امام کفـــر و هم به امامی که از ســـوی خدا
مثبـــت و
ِ
منفـــی آن کاربســـت دارد و هـــم به ِ
3

اســـت ،امام گفته میشـــود.

واژۀ «حجــة اهلل» نیــز بهوفــور در ادبیــات جریانهــای متفــاوت ،ازجملــه متهمــان
اســتفاده میگــردد 4.واژۀ «وصایــت» از دیگرواژگانــی اســت کــه در ســبک امامتــی ایــن
جریــان بــه کار گرفتــه شــده اســت 5.ایــن واژه گاهــی در قالــب «اوصیــاء اهلل» ،گاهــی
«وصــي رســول اهلل؟ص؟» و گاهــی در قالــب «وصــي االوصیــاء» بــه کار بــرده میشــود.
گــزارش شــده اســت جابــر بــن یزیــد جعفــی هــرگاه میخواســت از امــام باقــر؟ع؟
َْ
َ َّ َ
ـاء» 6.نکتــۀ دیگــر پیرامــون ایــن
حدیثــی نقــل کنــد میگفــت:
«حدث ِنــي َو ِصـ ُّـي ال ْو ِص َيـ ِ
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واژه آن اســت کــه در فرهنــگ رایــج میــان ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ و اصحــاب ،کاربســت واژۀ
«وصـ ّـي» در احادیــث امامــت ،جانشــینی اســت و چنانچــه در قالــب فعــل و مصــدر
بــه کار بــرده شــود ،بــه معنــای نـ ّـص بــرای امامــت اســت؛ مگــر آنکــه قرین ـهای آن را از
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 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی ،175/1 ،ح  2و .4
 .2همان203-199/1 ،؛ صدوق ،محمد بن علی ،عیون اخبار الرضا؟ع؟.222-217/1 ،
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.216-215/1 ،
 .4ابنبابويــه ،علــى بــن حســين ،اإلمامــة و التبصــرة ،ص 123؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان،
576/4 ،333/1؛ ابنقولويــه ،جعفــر بــن محمــد ،كامــل الز يــارات ،ص 207؛ صــدوق ،محمــد
بــن علــى ،كمــال الديــن253/1 ،؛ همــو ،امالــی ،ص 22؛ خــزاز ،علــى بــن محمــد ،كفايــة األ ثــر،
ص 54؛ مفيــد ،محمــد بــن محمــد ،امالــی ،ص 347؛ طوســى ،محمــد بــن حســن ،مصبــاح
ّ
المتهجــد.738/2 ،
 .5جمعـــی از اصحـــاب ائمـــه ،األص ــول الس ــتة عش ــر ،ص 219؛ عياش ــى ،محم ــد بن مس ــعود،
تفســـير249/2 ،؛ صدوق ،محمد بن على ،امالی ،ص 319 ،119؛ طوس ــى ،محمد بن حسن،
الغيبة ،ص .139
 .6مفيد ،محمد بن محمد ،ارشاد160/2 ،؛ كشى ،محمد بن عمر ،رجال ،ص ص .192

َ َ َ
ـن أ ْو َصــى؟» و َ«و
ـن َو ِص ُّيــك؟»«ِ ،الــى مـ ْ 
ایــن معنــا انصــراف دهــد .ســخنانی ماننــد َ«مـ ْ 
َّ
َ ْ
ُ َ
ـب ال َو ِص َّيـ ِـة الظ ِاهـ َـرة» از ایــن دســت هســتند 1.نکتــۀ پایانــی راجعبــه ایــن
احـ
َيكــون َص ِ
واژه آن اســت کــه بــه نظــر میرســد اصحــاب ائمــه ،بــا تأثیرپذیــری از آموزشهــای ائمــۀ
2
ـاب دیگــر نیــز از
اطهــار؟مهع؟ ایــن واژه را اســتفاده میکردهانــد .ازای ـنرو اســتفادۀ اصحـ ِ
3

ایــن واژه مشــاهده میشــود.

واژگان «خلیفـة اهلل»« ،خلیفـة الرسـول»« ،ولي اهلل»« ،نـور اهلل»« ،وجه اهلل»« ،عین
اگرچـه
ِ
اهلل» و «ید اهلل» نیز در ادبیات جریان متهمان کاربرد دارند 4،اما این واژگان در مقایسـه
با سـه واژۀ پیشـین ،از بسـامد اندکی برخوردارند.
 .2-1قلمرو و گسترۀ امامت
پرسـشهایی کـه دربـارۀ قلمـرو امامـت مطـرح اسـت عبارتانـد از :آیـا قلمـرو امامـت
و والیـت امـام ،تنهـا زمیـن اسـت یـا شـامل قسـمتهای دیگـر جهـان نیـز میشـود؟ آیـا
گسـترۀ ایـن والیـت منحصـر در ایـن جهـان اسـت یـا عوالـم پیشـین و عالـم آخـرت را
نیـز شـامل اسـت؟ بـه بیانـی دیگـر ،آیـا تنهـا وقتـی امـام متصـدی امـر امامـت میگـردد،
والیـت او آغـاز میشـود و بـا وفـات او ایـن امـر پایـان میپذیـرد یا گسـترۀ والیـت و امامت
ابتـدای پاینهـادن او در زمیـن تـا وفـات یـا از ابتـدای خلقـت نـوری او در عوالـم
امـام از
ِ
جـن ،ملـک و سـایر آفریـدگان خداونـد نیـز میشـود؟
گزارشهـای رسـیده از متهمـان بـه غلـو ،پایبنـدی ایـن جریـان بـه نقـل احادیثـی بـا
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.285-284/1 ،
 .2هاللـــى ،ســـليم بـــن قيـــس ،كت ــاب س ــليم ب ــن قي ــس592/2 ،؛ طوس ــى ،محمد بن حس ــن،
ّ
المتهج ــد404/1 ،؛ همـــو ،امال ــی ،ص .148
مصب ــاح
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان173/1 ،؛ ابنقولويه ،جعفر بن محمد ،همان ،ص .276
 .4جمعـــی از اصحـــاب ائمه ،األصول الس ــتة عش ــرة ،ص 219؛ قم ــى ،على بن ابراهيم ،تفس ــير،
377 ،37/1؛ کلینـــی ،محمـــد بـــن یعقـــوب ،هم ــان ،195-194 ،143/1 ،ح  1و 5؛ صدوق،
محمـــد بن على ،من ال يحض ــره الفقيه415/4 ،؛ هم ــو ،كمال الدي ــن257/1 ،؛ همو ،امالی،
ص ،125 ،11
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پیشـین تـا آخـرت و عوالـم پسـینی اسـت؟ آیـا امامـت او تنهـا بـر انسـان اسـت یـا شـامل
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محتـوای قلمـرو حداکثـری را نشـان میدهـد .ازایـنرو در پاسـخ بـه پرسـشهای قلمـرو
امامـت ،از منظـر آنـان بایـد گفـت ،قلمـرو امامـت شـامل همـۀ جهـان هسـتی اسـت و
انسـان و سـایر موجـودات ،از عوالـم گذشـته تـا عوالـم پسـینی را در بـر میگیـرد؛ 1بـرای
نمونـه میتـوان گفـتّ ،
جنیـان بـه خدمـت امـام درمیآینـد و کارگزارانـی بـرای امـام
درآوردن دسـتوارت امام
هسـتند .امـام جانشـینی در میـان آنـان دارد که مأمـور بهجریان
ِ
در میـان آنـان اسـت و ضـروری اسـت کـه این جانشـین ،به دسـتور امام منصـوب گردد
2

و بـر او واجـب اسـت بـه خدمـت امـام برسـد.
 .3-1جایگاه امامت

کارکردهـای امامـت ،متفـاوت اسـت .برخـی
نـگاه اصحـاب بـه جایـگاه ،مناصـب و ِ
جریانهـا بـه مـوارد محدودتـری باورمندنـد؛ از بـاب نمونـه ،فضـل بن شـاذان نیشـابوری
کـه ادامهدهنـدۀ تفکـر یونـس بـن عبدالرحمـن و هشـام بـن حکـم اسـت و در جریـان
رقیـب متهمـان بـه غلـو قـرار دارنـد ،چرایـی امامـت را در جایگاهـی محدودتـر تحلیـل
کـرده اسـت 3.امـا متهمـان ،علاوه بـر مـواردی کـه جریانهـای رقیـب بـرای جایـگاه
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امامـت برشـمردهاند ،در مـواردی ،نگاهـی ویـژه و فراتـر از جریانهـای دیگـر دارنـد .از
گزارشهـای حدیثـیای کـه از ایـن گـروه بـه مـا رسـیده اسـت ،میتـوان مـوارد جایـگاه
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 .1امـــام چهارم؟ع؟ ،علی بن حس ــین ،الصحيفة الس ــجادية ،ص 30؛ صفار ،محمد بن حس ــن،
بصائ ــر الدرج ــات ،ص  ،447 ،201ح  ،4ص 494-493 ،454؛ كوف ــى ،ف ــرات ب ــن ابراهيم،
تفس ــير ،ص 74-73؛ کلینـــی ،محمد بن یعق ــوب ،کاف ــی451 ،441 ،270 ،197-196/1 ،؛
كشـــى ،محمـــد بـــن عمـــر ،رجـــال ،ص 306؛ ابنقولو ي ــه ،جعف ــر بن محم ــد ،كام ــل الزيارات،
ص 309 ،302 ،202؛ صـــدوق ،محم ــد ب ــن على ،علل الش ــرایع122/1 ،؛ هم ــو ،كمال الدين،
 ،673/2ح 26؛ همـــو ،خص ــال ،429/2 ،ح 8؛ هم ــو ،توحي ــد ،ص 277؛ [مفي ــد ،محمـــد
بـــن محمـــد؟] ،اختصاص ،ص 130-129 ،21؛ طوس ــى ،محمد بن حس ــن ،امالی ،ص 206؛
اســـترآبادى ،علـــى ،تأويل اآليات الظاه ــرة ،ص .394
 .2کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان397-396/1 ،؛ طبــرى آملــى صغيــر ،محمــد بــن جر يــر بــن
رســتم ،دال ئــل اإلمامــة ،ص .212
 .3ایــن مــوارد بــهطــور خالصــه عبارتانــد از :ضمانــت اجــرای حــدود الهــی ،بقــای جامعۀ اســامی
و حفــظ دیــن؛ ر.ک :صــدوق ،محمــد بــن علــى ،علــلالشــرایع.253/1 ،

امامـت را چنیـن برشـمرد :هدایـت و ارشـاد بنـدگان ،افتـراض طاعـت امـام هماننـد
افتـراض طاعـت خـدا و رسـول ،حفـظ دیـن ،تبییـن قرآن ،انتظـام جامعه ،افتـا و اصدار
حکـم ،تمییـز بیـن حـق و باطـل ،معیـار حـقَ ،ملجأ و پناهـگاه ،تنها راه نجـات ،مقتدا،
بهفرجامرسـاندن جهـان ،باقینگهداشـتن جهـان بـه حـال صلاح خـود ،جلوگیـری
از نـزول عـذاب خداونـد ،وسـاطت در رزق ،وسـاطت در آبادانـی شـهرها ،وسـاطت
در باریـدن آسـمان ،وسـاطت در اسـتخراج بـرکات از زمیـن ،وسـاطت در امهـال اهـل
1

معصیـت و عـدم تعجیـل عقوبـت خداونـد و تصـرف در تکویـن.

از نـگاه متهمـان ،ایـن مناصـب مسـئولیتهایی اسـت کـه بـه طـور فراگیـر بـرای مقـام
امامـت ،در میـان امامـان اهلبیـت؟مهع؟ وجود دارد ،اما خداوند به تناسـب مقتضیات
زمـان و طـرح کلـیای کـه بـرای تدبیـر جهـان ترسـیم نمـوده ،مسـئولیتهایی از پیـش
تعیینشـده بـرای هـر امـام معیـن کـرده اسـت کـه در همـان آغـاز بـه صـورت عهـدی
بـه پیامبـر؟لص؟ اعطـا ،و ایشـان بـه ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ ابلاغ کردهانـد .ازایـنرو در طـول
حیـات امامـی ،جنبـۀ علمـی او نمـود بیشـتری دارد و امامـی دیگـر جنبـۀ جنـگآوری و
امامـی جنبـۀ صلـح یـا دعـا یـا دیگـر امـور 2.از سـویی دیگـر ،امـام مسـئولیتهایی جزئی
3

دارد کـه در هـر شـب قـدر ،خداونـد آنهـا را بـه امـام ابلاغ میکنـد.

مقامــات ،شــئون ،صفــات ،شــرایط امامــت و حتــی مناصــب ،کلیدواژگانــی هســتند
کــه بــرای مســئلۀ ویژگیهــای امــام ،مطــرح شــده اســت .بــا َصرفنظــر از دیدگاههایــی
کــه بــر اســاس مبانــی گوناگــون بــرای بهکارگیــری و تمییــز ایــن واژگان از یکدیگــر وجــود
 .1جمعــی از اصحــاب ائمــه ،األصــول الســتة عشــرة ،ص 234؛ برقــى ،احمد بن محمد ،محاســن،
235/1؛ صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص 31؛ ابنعقــده ،احمــد بــن محمــد ،فضائــل أمير
المؤمنيــن؟ع؟ ،ص 138؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان193/1 ،؛ صــدوق ،محمــد بــن
علــى ،همــان248 ،124-123/1 ،؛ همــو ،كمــال الديــن.257/1 ،
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان280-279/1 ،؛ نعمانی ،محمد ،الغيبة ،ص .53-52
 .3صفار ،محمد بن حسن ،همان ،ص  ،223-220ح 10-7 ،4-3؛ کلینی ،محمد بن یعقوب،
همان.252-251 ،248/1 ،
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 .2ویژ گیها :نصب ،علم ویژه ،عصمت و افضلیت
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امامــان
امامــت
دارد ،منظــور ایــن نوشــتار از ویژگیهــا ،همــان صفــات و مقامــات
ِ
ِ
اهلبیــت؟مهع؟ اســت .ایــن ویژگیهــا بــر دو گونهانــد :برخــی از ویژگیهــا ،ویژگیهــای
اصلــی امامــت هســتند؛ بدیــن معنــا کــه تحقــق امامــت منــوط بــه وجــود آنهــا اســت و
دلیــل عقلــی یــا نقلــی اشتراطشــان را در انتصــاب امــام تأییــد میکنــد .چنیــن صفــات
یــا شــرایطی ،همــان «ویژگیهــای خــاص» هســتند کــه اوصــاف الزم بــرای تحقــق
امامــت را تأمیــن میکننــد .برخــی دیگــر از صفــات بــه گون ـهای هســتند کــه پشــتوانۀ
ـتندات
عقلــی یــا نقلــی بــرای اشتراطشــان در تحقــق امامــت ندارنــد ،امــا ادلــه و مسـ
ِ
ـراوان نقلــی ،حاکــی از وجــود آنهــا در ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ اســت .در ادامــۀ نوشــتار حاضــر،
فـ ِ
از ایــن صفــات بــه «ســایر ویژگیهــا» یــاد میکنیــم.
ً
معمــوال متکلمــان امامیــه در یــک اســتراتژی هدفمنــد ،بــه حداقلهــا اکتفــا کــرده و
ویژگــی علــم ،عصمــت و افضلیــت و گاهــی نــص و نصــب ،بهعنــوان
تنهــا از ســه
ِ
ویژگیهــای خــاص امــام یــاد کردهانــد .بایــد دیــد جریــان متهمــان ،چــه دیدگاهــی را در

ایــن زمینــه مطــرح کردهانــد.
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 .1-2نصب
برخـی از متکلمـان امامیـه بـه جای انتصاب ،نص را جزء صفات امام مطرح کردهاند.
باید گفت آنچه شرط تحقق امامت است و از صفات امام محسوب میشود ،انتصاب
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الهـی اسـت .انتصـاب مربـوط بـه حـوزۀ اراده و فعـل خداوند اسـت ،اما نـص از صفات
طریـق تشـخیص امام بـرای مکلفان میباشـد .ازاینرو
و شـرایط امامـت نیسـت ،بلکـه
ِ
نـص موضوعیـت نـدارد و تنهـا کاشـف اسـت .درنتیجـه ،آنچـه بایـد در صفـات امـام
بحـث شـود ،انتصـاب و اختیـار الهـی اسـت .یعنـی فـردی کـه انتصـاب و اصطفـای
خداونـد بـه او تعلـق نگرفتـه باشـد ،صالحیـت امامـت نـدارد و آنچـه بایـد در ُطـرق
تعییـن امـام بحـث شـود ،نـص اسـت .بـا درنظرگرفتـن تمییـز میـان دو واژۀ نصـب و
نـص ،در ایـن مسـئله چنـد بحـث وجـود دارد:
بحــث اول ،زمــان ایــن انتصــاب اســت .گزارشهــای اعتقــادی متهمــان کــه بــه دســت
مــا رســیده حاکــی از آن اســت کــه انتصــاب الهــی پیــش از امامــت و حتــی پیــش از

ظهــور اســام بــوده اســت .از آنجــا کــه نــص ،فــرع بــر انتصــاب الهــی اســت و اســامی
ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ در تــورات بــا نامهــای «تقوبيــث ،قيــذوا ،دبيــرا ،مفســورا ،مســموعا،
دومــوه ،مشــيو ،هــذار ،يثمــو ،بطــور ،نوقــس و قيذمــو» بــه ثبــت رســیده اســت 1،بایــد
گفــت انتصــاب الهــی پیشــینهای دیرینــه دارد و حداقــل بــه زمانهــای پیــش از ادیــان
الهــی بازمیگــردد .امــا ســخن در آن اســت کــه آیــا ایــن انتصــاب ،در عوالــم پیشــین
بــوده اســت یــا در ایــن جهــان؟ از روایتــی کــه جابــر بــن یزیــد جعفــی گزارشــگر آن اســت
برمیآیــد کــه خداونــد بــا اشــراف و اطالعــی کــه بــر زمیــن داشــته ،حضــرت علــی؟ع؟
را بهعنــوان امــام و وصــی پیامبــر؟لص؟ انتخــاب نمــوده اســت .ظاهــر ایــن روایــت
نشــاندهندۀ آن اســت کــه انتصــاب در ایــن جهــان بــوده اســت .گزارشهــای فــراوان
دیگــر امــا حاکــی از رخــداد انتصــاب در عوالــم پیشــین اســت 2.برخــی روایــات حاکــی
از انتصــاب در دنیــا و نیــز در عوالــم پیشــین اســت .بــه نظــر میرســد وجــه جمــع ایــن
ـام انتصابــی اســت کــه
گزارشهــا آن اســت کــه انتصــاب در دنیــا بــه معنــای نــص و اعـ ِ
در عوالــم پیشــین روی داده اســت.

بحــث دوم ،تقــدم و تأخــر انتصــاب و خلقــت امــام میباشــد کــه دارای دو فرض اســت:
 _1تقــدم خلقــت امــام بــر انتصــاب و اعطــای ســایر مقامــات و صفــات؛  _2همراهــی
خلقــت بــا انتصــاب بــدون تقدیــم یکی بر دیگری .مســئلۀ دیگر تقــدم و تأخر انتصاب و
 _2تقــدم ســایر مقامــات و صفــات بــر انتصــاب؛  _3همراهــی ایــندو بــا یکدیگــر .از
دیــدگاه متهمــان نمیتــوان پاســخ روشــنی بــرای تعییــن فــروض پیشگفتــه یافــت .بنــا
بــر گــزارش متهمــان ،آنچــه میدانیــم آن اســت کــه خداونــد پیــش از خلقــت دیگــران،
بــه اهلبیــت؟مهع؟ وجــود بخشــیده و صفــات و مقامــات فراوانــی بــه ایشــان مبــذول
 .1نعمانی ،محمد ،الغيبة ،ص 110-108؛ جوهرى ،احمد ،مقتضب األثر ،ص .27
 .2ماننــد :جمعــی از اصحــاب ائمــه ،األصــول الســتة عشــر ،ص 219؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب،
کافی ،440/1 ،باب مولد النبي و وفاته ،ح  10 ،8-7 ،5-4و 39؛ كوفى ،فرات بن ابراهيم ،تفسير،
ص 146؛ نعمانــی ،محمــد ،همــان ،ص 90 ،388؛ صــدوق ،محمــد بــن علــى ،مــن ال يحضــره
الفقيــه415/4 ،؛ عياشــى ،محمــد بــن مســعود ،تفســير.249/2 ،
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ســایر مقامات و صفات اســت که ســه فرض دارد _1 :تقدم انتصاب بر ســایر مقامات؛
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داشــته اســت 1.وقتــی ایــن حقیقــت را پذیرفتیــم کــه همــۀ مقامــات و مناصبــی کــه بــه
امــام اعطــا شــده ،در عوالــم پیشــین بــوده اســت ،چنــدان ثمــری بــرای تعییــن یکــی از
فــروض وجــود نــدارد.
بحث سوم آنکه ،انتصاب امام در انحصار خداوند است .البته برخی از گزارشهای
متهمـان حاکـی از اثرگـذاری پیامبـر؟لص؟ در ایـن انتصـاب اسـت .بـه هـر روی ،حتـی
اگـر ایشـان نیـز در انتصـاب امام نقشـی داشـتهاند ،تصمیمگیری نهایی بـا خداوند بوده
ً
3
اسـت 2و پیامبـر؟لص؟ کاملا از ایـن نصـب مطلـع بودهانـد.
 .2-2علم ویژه

اگرچـه برخـی از جریانهـای اصحـاب ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ ّاماواگرهایـی پیرامـون برخـی

از مراتـب علـم امـام داشـتند 4،ولـی همگـی بـه علمـی ویـژه برای ایشـان باورمنـد بودند.
در ایـن میـان ،جریـان متهمـان بـه غلـو دربـارۀ علـم امـام از دیـدگاه تقلیلگرایانـۀ سـایر
قلمرو علم امام را گسـتردهتر و هم
جریانهـا عبـور کردنـد و در یـک نـگاه حداکثری ،هم
ِ
منابـع و چگونگـی آن را واالتـر و عمیقتـر تعریـف کردنـد .از سـویی دیگـر ،آنـان در میـان
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ویژگیهـای امـام ،جایـگاه واالیـی بـرای علـم قائلانـد .بـا ایـن حـال ،چنانکـه خواهیـد
نـگاه متمایـز ،سـبب درهمشکسـتن مرزهـای غلـو در حـوزۀ علـم امـام نشـد.
دیـد ،ایـن ِ
برخی از پژوهشـگران در تحقیقاتشـان به این نتیجه دسـت یافتهاند که با درنظرگرفتن

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.441 ،133/1 ،
 .2كوفى ،فرات بن ابراهيم ،همان ،ص 93؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان301/1 ،؛ عياشى،
محمد بن مسعود ،همان.198-197/1 ،
 .3نعمانی ،محمد ،همان ،ص 94-93؛ خزاز ،على بن محمد ،كفاية األثر.153-152 ،
 .4از بـــاب نمونـــه ،هشـــام بـــن حکم ،صحاب ــی پ ــرآوازۀ امام ص ــادق؟ع؟ که خود سرش ــاخۀ یکی
از ایـــن جریانهـــا اســـت ،اگرچه پهن ــای علم امام را بس ــیار گس ــترده میداند ،ام ــا آن را تنها در
علـــم وراثتـــی امام که از اجداد پاکش به او رس ــیده اس ــت خالص ــه میکند و ب ــه علم تحدیثی
بـــرای امـــام معتقد نیســـت (کلین ــی ،محمد بن یعق ــوب ،هم ــان .)173/1 ،فضل بن ش ــاذان
کـــه همان مســـیر هشـــام را دنبـــال میکن ــد نیز عل ــم ام ــام را در بخشه ــای بس ــیار محدودتری
ً
خالصـــه میکنـــد و اساســـا آن را منحص ــر در عل ــم وراثت ــی میدان ــد (كش ــى ،محمد ب ــن عمر،
رج ــال ،ص .)541-540

مال کهـای ّ
غلـو از قـرآن ،روایـات معتبـر و دادههـای عقلـی ،و عرضـۀ روایـات علـم امـام

بـه ایـن مال کهـا ،هیچکـدام از روایـات علـم اهلبیـت؟مهع؟ از کتـاب بصائـر الدرجـات
را نمیتـوان در زمـرۀ روایـات غلوآمیـزی دانسـت کـه صفـات و خصوصیـات غالیانـه،
1

غیرواقعـی و بهدو رازحقیقـت را در مـورد اهلبیـت؟مهع؟ مطـرح میکننـد.

در ایـن قسـمت ،بـه گزارشـاتی از جریـان متهمـان راجعبه علم امام اشـاره میشـود تا در
یـک نـگاه کلـی ،بـه مجموعۀ باورمندیهـای آنان در اینباره دسـت یابیم.
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اهلبی ــت؟مهع؟ هس ــتند 3.ب ــر اس ــاس گزارشه ــای رس ــیده از ای ــن جری ــان ،مس ــئولیت
گــردآوری و حفــظ قــرآن ،تنهــا بــر عهدۀ امام اســت 4و تنها امام ،علم بــه تمام آیات قرآن،
اسرار ،تأویالت و جزئیات مسائل آن دارد 5.از همین رو در گزارشات آنان ،آیات

ْ ْ
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 .2زمر.9 :
 .3صفــار ،محمــد بــن حســن ،بصائــر الدرجــات ،ص 56-55؛ كوفــى ،فــرات بــن ابراهيــم ،تفســير،
ص .364
 .4صفار ،محمد بن حسن ،همان ،ص193؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.228/1 ،
 .5جمعــی از اصحــاب ائمــه ،األصــول الســتة عشــر ،ص 222 ،220-219؛ برقــى ،احمــد بن محمد،
محاســن300/2 ،؛ صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص 193؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب،
همــان.229-228/1 ،
 .6آلعمران.7 :
 .7عنكبوت.49 :
 .8رعد.43 :
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 .1افقــی ،داود« ،بررســی غلــو در روایــات علــم اهلبیــت؟مهع؟ از کتــاب بصائــر الدرجــات» ،اســتاد
راهنمــا :محمــد احســانیفر ،اســتاد مشــاور :عبدالهــادی مســعودی ،دار الحدیــث ،دانشــکدۀ
علــوم حدیــث 1388 ،ش ،چکیــده.
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ً ْ
ذّ ْ نْ ُ نْ تُ ْ �تَ ْ َ ُ نَ  َ 1أُ ُ ْ ْ
<و �ولوا ال ِعل ِم ق�ا ِ�ئ ما �بِ ال ِق� ْس ِط>
ال�ك ِر ِإ�� ك��م لا علمو�>  و
ِ

2

3

بر دانش فراگیر امام دربارۀ قرآن و وسعت علم او تفسیر شده است.

امـام بـا دانـش شـگفتآوری کـه دارد ،علـم را بـرای مؤمنـان بـه ارمغـان مـیآورد 4و
ّ
معضلات علمـی جامعـۀ اسلامی را حـل میکنـد 5.آنـان مرجعیـت علمـی جامعـۀ
اسلامی پـس از پیامبـر؟لص؟ را در انحصـار امـام میداننـد و معتقدنـد ،علـم صحیـح
تنهـا نـزد امـام اسـت 6.آنـان بـر این باورند که امام ،دری اسـت که به سـوی علم بیکران
پیامبـر؟لص؟ بـاز شـده اسـت .امـام شـریک علـم رسـول اهلل؟لص؟ و حامـل علـم موجـود
ْ أَ
َ
در سینۀ مقدس پیامبر؟لص؟ است 7.در این نگاه ،آیۀ <ا َّلل ُه �نُ ُور َّ
الس ِت
ماوا� َو ال� ْر ِ ض� َم ث� ُل
َ ْ
ُ
9
�ن ِور ِه ك ِم ش�كا ٍ�ة >  8بـر همیـن اسـاس تفسـیر میشـود.

امـام وارث علـوم انبیـا و اوصیـای پیشـین؟مهع؟ اسـت و علـوم بیکرانـی در قالـب آثـار
بهجایمانـده از رسـولاهلل؟لص؟ و انبیـا و حجـج پیشـین؟مهع؟ در اختیـار دارد 10.علـم
 .1نحل43 :؛ انبیا.7 :
 .2آلعمران.18 :
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 .3جمعــی از اصحــاب ائمــه ،األصــول الســتة عشــر ،ص 225؛ صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان،
ص 230 ،204-203؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقوب ،همــان257 ،229 ،215-213 ،211-210/1 ،؛
عياشــى ،محمــد بــن مســعود ،تفســير.166/1 ،
 .4عياشى ،محمد بن مسعود ،تفسير.184/2 ،

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

 .5طبــرى آملــى صغيــر ،محمــد بــن جر يــر بــن رســتم ،نــوادر المعجــزات ،ص 108؛ مغر بــی ،نعمــان،
شــرح األخبــار322/2 ،؛ ابنشهرآشــوب ،محمــد بــن علــى ،مناقــب .367/2 ،بــرای اطــاع
بیشــتر ر.ک :صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص .389
 .6خــزاز ،علــى بــن محمــد ،كفايــة األ ثــر ،ص 258؛ عياشــى ،محمــد بــن مســعود ،همــان؛ صــدوق،
محمــد بــن علــى ،توحيــد ،ص 67-66؛ همــو ،امالــی ،ص 125؛ صفــار ،محمــد بــن حســن،
همــان ،ص .14
 .7همــان ،ص  307-304و 311؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان263/1 ،؛ صــدوق ،محمد
بــن علــى ،خصــال650/2 ،؛ طوســى ،محمــد بــن حســن،امالی ،ص 578؛ [مفيــد ،محمــد بــن
محمــد؟] ،اختصــاص ،ص .278
 .8نور.35 :
 .9صدوق ،محمد بن على ،توحيد ،ص .159
 .10صفار ،محمد بن حسن ،همان ،ص  ،144 ،121ح  ،12ص 169-167 ،162-160 ،158-157؛

1

امـام بسـیار گسـتردهتر و عمیقتـر از انبیـا و اوصیـای پیشـین و مالئکـه اسـت.

آنــان تفاوتــی بــرای اشــخاص ائمــه در علــم قائــل نیســتند .بــا ایــن حــال بــرای
پیامبــر؟لص؟ و حضــرت علــی؟ع؟ برتــری ویــژهای قائلانــد 2.نیــز تفاوتــی در علــم امــام
از نظــر کمـ ِـی سـ ّـن قائــل نیســتند و معتقدنــد ،امــام هرچنــد خردســال باشــد ،از علــم
گســترده و فرابشــری برخــوردار اســت و نبایــد بــه امــام دانشــی را آمــوزش داد یــا حتــی در
3

حضــور وی اظهــار دانــش کــرد.

امـام نبایـد از دانشـی محـروم باشـد و هیـچ علمـی وجود نـدارد که از امام مخفی باشـد.
ً
اساسـا خداونـد گرامیتـر از آن اسـت کـه شـخصی را حجـت بیـن خـود و بنـدگان قـرار
دهـد ،سـپس علمـی را از او مخفـی بـدارد 4.آن�ان معتقدن�د امـام بـه آنچـه در آسـمانها
و زمیـن وجـود دارد و بـه آنچـه در بهشـت و جهنـم هسـت ،علـم دارد و گسـترۀ بیکـران
5

علـم امـام تـا بـدان جـا اسـت کـه همـۀ عوالـم وجـود را در بـر گرفته اسـت.

7

امام به جزئیات رخدادهای جهان علم دارد؛ 6از زمان وفات خویش و مردم آ گاه است؛

کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی242 ،237-236 ،232 ،227-224/1 ،؛ طوسى ،محمد بن
حسن ،الغيبة ،ص 169-168؛ [مفيد ،محمد بن محمد؟] ،اختصاص ،ص .280
 .1صفــار ،محمــد بــن حســن ،بصائــر الدرجــات ،ص 230-229 ،213 ،208 ،67؛ کلینــی ،محمــد
بــن یعقــوب ،همــان 257 ،230 ،224/1 ،و  .198/8نیــز ر.ک :صــدوق ،محمــد بــن علــى ،علــل
الشــرایع ،ص .7-5

 .3کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان ،209/1 ،ح 6؛ صــدوق ،محمــد بن علــى ،همان254/1 ،؛
مفيــد ،محمــد بن محمد ،ارشــاد.160/2 ،
 .4صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص 454 ،136 ،127-124؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب،
همــان.261/1 ،
 .5صفـــار ،محمـــد بـــن حســـن ،همـــان ،ص 454 ،231 ،128؛ کلین ــی ،محم ــد ب ــن یعق ــوب،
همـــان.261 ،257/1 ،
 .6جمعـــی از اصحـــاب ائمه ،األصول الس ــتة عش ــر ،ص 221؛ صفار ،محمد بن حس ــن ،همان،
ص  ،263ح  ،6ص  ،297ح .3
 .7همان ،ص 484-480 ،268-262؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.259/1 ،
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 .2جمعــی از اصحــاب ائمــه ،األصــول الســتة عشــر ،ص 237؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب،
همــان197-196/1 ،؛ صــدوق ،محمــد بــن علــى ،كمــال الديــن .269/1 ،بــرای اطــاع بیشــتر
ر.ک :مجلســى ،محمدباقــر ،بحــار األنــوار.363-352/25 ،

jep.emamat.ir

َّ َ َ ُ
َ ُ ْ ُ َ
<و ق� ِل اع َملوا ف� َس يَ� َرى الل ُه ع َملك ْم
از احوال و اعمال همۀ بندگان آ گاهی کامل دارد و آیۀ
َو َر ُس ُول ُه َو ْال ُم�ؤْ ِم نُ� ن
و�> 1بر همین اساس تفسیر میشود 2.امام به احوال گوناگون جنیان و

دانشهای مورد نیاز آنان علم دارد .آنان به محضر امام شرفیاب میشوند و مسائل دینی
و حالل و حرام خود را از ایشان میپرسند 3.مالئکۀ آسمان و زمین در منظر امام هستند
گویش تمامی موجودات
و او از حاالت آنان مطلع است 4.امام عالم به لغت ،زبان و نوع
ِ

تحت سیطرۀ والیت خود است .زبان همۀ موجودات را میفهمد و با فصاحت تمام با

آنان به زبان خودشان سخن میگوید 5.امام از وقایع گذشته و آیندۀ جهان بهروشنی خبر
میدهد .حتی به عوالم پیشین و پسین جهان و موجودات ناآشنای عوالم دیگری که
خداوند خلق کرده یا خواهد کرد نیز علم دارد و از وقایع آنها خبر میدهد 6.امام از اسرار
حرف اسم
نهانی خداوند مطلع است و مخزن علم او است 7.امام  72حرف از ِ 73
8

اعظم خداوند متعال را میداند.
 .1توبه.105 :
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 .2جمعــی از اصحــاب ائمــه ،األصــول الســتة عشــر ،ص 237؛ صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان،
ص 443-424؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان.387/1 ،
 .3همان.396-394/1 ،
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 .4عريضــى ،علــى بــن جعفــر ،مســائل ،ص 326؛ صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص ،67
95-93؛ قمــى ،علــى بــن ابراهيــم ،تفســير28-27/2 ،326-325 ،41-36/1 ،؛ صــدوق،
محمــد بــن علــى ،امالــی ،ص  ،318ح .4
 .5صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص 494-493 ،352-350 ،344 ،340 ،336-334؛
کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان227/1 ،؛ [مفيــد ،محمــد بــن محمــد؟] ،اختصــاص ،ص
.327 ،299
 .6صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص 128؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان261/1 ،؛
كوفــى اهــوازى ،حســين بــن ســعيد ،الزهــد ،ص 103؛ طوســى ،محمــد بــن حســن ،الغيبــة،
173-167؛ صــدوق ،محمــد بــن علــى ،همــان ،ص  ،318ح  ،4ص  ،119ح 2؛ همــو ،توحيــد،
ص  ،277ح .2
 .7صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص 104؛ کلینــی ،محمد بــن یعقوب ،همــان193-192/1 ،
و 269؛ صــدوق ،محمــد بــن علــى ،توحيد ،ص .164
 .8صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص 218 ،210 ،208؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان،
.198/8 ،230/1

غیب مخصوص خداوند متعال اسـت .سـدیر
از نگاه متهمان به غلو ،امام فاقد علم ِ
صیرفـی بهصراحـت در حضـور امـام صـادق؟ع؟ علـم غیـب را از امـام نفـی میکنـد 1.با

ایـن حـال آنـان معتقدنـد امـام از همـۀ غایبـات و نیـز از اعمـاق ضمائر و حـاالت درونی
غیـب مخصـوص
افـراد اطلاع کامـل دارد 2.در ایـن نـگاه ،خداونـد هـرگاه علمـی را از
ِ
3

خـود خـارج کنـد ،بـه اطلاع امـام میرسـاند و آ گاهـی او را افزایـش میدهـد.

ـان رقیب ــی
ب ــه نظ ــر میرس ــد مهمتری ــن وج ــه تمای ــز اندیش ــۀ متهم ــان در مقایس ــه ب ــا جری ـ ِ
مانن ــد هش ــام ب ــن حک ــم و پیروان ــش و از مهمتر ی ــن باوره ــای آن ــان پیرام ــون عل ــم ام ــام،
پدی ــدۀ ازدی ــاد عل ــم ام ــام اس ــت .آن ــان معتقدن ــد ،اگرچ ــه عل ــوم وراثت ــی بیکران ــی ن ــزد
ام ــام هس ــت ،ام ــا ای ــن عل ــوم ،عل ـ ِـم وی ــژۀ او دانس ــته نمیش ــود و علم ــی ک ــه هم ــواره از
س ــوی خداون ــد متع ــال ،لحظهبهلحظ ــه ب ــه وی میرس ــد ،عل ــم وی ــژۀ او اس ــت .عل ــم
ام ــام هم ــواره افزای ــش مییاب ــد و چنانچ ــه افزای ــش نیاب ــد ،هم ــۀ اندوختهه ــای علم ــی
و معن ــوی او از بی ــن م ـیرود .تحدی ــث و ارتب ــاط ب ــا مالئک ــه ،اله ــام ،انداخت ــن عل ــم در
قل ــب ام ــام ،طنیناندازش ــدن در گ ــوش ام ــام ،عم ــود ن ــور ،روحالق ــدس و دریاف ــت
علـــم در شـــب قـــدر ،همگـــی در راســـتای دریافـــت ایـــن نـــوع از علـــم امـــام تعریـــف
میشـــوند.

4

 .2جمعــی از اصحــاب ائمــه ،األصــول الســتة عشــر ،ص 224؛ صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان،
ص 453 ،362 ،357-354 ،290-288 ،244-242 ،239؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب،
همــان264-261 ،219-218/1 ،؛ ابنشهرآشــوب ،محمــد بــن علــى ،مناقــب266/2 ،؛
عياشــى ،محمــد بــن مســعود ،تفســير ،ص 248؛ [مفيــد ،محمــد بــن محمــد؟] ،اختصــاص،
ص .303
 .3عريضــى ،علــى بــن جعفــر ،همــان؛ صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص  ،111ح  ،9ص ،113
ح  ،1ص  ،392ح 2؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان.256-255/1 ،
 .4صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص ،320 ،316 ،222 ،140 ،138 ،125-124 ،94-93
460-459 ،454-453 ،443-432 ،324-323؛ قمــى ،علــى بــن ابراهيــم ،همــان97/1 ،؛
کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان .387 ،273 ،264 ،225/1 ،بــرای اطــاع بیشــتر از ابعــاد
گوناگــون ایــن مســئله ،ر.ک :یارمحمدیــان ،محمدتقــی ،ازدیــاد علــم امــام.
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 .1صفــار ،محمــد بــن حســن ،بصائــر الدرجــات ،ص 211-208 ،231؛ کلینــی ،محمــد بــن
یعقــوب ،کافــی.257/1 ،
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 .3-2عصمت
اندیش ــۀ عصم ــت و طه ــارت ائم ــه؟مهع؟ از س ــالهای دور ،از زم ــان پیامب ــر اک ــرم؟لص؟
بهوی ــژه ب ــا ن ــزول آی ــۀ تطهی ــر در می ــان مس ــلمانان مت ــداول ب ــود .گزارشه ــای ف ــراوان
حاک ــی از تروی ــج مفه ــوم عصم ــت در بیان ــات امیرالمؤمنی ــن؟ع؟ اس ــت .اصح ــاب
نی ــز از هم ــان زم ــان ب ــه عصم ــت ایش ــان معتق ــد بودن ــد و ام ــام را از هرگون ــه پلی ــدی،
معصی ــت و خط ــا من ــزه میدانس ــتند 1.ای ــن اندیش ــه در می ــان اصح ــاب ام ــام باق ــر،
ام ــام ص ــادق ،ام ــام کاظ ــم و ام ــام رض ــا؟مهع؟ ه ــم رواج داش ــت 2.پ ــس از ایش ــان نی ــز ت ــا
ب ــه ام ــروز در می ــان امامی ــه از ش ــهرت بس ــزایی برخ ــوردار اس ــت و از ویژگیه ــای ای ــن
مذهــب بــه شــمار میآیــد .همــواره متکلمــان امامیــه فصلــی را در کتــب کالمــی خــود
3

بـــرای آن گشـــودهاند.

در نـگاه متهمـان بـه غلـو ،زمـان متصفشـدن امـام بـه عصمـت ،عوالـم پیشـین اسـت
نـوری خـود در عوالم پیشـین معصـوم و مطهر
نـه دنیـا .ذات امـام از همـان آغـاز خلقـت ِ
4
امـام بـا وصـف حجیـت و اصطفـا ،امـکان آلودگـی
آفریـده شـده اسـت .در حقیقـت ِ
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بـه هیچگونـه پلیـدی را نـدارد .عصمـت بـا ایـن وصـف متلازم اسـت و خداونـد مقـام
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 .1صف ــار ،محم ــد ب ــن حس ــن ،هم ــان ،ص  ،83ح 6؛ كوف ــى ،ف ــرات ب ــن ابراهي ــم ،تفس ــير ،ص
197 ،338؛ عياش ــى ،محم ــد ب ــن مس ــعود ،هم ــان209/1 ،؛ کلین ــی ،محم ــد ب ــن یعق ــوب،
هم ــان445 ،287/1 ،؛ ص ــدوق ،محم ــد ب ــن عل ــى ،امال ــی ،ص 605 ،473-472 ،368؛
ابنبابويـــه ،علـــى بـــن حســـين ،اإلمام ــة و التبص ــرة ،ص 47؛ طوس ــى ،محم ــد ب ــن حس ــن،
امال ــی ،ص .565 ،562
 .2كوفــى ،فــرات بــن ابراهيــم ،همــان ،ص 402 ،391 ،340؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان،
480 ،414/1؛ كشــى ،محمــد بــن عمــر ،رجــال ،ص 359؛ صــدوق ،محمــد بــن علــى ،عيــون
أخبــار الرضــا؟ع؟24/1 ،؛ همــو ،امالــی ،ص 532-523؛ همــو ،توحيــد ،ص .524
 .3مفيــد ،محمــد بــن محمــد ،تصحيــح اعتقادات اإلمامية ،ص 128؛ همــو ،اوائل المقاالت ،ص
65؛ ســید مرتضــى ،الذخيــرة ،ص 429؛ ابوالصــاح حلبــى ،تقــى ،تقريب المعــارف ،ص 153؛
حلــی ،حســن بــن یوســف ،كشــف المــراد ،ص 364؛ ســیوری ،فاضــل مقــداد ،اللوامــع اإل لهيــة،
ص 330؛ خــرازى ،محســن ،بدايــة المعارف.39/2 ،
 .4صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص  ،383ح 19؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان،
.422/1

امامـت و حجیـت را در ظرفـی کـه فاقـد طهـارت و عصمـت باشـد ،قـرار نمیدهـد.
ازایـنرو خداونـد پـس از طهـارت و عصمـت ،امـام را بـرای امامـت و حجیـت منصوب
میکند 1.در سـخنان پیشـین اشـاره شـد که انتصاب و حجیت امام در عوالم پیشـین
رخ داده اسـت .بر همین اسـاس ،عصمت نیز همراه با اصطفا ،در همان مرتبه تحقق
یافته اسـت.
پـس از خلقـت نورانـی در عوالـم پیشـین ،تنـزه امـام در خلقـت مـادی نیـز در ارحـام
و اصلاب ،از حضـرت آدم تـا پـدر و مـادر امـام رعایـت شـده و نـور امـام از اصلاب
معصومـان و ارحـام پـاکان عبـور کـرده اسـت تـا امـام از هـر جهـت پـاک پـای بـر عرصـۀ
2

دنیـا گـذارد.

از نسبتســنجی گزارشــات متهمــان بــه غلــو پیرامــون پدیــدۀ عصمــت و مســائل دیگــر
امامــت ماننــد علــم امــام درمییابیــم کــه از ایــن جریــان ،گزارشــات بســیار کمتــری از
عصمــت بــه مــا رســیده اســت .حجــم وســیعی از ایــن گزارشــات بــه اصــل طهــارت
و عصمــت اهلبیــت؟مهع؟ و مصادیــق معصومــان از اهلبیــت اختصــاص یافتــه 3و
کمتــر از ابعــاد ژرف عصمــت ،گزارشــی بــه دســت رســیده اســت .درواقــع میتــوان ادعــا
کــرد ،الیههــای ژرف عصمــت در بیشــتر جریانهــا بهروشــنی بیــان نشــده اســت .شــاید

 .1همان287/1 ،؛ صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،ص  ،383ح 19؛ طوسى ،محمد
بن حسن ،همان ،ص .562
 .2صــدوق ،محمــد بــن علــى ،معانــي األخبــار ،ص 137 ،55؛ كوفــى ،فــرات بــن ابراهيــم ،همــان،
ص 552 ،292؛ عياشــى ،محمــد بــن مســعود ،تفســير214/2 ،؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب،
کافــی.442/1 ،
 .3صف ــار ،محم ــد ب ــن حس ــن ،هم ــان ،ص 131؛ كوف ــى ،ف ــرات ب ــن ابراهي ــم ،هم ــان ،ص ،338
391 ،197؛ عياشـــى ،محمـــد بـــن مســـعود ،همـــان209/1 ،؛ کلین ــی ،محم ــد ب ــن یعق ــوب،
هم ــان ،269/1 ،ح  ،6ص  ،445 ،287ح 120 ،113/8 ،19؛ ابنبابو ي ــه ،عل ــى ب ــن حس ــين،
هم ــان؛ ص ــدوق ،محم ــد ب ــن عل ــى ،امال ــی ،ص 593 ،473؛ هم ــو ،عل ــل الش ــرایع،124/1 ،
205؛ خ ــزاز ،عل ــى ب ــن محم ــد ،كفاي ــة األ ث ــر ،ص 259 ،247؛ طوس ــى ،محم ــد ب ــن حس ــن،
همـــان ،ص .565 ،562
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ایــن بــدان خاطــر اســت کــه در جامعــۀ آن روزگار ،عصمــت ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ ناشــناخته
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نبــوده 1و مســئلۀ اساســی آن جامعــه نبــوده اســت .مخالفــان اهلبیــت کــه از هیچگونــه
دشــمنی بــا ایشــان فروگــذار نمیکردنــد ،هیــچگاه نتوانســتند بــرای ائمــۀ اطهــار؟مهع؟
گناهــی بیابنــد 2.اگــر کوچکتریــن لک ـهای بــر دامــن نورانــی آنــان نشســته بــود ،آنــان آن
را در آفــاق میپراکندنــد .بــا ایــن حــال گفتنــی اســت کــه ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ از تیــررس
تهمتهــا و افتراهــا بــه دور نبودنــد؛ امــا ایــن تهمتهــا بیشــتر در حــوزۀ غلــو و ســعایت
بــرای تصاحــب قــدرت و ماننــد آن منتشــر میشــد 3،نــه در گناهــان متــداول میــان
آدمیــان .از همیــن روی جریانهــای پایبنــد بــه امامــت ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ بیشــتر تــاش
خــود را در اثبــات امامــت و الیههــای علــم ایشــان بــه کار میبســتند و ایـندو ،عصمــت
را نیــز بــه دنبــال داشــت.
 .4-2افضلیت
بس ــیاری از متکلم ــان امامی ــه یک ــی از ویژگیه ــای اساس ــی در امام ــت را افضلی ــت
میداننــد 4.جریــان متهمــان بــه غلــو ،علــم و عصمــت را در امامــت اشــتراط کردهانــد
امامـــت بـــدون ایـــندو را تحققنیافتنـــی دانســـتهاند؛ امـــا چنیـــن لزومـــی دربـــارۀ
و
ِ
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افضلی ــت در گزارش ــات آن ــان ب ــه ثب ــت نرس ــیده اس ــت .ش ــاید بت ــوان گف ــت ،عل ــت
ع ــدم توج ـ ِـه متهم ــان ب ــه قاع ــدۀ افضلی ــت در امام ــت ،بداه ــت آن اس ــت؛ همانط ــور
کــه قــرآن نــور و ظلمــت ،بینایــی و کــوری و علــم و جهــل را در مقابــل یکدیگــر قــرار داده و
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پاســخ برتــری نــور ،بینایــی و علــم بــر مفاهیــم مخالــف را بــه فطــرت و عقــل بشــری موکــول
کرده است.

5

آنچـه حجـم گسـتردهای از گزارشـات متهمـان را بـه خـود اختصـاص داده ،تبییـن
 .1صدوق ،محمد بن على ،امالی ،ص .526-525
 .2همو ،عيون أخبار الرضا؟ع؟.231/1 ،
 .3همــو ،امالــی ،ص 104-102؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقوب ،همــان ،75/2 ،187/1 ،ح 6؛ كشــى،
محمــد بــن عمــر ،رجــال ،ص 306 ،301 ،298؛ مفيــد ،محمــد بــن محمد ،ارشــاد.309/2 ،
 .4ســید مرتضى ،الذخيرة ،ص 429؛ طوســى ،محمد بن حســن ،اال قتصاد ،ص 305؛ ســیوری،
فاضــل مقــداد ،األنوار الجالليــة ،ص .167
 .5انعام50 :؛ رعد16 :؛ زمر.9 :

صغـرای قیـاس افضلیـت اسـت 1.بـر ایـن اسـاس ،متهمـان معتقدنـد ائمـۀ اطهـار؟مهع؟
آفریـدگان آفریـدگار برترنـد 2.در ایـن نـگاه ،امـام در فضائـل و صفـات ،همسـان
از همـۀ
ِ
پیامبـر؟لص؟ اسـت 3.ازایـنرو بـر همـگان برتـری دارد.
برتـری امـام از آفریـدگان گاهـی بـه شـکل نسبتسـنجی میـان امـام و مخلوقـات دیگـر
نشـان داده شـده اسـت کـه برتـری امـام بـر انبیـا ،حتـی پیامبـران اولوالعـزم؟مهع؟ 4،برتـری
امـام بـر مالئکـه 5و برتـری امـام بـر مـردم از همیـن دسـت اسـت .در ایـن نسبتسـنجی
بایـد توجـه داشـت کـه ایـن برتـری بـدان معنـا نیسـت کـه جایـگاه و رتبـۀ آنـان بـدون
فاصلـه پـس از امـام اسـت؛ بلکـه فاصلـۀ درجـۀ امـام بـا سـایر خلـق ،توصیفناپذیـر
ً
6
اسـت و اساسـا نبایـد هیچکـس را بـا امـام مقایسـه کـرد.
گاهـی برتـری ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ بـه شـکل برتـری در اوصاف گزارش شـده اسـت؛ اوصافی
امامـت امـام اسـت کـه در ایـن میـان ،علـم ویـژه و
کـه مرتبـط بـا وصـف حجیـت و
ِ
عصمتـی کـه خداونـد بـه امـام بخشـیده اسـت ،از جایـگاه بلنـدی برخوردارنـد 7.بـا
اثبات این نوع از اوصاف ،امامت ایشان متعین میگردد.
 .1ر.ک :ابنعقــده ،احمــد بــن محمــد ،فضائــل أميــر المؤمنيــن؟ع؟؛ طبــرى آملــى صغيــر ،محمــد
بــن جريــر بــن رســتم ،نــوادر المعجــزات؛ حلــى ،حســن بــن يوســف ،كشــف اليقيــن؛ بحرانــى،
هاشــم ،حليــة األبــرار.

 .3صفـــار ،محمـــد بـــن حســـن،همان ،ص 270 ،201؛ کلین ــی ،محم ــد ب ــن یعق ــوب ،هم ــان،
.209 ،208/1
 .4صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص 230-229 ،227 ،117؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب،
همــان437-436/1 ،؛ اســترآبادى ،علــى ،تأو يــل اآليــات الظاهــرة ،ص .494 ،485
 .5کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان393 ،289 ،255 ،197-196/1 ،؛ صــدوق ،محمــد بــن
علــى ،عيــون أخبــار الرضــا؟ع؟262/1 ،؛ همــو ،علــل الشــرایع.5/1 ،
 .6طبــرى آملــى كبيــر ،محمــد بــن جريــر بــن رســتم ،المسترشــد ،ص 399؛ کلینــی ،محمــد بــن
یعقــوب ،همــان374/5 ،؛ علــوى ،محمــد ،المناقــب ،ص .124-123
 .7صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص 231-229 ،227؛ طبــرى آملــى كبيــر ،محمــد بــن جر يــر
بــن رســتم ،همــان ،ص .400
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 .2صفــار ،محمــد بــن حســن ،بصائــر الدرجــات ،ص 201؛ كوفــى ،فــرات بــن ابراهيــم ،تفســير ،ص
584 ،74-73؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،کافــی.301/1 ،
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گاه نی ــز برت ــری ائم ــۀ اطه ــار؟مهع؟ ب ــه ش ــکل ویژگیهای ــی نش ــان داده ش ــده اس ــت ک ــه
ب ــه ابع ــاد وج ــودی ایش ــان اختص ــاص دارد؛ برت ــری ائم ــۀ اطه ــار؟مهع؟ در نس ــب 1،وج ــود
ارواح وی ــژه در ام ــام 2و خلق ــت وی ــژۀ او 3را میت ــوان از ای ـن دس ــت برش ــمرد .در بخش ــی
ً
از گزارش ــات ،اوص ــاف دیگ ــری ب ــه ثب ــت رس ــیده اس ــت ک ــه حجی ــت و امام ــت لزوم ــا
ً
بازبس ــته ب ــه آنه ــا نیس ــت و غالب ــا فضائ ــل و مناقب ــی ب ــرای ائم ــۀ اطه ــار؟مهع؟ محس ــوب
میش ــوند .ای ــن اوص ــاف ،ام ــام را نس ــبت ب ــه س ــایر اف ــراد انس ــانی ممت ــاز گردان ــده و
ب ــه او برت ــری بخش ــیدهاند و ب ــا اثب ــات آنه ــا ،شایس ــتگی امام ــت ایش ــان ب ــه اثب ــات
میرســـد .در ادامـــه بـــه معرفـــی دورنمایـــی از آنهـــا زیـــر عنـــوان «ســـایر ویژگیهـــا»
خواهی ــم پرداخ ــت.

 .3سایر ویژ گیها
همـــان گونـــه که اشـــاره شـــد ،منظـــور از عنوان «ســـایر ویژگیهـــا» صفاتی اســـت که در
ً
امـــام وجود دارند ،اما عقال شـــرط تحقق امامت نیســـتند .گاه به این صفات ،فضائل،
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مناقـــب ،مراتـــب ،مقامات یا درجات نیز اطـــاق میگردد .در مقابـــل ،فرضیهای دیگر
امامـــت ائمـــه اطهار؟مهع؟
مطرح اســـت کـــه همیـــن ویژگیهـــا را نیـــز از بایســـتگیهای
ِ
میدانـــد .ایـــن دیدگاه صفـــات مذکـــور را درجـــات اضافهای بـــرای امام نمیشـــمارد؛
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بلکـــه آنها را ضـــروری و الزمۀ امامـــت بیهمتای آن بزرگـــواران میدانـــد .در این باره به
دیـــدگاه روشـــنی از متهمان به غلو دســـت نیافتیم؛ ولـــی آنچه از دیـــدگاه آنان بهعیان
مشـــاهده میشـــود ،پافشـــاری بر روی این اوصاف اســـت؛ بـــه گونهای که در گزارشـــی
از آنـــان ،باورمنـــدی بـــه آنهـــا مـــرز دین صحیـــح خوانده شـــده اســـت 4.ایـــن ویژگیها
مصادیـــق فراوانـــی دارد کـــه در ادامه ،به برخـــی از آنها خواهیـــم پرداخت.
 .1عياشى ،محمد بن مسعود ،تفسير.214/2 ،
 .2صفار ،محمد بن حسن ،همان ،ص .446
 .3کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان442/1 ،؛ صــدوق ،محمــد بــن علــى ،معانــي األخبــار ،ص
55؛ همــو ،علــل الشــرایع135/1 ،؛ اســترآبادى ،علــى ،همــان ،ص .394
 .4کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،441/1 ،ح .5

1

 .1-3خلقت ویژۀ امام در عوالم پیشین
در احادی ــث ُپرش ــماری ،از آفرین ــش نخس ــتین پیامب ــران ،امام ــان و س ــایر انس ــانها
در عوالمـــی پیـــش از جهـــان کنونـــی و رخدادهایـــی در آن عوالـــم ،خبـــر داده شـــده
2
واژگان خلقــت نــوری ،اشــباح ،ارواح ،اظلــه ،طینــت ،فطــرتّ ،
ذر و میثــاق،
اســت.
ِ
کلیـــدواژگان بهکاربستهشـــده در ایـــن احادیـــث اســـت .ایـــن واژگان یـــک شـــبکۀ
معنایــی را تشــکیل میدهنــد کــه نشــان میدهــد خداونــد پیــش از ایــن جهــان ،ائمــۀ
3

اطه ــار؟مهع؟ را ط ــی مراحل ــی ب ــه ص ــورت اش ــباح ن ــور و روح و سرش ــتی وی ــژه آفری ــده،

ســـپس انســـانها را بـــه صـــورت ســـایه ،روح ،ذر یـــا چیزهایـــی مشـــابه آن آفریـــده
و از آنـــان دربـــارۀ توحیـــد ،نبـــوت پیامبـــر؟لص؟ و امامـــت ائمـــۀ اطهـــار؟مهع؟ میثـــاق
گرفته است.

4

اندیشــمندان امامیــه نســبت بــه وجــود چنیــن عوالــم و آفرینشــی واکنشهــای متفاوتــی
نش ــان دادهان ــد .تفک ــر حدیثمح ــور ق ــم آن را ب ــه خاط ــر وج ــود روای ــات ف ــراوان پذیرفت ــه
و بــر آن تأ کیــد کــرده اســت .امــا علمــای مدرســۀ کالمــی بغــداد هماننــد شــیخ مفیــد و
شــاگردان ،آن را برنتافتهانــد 5.پیــش از شــکلگیری جریانهــای حدیثــی و کالمــی قــم

 .2عالمــه مجلســی درمجمــوع ،اینگونــه روایــات را نزدیــک بــه تواتــر میدانــد؛ ر.ک :مجلســى،
محمدباقــر ،بحــار األنــوار.141/58 ،
 .3کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،کافــی442 ،389/1 ،؛ اســترآبادى ،علــى ،تأو يــل اآليــات الظاهرة،
ص .749 ،144

 .4جمعــی از اصحــاب ائمــه ،األصــول الســتة عشــر ،ص 219؛ صفــار ،محمــد بــن حســن ،بصائــر
الدرجات ،ص 90-89 ،71؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان9/2 ،451/1 ،؛ [مفيد ،محمد
بن محمد؟] ،اختصاص ،ص .129
 .5همــو ،المســائل الســرویة ،ص 40-37؛ همــو ،تصحيــح اعتقــادات اإلماميــة ،ص 87-79؛
مجلســى ،محمدباقــر ،همــان141/58 ،276-260/5 ،؛ نــورى ،حســين ،مســتدرك الوســائل،
الخاتمــة ،ص .218
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 .1نوشــتار حاضــر تنهــا بــار توصیــف اندیشــۀ اصحابــی خــاص از امامــت را بــه دوش میکشــد.
ازای ـنرو بــرای بحثهــای تخصصــی ،بایــد بــه نگاشــتههای مرتبــط مراجعــه شــود .پیرامــون
خلقــت نــوری هــم پژوهشهایــی بــه انجــام رســیده اســت؛ بــرای نمونــه ر.ک :تــوران ،امــداد،
خلقــت نــوری پیامبــر و اهلبیــت؟مهع؟.
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و بغ ــداد ،نق ــل ای ــن طی ــف از احادی ــث از س ــوی بیش ــتر جریانه ــای فک ــری پایبن ــد ب ــه
ً
ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ را شــاهدیم و تقریبــا همــۀ آنــان بــه وجــود چنیــن عوالــم و رخدادهایــی
معتقدنــد 1.در ایــن میــان ،جریــان متهمــان ،نقــش بســزایی در انتقــال روایــات خلقــت
وی ــژۀ اهلبی ــت؟مهع؟ در عوال ــم پیش ــین ،ایف ــا میکنن ــد .انتش ــار ای ــن احادی ــث س ــبب
ش ــد ت ــا در هم ــان زمانه ــا ،پدی ــدۀ اظلهنویس ــی ،هرچن ــد ب ــه ش ــکل مح ــدود ،در می ــان
جریانهــای مختلــف اصحــاب ،پدیــد آیــد .از ابوالعبــاس عبــداهلل بــن جعفــر حميــری
قمــی کتــاب «األرواح» و از ابوجعفــر احمــد بــن محمــد بــن عيســى ،شــيخ قميــان کــه
بـــا اندیشـــههای غالیانـــه بهشـــدت مخالـــف بـــود ،کتـــاب «األظل ــة» گـــزارش شـــده
اس ــت 2.متهم ــان نی ــز ب ــه س ــهم خ ــود ب ــه ای ــن پدی ــده اهتم ــام ورزیدهان ــد .گزارشه ــا
حاک ــی از اظلهنویس ــی توس ــط برخ ــی از سرشناس ــان ای ــن جری ــان مانن ــد عبدالرحم ــن
بــن كثيــر _ کتــاب «األظلــة» _  ،علــی بــن ابیصالــح _ کتــاب «األظلــة» _  3و علــی بــن
حمــاد ازدی _ کتــاب «األظلــة» _  4اســت .امــا رجالیــان مشــهور کــه بیشــتر تربیتیافتــۀ
مدرس ــه کالم ــی بغ ــداد بودن ــد ،روی خوش ــی ب ــه چنی ــن نگارشهای ــی نش ــان ندادن ــد؛
jep.emamat.ir
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ب ــه گونـ ـهای ک ــه گوی ــا اظلهنویس ــی ،اته ــام ب ــه غل ــو و درنتیج ــه ط ــرد رجالشناس ــان
را به دنبال داشت.

5

جری ــان متهم ــان ب ــه غل ــو ،همس ــو ب ــا دیگرجریانه ــای اصح ــاب ائم ــه ،ب ــا محوری ــت

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

آیات ــی چ ــون

ََ
َ َّ َّ َ َّ
ُ ُ
آَ
َ ْ َ 6أ َ َ ُ َ
<و ِإ� ذ� � خ��ذ َر ّ�ب ك ِم نْ� �بَ ِ�ن ي� �د َم ِم نْ� ظ�ه ِور ِه ْم
<ِ ...ف� ْط َر ت� الل ِه ال ِ�ت ي� ف� َط َر نال� َاس عل يْ�ها،>...
ُ
 ْ َ 7أَ َ َ َّ
ُ
أَ ْ َ َ ُ َ أَ ْ ُ
ُ َ
أَ َ ُ
<و ِإ� ذ� � خ��ذ الل ُه
ذ� ّ ِر يّ� تَ� ُه ْم َو � ش�هده ْم على ��ن ف� ِس ِه ْم �ل ْس ت� �بِ َر�بِّ ك ْم ق�الوا �بَ لى،>...

 .1تــوران ،امــداد« ،جریانشناســی راو یــان روایــات خلقــت نــوری اهلبیــت؟مهع؟ در دو مدرســۀ کوفــه
و قــم» ،کالم اهلبیــت؟مهع؟ ،شــمارۀ .2
 .2نجاشی ،احمد بن على ،رجال ،ص .82 ،220
 .3همان ،ص .257 ،234
 .4كشى ،محمد بن عمر ،رجال ،ص .375
 .5نجاشی ،احمد بن على ،همان ،ص .328 ،257 ،523
 .6روم.30 :
 .7اعراف.172 :

ت َ فُ َّ َ
َّ
�ف� س ّ�� ن� ...إ� نَّ� ك ت� َ ْ أَ ْ
ِم ي� ث� قَا� نَّ ّ َ
1
رار
ا�
ال� ج� ِار ل ي  ِ ِج ي
ِ ِ ب
ال� بِ� ِي� ي� ن� >...و <ِ ...إ� ن� ِك� ب
ا� ال��ب ِ
ّ
َ
2
ل ِ ف� ي� ِع ِل ِيّ� ي� نَ�>...
3

بر وجود عوالم پیشین پای فشردهاند.

آنـان معتقدنـد ،نخسـتین آفریـدۀ خداونـد متعـال ،حضـرت محمـد؟لص؟ و ائمـۀ
اطهار؟مهع؟ هستند؛ 4سرشت و طینت امام ،ممتاز و متفاوت با سرشت دیگرانسانها
اسـت و از سرشـت رسـولاهلل؟لص؟ نشـئت گرفته اسـت 5.در مرحلۀ نخسـت ،خداوند
ایشـان را از نـور خـود آفریـد .در ایـن مرحلـه ایشـان بـدون وجـود هیـچ موجـود دیگری ،به
صـورت اشـباح نورانـی در سـایهای ویـژه و روحهایـی بـدون بـدن بـه عبـادت خداونـد
6

مشـغول بودنـد.

پـس از مدتـی بسـیار طوالنـی ،خداونـد اشـیا و موجـودات دیگـر ماننـد مالئکـه را آفریـد.
در مرحلـهای دیگـر خداونـد ابـدان اهلبیـت؟مهع؟ را از سرشـتی عرشـی و از اعلیعلیین
آفریـد .در ایـن مرحلـه ابـدان نیـز بـدون روح و بـه صـورت اشـباحی نورانـی در سـایهای
نورانـی بـدون
ویـژه بودنـد 7.در گزارشـی از آنـان ،اشـباح نورانـی بـه سـایۀ نـور و بدنهـای
ِ
َ
روح تفسـیر شـده اسـت .بدنهـای ایشـان در ایـن گـزارش نیـز فاقـد ارواح و مؤ ّیـد بـه یک
 .1آلعمران.81 :
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 .2مطففین.18 :

 .4همان.442-441/1 ،
 .5جمعــی از اصحــاب ائمــه ،األصــول الســتة عشــر ،ص 217؛ برقــى ،احمــد بــن محمــد ،محاســن،
151/1؛ صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص 20 ،17-14؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب،
همــان209-208/1 ،؛ صــدوق ،محمــد بــن علــى ،امالــی ،ص 26؛ مفيــد ،محمــد بــن محمــد،
امالــی ،ص 311؛ طوســى ،محمــد بــن حســن ،امالــی ،ص .456
 .6کوفــی ،فــرات بــن ابراهيــم ،همــان ،ص 372 ،74-73 ،56؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب،
همــان.441-440/1 ،
 .7برقــى ،احمــد بــن محمــد ،همــان132/1 ،؛ صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص 20 ،17-14؛
قمــى ،علــى بــن ابراهيــم ،تفســير411/2 ،؛ كلينــى ،محمد بــن يعقوب ،همــان390/1 ،؛ نعمانی،
محمــد ،الغيبة ،ص .86

روضح رصع ناياپ ات نآ دادتما و هفوک ولغ هب نامهتم هاگديد زا تماما

 .3صفــار ،محمــد بــن حســن ،بصائــر الدرجــات ،ص 85 ،83 ،72-71 ،15؛ كوفــى ،فــرات بــن
ابراهيــم ،تفســير ،ص 307؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،کافــی.166 ،13 ،5-2/2 ،441/1 ،

1

ح اسـت و آن روحالقدس میباشـد که به واسـطۀ آن ،خداوند را عبادت میکردند.
رو 

مرحلـۀ سـوم ،مرحلـۀ التقـای روح بـا بـدن امـام اسـت .در ایـن مرحلـه ،در فراینـدی
شـگفتانگیز ،خداونـد روح امـام کـه از نـور خداونـد آفریـده شـده بـود را در بـدن نورانـی
2

او جـای میدهـد و اینچنیـن التقـای دو نـور رخ میدهـد.

پــس از مدتــی طوالنــی خداونــد قبــل از آفرینــش بــدن انســانها ،ارواح آنــان را بــه شــکل
ّ
ذر و ســایه بــا سرشــت و طینتــی متفــاوت آفریــد و از آنــان بــر توحیــد الهــی ،رســالت نبوی
و والیــت امیرالمؤمنیــن و ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ میثــاق گرفــت 3.در ایــن نــگاه پیامبــران نیــز از
اخــذ میثــاق مســتثنا نبودنــد و از آنــان نیــز بــرای رســالت و والیــت اهلبیــت؟مهع؟ عهــد
و پیمــان گرفتــه شــد .پیامبرانــی کــه در ایــن کار ســرعت ورزیدنــد بــه مقــام «اولوالعــزم»
نائــل گشــتند.

4

ایـن عهـد و پیمـان در این دنیا به دسـت فراموشـی سـپرده شـده و از جملـۀ تربیتهای
رهبـران الهـی ،یـادآوری آن بـه انسـانها اسـت 5.یکـی از آثـار سلام بـر رسـولاهلل؟لص؟
6
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یـادآوری آن میثـاق اسـت.

ّ
همانطــور کــه مرحــوم صفــار اشــاره کــرده 7،بــر خــاف تلقــی برخــی ،باید گفــت از نتایج
مهــم مبحــث خلقــت امــام در عوالــم پیشــین ،پیشــگیری از غلــو اســت .بــر اســاس
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ـدم ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ بــه دســت
ایــن گزارشــات ،مســائلی ماننــد آفرینـ ِ
ـش مســبوق بــه عـ ِ
 .1كلينى ،محمد بن يعقوب ،همان.442/1 ،
 .2همان ،389/1 ،ح  ،2ص  ،440ح .3
 .3جمعــی از اصحــاب ائمــه ،األصــول الســتة عشــر ،ص 219؛ صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان،
ص 90 ،86 ،71؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان8/2 ،441 ،438/1 ،؛ صــدوق ،محمــد
بــن علــى ،علــل الشــرایع.85/1 ،
 .4صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص 86 ،83 ،70؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان،
11/2 ،441 ،196/1؛ صــدوق ،محمــد بــن علــى ،همــان.122/1 ،
 .5سید رضى ،محمد بن حسين (گردآورنده) ،نهج البالغة ،ص .43
 .6کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.451/1 ،
 .7صفار ،محمد بن حسن ،همان ،ص .14

خداونـد ،عبــادات ایشــان در آن عوالــم و صفاتــی کــه خداونــد در آن مرتبــۀ وجــودی بــه
ایشــان ارزانــی داشــته ،همگــی خـ ّـط بطالنــی بــر غلــو و خداانــگاری ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ و
ازلیپنداری وجود آن بزرگواران است.
 .2-3ارواح امام
بنـا بـه گـزارش رسـیده از مفضـل بـن عمـر ،روح ممـزوج بـا بـدن یـا داخـل در آن نیسـت؛
بلکـه بـدن متحمـل سـنگینی روح و روح محیـط بـر آن اسـت 1.متهمـان بـه غلـو بـر
اسـاس آیـات

َ
َ
َ
َ
َ ُ
ك نْ� تُ� ْم أ��زْ
حا� ْال َم يْ� َم نَ� ِ�ة * َو أ� ْصحا�ُ
حا� ْال َم يْ� َم نَ� ِ�ة ما أ� ْص ُ
وا� ًا �ثَ لا�ثَ �ةً * فَ� أ� ْص ُ
<و
ج
ب
ب
ب
ُ
َ
ْ
أ
ْ
أ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ّ
ّ
َ
�ة
َ
َ
�ة
َ
َْ
ّ
ق
ق
ق
ُ
2
ئ
ئ
ش
ئ
ش
ول�ك الم�ر�ب ن
و� السا�ب � ن
حا� الم��م ِ * و السا�ب � ن
و�>...
و� * � ِ
الم��م ِ ما �ص ب
ِ
ِ
أَ
َّ
<� ْص ُ
<السا�ب قُ� ن
حا�
و�>انبیاو امامان؟مهع؟هستند؛
انسانهارابهسهدستهتقسیممیکنند:
ب
ِ
أَ ْ ُ ْ
ْ
َ
ْ َ ْ َ نَ �ة
حا� ال َم ش� ئ� َم�ة > دشمنان و مخالفان آناناند.
الم ي�م� >مؤمنان حقیقی و <�ص ب

خداونــد در اصحــاب یمیــن چهــار روح ،در اصحــاب شــمال ســه روح و در وجــود
ســابقان ،پنــج روح بدیــن قــرار :روح اإلیمــان ،روح القــوة ،روح الشــهوة ،روح البــدن و روح
ُ ُ
القــدس قــرار داده اســت 3.هریــک از آنهــا کاربریهــای مخصــوص بــه خــود را دارد.
خداونــد بــه وســیلۀ روح االیمــان امــام را تأییــد میکنــد .پــس بدیــن ســبب اســت کــه
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امــام از خداونــد میهراســد و او را عبــادت میکنــد و هیــچ چیــزی را شــریک خداونــد
خداونــد او را بــا روح القــوة تأییــد میکنــد تــا بدیــن ســبب بــر طاعــت الهــی نیــرو گیــرد و
در مقابــل دشــمنان بــه مجاهــدت برخیــزد و زندگانــی خــود را تأمیــن گردانــد .خداونــد
امــام را بــا روح الشــهوة تأییــد میکنــد تــا بــه وســیلۀ آن بــر طاعــت الهــی میــل و هــوس
جویــد و از معصیــت او تنفــر یابــد و نیــز بدیــن واســطه بــه لذائــذی همچــون خــوردن،
 .1همان ،ص .463
 .2واقعه.10-7 :
یهــای برخــی از آنهــا ،اندکتفاوتــی در
 .3در نامگــذاری ارواح پنجگانــۀ امــام ،همچنیــن کاربر 
احادیــث وجــود دارد.

روضح رصع ناياپ ات نآ دادتما و هفوک ولغ هب نامهتم هاگديد زا تماما

نمیگردانــد .امــام بــه ســبب ایــن روح ،امــر میکنــد و بــه عدالــت رفتــار میکنــد.

آشــامیدن و ازدواج دســت یابــد .پــروردگار بــا روح البــدن کــه بــدان روح المـ َ
ـدرج و روح
الحیــات نیــز گفتــه شــده اســت ،امــام را تأییــد میکنــد تــا بــدان ،بــدن مقــدس امــام
1

زنــده باشــد و حــرکات الزم را انجــام دهــد.

اگرچـه امـام در ایـن چهـار روح بـا اصحـاب یمیـن اشـتراک دارد ،امـا در کیفیت هریک
بـا آنـان تفـاوت دارد .بـه هـر روی ،روحـی کـه سـبب تمایـز اساسـی بـا سـایر انسـانها
ُ ُ
میگـردد و از اختصاصـات امـام اسـت ،روح پنجـم یعنـی روح القـدس اسـت.
َُ َ َ َ

ُ

ُ

أَ

ُ

الر ِوح ق�ل ّ
متهمـان معتقدنـد «روح» در آیـۀ < ي َ� ْس ئ�لو�ن ك ع ن� ّ
الر ُوح ِم نْ� � ْم ِر َر ِب�ّ ي� 2>...آفریـدهای
ِ
ِ

از آفریدههـای پـروردگار اسـت کـه دارای درک و نیروهـای ویـژهای اسـت و از طـرف

مومنـان خاص
خداونـد تأییـد میشـود .خداونـد ایـن روح را تنهـا در قلـوب انبیـا؟مهع؟ و
ِ
َ

َ أَ

َ َ

ً

أَ

قـرار میدهـد 3.بـا توجـه بـه آیـۀ َ
<و ك�ذ ِلك � ْو َح يْ� ن�ا ِإ�ل يْ�ك ُروحا ِم نْ� � ْم ِر�ن ا 4>...ایـن روح کـه
ً
مسـتقیما از طـرف خـدا آفریـده شـده اسـت ،در وجـود مقـدس رسـولاهلل؟لص؟ قـرار

گرفتـه و بزرگتـر از حضـرت جبرئیـل و میکائیـل اسـت .تـا ایـن روح در وجـود ایشـان
نباشـد ،ایشـان از علـوم الزم برخـوردار نخواهنـد بـود .پس از رسـولاهلل؟لص؟ این روح در
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ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ نهـاده شـده اسـت 5.بـر اسـاس آیـۀ
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7

این روح ،روح القدس است.

 .1صفــار ،محمــد بــن حســن ،بصائــر الدرجــات ،ص 454 ،450-446؛ كوفــى ،فــرات بــن ابراهيــم،
تفســير ،ص 465؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقوب ،کافــی.272-271/1 ،
 .2اسرا.85 :
 .3صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص 463 ،461 ،459 ،455؛ قمــى ،علــى بــن ابراهيــم،
تفســير.279/2 ،
 .4شورا.52 :
 .5صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص 459 ،456-454؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب،
همــان.274 ،272/1 ،
 .6بقره.253 :
 .7صفار ،محمد بن حسن ،همان ،ص .449-448

چهـار روح نخسـت دچـار آسـیبهایی ماننـد خوابیـدن ،غفلـت ،اشـتباه ،امیدهـای
واهـی و نادرسـت ،دگرگونـی ،بیهودگـی و لهـو ،بـازی و سـرگرمی میشـوند ،امـا هیچیک
از ایـن آسـیبها در روح القـدس راه پیـدا نمیکنـد 1.ایـن روح بـا امـام گفتگـو میکنـد
ولـی امـام او را نمیبینـد 2.البتـه بایـد توجـه داشـت کـه فرشـتهانگاری روح القـدس بـا
ظواهـر بسـیاری از احادیـث ناسـازگار اسـت 3.بـا روح القـدس پیامبـر نبـوت را و امـام،
امامـت را بـر دوش میگیرنـد .مهمتریـن کارایـی روح القدس که در گزارشـات اصحاب
خـاص بـدان تصریـح شـده ،تسـدید امـام و ِاخبـار او اسـت .امـام بـه واسـطۀ آن بـر همـۀ
کائنـات زیـر عـرش علـم و اطلاع مییابـد و شـرق و غرب جهـان و جایجای آن
اشـیا و
ِ
را میبینـد .امـام در حالـی کـه در خانـۀ خود در پس پرده نشسـته اسـت ،به واسـطۀ این
روح بر سراسـر حوزۀ اسـتحفاظی خود سـیطره و اشـراف دارد و علم الزم ،لحظهبهلحظه
4

بـه او میرسـد .پـس بایـد بـه ارتبـاط میـان روح القـدس و علـم امـام توجـه داشـت.

توجه به این نکته ضروری اسـت که از جملۀ باورمندیهای غالیان ،تناسـخ و انتقال
روح از بـدن انسـانی بـه بـدن انسـان دیگـر اسـت .قائلیـن بـه تناسـخ معتقدنـد ،ارواح
پیوسـته در صورتهـا و هیـاکل تجدیـد میشـوند و از بیـن نمیرونـد .آنـان قائلانـد،
هرکـس از محسـنان و نیکـوکاران باشـد ،روحـش داخـل بدنـی میشـود کـه بـه لـذت و
امـام ،تناسـخ و بـه گونـهای سـبب نامیرایـی پیامبـر؟لص؟ اسـت.
برخـی غالیـان معتقدنـد روح شـخصی رسـولاهلل؟لص؟ بـه امـام منتقـل شـده کـه البتـه
 .1همان ،ص 454 ،447؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.272/1 ،
 .2صفار ،محمد بن حسن ،همان ،ص .453
 .3ر.ک :شاکر اشتیجه ،محمدتقی و قیومزاده ،محمود« ،چیستی روحالقدس و آثار آن» ،اندیشۀ
نوین دینی.91/30 ،
 .4صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص 459-454؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان،
.272/1
 .5حاجیزاده ،یداهلل ،غالیان و شیوههای برخورد امامان معصوم؟مهع؟ با ایشان ،ص .69-68
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سـعادت میرسـد 5.بـر ایـن اسـاس ،شـاید گمـان شـود انتقـال روح رسـولاهلل؟لص؟به
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ایـن بـاور همـان تناسـخ اسـت؛ امـا در مسـئلۀ اوراح پنجگانـۀ امـام ،هرگـز چنیـن بـاوری
مطـرح نیسـت .بـا وفـات پیامبـر؟لص؟ روح شـخصی ایشـان بـه جایـگاه ابـدی خـود
انتقـال یافتـه اسـت و ایشـان مـرده و دفـن شـدهاند 1.روح القـدس یـک روح شـخصی
نیسـت؛ بلکـه از ابتـدای شـکلگیری نظـام حجتهـای خداونـد در زمیـن ،ایـن روح در
وجـود سلسـلۀ انبیـا و حجـج الهـی نهـاده شـده و پـس از پیامبـر؟لص؟ هـم در امـام قـرار
داده شـده اسـت تـا وظایـف حجیـت بهدرسـتی انجـام گیـرد .ایـن ،وجـه تمایـز میـان
تناسـخ غالیانـه و باورمنـدی بـه وجـود روحالقـدس در تمامـی حجـج خداونـد اسـت.
َ ّ
ّ
[جلا ل] از جابـر بـن یزیـد جعفـی ،احادیـث نامأنوسـی شـنیده بـود
زیـاد بـن ابی َحلال
کـه سـبب اضطـراب روحـی او شـده بـود .ایـن امـر ،او را بـه مدینـه ،نـزد امـام صـادق؟ع؟
کشـاند .امـام در همـان ابتـدا بیـن خـط غالیـان حقیقـی ماننـد مغیـرة بـن سـعید و
متهمـان بـه غلـو ماننـد جابـر بـن یزیـد جدایـی افکندنـد و ایـندو را از یکدیگـر تفکیـک
کردنـد .سـپس فرمودنـد :در مـا روح رسـولاهلل؟لص؟ اسـت 2.بـا توجـه به احادیـث دیگر،
منظـور از «روح رسـولاهلل» همـان روحالقدسـی اسـت کـه در پیامبـر؟لص؟ وجـود داشـته
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اسـت .شـواهدی بـر باورمنـدی مغیـرة بـن سـعید بـه تناسـخ در دسـت اسـت 3و بـه
ّ
احتمـال ،در میـان احادیثـی کـه زیـاد بـن ابی َحلال از جابـر شـنیده بـوده ،مسـئلۀ ارواح
امـام وجـود داشـته اسـت .نیز دو مسـئلۀ تناسـخ غالیانـه و ارواح امـام در آن زمان مطرح
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بـوده اسـت .ازایـنرو گویـا امـام صادق؟ع؟ با چنین واکنشـی ،این دو فکـر را از یکدیگر
تفکیـک کـرده و اینچنیـن جابـر و مسـئلۀ ارواح امـام را تأییـد فرمـوده اسـت.

4

 .3-3خلقت مادی و زمینی امام
خلقت ویژۀ بدن امام از دیگرویژگیهایی اسـت که متهمان به غلو ،به آن باورمندند.
 .1زمر30 :؛ كشى ،محمد بن عمر ،رجال ،ص .226
 .2صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،ص .460
 .3اشــعرى ،ســعد ،المقاالت و الفرق ،ص 77؛ نوبختى ،حســن ،فرق الشــيعة ،ص 63؛ كشــى،
محمــد بــن عمر ،همــان ،ص .227
 .4صفار ،محمد بن حسن ،همان ،ص .460-459

البتـه بایـد گفـت ،اصحـاب دیگـر نیـز در نقـل روایـات ایـن بـاور بـا متهمـان همداسـتان
شـدهاند 1.آفرینـش فوقالعـادۀ بـدن امـام از آنجـا اهمیـت پیـدا میکنـد کـه نـور امـام
در عوالـم پیشـین آفریـده شـده ،بـه انـواع آداب الهـی تأدیـب گشـته ،بـه اقسـام صفـات
ضـروری یـا غیرضـروری متصـف شـده و بـه مقـام حجیـت و امامـت بـار یافتـه اسـت.
ارواح ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ گرداگـرد عـرش الهـی طـی هـزاران سـال بـه عبـادت و محبـت
خـدای سـبحان مشـغول بودنـد .آنگاه پـس از پشتسـرنهادن ایـن دوران ،خداونـد
مقـام قدسـی و نـزول بـه عالـم مـادی
ارواح ایشـان را بـرای چشمپوشـی و برکنـدن از آن ِ
آمـاده میکنـد .ارادۀ خداونـد آن اسـت کـه بـر بنـدگان منـت نهـد و آنان را فـرود آورد و در

زمیـن جـای دهـد 2.امـا بـا توجـه بـه سـنگینی مقامـات روحـی و معنـوی امـام ،هـر بدنـی
اوصـاف شـگرف و پهنـاوری را دارا نیسـت.
تـاب تحمـل چنیـن روح واالیـی بـا چنیـن
ِ
ابدان معمولی انسـانی ظرفیت گسـترۀ علمی امام یا قدرت شـگفتانگیز او را ندارند.
قرارگیـری طهـارت و عصمـت او در ظرفـی کـه اندکپلیـدیای در آن باشـد ،ناممکـن
اسـت .بنابرایـن امـام را بدنـی بایـد کـه روح عرشـی و قدسـی او را پذیـرا باشـد .در ایـن
بخـش ،بـه توصیـف بـدن مطهـر امـام از نـگاه متهمـان ،از پیـش از پاینهـادن در زمیـن
تـا مـرگ ،میپردازیـم.
امـــام پـــس از خـــود را میشناســـد 3.این
تدابیـــر خاصـــی ایجـــاد میشـــود .امـــام نطفـــۀ ِ
نطفـــه از صلـــب انبیـــا و حجـــج خداونـــد و از پا کترین رحمهـــا عبور کرد تـــا به صلب
حضـــرت عبدالمطلب؟ع؟ رســـید .در آنجا به دو نیم تقســـیم شـــد .نیمـــی در صلب
حضـــرت عبـــداهلل؟ع؟ و نیمی در صلب حضرت ابوطالب؟ع؟ قرار داده شـــد .ســـپس
از حضـــرت عبـــداهلل؟ع؟ پیامبـــر؟لص؟ و از حضرت ابوطالـــب؟ع؟ حضرت علی؟ع؟،
 .1بــرای نمونــه ر.ک :همــان ،ص 439-435؛ کلینــی ،محمد بن یعقوب ،کافی399-387/1 ،؛
طوســى ،محمــد بــن حســن ،امالی ،ص 706؛ قمى ،شــاذان بن جبرئيــل ،الفضائل ،ص .55
 .2صدوق ،محمد بن على ،من ال يحضره الفقيه.613/2 ،
 .3صفار ،محمد بن حسن ،همان ،ص .477
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 -1دوران جنینـــی :نطفـــهای کـــه امـــام از آن تولـــد مییابـــد ،بســـیار ویـــژه اســـت و تحت
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پـــدر ائمـــۀ اطهار؟مهع؟ متولـــد شـــدند 1.پیامبر اکـــرم؟لص؟ در شـــب معـــراج از میوههای
بهشـــتی تنـــاول فرمـــود و اینچنیـــن نطفۀ مـــادر ائمۀ اطهـــار؟مهع؟ ،حضرت زهـــرا؟اهع؟ در
شـــرایط ویژهای بســـته شـــد 2.یکی از تفاوتهای نطفـــۀ مؤمن و نطفۀ امام در آن اســـت
کـــه نطفـــۀ مؤمن در صلب مشـــرک قـــرار میگیـــرد 3،اما نطفۀ امـــام تنهـــا از طریق صلب
پـــدران پا کطینـــت انتقال مییابد .متهمـــان معتقدند ،این نطفـــه از علیین و باغهای
ِ
بهشـــتی در شـــرایط ویژهای تهیه میگـــردد 4و ماننـــد نطفههای دیگرانســـانها ،نجس،
پســـت و فرمایه نیســـت .خداوند خـــود آن را به صورت نوری آفریـــده و از اصالب اجداد
5

گرامـــی امام بـــه صلب پدر امـــام انتقال داده اســـت.

 -2دوران حمـل :پـس از ّ
تکـون نورانـی نطفـه ،هنگامـى كـه قـرار اسـت مـادر امـام او
را بـاردار شـود ،سسـتىای همچـون بيهوشـى وی را فـرا میگيـرد كـه اگـر در روز باشـد
يـک روز و چنانچـه در شـب باشـد يـک شـب در آن حـال بـه سـر میبـرد .سـپس در
خـواب میبينـد كـه مـردى او را بـه پسـرى دانـا و بردبـار مـژده میدهـد .وی از آن مـژده
مسـرور میگـردد و از خـواب بيـدار میشـود .از طـرف راسـتش ،از جانـب خانـه صدایى
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میشـنود كـه میگويـد :بـه خيـر آبسـتن شـدى و بـه سـوى خيـر بگرایـى و خيـر آوردى.
مـژده بـاد تـو را بـه پسـرى بردبـار و دانـا! مـادر در تـن خـود احسـاس سـبكى میكنـد و پس
6

از آن ،از پهلوهـا و شـكمش ناراحتـى نمیبینـد.
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 .1قمــى ،علــى بــن ابراهيــم ،تفســير430/2 ،؛ كوفــى ،فــرات بــن ابراهيــم ،تفســير ،ص 292؛ طوســى،
محمــد بــن حســن ،همــان ،ص 500؛ اســترآبادى ،علــى ،تأو يــل اآليــات الظاهــرة ،ص .394
 .2قمــى ،علــى بــن ابراهيــم ،همــان365/1 ،؛ كوفــى ،فــرات بــن ابراهيــم ،همــان ،ص ،76-75
216؛ عياشــى ،محمــد بــن مســعود ،تفســير212/2 ،؛ صــدوق ،محمــد بــن علــى ،علــل الشــرایع،
184-183/1؛ همــو ،توحيــد ،ص .118
 .3برقى ،احمد بن محمد ،محاسن.138/1 ،
 .4صفــار ،محمــد بــن حســن ،بصائــر الدرجــات ،ص 431-439 ،434-431؛ کلینــی ،محمــد
بــن یعقــوب ،همــان.390-389 ،387-385/1 ،
 .5صفار ،محمد بن حسن ،همان ،ص 223؛ استرآبادى ،على ،همان ،ص 394-393؛ صدوق،
محمــد بــن علــى ،عيــون أخبــار الرضــا؟ع؟ ،ص 62-59؛ طوســى ،محمــد بــن حســن ،همــان،
ص .656 ،500
 .6کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.388/1 ،

پــس از گذشــت چهــل شــب از بــارداری ،امــام در حالــی کــه در رحــم اســت ،صــدا را
میشــنود .امــام کــه کلمــة اهلل اســت پــس از اینکــه مراحــل گذشــته را طــی کــرد و روح

َ ََ ْ
<و �ت ّم ت�
در وجــودش قــرار گرفــت ،در چهــار ماهگــی فرشــتهای روی بازوی راســت او آیــۀ
ْ
َ َ �ةُ َ ّ َ ْ ق ً َ َ ْ ً ُ َ ّ َ َ �ت َ ُ َ َّ
الس ِم ي� ُع ال َع ِل ي�م> 1را مینویســد و عمود نوری
ك ِلم ر ِ�ب ك ِصد�ا و عدلا لا م ب� ِدل ِلك ِلما ِ ِه و هو

بــرای او برافراشــته میشــود کــه بــه واســطۀ آن ،اطــراف عالــم را میبینــد 2.امــام در دوران

جنینــی ســخن فرشــتگان و انســانها را میشــنود؛ ســخن میگویــد؛ قــرآن میخوانــد و
عبــادت خــدا میکنــد 3.هنگامــی کــه مــاه نهــم میشــود ،در خانــه صــدای بلنــدى بــه
ـب زایمان فرا میرســد ،در خانه نورى ظاهر میشــود
گوش مادر امام میرســد و چون شـ ِ

كــه جــز او و پــدرش آن را نمیبیننــد 4.جنیــن انســانها امــکان زندهمانــدن در صــورت
تولــد پیــش از هفتماهگــی را نــدارد ،امــا بنــا بــر مصالــح موجــود ،ایــن امکان وجــود دارد
کــه در یــک شــب ،تمــام مراحــل نهماهــۀ بــارداری بــرای جنیــن امــام طــی شــود یــا پــس از
5

طی ششماهگی به دنیا بیاید و زنده و سالم بماند.

حمـل امـام ،فرشـتگان فراوانـی
 -3والدت :پـس از طـی دوران بـارداری ،هنـگام وضـع
ِ
حضـور مییابنـد .زنـان بهشـتی و حوریـان بـرای قابلگـی و کمـک بـه مـادر امـام حاضـر

میشـوند و وی بـرای وضـع حمـل ،از پارچههـای بهشـتی و پـس از آن ،از خوراکیهـای
بهشـتی اسـتفاده میکند 6.برخی بر این باورند که امام از ران مادر خود متولد میشـود
یـا ایـن رخـداد ،تنهـا راجعبـه فرزنـدان گرامـی حضـرت زهـرا؟اهع؟ صـدق میکنـد 7.مـا به

 .2صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص 442-439 ،434-432؛ کلینــی ،محمــد بن یعقوب،
کافی.388-386/1 ،
 .3صدوق ،محمد بن على ،كمال الدين429/2 ،؛ ابنشهرآشوب ،محمد بن على ،مناقب.172/2 ،

 .4کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.388/1 ،
 .5صدوق ،محمد بن على ،همان؛ همو ،علل الشرایع.206/1 ،
 .6صدوق ،محمد بن على ،كمال الدين429/2 ،؛ طوســى ،محمد بن حســن ،امالی ،ص 706؛
فتــال نيشــابورى ،محمــد بــن حســن ،روضــة الواعظيــن81-79/1 ،؛ ابنشهرآشــوب ،محمــد
بن على ،مناقب173-172/2 ،؛ قمى ،شاذان بن جبرئيل ،الفضائل ،ص .56

 .7خصيبــى ،حســين بــن حمــدان ،الهدايــة الكبــرى ،ص 180؛ ابنعبدالوهــاب ،حســين ،عيــون
المعجــزات ،ص .59
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 .1انعام.115 :
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سـند متقنـی در ایـن بـاره دسـت نیافتیـم .هنـگام زایمـان ،محـل خـروج امـام از رحـم،
چـه ران باشـد چـه دهانـۀ رحـم ،بهقـدری بـاز میشـود تـا امام نشسـته و چهارزانـو به دنیا
بیاید.

1

نـوزاد تازهبهدنیاآمـده ،آلوده اسـت و نیاز به تنظیـف دارد .نوزاد
بنـا بـر روال عـادی ،بـدن ِ
ً
بـه گاه تولـد ،غالبـا دنـدان نـدارد .هیـچ نـوزادی فهـم و درک نـدارد و بـر سـخنگفتن یـا
ازجایبرخاسـتن قـادر نیسـت .نـوزادان بـه بریـدن نـاف و ترمیـم آن نیـاز دارنـد و پسـرها
ً
غالبـا در بـدو تولـد ،نیازمنـد ختنـه هسـتند .از نشـانههای امامـت آن اسـت کـه امـام در
نخسـت والدت ،قبلـه را مییابـد و پـس از سـه بار عطسـه ،حمد میكند.
همـان لحظـۀ
ِ
بـا صـدای بلنـد شـهادتین و تسـبیح و تهلیـل میگویـد و سـجده میکنـد .امـام پـاک و
پاکیـزه ،نافبريـده و ختنهشـده بـه دنیـا میآیـد و در آن هنـگام ،برخـی از دندانهایـش
درآمـده اسـت .در مقابلـش نـورى ماننـد طلا میدرخشـد و تـا يـک شـبانهروز از دو
2

دسـتش نـورى طالیى سـاطع اسـت.

امام در همان آغاز تولد با خداوند ارتباط میگیرد .مینشیند و سر به آسمان برمیدارد.
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دستها را روی زمین قرار میدهد و با این کار ،هر علم الهیای که تا آن زمان خداوند
بـر زمیـن فـرو فرسـتاده اسـت را قبـض میکنـد و در دسـت میگیـرد .باالبـردن سـر از ایـن
رو اسـت که منادی از عمق عرش ،از طرف خداوند به او سـخنانی میگوید و امام که
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دستهایش بر زمین و سر به آسمان دارد ،با قرائت آیۀ

ً ْ
َ ُ أُ ُ ْ ْ
َ َّ ُ ْ
َ َّ ُ
شَ َ َّ أَ َّ ُ
م ق�ا ِ�ئ ما �بِ ال ِق� ْس ِط لا ِإ�له ِإ�لا ه َو
<� ِهد الل ُه ��ن ه لا ِإ�له ِإ�لا ه َو َو ال َملا ِ�ئ ك�ة َو �ولوا ال ِعل ِ 
ْ
ْ
3
ال َع�ز ِ ي��زُ ال َح ِك ي�م>

پاســـخ او را میدهـــد .پـــس از پاســـخ امـــام ،خداونـــد علـــم نخســـتین و پایانـــی را بـــه
امـــام ارزانـــی مـــیدارد و او به حکمت آراســـته میشـــود و اســـتحقاق روح ،کـــه بزرگتر
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،388/1 ،ح  5و .8
 .2همـــان ،388/1 ،ح  5و 8؛ ص ــدوق ،محم ــد بن على ،امال ــی ،ص 136؛ همو ،كمال الدين،
428 ،425/2؛ ابنعبدالوهـــاب ،حس ــين ،هم ــان ،ص 60؛ فت ــال نيش ــابورى ،محم ــد بـــن
حســـن ،همـــان؛ ابنشهرآشـــوب ،محمد ب ــن على ،هم ــان.173/2 ،
 .3آلعمران.18 :

از جبرئیـــل و میکائـــل اســـت را پیـــدا میکنـــد .پـــس از آن ،بـــرای دیگربـــار ،عمـــود نور
بـــرای امـــام برافراشـــته میشـــود .تعـــداد فراوانـــی از فرشـــتگان و مـــردان آ گاه بهعنـــوان
کارگزارانـــی در سراســـر آبادیهـــا به خدمـــت امام درمیآینـــد و امام ،اعمـــال بندگان را
در همهجـــای زمیـــن میبیند 1.خـــدای متعال خود انتخـــاب نام امـــام را در نوزادی بر
2

عهده دارد.

 -4شـیرخوارگی و کودکـی :از شـگفتانگیزترین مراحـل رشـد امـام ،دوران شـیرخوارگی
او اسـت .در دوران شـیرخوارگی ،ایـن امـکان بـرای امـام وجـود دارد کـه بـه جـای شـیر
ن روی
مـادر ،از انگشـت یـا زبـان پیامبـر؟لص؟ یـا امـام پیشـین تغذیـه و رشـد کنـد .از ایـ 
اسـت کـه میگوییـم گوشـت امـام از گوشـت پیامبـر؟لص؟ روییـده اسـت 3.در دوران
شـیرخوارگی ،فرشـتگان صبحگاهـان و شـبانگاهان بـر امـام نـازل میشـوند و مطیـع
فرمـان اوینـد .بـدن مقـدس امـام بیشـتر از کـودکان دیگـر رشـد میکنـد و رشـد هـر مـاه او
4

بـه انـدازۀ رشـد یـک سـال کـودکان دیگـر اسـت.

امام در خردسالی مانند کودکان به بازی مشغول نمیشود .فرشتگان همواره در خانۀ
امـام نـازل میشـوند و نسـبت بـه فرزنـدان امـام مهربانـی میکننـد .بـا بالهـای خـود سـر
فرزنـدان امـام را نـوازش میکننـد و کـودکان را بـه اینطـرف و آنطـرف تـکان میدهنـد.
ائمـه؟مهع؟ از باقیمانـدۀ بالهـای آنـان ،بـرای فرزندانشـان گردنبند تهیـه میکنند 5.امام

 .1صفــار ،محمــد بــن حســن ،بصائــر الدرجــات ،ص 442 ،434؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب،
کافــی388-386/1 ،؛ صــدوق ،محمــد بــن علــى ،همــان.429-428/2 ،

 .2كوفـــى ،فـــرات بـــن ابراهيـــم ،تفس ــير74-73 ،؛ ص ــدوق ،محم ــد ب ــن عل ــى ،عي ــون أخب ــار
الرض ــا؟ع؟26-25/2 ،؛ طوســـى ،محمـــد بن حس ــن ،امال ــی ،ص 707؛ ص ــدوق ،محمد بن
علـــى ،معان ــي األخب ــار ،ص .55
 .3همــو ،علــل الشــرایع206/1 ،؛ همــو ،كمــال الديــن425/2 ،؛ طوســى ،محمــد بــن حســن،
همــان ،ص .708
 .4صدوق ،محمد بن على ،كمال الدين.429/2 ،
 .5صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص 95-90؛ کلینــی ،محمد بن یعقــوب ،همان-393/1 ،
394؛ ابنقولويــه ،جعفــر بــن محمــد ،كامل الز يــارات ،ص .328
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فرزنـدان خـود را تحـت تربیـت ویـژه قـرار میدهـد؛ دسـتور بـه نمـاز در سـن پنجسـالگی
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و روزه در هفتسـالگی ،ذکـر تسـبیحات حضـرت زهـرا؟اهع؟ ،نوشـاندن تربـت مقـدس
1

حضـرت سیدالشـهدا؟ع؟ و کنیهگـذاری بـرای آنـان در کودکـی ،از ایندسـت اسـت.

امـام خردسـال در میـان
اختصـاص دو رویـداد
ِ
مهربانـی فرشـتگان و تربیـت ویـژه بـه ِ
فرزنـدان امـام یـا عمومیـت آندو بـرای همـۀ فرزنـدان امـام ،قابـل درنـگ اسـت.

 -5بزرگسـالی :بـه هنـگام خـواب ،تنهـا چشـم امـام بـه خـواب مـیرود و قلـب ایشـان
نمیخوابـد .امـام محتلـم نمیشـود .خمیـازه و کشـیدن دسـتها در امـام نیسـت.
چنـان كـه از پيـش رو میبينـد ،از پشـت سـر هـم میبينـد .مدفوعـش بـوى مشـک دهـد
و زميـن وظيفـه دارد آن را بپوشـاند و فـرو بـرد .وقتـی زره رسـول خـدا؟لص؟ را بپوشـد،
بـه قامتـش رسـا باشـد؛ درحالیکـه اگـر مـردی ديگـر آن را بپوشـد ،كوتاهقـد باشـد يـا
َ
درازقامـت ،یـک وجـب بلندتـر از او اسـت 2.امـام بـه بالیایـی ماننـد بیمـاری و تـرس
ّ
دچـار میگـردد 3.گوشـت غیـر مذکـی و خـوراک نجـس نمیخـورد 4.از اختصاصـات
امـام آن اسـت کـه بـرای وی جایـز اسـت در مسـجد رسـولاهلل؟لص؟ ُجنب شـود و فرزند
5
شـب تاریک ،مانند ماه میدرخشـد 6.امام گاهی از خوراکیهای
آورد .صورت او در ِ
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بهشـتی تنـاول میکنـد.

ْ
ُ
<ك ُّل �نَ فْ� ٍس ذ�ا ِ�ئ قَ��ةُ ال َم ْو ت� 7>...و آیـۀ إ<��نَّ َك َم يّ� تٌ� َو إ��ّنَ ُه ْم َم يّ� تُ� ن
و�>
 -6مـرگ :بـر اسـاس آیـۀ
ِ
ِ
ِ
ِ

8

همـۀ انسـانها ،حتـی پیامبـر اکـرم؟لص؟ میمیرنـد .بـر همیـن اسـاس ،متهمان بـه غلو،

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

برخلاف گروههایـی از غالیـان ،معتقدنـد امـام نیـز ماننـد سـایر انسـانها میمیـرد و در
 .1کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان20/6 ،124/4 ،409 ،343 ،226/3 ،؛ ابنقولو يــه ،جعفــر
بــن محمــد ،همــان ،ص .276
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.388/1 ،

 .3صــدوق ،محمــد بــن علــى ،خصــال88/1 ،؛ ابنابســطام ،عبـداهلل و حســين ،طـ ّ
ـب األئمــة؟مهع؟،
ص .50
 .4طبرى آملى صغير ،محمد بن جرير بن رستم ،دالئل اإلمامة ،ص .277
 .5طوسى ،محمد بن حسن ،همان ،ص .561
 .6کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.446/1 ،
 .7آلعمران.185 :
 .8زمر.30 :

قبـر مدفـون میشـود 1.آنـان بـر اسـاس دو آیـۀ

َ
َ
َ
و�> 2و َ
َ
<و لا تَ� ْح َس ب َ� نَّ� ّال ذ ي�� نَ� قُ� ِت� ُلوا �ف � َس ب� ي�ل ا َّلل ِه أ� ْموا�ت ًا �بَ ْل أ� ْح ي� ٌاء ِع نْ� َد َر ب�ّه ْم يُ� ْر�زَ قُ� ن
<و
ِِ
ي
ِ
َ
َ
أ
َُ ُ
َّ أ ْ تٌ
َْ
تَ ش ْ ُ ُ ن 3
وا� �بَ ْل � ْح ي� ٌاء َو ِلك ْن� لا ��عرو�>
لا �ت ق�ولوا ِل َم ْن� يُ� ق� ت� ُل �ف ي � َس ب� ي� ِل الل ِه �م

بـــر این باورنـــد که انســـانهای معمولیای که در راه خدا کشـــته میشـــوند ،مردههای
بـــدون درک نیســـتند .آنـــان بـــه حیـــات خـــود ادامـــه میدهنـــد و نـــزد خداونـــد روزی
میخورنـــد 4.حـــال امـــام کـــه از همـــۀ انســـانها شـــرافت بیشـــتری دارد و به فرمـــان او
ُ
کشـــتگان در راه خداونـــد ،بـــه مقـــام شـــهادت نائل میشـــوند ،به حیات پـــس از مرگ
ســـزاواتر اســـت .ازاینرو نوع مرگ امام شـــهادت اســـت و به گونهای نیســـت که پس از
مرگ ،درکی نداشـــته باشـــد.
امام پس از مرگ ،مانند وقتی که زنده اسـت ،بر جهان اشـراف دارد ،نزد خداوند روزی
میخـورد و بـه حیـات خـود و دریافـت کمـاالت از خداوند متعال ادامـه میدهد 5.تنها
امـام میتوانـد بـدن امـام را پـس از مـرگ غسـل دهد 6.پـس از دفن ،خوردن گوشـت بدن
امـام بـر زمیـن حـرام اسـت 7.ازایـنرو بدن او در قبر سـالم میماند و پس از گذشـت سـه
روز ،بـه آسـمان مـیرود و در جایـگاه ویـژهای قـرار میگیـرد .درحقیقـت زائـران قبـر امـام،
بـه زیـارت محـل آثـار امـام در کنـار قبـورَّ ،
مشـرف میشـوند .امـام پـس از مـرگ ،سـخن

 .2آلعمران.169 :
 .3بقره.154 :
 .4عياشى ،محمد بن مسعود ،تفسير.206/1 ،
 .5حلـــى ،حســـن بـــن ســـليمان ،مختص ــر البصائ ــر ،ص 261-259؛ صف ــار ،محمد بن حس ــن،
بصائ ــر الدرج ــات ،ص  ،130ح  ،2ص  ،503ح  5و  ،6ص 280؛ کلین ــی ،محمد بن یعقوب،
همـــان ،533/1 ،ح  .13نیز ر.ک :صـــدوق ،محمد بن على ،من ال يحض ــره الفقيه585/2 ،؛

خـــزاز ،علـــى بـــن محمد ،كفاي ــة األ ث ــر ،ص 227 ،162؛ ابنمش ــهدى ،محمد بن جعف ــر ،المزار
الكبي ــر ،ص 555؛ ابنشهرآشـــوب ،محمـــد بن على ،مناق ــب.386/2 ،
 .6کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.385-384/1 ،
 .7صفار ،محمد بن حسن ،همان ،ص .444 ،433 ،405
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 .1کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،کافــی256/3 ،381-380/1 ،؛ كشــى ،محمــد بــن عمــر ،رجــال،
ص  .476 ،226نیــز ر.ک :صــدوق ،محمــد بــن علــى ،همــان.528/2 ،
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1

کسـی کـه از نزدیـک بـه زیارتـش رفتـه را میشـنود و از احـوال او آ گاهـی کامل دارد.
 .4-3والیت تکوینی

از جمل ــۀ باورمندیه ــای متهم ــان ب ــه غل ــو را میت ــوان اعتق ــاد ب ــه «والی ــت تکوین ــی»،
«تص ــرف در تکوی ــن» ی ــا هم ــان «ق ــدرت تکوین ــی» ب ــرای ام ــام برش ــمرد .آن ــان تصری ــح
2

ب ــه ای ــن واژگان ندارن ــد ،ام ــا از مجم ــوع گزارش ــات آن ــان ای ــن مفه ــوم انت ــزاع میش ــود.

والی ــت تکوین ــی بدی ــن معن ــا اس ــت ک ــه خداون ــد ای ــن توانای ــی و اختی ــار را ب ــه ام ــام
ـان تکوی ــن تص ــرف کن ــد؛ حت ــی اگ ــر
عط ــا ک ــرده اس ــت ک ــه هرط ــور بخواه ــد ،در جه ـ ِ
ً
ایــن تصــرف ،کامــا بــر خــاف جریــان عــادی نظــام طبیعــت باشــد 3.بــر ایــن اســاس،
هـــای خار قالعـــادهای را کـــه بـــه انبیـــا و اوصیـــای آنـــان داده
خداونـــد همـــۀ توانایی ِ
اس ــت _ مانن ــد زندهک ــردن م ــردگان ی ــا ش ــفای ک ــوران _ را بهمرات ــب بیش ــتر از آنه ــا ،ب ــه
ام ــام عط ــا فرم ــوده اس ــت.

4

شـــکی نیســـت کـــه انبیا و صالحـــان ،تصرفاتـــی در کائنـــات داشـــتهاند .حتی ممکن
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اســـت مرتاضان و شیطانیان ،تصرفات محدودی در امور تکوینی از خود نشان دهند.
تفاوتـــی کـــه امـــام بـــا انبیـــا و دیگـــران دارد _ َصرفنظر از اینکـــه تصرف امام بـــه قدرتی
اســـت کـــه خداوند بـــه او عطا فرموده و برخالف شـــیطانصفتان ،اعمـــال قدرت او به
ّ
مرضی او اســـت _ در این است که گسترۀ والیت تکوینی امام
اذن خداوند و در راه او و
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از ســـه جهت بســـیار وســـیعتر اســـت :جهت نخســـت دایرۀ شمول آن اســـت .تصرف
امام در همۀ اشـــیایی اســـت کـــه خداوند آفریده اســـت یا میآفریند؛ جهـــت دوم زمان
آن و جهت ســـوم چگونگی آن اســـت .بر این اســـاس ،خداوند این توانایی و اختیار را
بـــه امام داده اســـت کـــه هر گونه که اراده کنـــد ،در هر زمانی و در هـــر آفریدهای ،تصرف
کند .از مجموع گزارشـــات متهمان ،چنین گســـترۀ وســـیعی برای قدرت تکوینی امام
 .1همان ،ص .445
 .2مجلسى ،محمدباقر ،بحار األنوار.339/25 ،
 .3برای اطالع بیشتر ر.ک :نمازی ،علی ،اثبات والیت ،ص .83-82
 .4صفار ،محمد بن حسن ،همان ،ص .270

1

اســـتفاده میشـــود و در مواردی به آن تصریح شـــده است.
ً
اعط ــای چنی ــن قدرت ــی ب ــه ام ــام از آن رو اس ــت ک ــه اوال اراده و مش ــیت ام ــام ،هم ــان
ً
مشـــیت و ارادۀ خداونـــد اســـت؛ 2ثانیـــا خداونـــد همـــۀ اشـــیا را در اختیـــار امـــام و
ً
فرمانب ــردار او ق ــرار داده اس ــت؛ 3ثالث ــا از پی ــش ،زیرس ــاختهای الزم ب ــرای اعم ــال
ق ــدرت نامح ــدود را در وج ــود ام ــام ق ــرار داده اس ــت .عل ــم وی ــژه و عصم ــت 4،ه ــم راه
آمیز عمـــدی و ســـهوی را میبنـــدد و هـــم علـــم الزم
انگیزههـــا و پیامدهـــای مفســـده ِ
ب ــرای اعم ــال ای ــن ق ــدرت را ایج ــاد میکن ــد .پ ــس هی ــچ ناتوان ــی ی ــا پیام ــد منف ـیای در
آن وج ــود ن ــدارد.
نکتـۀ دیگـر در ایـن مسـئله آن اسـت کـه ِاعمـال والیـت تکوینـی ،بـا واسـطه و بـدون
واسـطه امکانپذیـر اسـت .در جایـی کـه واسـطه وجـود دارد ،اعمـال والیـت تکوینـی به
دو صـورت اسـت:
اول :امام به نحو دسـتوری و با فرمانروایی ،واسـطه را وادار بر آن میکند؛ مانند آنکه به
فرمـان فعلـی را صـادر کنـد 5که در ایـن صورت
انسـان یـا فرشـتهای بـه صـورت تکوینـی
ِ
از آن شـخص ،سـلب اختیار میشـود.

 .2قمــى ،علــى بــن ابراهيــم ،تفســير409/2 ،؛ صفــار ،محمــد بــن حســن ،بصائــر الدرجــات ،ص
 ،517ح 47؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،کافــی ،441/1 ،ح 5؛ طوســى ،محمــد بــن حســن،
الغيبــة ،ص .247
 .3صــدوق ،محمــد بــن علــى ،مــن ال يحضــره الفقيــه616-615/2 ،؛ صفــار ،محمــد بــن حســن،
همــان ،ص  ،510 ،35ح  ،15ص 384؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان ،268/1 ،ح 10؛
صــدوق ،محمــد بــن علــى ،معانــي األخبــار ،ص  .353نیــز ر.ک :حــر عاملــى ،محمــد بن حســن،
إثبــات الهــداة 430/3 ،تــا 342/5؛ نمــازی ،علــی ،همــان ،ص  77تــا پایــان.
 .4در مبحــث ویژگیهــای امــام ،دربــارۀ علــم و عصمــت امــام از دیــدگاه متهمــان بــه غلــو،
مســتنداتی ارائــه شــد.
 .5برای نمونه ر.ک :ابنشهرآشوب ،محمد بن على ،مناقب.305/2 ،

339
روضح رصع ناياپ ات نآ دادتما و هفوک ولغ هب نامهتم هاگديد زا تماما

 .1همــان ،ص 399 ،208 ،270 ،409-408 ،376؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،کافــی،441/1 ،
230؛ مجلســى ،محمدباقــر ،همان.
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دوم :از خداونـد تقاضـا و خواهـش میکنـد .در ایـن مـورد ،قـدرت امـام تحـت عنـوان
«اسـتجابت دعـا» و بـا فعـل خداونـد تحقـق مییابـد.
هرچنــد بــر اســاس دیــدگاه متهمــان بــه غلــو ،یکــی از ویژگیهــای امــام اســتجابت مطلــق
دعــای او اســت 1،امــا وقتــی امــام بــا دعــا مــراد خــود را تحقــق بخشــد ،از دایــرۀ اصطالحــی
والیــت تکوینــی بیــرون مـیرود و ایــن ،فعــل خداونــد قلمــداد میشــود نــه امــام.
مســئلۀ دیگــر آنکــهِ ،اعمــال والیــت تکوینــی توســط امــام ،گاه بــا ابــزار ویــژهای کــه تنهــا در
اختیــار او اســت _ ماننــد لبــاس ،نــخ ،خاتــم و حتــی اســم اعظــم _  2و گاه بــا ِصــرف ارادۀ
3

وی تحقــق مییابــد.

ســخن پایانــی آنکــه ،حجــم بســیاری از گزارشــات متهمــان بــه غلــو در حــوزۀ والیــت
تکوینــی ،بــه بیــان مصادیقــی از آن اختصــاص یافتــه اســت 4.نکتــۀ حائــز اهمیــت
تکوینــی امــام و
در گزارشــات آنــان ،تأ کیــد بــر غلوزدایــی 5از باورمنــدی بــه والیــت
ِ
6

تقصیرانگاری ناباوری آن است.

 .1صفار ،محمد بن حسن ،همان ،ص  ،466ح .8
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 .2همــان ،ص 405 ،208 ،187؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان230/1 ،؛ علــوى ،محمــد،
المناقــب ،ص 119؛ ابنعبدالوهــاب ،حســين ،عيــون المعجــزات ،ص 78؛ طبــرى آملــى
صغيــر ،محمــد بــن جريــر بــن رســتم ،نــوادر المعجــزات ،ص 263؛ حلــى ،حســن بــن ســليمان،
مختصــر البصائــر ،ص .486
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 .3صفار ،محمد بن حسن ،همان ،ص .376
 .4همــان ،ص 275؛ صــدوق ،محمــد بــن علــى ،امالــی ،ص 122؛ همــو ،خصــال217/2 ،؛
همــو ،كمــال الديــن673/2 ،؛ همــو ،علــل الشــرایع123/1 ،؛ [مفيــد ،محمــد بــن محمــد؟]،
اختصــاص ،ص 322 ،317 ،272؛ علــوى ،محمــد ،همــان ،ص 140 ،117 ،61 ،84؛ طبــرى
آملــى صغيــر ،محمــد بــن جر يــر بــن رســتم ،دال ئــل اإلمامــة ،ص ،269 ،242 ،221-220 ،212
372 ،301-297 ،294؛ همــو ،نــوادر المعجــزات ،ص  .284-283بــرای اطــاع بیشــتر ر.ک:
حــر عاملــى ،محمــد بــن حســن ،همــان؛ نمــازی ،علــی ،اثبــات والیــت ،ص  77تــا پایــان.
 .5ب ــرای مش ــاهدۀ ّرد غلوان ــگاری از باورمن ــدی ب ــه والی ــت تکوین ــی ام ــام ر.ک :به ــارزاده ،پرو ی ــن
و فتاحــیزاده ،فتحی ــه و احدی ــان ،مر ی ــم« ،بررس ــی می ــزان صح ــت انتس ــاب غل ـ ّـو در احادی ــث
کت ــاب بصائ ــر الدرج ــات (مطالع ــۀ م ــوردی روای ــات ق ــدرة األئم ــة؟مهع؟)» ،پژوهشـ ــنامۀ کالم،
ش ــمارۀ .10

 .6کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان441/1 ،؛ مجلسى ،محمدباقر ،بحار األنوار.339/25 ،

 .5-3تشریع احکام
ً
روشـن اسـت کـه تنهـا خداونـد متعـال ذاتـا اختیـار تشـریع احـکام را دارا اسـت و او
احـکام را تشـریع فرمـوده اسـت .سـخن بـر سـر آن اسـت کـه آیـا خداونـد ایـن حـق را
مناصـب دیگـر عطـا
بـه پیامبـر؟لص؟ و ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ ماننـد بسـیاری از مقامـات و
ِ
فرمـوده اسـت یـا خیـر؟
روایـی متهمـان بـه غلـو ،آنـان معتقدنـد مقـام و منصـب تشـریع
بنـا بـر گزارشهـای
ِ

احـکام ،بـه پیامبـر؟لص؟ تفویـض شـده و در مـواردی ،پیامبـر؟لص؟ ایـن مقـام را ِاعمـال
اصلـی
زیرسـاخت
فرمـوده اسـت 1.ایـن مقـام نیـز ماننـد والیـت تکوینـی نیازمنـد دو
ِ
ِ
علـم و عصمـت اسـت .در گزارشهـای پیشگفتـه ،بـر ایجـاد ایـن دو ویژگـی ،پیـش
از اعطـای ایـن مقـام بـه پیامبـر؟لص؟ تأ کیـد شـده اسـت .خداونـد ایشـان را همـراه بـا
طهـارت آفریـد .سـپس بـا محبـت خویـش و آداب ویـژهای مـؤدب سـاخت تـا بـه مقـام
ُ
رفیـع «خلـق عظیـم» نائـل گشـت و بـر آنچـه خداونـد راجعبـه ایشـان اراده کـرده بـود،
َ َّ َ َ
<و ِإ��ن ك ل َعلى
اسـتوار شـد .در ایـن مرتبـه ،خداونـد بـر اخالق ایشـان مهر تأیید زد و فرمـود:
ُُ َ
خ�ل ق ٍ� ع ظ ِ� ي�م> 2.در همیـن مرتبـه بـود کـه امـر دیـن ،ازجملـه تشـریع احـکام را بـه ایشـان

تفویـض کـرد و در شـأنش فرمـود:

ناگفتـه پیـدا اسـت کـه تفویـض به معنای کناررفتن خداوند از تشـریع نیسـت و دسـت
یشـود .خداونـد ّ
«فعـال مـا یشـاء» اسـت و
خداونـد در ایـن عرصـه بسـته محسـوب نم 
 .1جمعــی از اصحــاب ائمــه ،األصــول الســتة عشــر ،ص 172؛ برقــى ،احمــد بــن محمــد ،محاســن،
162/1؛ صفــار ،محمــد بــن حســن ،بصائــر الدرجــات ،ص 383-382 ،379؛ عياشــى،
محمــد بــن مســعود ،تفســير259/1 ،؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،کافــی ،267/1 ،ح  ،8ص
 ،441ح 5؛ مجلســى ،محمدباقــر ،همــان.
 .2قلم.4 :
 .3به ترتیب ،حشر7 :؛ نساء80 :؛ ص39 :؛ نساء.105 :
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َ ُ َ ُ أَ أَ
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فَ قَ ْ أَ َ َّ
َ
ْ
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�ن ف ْ ن ْ ْ ْ
�غ ْ
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أَ َ َّ
َ ْ َ ْ ت َ ْ َ قّ تَ ْ ُ َ َ ْ نَ نَّ
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هیـچگاه از او سـلب اختیـار نشـده اسـت و نخواهـد شـد .درنتیجـه ،خداونـد همـواره
ایـن قـدرت را دارد کـه هرچـه بخواهـد را تشـریع کنـد یـا نسـخ ،توسـعه یـا تضییـق در
احـکام پیشـین کنـد .از نـگاه متهمـان ،چـون پیامبـر؟لص؟ ابتـدا بـه آداب الهـی مؤدب
شـده اسـت ،مشـیت ایشـان مشـیت خداوند اسـت و هیچگاه از دایرۀ مشیت خداوند
بیـرون نمـیرود .ازایـنرو همـان چیـزی را تشـریع میکنـد کـه خـدا میخواهـد 1.در
َ

َ َ

ْ أَ

َ

گزارشهای متهمان ،این گمانه که آیۀ <ل يْ� َس لك ِم نَ� ال� ْم ِر ش� ي ْ�ء 2>...مانع اذن خداوند

برای تشـریع پیامبر؟لص؟ اسـت ،مردود دانسـته شـده است .امام باقر؟ع؟ ابتدا مقصود
َْ
از «ال ْمر» در این آیه را امر امامت و والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ و اظهار آن بیان میدارند.
سپس خطاب به مخاطب خود که از متهمان است میفرمایند که چگونه پیامبر؟لص؟
اختیـار امـری را نداشـته باشـد و حـال آنکـه خداونـد بـه او تفویـض فرمـوده اسـت کـه
هرچـه را ایشـان حلال کنـد ،حلال باشـد و هرچـه را حـرام کنـد ،حرام باشـد؟! 3نتیجه
همانی مشیت
اینکه ،از پیش ،چهار مؤلفۀ الزم (علم ویژه ،عصمت ،اذن الهی و این
ِ
خداونـد بـا مشـیت پیامبـر؟لص؟) بـرای نائلشـدن پیامبـر؟لص؟ بـه ایـن مقـام ،تأمیـن
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شده است و مانعی برای آن وجود ندارد.
ً
متهمـان معتقدنـد عینـا همیـن فراینـد در امـام نیـز جـاری شـده اسـت 4.بر این اسـاس،
خداونـد اذن تشـریع احـکام جدیـد یـا توسـعه و تضییق احکام پیشـین را به امـام ارزانی
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داشته است .در این مسئله نیز همانند مسئلۀ والیت تکوینی ،نکتۀ حائز اهمیت آن
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،441/1 ،ح .5
 .2آلعمران.128 :
 .3صف ــار ،محم ــد ب ــن حس ــن ،هم ــان ،ص 382؛ كوف ــى ،ف ــرات ب ــن ابراهي ــم ،تفس ــير ،ص 93؛
عياش ــى ،محم ــد ب ــن مس ــعود ،هم ــان197/1 ،؛ [مفي ــد ،محم ــد ب ــن محم ــد؟] ،اختص ــاص،
ص .332
 .4جمعــی از اصحــاب ائمــه ،األصــول الســتة عشــر ،ص 172؛ برقــى ،احمــد بــن محمــد ،همــان؛
صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص 387-384؛ كوفــى ،فــرات بــن ابراهيــم ،همــان؛
کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان ،267/1 ،ح  ،8ص 441؛ صــدوق ،محمــد بــن علــى ،علل
الشــرایع135/1 ،؛ طوســى ،محمــد بــن حســن ،امالــی ،ص 707؛ مجلســى ،محمدباقــر ،بحــار
األنــوار.339/25 ،

اسـت کـه در گزارشهـای متهمـان بـه غلـو ،بـر غلوزدایـی از باورمندی به تشـریع احکام
1

توسط امام و تقصیرانگاری ناباوری آن تأ کید شده است.
 .6-3مالکیت زمین

در قـرن دوم بحثـی میـان اصحـاب ائمـه در کوفـه درگرفتـه بـود .متکلمانی مانند هشـام
بـن حکـم و ابومالـک حضرمـی معتقـد بودنـد ،امـام مالـک حقیقـی زمین نیسـت .مردم
مالـک زمینهـای خـود هسـتند و امـام ،تنهـا مالـک بخشهایـی از زمیـن ماننـد فـیء،
خمـس و غنیمـت اسـت کـه خداونـد ِملـک او گردانیـده اسـت .در مقابـل ،متهمـان
بـه غلـو و بزرگانـی چـون ابنابیعمیـر ،بـر ایـن بـاور بودنـد کـه امـام ،مالـک تمامـی زمیـن
میباشـد و نسـبت بـه مردمـی کـه بخشهایـی از زمیـن در تصـرف آنـان قـرار گرفتـه،
سـزاوارتر اسـت .ایـن کشـمکش سـبب شـکافی بیـن آنـان گشـت؛ تـا آنجـا کـه سـبب
شـد ابنابیعمیـر پـس از سـالها همراهـی بـا هشـام بـن حکـم ،از او دوری گزینـد 2.این
مسـئله تـا اواخـر قـرن سـوم همچنـان بـرای اصحـاب مبهـم مانـده بـود .ازایـنرو محمـد
3
بـن ّریـان در نامـهای از امـام حسـن عسـکری؟ع؟ راجعبـه آن میپرسـد.
در هر حال ،متهمان بر اساس آیات

َ ْ ق ُ ْ َّ
ُ
< � ...نَّ� ْال أَ� ْر ضَ  َّ ُ ُ َ َ
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ِإ
� ِلل ِه ي� ِور�ث ها م نْ� ي� ش� ُاء ِم نْ� ِع ب� ِاد ِه و ال ِ
َّ
ْ
ْ
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ُ
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ْ
ّ
ُ
َ
َ
َ
َ
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َ
َ
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ق
ْ
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ف
5
ِلل�ذ ي� نَ� �م ن�وا �ِ ي� الح ي�ا ِ الد ي�ا خ� ِالص ي�وم ال ِ� ي�ام >...

تصـرف دارنـد و تصـرف دشـمنان در آن ،غاصبانـه اسـت .از همیـن رو در زمـان ظهـور
بازسـتانده خواهد شـد و تنها شـیعیان مجـاز به ادامۀ
امـام زمـان؟جع؟ زمینهـا از آنان ِ
تصـرف خواهنـد بـود 6.بـر ملکیـت امـام از آن جهـت تأ کید میشـود که خداونـد ،زمین
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی441/1 ،؛ مجلسى ،محمدباقر ،همان.
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.410/1 ،
 .3همان ،409/1 ،ح .6
 .4اعراف.128 :
 .5اعراف.32 :
 .6عياشى ،محمد بن مسعود ،تفسير25/2 ،؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.409-407/1 ،
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معتقدند تمامی زمین و محتویات آن و دریاها ،از ِآن امام اسـت .شـیعیان تنها اباحۀ
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و آبهـای آن را قسـمتی از مهریـۀ حضـرت زهـرا؟اهع؟ قـرار داده و پـس از وفـات ایشـان،
بـه امـام ارث رسـیده اسـت 1.بـر اسـاس برخـی گزارشهـا ،امـام نهتنهـا مالـک زمیـن
اسـت ،بلکـه مالـک تمامـی دنیـا و آخـرت اسـت 2.دلیـل مالکیـت امـام آن اسـت کـه
تنهـا خداونـد مالکیـت ذاتـی همـۀ آفریـدگان را دارا اسـت و هـر آنچـه از آن خدا اسـت،
از آن پیامبر؟لص؟ اسـت و هرچه از آن پیامبر؟لص؟ اسـت ،از آن امام اسـت .پس امام
3

ایـن ملکیـت را از خـدای متعـال اخـذ کـرده اسـت.

 .4فرایند تولیت و انتقال
چگونگـی تصـدی مقـام امامـت و انتقـال آن از امـام پیشـین به امام پسـین ،معیارهایی
کـه پیـروان میتواننـد بـا آنهـا امام خود را تشـخیص دهنـد ،نیز شـناخت مصادیق امام،
سـه مبحثی اسـت که در این قسـمت واکاوی میشـوند.
 .1-4سازوکار شکلگیری و انتقال امامت
از نگاه متهمان به غلو ،امامت مقامی نیسـت که با وفات پیامبر؟لص؟ یا امام پیشـین
jep.emamat.ir

344

بـه دسـت آیـد یـا حتـی از بـدو تولـد دریافـت شـده باشـد؛ بلکـه همانطـور کـه در بحـث
نـوری امام،
از ویژگیهـای امـام اشـاره شـد ،خداونـد در عوالـم پیشـین و در بدو خلقت ِ
او را بدیـن مقـام شـرافت داده اسـت .ازایـنرو امـام در بـدو تولـد ،امـام بـه دنیـا میآیـد.
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بــرای اطــاع بیشــتر ر.ک :طوســى ،محمــد بــن حســن ،تهذيــب األحــكام .150-118/4 ،شــایان
َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َّ
ـاب أ ّن ال ْرض كل َهــا
آ گاهــی اســت کــه مرحــوم کلینــی پیرامــون ایــن مســئله بابــی بــا عنــوان «بـ
ْ
ِل ِل َمــام» گشــوده اســت ،امــا مرحــوم صفــار نــه بابــی گشــوده و نــه احادیــث ایــن بــاب را نقــل کــرده
اســت .در بصائــر ،تنهــا در یــک حدیــث کــه بیگانــه از ایــن مســئله اســت ،اشــارهای وجــود دارد
(بصائــر الدرجــات ،ص  ،29ح .)5
 .1ابنطاوس ،على بن موسى ،الطرائف254/1 ،؛ اربلى ،على بن عيسى ،كشف الغمة472/1 ،؛
ابنشهرآشــوب ،محمــد بــن علــى ،مناقــب352-351/3 ،؛ طبــرى آملــى صغيــر ،محمــد بــن
جرير بن رستم ،دالئل اإلمامة ،ص 93-91؛ طوسى ،محمد بن حسن ،امالی ،ص 668؛ فتال
نيشابورى ،محمد بن حسن ،روضة الواعظين.147-146/1 ،
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.409/1 ،
 .3همان.

ً
اساسـا اگـر بـه سرتاسـر حقیقـت وجودی امـام بنگریم ،خواهیم دید کـه در دنیا کمترین
ظهـور بـرای مقامـات امـام وجـود دارد؛ چراکـه خداونـد در ّ
طـی سـالیان بیشـماری در
عوالـم پیشـین ،پیـش از خلقـت حضـرت آدم ،امـام را بـه مقامـات شـگفتانگیزی
رسـانده و کرامـت حقیقـی امـام را عیـان کـرده بـود و پـس از این جهان نیز تـا ابد ،امام به
شـرافتها و کرامتهـای بزرگتـری نائـل خواهـد شـد .در ایـن میـان ،نشـئۀ دنیـا اسـت
کـه در مقایسـه بـا عوالـم پیشـین و پسـین ،بسـیار پسـت ،زودگـذر ،انـدک و فانـی اسـت.
خداونـد بـر بنـدگان خـود ّمنـت نهـاده و بـرای چندصباحـی ،ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ را بـه ایـن
دنیـا نـازل فرمـوده اسـت .پـس ،از آنجـا کـه امـام همـراه بـا مقـام امامـت پـای بـه دنیـا
مینهـد ،آنچـه در هنـگام وفـات پیامبـر؟لص؟ یـا امـام پیشـین روی میدهـد ،دریافـت
امامـت نیسـت؛ بلکـه تصـدی و تولیـت امامـت اسـت.
از همیـن روی در ایـن نـگاه هیـچ مانعـی بـرای امامـت کـودک خردسـال وجـود نـدارد؛
همانگونـه کـه حضـرت عیسـی؟ع؟ در نـوزادی حائـز مقـام نبـوت بـود 1.در اندیشـۀ
امـام همزمـان ،امکانپذیـر اسـت .در ایـن ادبیـات
متهمـان بـه غلـو،
ِ
وجـود دو یـا چنـد ِ
بـه امامـی کـه متصـدی امـر امامـت اسـت ،امـام ناطـق یـا امـام قائـم و بـه امـام یـا امامانی
کـه در کنـار او هسـتند ،امـام صامـت گفتـه میشـود .نظریـۀ امـام صامـت ،مسـئلۀ
ّ
ّ
نرسـیدن امامـت را در حدفاصـل تولـد تـا تصـدی حـل میکنـد؛ 2امـا نبود امام
بهفعلیت
ِ

ـات او ،بــه
اگــر امــام پیشــین در جایــی دیگــر از زمیــن باشــد ،امــام پســین در لحظــۀ وفـ ِ
ـت جدی ــدی
اله ــام خداون ــد از رحلت ــش اط ــاع مییاب ــد .در آن لحظ ــه خداون ــد حال ـ ِ
در ام ــام پس ــین ایج ــاد میکن ــد ک ــه درمییاب ــد ام ــام پیش ــین از دنی ــا رفت ــه و امامت ــش
 .1همان.384-382/1 ،
 .2عريضــى ،علــى بــن جعفــر ،مســائل ،ص 317؛ صفــار ،محمــد بن حســن ،بصائــر الدرجات ،ص
 ،486ح  ،11ص  ،511ح  ،20ص  ،516ح  ،44ص  ،465ح  1و 5؛ کلینی ،محمد بن یعقوب،
کافی ،354/1 ،ح  ،11ص  ،427ح  ،75ص  ،178ح  ،1ص  ،321ح .7
 .3صفار ،محمد بن حسن ،همان ،ص  ،31ح  ،9ص .487-484 ،473-468
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از لحظـۀ وفـات پیامبـر؟لص؟ تـا پایـان جهـان ،ناممکـن اسـت و هیـچ لحظـۀ گسسـتی
3
َ
متصـور نیسـت.
بـرای اتصـال امامـت
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داشـــت الهـــی و خضوعـــی
بـــه فعلیـــت رســـیده اســـت .ایـــن حالـــت نوعـــی گرامی
ِ
جدی ــد نس ــبت ب ــه خداون ــد اس ــت ک ــه ت ــا آن هن ــگام ،ش ــناختی از آن نداش ــته اس ــت
و اینچنی ــن ،امام ــت ب ــه او انتق ــال مییاب ــد 1.انتق ــال امام ــت تنه ــا از پ ــدر ب ــه فرزن ــد
امکانپذی ــر اس ــت و خداون ــد راه ــی غی ــر از ای ــن ق ــرار ن ــداده اس ــت .ب ــر ای ــن اس ــاس،
امام ــت ب ــه ب ــرادر ،عم ــو ،دای ــی و س ــایر خویش ــاوندان ی ــا بیگان ــگان منتق ــل نمیش ــود.
ایـــن مســـئله تنهـــا یـــک اســـتثنا دارد و آن انتقـــال امامـــت از امـــام حســـن؟ع؟ بـــه
2

برادرش ــان ام ــام حس ــین؟ع؟ اس ــت.

َّ َّ َ َ أْ ُ ُ ُ ْ أَ ْ �تُ َ ُّ ْ أَ
أَ ْ
�ن
3
ت
ا� ِإ�لى �ه ِلها >...امـام قائـم کـه امـام پسـین
بـر اسـاس آیـۀ ِإ<� ن� الله ي��مركم � ن� �ؤ دوا ال�ما ِ

را بهخوبـی میشناسـد 4،پیـش از رحلتـش بـه دسـتور خداونـد ،امانـت امامـت و
امانتهـای امامـت را بـه او واگـذار میکنـد؛ نـه بـه شـخصی غیـر از او میسـپارد و نـه
ایـن امانـت را از او دریـغ میکنـد 5.امـام پیشـین علـوم ویـژهای را در سـینه دارد کـه بـه
امـام پسـین از راه نامحسـوس ،تحویـل و انتقـال میدهـد .هنـگام ایـن رویـداد ،واپسـین
لحظـۀ حیـات امـام پیشـین اسـت 6.نیـز امـام پیشـین میـراث و علـوم محسوسـی را بـه
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امـام پسـین انتقـال میدهـد؛ 7امـا بنـا بـر شـرایط موجـود ،ممکـن اسـت در انتقـال ایـن
میـراث ،قـدری تقدیـم یـا تأخیـر باشـد .حتـی ممکـن اسـت ایـن انتقـال بـا واسـطه رخ
دهـد 8.میـراث ملمـوس شـامل کتـب آسـمانی و نوشـتههایی علمی اسـت کـه از انبیا،
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پیامبـر؟لص؟ ،حضـرت زهـرا و امامـان پیشـین؟مهع؟ در دسـت دارد؛ نیـز وسـایلی ماننـد
 .1همان ،ص .467-466
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.286/1 ،
 .3نساء.58 :
 .4صفار ،محمد بن حسن ،همان ،ص  ،477 ،474-473ح .13
 .5هم ــان ،ص  ،180ح  ،22ص 477-473؛ کلین ــی ،محم ــد ب ــن یعق ــوب ،هم ــان،276/1 ،
.279
 .6صفار ،محمد بن حسن ،همان ،ص  ،114ح  ،1ص  ،116ح  7و  ،10ص  ،117ح  ،13ص ،377
ح  1و  ،2ص .478-477 ،466-465
 .7همان ،ص .476 ،469-468 ،181 ،158
 .8همان ،ص 162؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.304-303 ،291/1 ،

صندوقی ُپرمحتوا و ارزشـمند ،سلاح رسـولاهلل؟لص؟ ،شمشیر ،پرچم ،زره ،کالهخود،
عصـا ،انگشـتر ،ظـرف آب بهشـتی ،پیراهـن ،عمامه و پارچۀ مخصـوص پیامبر؟لص؟،
طشـت و عصـای موسـی؟ع؟ ،پیراهـن یوسـف؟ع؟ ،انگشـتر سـلیمان؟ع؟ و ماننـد
آن اسـت 1.در بیـن ایـن اشـیا ،بـه سلاح رسـولاهلل؟لص؟ اهمیـت بیشـتری داده شـده
اسـت .بـه احتمـال زیـاد ،سلاح رسـولاهلل؟لص؟ و سـیف حضـرت ،بـا یکدیگـر تفـاوت
دارنـد و دو چیـز میباشـند.
 .2-4معیارهای تشخیص امام
در مبحـث نصـب گفتـه شـد کـه انتخـاب و نصـب امام ،تنهـا بر عهدۀ خداوند اسـت.
امام زمان و کشـف امام منصوب از طرف خدا ،بر پیروان
پس از وفات امام ،شـناخت ِ

2
امـام راهنمـای بـه سـوی پلیـدی و دوزخ نیـز
و مکلفـان واجـب میشـود .از آنجـا کـه ِ
وجـود دارد ،حساسـیت شـناخت امـام ،دوچنـدان میشـود .ایـن عرصـه بسـیار ُپرخطر
ّ
اسـت و مدعیانـی دارد 3و همیـن امـر ،سـبب انحرافـات بسـیاری شـده اسـت .ازایـنرو

پیـروان امـام بـه مال کهـا و معیارهایـی بـرای تمییـز امـام حقیقـی از مدعیـان دروغیـن
نیازمندنـد .در میـراث حدیثـی متهمـان بـه غلـو ،دوازده معیـار برای تشـخیص امام ،به
دسـت داده شـده است.
کشـف نصـب الهـی ،نـص اسـت .نـص آن اسـت
 .1نـص :مهمتریـن راه بـرای اثبـات و
ِ

حضـور ،توسـط محدثـان قمـی و متکلمـان بغـدادی رایـج گردیـده اسـت؛ چراکـه ایـن
واژه در ادبیـات حدیثـی و محـاورات میـان اصحـاب ،رواج چندانـی نداشـته اسـت.
معـادل آن در احادیـث واژۀ «وصیـت» میباشـد کـه بهوفـور بـه کار بسـته شـده اسـت.
 .1جمعــی از اصحــاب ائمــه ،األصــول الســتة عشــر ،ص 248؛ صفــار ،محمــد بــن حســن ،بصائــر
الدرجــات ،ص 194-135؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،کافــی.242-231/1 ،
 .2ابنبابويــه ،علــى بــن حســين ،اإلمامــة و التبصــرة ،ص 83؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همان،
.380-378/1
 .3همان 351 ،348 ،215/1 ،تا  372 ،367تا .374
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کـه پیامبـر؟لص؟ یـا امـام پیشـین ،از امـام پـس از خـود بـه مـردم خبـر دهد و او را به اسـم و
شـخصّ ،
معیـن گردانـد .بـه نظر میرسـد واژۀ «نص» اصطالحی اسـت کـه پس از عصر
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گاه نیز از واژگان «داللت» و «اشـاره» اسـتفاده شـده اسـت 1.نص باید به گونهای تبیین
2

شـده باشـد کـه آشـکار باشـد و تـودۀ مـردم بهروشـنی از آن اطلاع یافتـه باشـند.

شـخص امـام را نـص میداننـد 3.از
متهمـان یکـی از مهمتریـن راههـای اثبـات امامـت
ِ

نـگاه آنـان ،نامبـردن از شـخص امـام در قـرآن کریـم لزومـی نداشـته و آنچـه الزم بـوده،
تصریـح بـه کلیـات امامـت اسـت .بیـان مصادیـق امامـت در قـرآن ،ماننـد جزئیـات
نمـاز ،زکات و حـج ،الزم نیسـت و ایـن رسـولاهلل؟لص؟ اسـت کـه کلیـات امامـت را که
در قرآن بیان شـده اسـت ،تفسـیر میکند و مصادیق آن را بیان میدارد 4.پیامبر؟لص؟
و ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ هرکـدام بهروشـنی عـدد ،اسـامی و مشـخصات همـۀ ائمـه را تـا پایـان
ایـن جهـان تبییـن فرمودهانـد 5.نیـز از آنجـا کـه هـر امامـی ،امـام پـس از خـود را بهخوبـی
میشناسـد 6و از زمـان وفـات خویـش آ گاه اسـت 7،واجـب اسـت پیش از ایـن رویداد،
امـام پـس از خـود را بـه مـردم معرفی نمایـد 8.هرچند ناگفته پیدا اسـت ،اما با این حال
امـام خودخواسـته
در احادیـث روی ایـن نکتـه پافشـاری شـده کـه امـام ،هیـچگاه بـر ِ
تنصیـص نمیکنـد؛ بلکـه بـر کسـی تنصیـص میکنـد کـه از طـرف خداونـد منصـوب و
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9

نزد رسـولاهلل؟لص؟ معهود باشـد.

 .1همان ،285/1 ،ح  ،7ص  ،383ح .2
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 .2همــان284/1 ،؛ صــدوق ،محمــد بــن علــى ،عيــون أخبــار الرضــا؟ع؟200/2 ،؛ همــو ،خصــال،
.428/2
 .3صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص  ،180ح  ،22ص 259؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب،
همــان285-284/1 ،؛ صــدوق ،محمــد بــن علــى ،عيــون أخبــار الرضــا؟ع؟200/2 ،؛ خــزاز،
علــى بــن محمــد ،كفايــة األ ثــر ،ص .246
 .4کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.287-286/1 ،
 .5همــان535-525 ،292-286 ،283-279/1 ،؛ نعمانــی ،محمــد ،الغيبــة ،ص 53-52؛
خــزاز ،علــى بــن محمــد ،همــان ،ص .247-246
 .6صفار ،محمد بن حسن ،همان ،ص  ،477 ،474-473ح .13
 .7همان ،ص 484-480؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.259/1 ،
 .8حميرى ،عبداهلل بن جعفر ،قرب اإلسناد ،ص .377
 .9صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص 473-470؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان،
.280-279/1

اگرچــه نــص مهمتریــن معیــار در تشــخیص مصــداق امــام شــناخته شــده اســت ،امــا
ای ــن در صورت ــی اس ــت ک ــه مانع ــی از اظه ــار حقیق ــت ،همانن ــد تقی ــه ،ف ــراروی ام ــام
پیش ــین ق ــرار نگرفت ــه باش ــد .ازایـ ـنرو ن ــص آس ــیبپذیر و نیازمن ــد آسیبشناس ــی
اس ــت.
 .2معجـزه :حجـم انبوهـی از گزارشـات اصحـاب ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ بـه معجـزات ایشـان
امامـت
اختصـاص دارد 1.معجـزه هـرگاه بـا ادعـای امامـت همـراه شـد ،معیـار اثبـات
ِ
شـخص امـام میگـردد .نـام دیگـر معجـزه در فرهنـگ روایـی و در ادبیـات متهمـان،
ِ

«آیـه» و «دلیـل» اسـت 2.ایـن در حالـی اسـت کـه برخـی معجـزه را مخصـوص انبیا؟مهع؟
دانسـتهاند و کارهـای خار قالعـادۀ امـام را «کرامـت» نامیدهانـد 3.بایـد گفـت ادلـۀ
روایـی ،ایـن سـخن را همراهـی نمیکننـد .معجـزه در گزارشـات متهمـان نیـز مال کـی
بـرای تشـخیص امـام معرفـی شـده اسـت.

4

 .3میـراث :دراختیارداشـتن میـراث انبیـا و اوصیـای پیشـین؟مهع؟ از معیارهـای
دیگـر بـرای اثبـات امامـت شـخص امـام اسـت .در میـان ایـن میـراث ،بـر «سلاح
رسـولاهلل؟لص؟» تأ کیـد بیشـتری شـده اسـت؛ تـا آنجـا کـه فرمودهانـد ،هـر کجـا کـه
باشـد ،امامـت در همانجـا اسـت 5.دراختیارداشـتن ایـن میـراث ،بهقـدری در اثبـات

 .1همــان367-343/1 ،؛ قمــى ،شــاذان بــن جبرئيــل ،الفضائــل ،ص  .5-2بــرای اطــاع بیشــتر
ر.ک :حــر عاملــى ،محمــد بــن حســن ،إثبــات الهــداة 430/3 ،تــا .342/5
 .2کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،کافــی ،345/1 ،ح  ،2ص 354؛ صــدوق ،محمــد بــن علــى،
امالــی ،ص .179
 .3اشعری ،علی ،مقاالت االسالمیین.63/1 ،

 .4کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان356 ،348-346/1 ،؛ صــدوق ،محمــد بــن علــى ،علــل
الشــرایع122/1 ،؛ همــو ،خصــال ،ص .428
 .5صفــار ،محمــد بــن حســن ،بصائــر الدرجــات ،ص  ،180ح  ،22ص  ،178ح  14و 15؛ کلینــی،
محمــد بــن یعقــوب ،همــان ،234/1 ،ح  ،2ص .348 ،238
 .6صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص  151-150 ،138ح  ،1ص  ،153ح  ،5ص  ،156ح ،15
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امامـت اهمیـت دارد کـه ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ بدینوسـیله بـر مدعیـان امامـت ماننـد
ّ
6
بنوحسـن احتجـاج و تحـدی میکردنـد.
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 4و  .5بزرگتریـن فرزنـد و حسـینی بـودن :بزرگتریـن فرزنـد امـام پیشـین 1و از اعقـاب
امـام حسـین؟ع؟ بـودن 2دو معیـار دیگـر اسـت .معیـار نخسـت در امامـت حضـرت
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ کاربسـتی نـدارد .کاربسـت معیـار دوم نیـز تنهـا از امامـت امـام
سـجاد؟ع؟ تـا امـام زمـان؟جع؟ اسـت .بزرگتـری در صورتـی معیـار تشـخیص امـام
3

اسـت کـه نقصـی در بـدن امـام بـا آن همـراه نشـده باشـد.

 .6افضلیـــت :امـــام کســـی اســـت کـــه برتریـــن انســـان باشـــد .ایـــن برتـــری نســـبت به
ُ
همـــۀ انســـانهای پـــس از امـــام پیشـــین و در همـــۀ حـــاالت ماننـــد قـــرب الهـــی،
علـــم ،تقـــوا ،شـــجاعت و َ
کـــرم ،بهعنـــوان یکـــی از معیارهای تشـــخیص امـــام مطرح
شده است.

4

 .7علـــم ویـــژه :شـــامل علـــم به دین و احـــکام الهـــی و باخبربـــودن از درون انســـانها،
5

اتفاقـــات آینـــده و رخدادهـــای پنهانیای که بـــرای افـــراد روی میدهد.

پاکـــی امـــام در والدت و پاکـــی او از گناهـــان 6،رشـــد نیکـــو و پرهیـــز از بازی
 8تـــا .12
ِ
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و کارهـــای بیهوده 7،ســـخنگفتن بـــه زبان همۀ موجـــودات 8،برخورداری از ســـکینه،
ص  169 ،167 ،161-160 ،158-157ح  ،4ص  ،183 ،177-174ح  ،31ص  ،245ح ،6
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ص  ،318ح 13؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان.240 ،233-232/1 ،
 .1همان.285-284/1 ،
 .2همان.348/1 ،
 .3همان ،285/1 ،ح .6
 .4صف ــار ،محم ــد ب ــن حس ــن ،هم ــان ،ص  ،180ح 22؛ کلین ــی ،محم ــد ب ــن یعق ــوب ،هم ــان،
287-284 ،278/1؛ ص ــدوق ،محم ــد ب ــن عل ــى ،امال ــی ،ص 319؛ هم ــو ،خص ــال.428/2 ،
 .5کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان355-349 ،346 ،285-284/1 ،؛ صــدوق ،محمــد بن
علــى ،عيــون أخبــار الرضــا؟ع؟200/2 ،؛ همــو ،خصــال528 ،428/2 ،؛ همــو ،معانــي األخبــار،
ص .102
 .6کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،284/1 ،ح  3و  ،4ص .287-286
 .7همان ،284 ،311/1 ،ح .4
 .8همان ،285/1 ،ح 7؛ صدوق ،محمد بن على ،همان.

وقار و هیبت 1و اســـتجابت همیشـــگی دعا 2،واپســـین معیارها برای تشـــخیص امام،
برشمرده شدهاند.
بـه نظـر میرسـد ،تفـاوت تکـرار برخـی از ویژگیهـای اصلـی امـام ماننـد افضلیـت و
عصمـت در معیارهـای تشـخیص امـام از سـوی متهمـان بـه غلو ،از سـه جهت اسـت:
یکـم :در اینجـا بـه جنبـۀ کاشـفیت از نصـب الهـی نظـر افکنـده شـده اسـت؛ ولـی در
بحـث ویژگیهـا ،بـه صفـات ذاتـی و اصلـی امـام نظـر داریـم.
تشخیص شخص امام است؛ اما در بحث ویژگیها،
دوم :در اینجا مال ک ،فعل مردم در
ِ

جنبۀ اصطفای امام برای مقام امامت مطرح است که فعل خداوند است.

سـوم :چون در معیارهای تشـخیص امام ،سـخن از فعل مردم اسـت و جنبۀ کاشـفیت
ّ
دارد ،در کاربسـت ایـن معیارهـا دقـت بسـیار بـاال لحـاظ نمیگـردد؛ امـا در مقام نصب
پنهانـی شـخصیت امـام
الهـی کـه فعـل خداونـد اسـت ،چـون خداونـد از الیههـای
ِ

آ گاهـی کامـل دارد و خـود ،بخشـایندۀ صفـات ویژه به امام اسـت ،واقعیت و حقیقت
َ
ماجـرا ملا ک اسـت و بـا تـراز بسـیار بـاال ،مـورد سـنجش قـرار میگیـرد.
نکتۀ پایانی آنکه ،این معیارها به خاطر شـرایط سیاسـی _ اجتماعی ،آسـیبپذیرند و
3

شـاید امـکان اظهـار برخـی از آنهـا برای امام وجود نداشـته باشـد؛ مانند تقیـه در نص.
ً
دیگـر اینکـه ،اساسـا برخـی از ایـن معیارها بهخودیخـود معیار کاملی نیسـتند؛ مانند
دارد کـه یـک معیـار ،بهتنهایـی آسـیبپذیر باشـد ،امـا در صـورت اجتمـاع معیارهـا در
معیـار افضلیـت ،داشـتن
یـک فـرد ،شـکی در امامـت وی باقـی نمانـد؛ بهویـژه اگـر سـه
ِ
سلاح رسـولاهلل؟لص؟ و نـص روشـن و آشـکار ،در او ِگـرد آینـد 5.پـس تعـدد معیارهـای
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.352 ،380/1 ،
 .2صــدوق ،محمــد بــن علــى ،عيــون أخبــار الرضــا؟ع؟200/2 ،؛ همــو ،خصــال528/2 ،؛ کلینــی،
محمــد بــن یعقــوب ،همــان.348/1 ،
 .3همان ،310/1 ،ح  13و .14
 .4همان.351 ،348/1 ،
 .5همان ،384/1 ،ح .2
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بزرگترینفرزندامامپیشـینبودن بـا وجـود نقـص جسـمانی 4.ازایـنرو این امـکان وجود
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تشـخیص ،نهتنهـا سـبب سـردرگمی و آسـیب بـه تشـخیص امـام نمیگـردد ،بلکـه
از جهـت جایگزینـی و همپوشـانی آنهـا ،خـود یـک امتیـاز و راهـی بـرای برو نرفـت از
آسـیبهای تشـخیص امـام محسـوب میشـود.
 .3-4مصداقشناسی امام
اگرچـه برخـی از متهمـان بـه غلـو ،دچـار حیرتهـای جامعـۀ شـیعی در تشـخیص
مصـداق امـام شـدند و برخـی هـم بـرای مدتـی کوتـاه دچـار این ّ
بلیـه گشـتند ،اما حجم
انبوهـی از میـراث حدیثـی بیشـتر آنـان کـه بهدرسـتی امامـان خـود را تشـخیص داده
بودنـد ،بـه تعریـف اشـخاص امامـان دوازدهگانـه شـیعه و اثبـات اصـل امامـت ایشـان،
بهویـژه امامـت حضـرت امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ اختصـاص یافتـه اسـت 1.ایـن از یـک
سـو حکایـت از ایسـتادگی آنـان در برابـر جبهـۀ مخالفـان بیرونـی امامیـه و حراسـت از
مرزهـای تشـیع و تقویـت جبهـۀ داخلـی دارد و از سـویی دیگـر ،کمک شـایانی به فرایند
تولیـت و انتقـال امامـت از لحـاظ مصداقشناسـی بـرای جامعـۀ شـیعی آن زمـان و
نسـلهای پـس از آن ،در همـۀ اعصـار میکنـد.
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 .1عريضى ،على بن جعفر ،مســائل ،ص 330؛ جمعی از اصحاب ائمه ،األصول الســتة عشــر ،ص
221-213؛ برقــى ،احمــد بــن محمــد ،محاســن155/1 ،؛ قمــى ،علــى بــن ابراهيــم ،تفســير111/2 ،؛
صفــار ،محمــد بــن حســن ،بصائــر الدرجــات ،ص  ،49ح 6؛ كوفــى ،فــرات بــن ابراهيــم ،تفســير،
ص 291 ،260 ،241 ،75-73؛ عياشــى ،محمد بن مســعود ،تفســير،328 ،249 ،245 ،42/1 ،
255 ،242/2 ،388؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان،329-286 ،280-279 ،209/1 ،
30-18/8 ،535-525 ،438-412؛ ابنعقــده ،احمــد بــن محمــد ،فضائــل أميــر المؤمنيــن،
ص 101 ،30 ،23؛ نعمانــی ،محمــد ،الغيبــة ،ص 57 ،53-52؛ ابنبابو يــه ،علــى بــن حســين،
اإلمامــة و التبصــرة ،ص 111 ،44-43؛ صــدوق ،محمــد بــن علــى ،عيــون أخبــار الرضــا؟ع؟،
46 ،33 ،32 ،23/1؛ همــو ،علــل الشــرایع206 ،137-136/1 ،؛ همــو ،امالــی ،ص ،26 ،22
330 ،319-318 ،269 ،125 ،123-122؛ همــو ،خصــال650 ،429/2 ،218-217/1 ،؛ همــو،
كمــال الديــن257-253/1 ،؛ خــزاز ،علــى بن محمد ،كفاية األ ثــر ،ص -255 ،247-246 ،239
260؛ مفيــد ،محمــد بــن محمــد ،امالــی ،ص 346 ،217؛ همــو ،ارشــاد181/2 ،؛ طوســى ،محمــد
بــن حســن ،امالــی ،ص 578؛ همــو ،الغيبــة ،ص 139؛ طبــرى آملــى صغيــر ،محمــد بــن جريــر
بــن رســتم ،دال ئــل اإلمامــة ،ص 92؛ اســترآبادى ،علــى ،تأو يــل اآليــات الظاهــرة ،ص -485 ،338
.800 ،766 ،655-654 ،643-642 ،590 ،569 ،544 ،486

 .5روابط متقابل امام و پیروان
پیـروان خـود بـه طـور متقابـل
از آنجـا کـه امامـت مفهومـی دوسـویه اسـت و امـام بـا
ِ
مناسـباتی دارد ،حجـم گسـتردهای از احادیثـی کـه متهمـان بـه غلـو بـه نسـلهای پـس
از خـود انتقـال دادهانـد ،بـه روابـط و مناسـبات بیـن امـام و پیـروان و آثـار پذیـرش والیت
بخـش
یتـوان ایـن مناسـبات را بـه سـه
امـام اختصـاص یافتـه اسـت .درمجمـوع م 
ِ
والیـت امام
وظایـف ّامـت در قبـال امـام ،اختیـارات امـام در برابـر پیـروان و آثـار پذیـرش
ِ
تقسـیم کـرد.
 .1-5وظایف پیروان در قبال امام
پیـروان وظایـف فراوانـی در قبـال امـام دارنـد کـه احصـا و تبییـن آنهـا نیازمنـد مقالـهای
مسـتقل اسـت .برخـی از عناویـن وظایـف پیـروان از نـگاه متهمـان عبارتانـد از:
شـناخت صحیـح امامـت و امـام 1،اطاعـت و تسـلیم 2،همـواره و در هـر شـرایطی در
حـزب امـام بـودن و رهانکـردن وی 3،محبـت عاقالنـه 4،برائـت از دشـمنان و مـدارا بـا
جاهلان مخالفـان 5،زیـارت 6،یـاد امـام 7،ادای حقـوق مالـی 8،خیرخواهـی خالصانـه
ِ
 .1كلينــى ،محمــد بــن يعقــوب ،کافــی380-373 ،185-180/1 ،؛ ابنبابو يــه ،علــى بــن حســين،
همــان ،ص .83-82
 .3صفار ،محمد بن حسن ،همان ،ص 31؛ كلينى ،محمد بن يعقوب ،همان.210-208/1 ،
 .4هالل ــى ،س ــليم ب ــن قي ــس ،كت ــاب س ــليم ب ــن قي ــس935/2 ،؛ كوف ــى ،ف ــرات ب ــن ابراهي ــم،
همـــان ،ص 404 ،260؛ صـــدوق ،محمـــد بـــن علـــى ،امال ــی ،ص 10؛ طوس ــى ،محم ــد ب ــن
حســـن ،امال ــی ،ص .84
 .5جمعــی از اصحــاب ائمــه ،األصــول الســتة عشــر ،ص 290 ،233؛ برقــى ،احمــد بــن محمــد،
همــان185 ،155/1 ،؛ صفــار ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص .270
 .6ابنقولويــه ،جعفــر بــن محمــد ،كامــل الز يــارات ،ص ،293-292 ،206 ،173 ،153-152 ،149
295؛ فتــال نيشــابورى ،محمــد بــن حســن ،روضة الواعظيــن.202/1 ،
 .7مفيد ،محمد بن محمد ،امالی ،ص .85
 .8عياشـــى ،محمد بن مســـعود ،همان184/1 ،؛ كلينى ،محمد ب ــن يعقوب ،همان-537/1 ،
.548
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 .2كلينى ،محمد بن يعقوب ،همان.392-390 ،190-186/1 ،
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1

بـرای امـام و پرهیـز از هرگونـه خیانـت و دورویـی و انگیزههـا و رفتارهـای ناخالصانـه،

رعایـت کامـل تقـوا و اجتهـاد در طاعـت خداونـد و انجـام اعمـال صالـح و دوری از
معاصـی 2،پرسـش از امـام و دریافـت علـوم از وی 3،تجدیـد بیعـت و اعلام پایـداری بـر
والیـت امـام و اعلام آمادگـی بـرای یـاری امـام بهیـژه پـس از مناسـک حـج 4،شـکر زبانی
و رفتـاری 5،مجموعـۀ وظایـف پیـروان پیرامـون احادیـث امـام ماننـد نگهـداری ،نشـر و
بازگردانـدن علـم احادیـث دشـوار به امام 6،حفظ اسـرار امام 7،رعایـت آداب حضور در
پیشـگاه امام 8،درود و صلوات بر امام و لعن و نفرین بر دشـمنان 9،کمک به شـیعیان
امـام و رفتـار مناسـب بـا آنـان 10،انـدوه در مشـکالت و مصائـب امـام و شـادمانی در
11

شـادی امام.

از جملـه وظایـف پیـروان در بخـش معرفـت امـام ،پرهیـز از غلـو اسـت .چـون نوشـتار
حاضـر بـا متهمـان بـه غلـو ارتباط دارد ،مناسـب اسـت از بیـن وظایـف پیشگفته ،تنها
غلـو را در ارتبـاط بـا متهمـان ،اندکـی واکاوی کنیـم.
اسـاس اتهـام غلـو بـه متهمـان ،بیشـتر راجعبـه باورمندیهـای امامتـی آنـان اسـت.
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 .1همان ،405-404/1 ،ح .3
 .2همان219 ،191-190 ،79-78/1 ،؛ صدوق ،محمد بن على ،همان ،ص .626-625
 .3كلينى ،محمد بن يعقوب ،همان.212-210/1 ،
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 .4همان.392/1 ،
 .5اســترآبادى ،علــى ،تأو يــل اآليــات الظاهــرة ،ص 429؛ كراجكــى ،محمــد بــن علــى ،كنــز الفوائــد،
36/2؛ كلينــى ،محمــد بــن يعقــوب ،همــان.217/1 ،
 .6همــان401/1 ،؛ جمعــی از اصحــاب ائمــه ،األصــول الســتة عشــر ،ص 215؛ كلينــى ،محمــد بــن
يعقــوب ،همــان.402-401 ،392 ،67/1 ،
 .7همان ،226/2 ،403/1 ،ح  ،15ص  ،370ح .2
 .8همان.412-411/1 ،
 .9همــان ،495/2 ،ح  ،19ص 654-653؛ ابنطــاوس ،علــى بــن موســى ،مهــج الدعــوات ،ص
.334-333
 .10كلينى ،محمد بن يعقوب ،همان ،174-173 ،169/2 ،ح  ،14ص .200-175
 .11ابنقولويــه ،جعفــر بــن محمــد ،همــان ،ص 108-106 ،81-80 ،101؛ مفيــد ،محمــد بــن محمد،
همان ،ص .175

غلوآمیـز پایـدار در منظومـۀ
بـا جسـتجو در میـراث ایـن گـروه ،نشـانی از اندیشـههای
ِ
اندیشـۀ امامتـی آنـان نمییابیـم .آنـان نـه معتقـد بـه خداانگاری امام شـدند و نـه باور به
پیامبرگونگـی یـا فرشـتهگونگی امـام داشـتند؛ نـه بـه تناسـخ و حلـول بـاور داشـتند و نـه
بـاور بـه نامیرایـی امـام داشـتند .آنـان در ورطـۀ اباحیگـری نیـز نیفتادنـد .شـواهدی کـه
میتـوان در تبرئـۀ متهمـان از غلـو بدانهـا اشـاره نمـود ،از ایـن قرارنـد:
یکـم :آمـوزش و تربیـت امـام :درمجمـوع میتـوان گفـت متهمـان بـه غلـو ،تحـت تربیـت
و آمـوزش ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ بودنـد و بـا آموزشهایـی کـه در محضـر امـام میآموختنـد ،از
ً
باورهـای غلوآمیـز دوری میجسـتند .گاه میشـد کـه امـام دقیقـا مـرز بیـن غلـو و تقصیر
خـط صحیـح اندیشـۀ امامـت را بـرای آنـان تبییـن میفرمـود و در مقابـل ،آنـان هیـچ
بـا ِ
1

رفتـاری کـه نشـان از سـرپیچی داشـته باشـد ،از خـود بـروز نمیدانـد.

دوم :تقابـل بـا غالیـان :آنـان در بسـیاری از مـوارد ،روی خوشـی بـه غالیان حقیقی نشـان
2
نمیدادنـد؛ تـا آنجـا کـه برخـی از آنـان در ّرد غالیـان کتاب نوشـتند.
سـوم :پرهیـز از اباحیگـری :شـاخصۀ مهـم غالیـان ،اباحیگـری اسـت؛ درحالیکـه بـا
جسـتجو در میـراث متهمـان در بخـش فقـه و اخلاق ،بهراحتـی بـا انبوهی از گزارشـاتی
مواجـه میشـویم کـه نشـان از پایبنـدی آنـان بـه عبـادات و موازین شـرعی و ناسـازگاری
بـا اباحیگـری دارد؛ 3بـرای نمونـه نـام سـهل بـن زیـاد آدمـی کـه از متهمـان اسـت ،در

در ابـواب مختلـف فقـه ،عبـادات معاملات و اخلاق وجود ندارد که از نـام آنان خالی
ّ
باشد .شیخ مفید ،داود بن كثير رقی و محمد بن سنان که از متهماناند را از خواص
 .1صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،ص  ،242-241ح  24و 25؛ كشى ،محمد بن عمر،
رجــال ،ص 306 ،227-225؛ كلينــى ،محمــد بــن يعقوب ،کافــی232/8 ،260/7 ،269/1 ،؛
مجلســى ،محمدباقــر ،بحار األنــوار ،339/25 ،ح .21
 .2نجاشی ،احمد بن على ،رجال ،ص .448-446 ،338 ،330-329 ،255 ،74
 .3برای نمونه :جمعی از اصحاب ائمه ،األصول الستة عشر ،ص 236-235 ،215؛ كوفى ،فرات
بن ابراهيم ،تفسير ،ص .260
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سـند بیـش از  2300روایـت از کتـب معتبـر شـیعه ماننـد کافـی ،کامـل الز یـارات و کتـب
ً
صدوقین میدرخشـد .تقریبا میتوان گفت صفحهای از کتب حدیثی معتبر شـیعه،
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شـیعیان ،ثقـه ،اهـل ورع ،علـم و فقـه معرفـی کـرده اسـت 1.آنـان نهتنهـا از پدیـدۀ شـوم
مبـرا هسـتند و نهتنهـا بـا دقـت تمـام بـه نسـک و عبـادات شـرعی ّ
اباحیگـری ّ
مقیدنـد
و بـه تقـوا و ورع خـود را آراسـتهاند 2،بلکـه خـود مرزبانانـی بـرای حـدود شـرعیاند و ناقـل
میـراث فقهـی _ اخالقـی از اهلبیـت؟مهع؟ بـه نسـلهای پسـین خـود هسـتند .البتـه
بایـد توجـه داشـت ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه همـۀ آنـان در یـک سـطح از تقـوا و انجـام
ً
عبـادات بودهانـد؛ بلکـه اجمـاال همـۀ آنـان اهـل عبـادت بودهانـد و برخـی در سـطحی
باالتـر و برخـی در مراتبـی نازلتـر ،وظایـف عبـادی خـود را انجـام میدادهانـد.
چهارم :عدم طرد ائمۀ اطهار؟مهع؟ :روش برخورد ائمۀ اطهار؟مهع؟ با غالیان حقیقی ،بدون
اغماضو بسیار تندبود.هموارهآنانراباتعابیریهمچونلعن ،کفر،شرکو برائتجویی،
از جامعۀ شیعی طرد میکردند 3.اما هیچگاه شاهد این نوع رفتارها از سوی ائمۀ
اطهار؟مهع؟ با متهمان به غلو نیستیم .چنانچه آنان نیز غالی بودند ،بدون شک ائمۀ
اطهار؟مهع؟ با همینگونه رفتارها ،آنان را نیز از جامعۀ شیعی طرد میکردند.
پنجـــم :تأییـــد ائمـــۀ اطهـــار؟مهع؟ :تأییدهای ائمـــۀ اطهـــار؟مهع؟ راجعبه چهرههـــای این
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جریـــان ،شـــاهدی دیگـــر بـــرای غلوزدایـــی از ایـــن گـــروه اســـت 4.هرچند این شـــاهد
عمومیـــت نـــدارد ،امـــا چنانچـــه ویژگیهـــای فـــرد مـــورد تأیید در ســـایر افـــراد جریان
تأیید امـــام را در
وجـــود داشـــته باشـــد ،با القـــای خصوصیت از مـــورد ،میتوان
حکـــم ِ
ِ
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آنـــان نیز جاری ســـاخت .ائمـــۀ اطهار؟مهع؟ بـــا صراحت تمـــام ،گروهها یا افـــرادی را به
خاطـــر اندیشـــههای غالیانه ،مـــورد طرد و لعن قـــرار میدهند و در مقابـــل ،متهمان به
ً
ً
غلـــو را تلویحا یـــا تصریحا تأیید میکننـــد 5.امام صادق؟ع؟ میان دو شـــخصیت که
 .1مفيد ،محمد بن محمد ،ارشاد.248/2 ،
 .2كلينى ،محمد بن يعقوب ،همان79-78/5 ،؛ صدوق ،محمد بن على ،امالی ،ص .626- 625

 .3جمعــی از اصحــاب ائمــه ،األصــول الســتة عشــر ،ص 192؛ حميــرى ،عبــداهلل بــن جعفــر ،قــرب
اإلســناد ،ص 335-334؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان.226/8 ،418/2 ،
 .4صـــدوق ،محمـــد بـــن على ،عي ــون أخب ــار الرض ــا؟ع؟33/1 ،؛ [مفيد ،محمد ب ــن محمد؟]،
اختصاص ،ص 217-216؛ طوسى ،محمد بن حسن ،امالی ،ص 296؛ همو ،الغیبة ،ص 346
347؛ كشى ،محمد بن عمر ،همان ،ص .377 .5همان ،ص  ،225ح  ،403ص .306 ،227 ،192

یکـــی از غالیـــان حقیقـــی اســـت و دیگری متهم بـــه غلو اســـت تقابل ایجـــاد میکند؛
آن یکـــی را لعنـــت و متهم را تأیید و ســـتایش میکنـــد 1.این موارد ،نشـــانگر غلوزدایی
از شـــخصیت فرد متهم اســـت .ازاینرو فـــرد متهم و چهرههای همفکـــر وی ،همگی
از اتهـــام غلو تبرئه میشـــوند.
بایـد توجـه داشـت کـه شـواهد بـر غلوزدایـی از متهمـان ،بـه معنـای تبرئـۀ تکتـک آنـان
نیسـت .نیـز بـدان معنـا نیسـت کـه متهمـان هیـچگاه در طـول زندگـی بـه پدیـدۀ شـوم
غلـو گرفتـار نشـده باشـند .آنـان چنانچـه بـرای برهـهای هـم در ایـن باتلاق فـرو رفتـه
باشـند ،بـا آموزشهـا و هدایتهـای امـام ،نجـات یافتهانـد .صالـح بـن سـهل کـه خـود
از متهمـان اسـت ،بـه گفتـۀ خـودش معتقـد بـه ربوبیـت امام صـادق؟ع؟ بـوده ،اما امام
ّ
ُ
او را تحـت آمـوزش و هدایـت خـود قـرار داده اسـتُ 2.م َعلی بن خ َنیس کـه متهم به غلو
ّ
اسـت ،بـا عبـداهلل بـن ابییعفـور اختالف میکننـد .در این اختالف ،معلـی امامان را تا
َْ
َ
ـاء أ ْنب َي ُ
«ال ْو ِص َي ُ
ـاء» و در مقابـل ،ابنابییعفـور
مرتبـۀ پیامبـری بـاال میبـرد .او میگویـد:
َ ِ
َْ َ
ْ
َ
ْ
ُ
ـاء عل َم ُ
آنـان را علمـای ابـرار معرفـی میکنـد و میگویـد« :ال ْو ِص َي ُ
ـاء أب َـر ٌار أت ِق َيـاء» .ایـن
ّ
نـزاع بـا داوری امـام صـادق؟ع؟ و تأییـد اندیشـۀ ابنابییعفـور ،پایـان میپذیـرد .معلـی
3

نیـز هیچگونـه مخالفتـی بـا داوری امـام از خـود نشـان نمیدهـد.

درنتیجـه میتـوان گفـت ،اتهـام بـه غلـو دربـارۀ ایـن جریـان ،در بیشـتر مـوارد ،اتهامـی
مـوردی ،مقطعـی و گـذرا بـوده اسـت.
 .2-5مسئولیتها و اختیارات امام در قبال پیروان
کلیـــات مســـئولیتهای امـــام ،از
بایـــد دانســـت کـــه از دیـــدگاه متهمـــان بـــه غلـــو،
ِ
پی ــش ،از ط ــرف خداون ــد معی ــن ش ــده و پیامب ــر؟لص؟ آنه ــا را ب ــه ص ــورت عه ــدی ب ــه
 .1صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،ص  ،238ح .12
 .2كشى ،محمد بن عمر ،رجال ،ص  ،341ح .632
َ َ َ َ َُ َ
َ َ ََ
َ
َ
ََ َ َ َ َ َ َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
اهَّلل؟ع؟ قــال ،فل َّمــا ْاسـ َـتق َّر مج ِل ُســهما ،قــال ،ف َبدأهمــا أبــو ع ْبـ ِـد اهَّلل؟ع؟
« .3فدخــا علــى أ ِبــيع ْبــد ِ
َ َ َ َ
ْ
ََ
َ َ
اهَّلل ْابـ َـرأ ِم َّمـ ْـن قــال ِإ ّنــا أ ْن ِب َي ُاء»همــان ،ص .247
فقــالَ :يــا ع ْبــد ِ
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بیپایـه و اسـاس اسـت و چنانچـه اندیشـههای غالیانـهای هـم از آنـان گـزارش شـده،
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2

امــام ابــاغ کــرده اســت 1.جزئیــات آنهــا نیــز در هــر شــب قــدر ،بــر امــام نــازل میشــود.

ب ــر ای ــن اس ــاس ام ــام ،مأم ــور ب ــه اج ــرای فرامی ــن خداون ــد اس ــت .از س ــویی دیگ ــر ،بای ــد
دانس ــت ک ــه ام ــام ،حق ــوق پی ــروان را واجبت ــر از حق ــوق خ ــود ب ــر پی ــروان میدان ــد و
آنهـــا را بهخوبـــی رعایـــت میکنـــد 3.برخـــی از مســـئولیتهایی کـــه امـــام بـــر عهـــده
6

دارد عبارتان ــد از :تنصی ــص ب ــه ام ــام پ ــس از خ ــود 4،هدای ــت 5،برق ــراری عدال ــت،

8

بردب ــاری و تحم ــل نابخ ــردی پی ــروان 7،ش ــفقت ،مهربان ــی و دوستداش ــتن پی ــروان،

ـدان نات ــوان 9و دوری از امکان ــات م ــادی بهخاط ــر
ادای ِدی ــن ورشکس ــتگان و قرضمن ـ ِ
10

ـدردی رفت ــاری ب ــا نیازمن ــدان.
هم ـ
ِ

 .3-5آثار پذیرش والیت امام و محبت به ایشان

ُ
بسـیاری از گزارشـات حدیثـی متهمـان ،بـه آثـار دنیـوی و اخـروی ،فـردی و اجتماعـی،
ّ
معنـوی پذیـرش والیـت امـام ،محبـت بـه ایشـان و سرسـپردگی بـه فرامینشـان
مـادی و
ِ
11
اختصـاص یافتـه اسـت .برخـی از ایـن آثـار عبارتانـد از :نجـات از عـذاب قیامـت،
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 .1کلینــی ،محمــد بــن یعقوب ،کافی280-279/1 ،؛ نعمانی ،محمد ،الغيبة ،ص .53-52
 .2صفار ،محمد بن حسن ،همان ،ص  ،223-220ح 10-7 ،4-3؛ کلینی ،محمد بن یعقوب،
همان.252-251 ،248/1 ،
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 .3طوســى ،محمــد بــن حســن ،امالــی ،ص 304؛ عمادالديــن طبــرى ،محمــد بــن علــی ،بشــارة
المصطفــى ،ص .200
 .4حميرى ،عبداهلل بن جعفر ،قرب اإلسناد ،ص .377
 .5کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.191/1 ،
 .6همان.405/1 ،
 .7همان.407/1 ،
 .8همـــان407-406/1 ،؛ صفـــار ،محم ــد ب ــن حس ــن ،هم ــان ،ص 267 ،265 ،260؛ كوف ــى،
فرات بن ابراهيم ،تفسير.551-549 ،
 .9کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.407-406 ،191/1 ،
 .10همان.411-410/1 ،
 .11هاللى ،ســليم بن قيس ،كتاب ســليم بن قيس935/2 ،؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان،
224 ،209/1؛ صدوق ،محمد بن على ،كمال الدين.257-256/1 ،

ُ
رسـیدن بـه بهشـت و نعمتهـای اخـروی 1،پذیـرش اعمـال 2،آرامـش در زندگـی
برزخـی و حیـات تکمیلـی 3،قرارگرفتـن در زمـرۀ مؤمنـان و صالحـان 4،دریافـت بـرکات
الهـی 5،پاکـی از گناهـان 6،دریافـت صحیـح از مجموعـۀ دیـن 7،ائتلاف قلـوب در
ّ
بیـن امـت اسلامی و حـل اختالفـات درونـی مسـلمانان 8،مصونیـت از بدعتهـا و
انحرافـات 9،دریافـت الگـوی صحیـح در زندگـی دنیـوی و سـلوک معنـوی 10،سلامتی
ّ
12
جسـمانی 11و حـل معضلات و گرفتار یهـای دنیـوی.
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.210-208/1 ،
 .2برقــى ،احمــد بــن محمــد ،محاســن90-89/1 ،؛ كوفــى ،فــرات بــن ابراهيــم ،همــان ،ص -223
224؛ عياشــى ،محمــد بــن مســعود ،تفســير234-233 ،126-125/2 ،؛ کلینــی ،محمــد بــن
یعقــوب ،همــان.128/3 ،
 .3كوفــى اهــوازى ،حســين بــن ســعيد ،الزهــد ،ص 89 ،87؛ صــدوق ،محمــد بــن علــى ،امالــی،
ص 10؛ [مفيــد ،محمــد بــن محمــد؟] ،اختصــاص ،ص .130
 .4جمعــی از اصحــاب ائمــه ،األصــول الســتة عشــر ،ص 221؛ برقــى ،احمــد بــن محمــد ،همــان،
.89/1
 .5ابنقولويــه ،جعفــر بــن محمــد ،كامــل الز يــارات ،ص206 ،173 ،166 ،163 ،153؛ [مفيــد،
محمــد بــن محمــد؟] ،اختصــاص ،ص .85
 .6صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،ص 83؛ صدوق ،محمد بن على ،امالی ،ص .119
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 .7کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.312-311/8 ،432 ،406/7 ،393 ،64-62/1 ،

 .9نعمانــی ،محمــد ،همــان ،ص 67؛ صــدوق ،محمــد بــن علــى ،كمــال الديــن،224-223/1 ،
.233
 .10ابنقولويــه ،جعفــر بــن محمــد ،همــان ،ص 47؛ عياشــى ،محمــد بــن مســعود ،همــان50/2 ،؛
کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان194/1 ،؛ صــدوق ،محمــد بــن علــى ،من ال يحضــره الفقيه،
616-615 ،613/2؛ طوســى ،محمــد بــن حســن ،همــان ،ص .578
 .11برقــى ،احمــد بــن محمــد ،همــان558/2 ،؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان،656/2 ،
192-191 ،160/8؛ ابنقولويــه ،جعفــر بــن محمــد ،همــان ،ص 279-278 ،275؛ صــدوق،
ّ
المتهجــد،
محمــد بــن علــى ،خصــال637-611/2 ،؛ طوســى ،محمــد بــن حســن ،مصبــاح
.821/2
 .12صف ــار ،محم ــد ب ــن حس ــن ،هم ــان ،ص  ،406ح 8؛ ابنقولو ي ــه ،جعف ــر ب ــن محم ــد ،هم ــان،

روضح رصع ناياپ ات نآ دادتما و هفوک ولغ هب نامهتم هاگديد زا تماما

 .8قمــى ،علــى بــن ابراهيــم ،تفســير108/2 ،؛ عياشــى ،محمــد بــن مســعود ،همــان194 ،102/2 ،؛
صــدوق ،محمــد بــن علــى ،مــن ال يحضــره الفقيــه.616 ،568/3 ،

 .6فرجامشناسی امامت
امامتـی کـه توسـط جریـان متهمـان بـه غلـو ترسـیم شـده ،بسـیار ژرف ،گسـترده و در
جایگاهـی ُپرشـکوه اسـت .بـا ایـن حـال ،بـ ه دلیـل دشـمنیها و ظلمـی کـه توسـط
مخالفـان بـر ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ و پیروانشـان وارد شـد ،همـۀ ابعـاد امامـت در جامعـه
تحقـق نیافـت .پرسـش اساسـی آن اسـت کـه فرجـام امامـت چیسـت؟ آیـا خداونـد
چنیـن امامـت واالیـی را بـه ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ ارزانـی داشـت و چنـد انسـان زبـون ،مانـع
تحقـق ایـن امامـت شـدند و فرجـام امامـت به همین سـادگی پایان پذیرفـت یا خداوند
طـرح دیگـری بـرای بهسرانجامرسـیدن امامـت دارد؟
ّ
بر اسـاس دیدگاه متهمان ،برای حل این مسـئله ،امامت در طی سـه مرحلۀ حکومت
امـام زمـان؟جع؟ ،رجعـت و قیامـت ،بـه جایـگاه حقیقـی و اوج شـکوه خـود خواهـد
رسـید .حجـم زیـادی از گزارشـات حدیثـی متهمـان ،بـه مسـائل گوناگـون مهدویـت
اختصـاص یافتـه اسـت 1.آنـان معتقدنـد ،دوازدهمیـن امـام از ائمـۀ دوازدهگانـۀ امامیه،
امامی اسـت که در طی دو غیبت صغری و کبری از نظرها غایب میشـود 2و در عین
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ص 169-167 ،146 ،133-132 ،127؛ کلین ــی ،محم ــد ب ــن یعق ــوب ،کاف ــی544/4 ،؛
صـــدوق ،محمـــد بـــن علـــى ،م ــن ال يحض ــره الفقي ــه616-614/2 ،؛ طوس ــى ،محم ــد ب ــن
حس ــن ،هم ــان.
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 .1جمعــی از اصحــاب ائمــه ،األصــول الســتة عشــر ،ص 226 ،223-222؛ عياشــى ،محمــد بــن
مســعود ،همان225-244 ،66-64/1 ،؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان،333 ،307/1 ،
313 ،310/8 ،61/4 ،416 ،372-368 ،343-342 ،340 ،339؛ خصيبــى ،حســين بــن
حمــدان ،الهدايــة الكبــرى ،ص 377؛ ابنبابو يــه ،علــى بــن حســين ،اإلمامــة و التبصــرة ،ص
131 ،123 ،117؛ نعمانــی ،محمــد ،الغيبــة ،ص ،311 ،302 ،299 ،297 ،289 ،251 ،200
322-321؛ صــدوق ،محمــد بــن علــى ،كمــال الديــن،394 ،378 ،361 ،336/2 ،17/1 ،
675-672 ،648؛ همــو ،امالــی ،ص 26؛ مفيــد ،محمــد بــن محمــد ،ارشــاد382 ،372/2 ،؛
طوســى ،محمــد بــن حســن ،الغيبــة ،ص 512 ،477 ،470 ،442 ،339 ،334 ،187 ،139؛
اســترآبادى ،علــى ،تأو يــل اآليــات الظاهــرة ،ص .780 ،766 ،709 ،535 ،384-383
 .2کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان371-370/1 ،؛ نعمانــی ،محمد ،همــان ،ص ،171-170
181؛ صــدوق ،محمــد بــن علــى ،كمــال الديــن330 ،286 ،254-253/1 ،؛ طوســى ،محمــد
بــن حســن ،همــان ،ص .339 ،173-169

حـال وظایـف امامـت را ماننـد خورشـید پشـت ابـر ،بـه انجـام میرسـاند 1.پـس از طـی
دوران سـخت و طوالنـی غیبـت کبـری و رخـداد ظهـور و قیـام آن حضـرت ،نظامـی کـه
خداونـد بـرای فرجـام امامـت ترسـیم فرمـوده اسـت ،در حکومـت امـام زمـان؟جع؟ بـه
2

حقیقـی خـود میرسـد.
شـکوه
بالندگـی و
ِ
ِ

َ
رجعت ائمۀ اطهار؟مهع؟ که در ادبیات وحیانی به آن «ک َّرة» هم گفته شـــده 3،شـــکوهی
دیگـــر از امامـــت در این جهان اســـت که پـــس از حکومت امام زمـــان؟جع؟ چهرهای
جدیـــد ،متفـــاوت و طوالنـــی از امامت را بـــه منصۀ ظهـــور خواهد گذاشـــت 4.در این
پدیده ،ائمۀ اطهار؟مهع؟ و بســـیاری از مؤمنان و معاندان ،پس از مرگ حقیقی ،برای بار
دیگر به اذن پروردگار زنده خواهند شـــد و به جهان کنونی باز خواهند گشـــت .آنگاه
ائمـــۀ اطهار؟مهع؟ پس از انتقامی ســـخت از دشـــمنان ،به حکومتی طوالنی و پرشـــکوه
دســـت خواهنـــد یافـــت 5.حجـــم فراوانـــی از گزارشـــات حدیثـــی متهمان ،بـــه تبیین
6

ابعاد این مسئله اختصاص یافته است.
 .1صدوق ،محمد بن على ،همان.253/1 ،

 .3کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان206/8 ،؛ عياشــى ،محمــد بــن مســعود ،تفســير-281/2 ،
282؛ صــدوق ،محمــد بــن علــى ،مــن ال يحضــره الفقيــه458/3 ،؛ همــو ،خصــال.108/1 ،
 .4طوسى ،محمد بن حسن ،همان ،ص .479-478

 .5بــرای اطــاع بیشــتر راجعبــه تعریــف رجعــت ر.ک :محســنی دایکنــدی ،محمدعظیــم ،رجعــت
در عصــر ظهــور ،ص .26-19
 .6قمــى ،علــى بــن ابراهيــم ،همــان147 ،131/2 ،25/1 ،؛ عياشــى ،محمــد بــن مســعود ،همــان،
202/1؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان206 ،51/8 ،132-311/3 ،؛ كشــى ،محمــد
بــن عمــر ،رجــال ،ص 570-569؛ ابنقولويــه ،جعفــر بــن محمــد ،كامــل الز يــارات ،ص ،65
136-135؛ نعمانــی ،محمــد ،همــان ،ص 320؛ صــدوق ،محمــد بــن علــى ،مــن ال يحضــره
الفقيــه614/2 ،؛ طوســى ،محمــد بــن حســن ،همــان؛ قطبالديــن راونــدى ،ســعيد ،الخرائــج و
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 .2قمى ،على بن ابراهيم ،تفسير268/2 ،؛ صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،ص ،184
188؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان227/8 ،186-184/4 ،633/2 ،343/1 ،؛ نعمانی،
محمـــد ،همـــان ،ص 332 ،313-308 ،233-232 ،189-188 ،175؛ ص ــدوق ،محمـــد
بـــن علـــى ،همـــان675-672 ،378 ،361 ،336/2 ،؛ [مفي ــد ،محم ــد ب ــن محم ــد؟]،
اختص ــاص ،ص 334؛ طوســـى ،محمد بن حســـن ،هم ــان ،ص -478 ،474 ،471 ،468
479؛ اســـترآبادى ،علـــى ،همـــان ،ص .384-383
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از آنج ــا ک ــه باورمن ــدی متهم ــان ب ــه رجع ــت یک ــی از اس ــباب غالیان ــگاری آن ــان
شــده اســت ،بــه صحــت ایــن اعتقــاد و غلوزدایــی از باورمنــدی بــه آن اشــارهای کوتــاه
میکنیـــم.
عالمــان اهلتســنن باورمنــدی بــه رجعــت را یکــی از اســباب جــرح رجــال شــیعی
دانســتهاند .گویــا رجالشناســان اهلســنت ایــن مفهــوم را معــادل نامیرایــی تلقــی
کردهانــد .درنتیجــه باورمنــدان بــه آن را غالــی و یکــی از شــاخصههای اساســی غلــو
را باورمنــدی بــه رجعــت دانســتهاند .آنــان پیــروی از عبــداهلل بــن ســبا در باورمنــدی بــه
رجعــت را شــاهدی بــر ایــن مدعــا میداننــد 1.از ســویی ،غالیــان حقیقــی و برخــی فــرق
ـت افراطــی معتقــد بودنــد کــه
انحرافـ ِـی برخاســته از جامعــۀ شــیعی نیــز بــه نوعــیرجعـ ِ
مفهــوم نامیرایــی امــام یــا تناســخ را میرســاند 2.کژفهمــی ُســنیان و کژاعتقــادی غالیــان
از رجعــت ،گمانهزنــی غلــو دربــارۀ متهمــان را شــدت بخشــیده اســت .شــاید بتــوان
گفــت تکــرار ایــن اتهــام در منابــع اهلتســنن دربــارۀ متهمانــی همچــون جابــر جعفــی،
آثــار ســوء خــود را بــه دنبــال داشــت و رفتهرفتــه ســبب تأثیرپذیــری آثــار شــیعی هــم شــد
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و اســتحکام بیشــتری بــه اتهــام غلــو دربــارۀ آنــان بخشــید.
این در حالی است که:
ً
اوال :رجعت ،حقیقتی انکارناپذیر است که منابع وحیانی بر آن تأ کید دارند؛ تا جایی
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ماجراجویی
کـه دربـارۀ ادلـۀ آن ،ادعـای تواتـر شـده اسـت 3.امـام رضـا؟ع؟ در پاسـخ بـه
ِ
مأمـون راجعبـه رجعـت ،بـدون هیـچ توجیـه ،تأویـل ،تقیـه و انـکاری ،بهصراحـت بـر
الجرائــح ،ص 850-848؛ حلــى ،حســن بــن ســليمان ،مختصــر البصائــر ،ص ،120 ،112 ،91
.170-164 ،154-153 ،143-138
 .1بــرای اطــاع بیشــتر ر.ک :مجلســى ،محمدتقــى ،روضــة المتقيــن454-453/8 ،؛ حســینی
میالنــی ،علــی ،تشــييد المراجعــات229-228/2 ،؛ حقانیفضــل ،مصطفــی« ،جابــر جعفــی
غالــی یــا متهــم بــه غلو» ،نقدونظــر141-138/65 ،؛ بهمنــی ،اصغر ،رجعت از دیــدگاه متکلمان
برجســتۀ شــیعی ،ص .113-108 ،66-42
 .2اشــعری ،ســعد ،المقــاالت و الفــرق ،ص 45؛ رکنــی لموکــی ،محمدتقــی« ،بررســی شــبهات
رجعــت و تناســخ» ،آئیــن حکمــت.80-79/84 ،
 .3مجلسى ،محمدتقى ،همان.487/5 ،

ّ
آن تأ کیـد میفرمایـد 1.مسـئله وقتـی جذابتـر میشـود کـه مأمـون بـا زیرکـی ،رجعـت
را در میـان دو پرسـش ،یکـی غلـو و دیگـری تناسـخ کـه از جملـۀ عقایـد غالیـان اسـت
مطـرح میکنـد و امـام رضـا؟ع؟ غلـو و تناسـخ را بـا شـدت تمـام ّرد میکننـد و رجعت را
حقیقتـی برگرفتـه از دیـن نـاب معرفـی میکنـد و آن را انکارناپذیـر میدانـد .گویـا مأمـون
نیـز گمـان میکنـد یـا میخواهـد اینچنیـن وانمـود کنـد کـه باورمنـدی بـه رجعـت ،از
شـاخصههای غلـو و غالیـان اسـت.
ً
ثانیـا :رجعـت در اندیشـۀ متهمـان هیـچگاه به معنـای نامیرایی مراجعان نیسـت؛ بلکه
بـه معنـای زندهشـدن پـس از مـرگ و قتـل اسـت؛ 2همانگونـه کـه خداونـد حضـرت
عزیـر؟ع؟ را پـس از یکصدسـال از مرگـش زنـده کـرد 3یـا چنانکـه حضـرت عیسـی؟ع؟
مـردگان را بـه اذن خداونـد زنـده میکـرد 4.متهمـان هرگـز ماننـد غالیـان بـه نامیرایـی
ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ معتقـد نبودنـد .شـاهد آنکـه ،متهمانـی همچـون جابـر کـه بـه خاطـر
باورمنـدی بـه رجعـت متهـم بـه غلـو شـدهاند ،بـه کشتهشـدن حضـرت علـی و امـام

حسـین؟امهع؟ معتقـد بـوده و بـه مقتلنویسـی روی آوردهانـد .جابـر خـود کتـاب «مقتـل
امیـر المؤمنیـن» و «مقتـل الحسـین» نگاشـته اسـت 5.بـه همیـن خاطـر اسـت کـه آنـان
گزارشـگر اشـک و انـدوه اهلبیـت؟مهع؟ و موجـودات بـر قتـل مظلومانـۀ سیدالشـهدا؟ع؟
و اهلبیـت و اصحـاب ایشـان بـوده و آداب و پـاداش زیـارت محـل دفـن آن بزرگـواران و
مـرگ و قتـل امـام نبودند ،دسـت بـه چنین رفتارهایـی نمیزدند.
ً
ثالثا :تناسخ با رجعت تغایر ماهوی دارد .همانطور که پیشتر اشاره شد ،تناسخ انتقال
 .1صدوق ،محمد بن على ،عيون أخبار الرضا؟ع؟.202-200/2 ،
 .2كشى ،محمد بن عمر ،رجال ،ص .570-569
 .3بقره.259 :
 .4آلعمران.49 :
 .5نجاشی ،احمد بن على ،رجال ،ص .349 ،303 ،187 ،19 ،129
 .6ابنقولويــه ،جعفــر بــن محمــد ،كامــل الز يــارات ،ص -152 ،149 ،108-104 ،101-100 ،81-80
.295 ،293-292 ،206 ،173 ،153
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پـاداش اشـک و انـدوه بـر شـهادت ایشـان را گـزارش کردهانـد 6.چنانچه آنـان معتقد به
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روح از بدنی به بدنهای دیگر است و طبق این سخن ،ارواح پیوسته در صورتها و
شدن
هیاکل تجدید میشوند و از بین نمیروند .این در حالی است که رجعت ،زنده ِ
1
بازگشت روح همان شخص به بدن خود او است.
بدن انسان پس از مرگ و
ِ ِ
ً
باورمندی به رجعت ،به غلو
رابعـا :از دیـدگاه شـیعی ،اگـر بخواهیم متهمان را بـه خاطر
ِ
متهـم کنیـم ،ایـن اتهـام متوجـه همـۀ جریانهـای اصحـاب ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ میشـود؛
زیـرا جریانهـای دیگـر نیـز بـه ایـن حقیقـت معتقـد بودنـد 2.ازایـنرو رجعتنویسـی
3

جایگاهـی در میـان اصحـاب پیـدا کـرده بـود.
ً
خامسـا :نبایـد بیـن مشـترکات اعتقـادی غالیـان حقیقـی و دیگرجریانهـا خلـط شـود.
باید توجه داشـت که برخی از باورها میان غالیان و جریانهای پایبند اصحاب ائمۀ
اطهار؟مهع؟ مشـترک اسـت .پس ِصرف هماعتقادی به یک باور ،نمیتواند اتهام به غلو
را متوجه جریانی خاص از اصحاب ائمۀ اطهار؟مهع؟ کند.
نتیجه آنکه ،باورمندی صحیح به رجعت ،به هیج وجه سبب غلو نمیباشد و اتهام
س ناروا است.
غلو دربارۀ جریان متهمان به غلو از این جهت ،اتهامی ب 
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َصرفنظـر از شـکوه امامـت در عوالـم پیشـین ،از دیـدگاه متهمـان ،قیامـت جلـوهگاه
حقیقـی امامـت و نهایـت ظهـور جایـگاه امامـت و والیـت ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ بـه صـورت
گسـترده و دائمـی اسـت 4.درنتیجـه ،ظلـم روارفتـه بـر امامـت در چنـد صباحـی کـه

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

 .1تاکنــون پژوهشهــای فراوانــی پیرامــون تغایــر دو مفهــوم تناســخ و رجعــت بــه انجــام رســیده
اســت؛ بــرای نمونــه ر.ک :خســروپناه ،عبدالحســین و پایبرجــای ،رمضــان« ،تمایــز رجعــت و
تناســخ از دیــدگاه شــیعه» ،اندیشــۀ نو یــن دینــی ،شــمارۀ 41؛ موحدیــان عطــار ،علــی« ،تبایــن
ماهــوی رجعــت و تناســخ» ،فلســفۀ دیــن ،شــمارۀ 11؛ بیــات ،محمدحســین و دارابــی ،فردیــن،
«تفاوتهــای اساســی رجعــت و تناســخ بــا تکیــه بــر آیــات و روایــات» ،ســراج منیــر ،شــمارۀ 13؛
بهمنــی ،اصغــر ،رجعــت از دیــدگاه متکلمــان برجســته شــیعی.
 .2نجاشــی ،احمــد بــن علــى ،همــان ،ص 326؛ حلــى ،حســن بــن ســليمان ،مختصــر البصائــر،
ص .429-428 ،171-89
 .3نجاشــی ،احمــد بــن علــى ،همــان ،ص  .326 ،307 ،37توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت
ـمی رجعــت اعتقــادی و رجعــت فقهــی در بــاب طــاق ،موجــب خلــط نگــردد.
کــه تشــابه اسـ ِ
 .4صفــار ،محمــد بــن حســن ،بصائــر الدرجــات ،ص 416-411؛ كوفــى ،فــرات بن ابراهيم ،تفســير،

جبـاران حـق اهلبیـت؟مهع؟ را غصـب کردنـد ،سـبب پیـروزی چنـد انسـان حقیـر در
برابـر طـرح خداونـد متعـال بـرای امامـت و فروکاهـی شـکوه امامت محسـوب نمیشـود.
درحقیقـت خداونـد بـه خاطـر تحقـق سـنت امتحـان و اختیار بنـدگان ،فرصتـی فراهم
آورد تـا آنـان را بـا امامـت ،بـه ورطـۀ آزمایـش مبتلا کنـد 1و نتیجـۀ ایـن آزمـون ،در قیامـت
آشـکار میشـود .سرسـپردگان بـه مقـام امامـت بـه پـاداش خـود و مخالفـان بـه سـزای
سـتیز بـا امامـت ،بـه کیفـر اعمـال خـود نائـل خواهنـد گشـت .خداونـد در ایـن طـرح،
بـرای نشـاندادن عـدم شکسـت نقشـۀ خـود دربـارۀ امامـت و پیرو زنشـدن سـلطهگران،
در همیـن جهـان بـا حکومـت مهـدوی و رجعـت و در آخـرت بـا عزتبخشـی بینظیـر
به ایشـان ،اوج شـکوه امامت را نشـان خواهد داد و آن را بدون فرجام رها نخواهد کرد.

نتیجهگیری
در میـان اصحـاب ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ جریانـی پیوسـته بـه وجـود آمدنـد کـه در سـطح
باالتری به معرفت امام دسـت یافته بودند .این جریان که تحت تربیت و آموزشهای
ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ رشـد کـرده بـود ،از مدینـه آغـاز و در کوفـه بـه اوج بالندگـی خـود رسـید.
اندیشـۀ آنـان پـس از کوفـه ،شـهرهای مهـم بصـره ،قـم و ری را زود درنوردیـد و تـا پایـان
عصـر حضـور امتـداد یافـت.
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در ایــن دوران ،گاهگاهــی نامــداران ایــن اندیشــه بهخاطــر عواملــی چــون تفــاوت ســطح
دراختیارداشــتن احادیثــی ژرف و اســراری عمیــق از ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ بــه غلــو متهــم
میشــدند .پــس از کوفــه ،همــواره بســیاری از عالمــان حدیثشــناس ،حدیثمحــور و
ســختگیر قمــی همچــون کلینــی و صــدوق ،بر این اتهمــات وقعی ننهادند و میــراث آنان
ص 356؛ عياشــى ،محمــد بــن مســعود ،تفســير310/2 ،؛ صــدوق ،محمــد بــن علــى ،كمــال
الديــن250/1 ،؛ همــو ،معانــي األخبــار ،ص 204؛ [مفيــد ،محمــد بــن محمــد؟] ،اختصــاص،
ص 356 ،18؛ همــو ،ارشــاد ،ص 41؛ همــو ،امالــی ،ص .311
َ
َ َْ ُ ْ ُ ََْ
ْ
ُ
ـاب المبتلى
 .1در زیــارت جامعــه ،خطــاب بــه امامــان معصوم؟مهع؟ عرضــه میداریم« :أنتـم ...و البـ 
ـه َّ
النــاس»؛ شــما امامــان ،درگاهــی هســتید کــه [خداونــد] بهواســطۀ آن ،مــردم را مــورد آزمایــش
ِبـ ِ 
قــرار داد (صــدوق ،محمــد بــن علــى ،مــن ال يحضــره الفقيــه.)613/2 ،
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معرفتــی و دیــدگاه ،ارتبــاط بــا غالیــان ،فرورفتــن بــرای زمانــی کوتــاه در باتــاق غلــو و

را بــه صــورت گســترده در آثــار خــود منعکــس کردنــد .امــا پــس از قم ،در مدرســۀ عقلگرای
بغــداد ،آن اتهامــات بــرای بــار دیگــر از خــاک ســر بــرآورد و توســط تربیتیافتــگان ایــن
ـان
مدرســه ،بــه صــورت نظاممنــد در آثــار رجالــی مانــدگار شــد .دیــدگاه حدیثشناسـ ِ
عصــر حضــور و نزدیــک بــه آن ،همچــون کلینــی و صــدوق و بزرگانــی چــون صفــار ،کنــار
گذاشــته شــد و نس ـلهای پــس از بغــداد ،بــا چشمپوشــی از رویکــرد محدثــان ،بــه اتهــام
متأخرانــی چــون مرحــوم ابنغضائــری و نجاشــی پایبنــد شــدند .متأســفانه ایــن اتهمــات
تاکنــون مــدار اعتبارســنجی احادیــث قــرار گرفتــه اســت.
نوشـتار حاضـر بـه واکاوی و توصیـف منظومـۀ اندیشـۀ امامتـی ایـن دسـته از اصحـاب
پرداخـت تـا ایـن اتهامـات را راسـتیآزمایی کنـد .نتیجـه از ایـن قـرار اسـت کـه آنـان بـا
ّ
وصـی و خلیفـةاهلل بـه تبییـن معـارف امامتـی
تکیـه بـر کلیـدواژگان امـام ،حجـتاهلل،
پرداختهانـد و قلمـرو امامـت را شـامل همـۀ جهان هسـتی ،انسـان و سـایر موجودات ،از
عوالـم گذشـته تـا عوالـم پسـین میداننـد.

jep.emamat.ir

366

هدایت و ارشـــاد بندگان ،افتـــراض طاعت ،حفظ دین ،تبیین قـــرآن ،انتظام جامعه،
افتـــا و اصدار حکـــم ،تمییز بین حـــق و باطل ،معیار حـــقَ ،ملجأ و پناهـــگاه ،تنها راه
نجـــات ،مقتـــدا ،بهفرجامرســـاندن جهـــان ،باقیمانـــدن جهان به حال صـــاح خود،
جلوگیـــری از نـــزول عذاب خداوند ،وســـاطت در رزق ،وســـاطت در آبادانی شـــهرها،
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وســـاطت در باریـــدن آســـمان ،وســـاطت در خارجشـــدن بـــرکات زمین ،وســـاطت در
امهـــال اهل معصیت و عـــدم تعجیل عقوبـــت خداوند ،جایگاههایی اســـت که این
دســـته از اصحاب بـــرای امام معرفـــی کردهاند.
ویژگیهای اساسی چنین امامی ،انتخاب و انتصاب خداوند ،علم گسترده ،عصمت
و افضلیـت اسـت .در ایـن نـگاه ،افزون بر ویژگیهای اصلـی ،خداوند به امام فضائلی
مـادی برتـر ،والیـت تکوینی،
چـون خلقـت ویـژه در عوالـم پیشـین ،ارواح ویـژه ،خلقـت
ِ
تشـریع احـکام و مالکیـت زمین را عطا فرموده اسـت.
آنـان دوازده راه بـرای تشـخیص امـام ،پیـش روی مکلفـان قـرار دادهانـد تـا مبـادا در
تشـخیص فرد امام ،دچار اشـتباه و سـردرگمی شـوند .آنان حجم گسـتردهای از میراث

امامان دوازدهگانۀ شـیعه اختصـاص دادهاند.
حدیثـی خـود را نیـز بـه معرفـی اشـخاص
ِ
در ایـن اندیشـه ،وظایفـی بـرای پیـروان در ِقبـال امـام تعریـف شـده اسـت و در مقابـل،
بـرای امـام نیـز در برابـر پیـروان خـود ،اختیـارات و مسـئولیتهایی از طـرف پـروردگار
بیـان شـده اسـت .پذیـرش والیـت امـام بـرای پیـروان آثار گوناگـون و شـگفتانگیزی در
ایـن جهـان و آخـرت بـه دنبـال دارد.
از دیـــدگاه ایـــن جریان ،فرجـــام امامت پیروزی مخالفان و شکســـت امامان نیســـت.
دوازدهمیـــن امـــام پـــس از غیبتـــی طوالنـــی ظهـــور خواهـــد کـــرد .بـــا ظهـــور و اســـتقرار
حکومت او ،شـــرک و ظلم از جهان رخت برخواهد بســـت و تمـــام اهداف امامت ،در
حکومتـــی بســـیار طوالنی ،تحقق خواهد یافت .پس از طـــی آن دوران ،در پدیدهای به
نـــام رجعـــت ،ائمۀ اطهار؟مهع؟ بـــه زمین باز خواهند گشـــت و به ســـلطنت و حکومتی
باشـــکوه دســـت خواهنـــد یافـــت .فرجـــام امامـــت به همیـــن ختـــم نخواهد شـــد و در
آخـــرت ،نهایـــت شـــکوه آن ،در برابـــر دیدگان همـــۀ آفریـــدگان به منصۀ ظهـــور خواهد
نشســـت و برای همیشـــه پایـــدار خواهد ماند.
اسـاس اتهـام غلـو راجعبـه ایـن متهمـان ،بیشـتر راجعبـه باورمندیهـای امامتـی آنـان
غلوآمیـز پایـدار در
اسـت .بـا جسـتجو در میـراث ایـن گـروه ،نشـانی از اندیشـههای
ِ
منظومـۀ اندیشـۀ امامتـی آنـان نیافتیـم .آنـان نـه معتقـد بـه خداانـگاری امـام شـدند و نه
و نـه بـه نامیرایـی امـام یـا اباحیگـری معتقـد بودنـد .آمـوزش و تربیـت امـام ،تقابـل بـا
غالیـان ،پرهیـز از اباحیگـری ،عـدم طـرد از سـوی ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ و تأییدهـای ائمـۀ
اطهـار؟مهع؟ راجعبـه چهرههـای ایـن جریـان ،همگـی شـواهدی بـر غلوزدایـی از متهمـان
اسـت .البتـه منظـور از تبرئـۀ متهمـان ،یکسانسـازی تبرئـۀ آنـان نیسـت؛ بلکـه ممکـن
ً
اسـت افـرادی هیـچگاه بـه مرزهـای غلـو نزدیـک نشـده باشـند و صرفـا تیرهـای اتهـام،
آنـان را هـدف گرفتـه باشـد و افـرادی هـم باشـند کـه حتـی در برهـهای ،مرزهـای غلـو را
شکسـته و در باتلاق شـوم آن گرفتـار آمـده باشـند ،ولـی بـا هدایتهـای امـام ،نجـات
پیـدا کـرده باشـند.
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باور به پیامبرگونگی یا فرشـتهگونگی امام داشـتند؛ نه به تناسـخ و حلول باور داشـتند
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معرفـت ویژگیهـای امـام ،نبایـد افراطمندانـه دچـار احساسـات
در هـر حـال ،پیرامـون
ِ
شـد و هـر مقـام گزافـی را خیالپردازانـه و خودسـاخته بـه امام نسـبت داد؛ چراکه نهتنها
ایـن افراطگرایـی زمینههـای غلـو و اضالل را فراهم میکند و سـخن بدون دلیل اسـت،
بلکـه سـبب نارضایتـی امـام نیـز میگـردد .از طرفـی نبایـد تفریطگونـه هـر ویژگـی واالیـی
را بـا برچسـب غلـو از ایشـان زدود و بـا دسـت خویـش ،تیشـه بـه ریشـۀ داراییهـای خـود
زد؛ بلکـه بایـد تابـع مسـتندات و ادلـه ،بـه مقامـات واالیـی که برای آنان برشـمرده شـده
بخـش مهمـی از اصحـاب ائمـه؟مهع؟ اسـت کـه
امامـت
اسـت ،سـر سـپرد .ایـن ،نظریـۀ
ِ
ِ

در مرئـی و منظـر ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ قـرار گرفتـه و تأییـد شـده اسـت .بازتـاب آن نیـز در
آثـار عالمـان امامیـه بـه ثبـت رسـیده اسـت .ازایـنرو آنـان از غلـو مبراینـد و از دیـدگاه
ً
رجالـی ،اجمـاال احادیـث منقـول از این افراد ،مورد وثوق و اعتماد اسـت .این سـیاهه،
عالمـان گرانقـدری کـه در کرسـیهای نظریهپـردازی بـر محـور حدیث سـخن میرانند
حدیثـی اهلبیـت؟مهع؟ فـرا میخواند؛
را بـه بازنگـری در مبانـی رجالـی و دفـاع از میـراث
ِ

همـان مبنایـی کـه سـبب تخطئۀ کلینی ،صدوق ،برقـی و صفار ،و دو رافکندن بخش
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گسـتردهای از میـراث حدیثـی میشـود و نوشـتههایی چـون «الصحیـح مـن الکافـي» و
«المعتبـر مـن بحـار األنـوار» را بـه بار مـیآورد.
واالی اندیشـۀ جریان
دیگـر نتیجـۀ ایـن پژوهـش آن اسـت کـه اندیشـۀ امامت در سـطح ِ
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متهمـان بـه غلـو ،اندیشـهای نوپدیـد نیسـت و منظومـۀ باورهـای امامتـی امروزیـن ،در
این جریان در سـدههای نخسـتین ،رواج قابلتوجهی بین اصحاب ائمه؟مهع؟ و تحت
نظر ایشـان داشـته اسـت .بر این اسـاس ،پژوهشـگران شـیعه و سـنی و مستشـرقانی که
در تاریـخ تفکـر یـا باومندیهـای امامیـه قلـم میزننـد ،بایـد منظومـۀ امامتی ایـن جریان
و میـزان تأثیرگـذاری ایـن اندیشـه را در قـرون بعـد در همـۀ جغرافیـای اسلامی ،نیـز
ریشـههای آن در اندیشـههای پیشـین را مـد نظـر داشـته باشـند ،تـا بـه اظهارنظرهـای
واژگونـی چـون «نوظهوربـودن تفکـر امامتـی شـیعه» یـا «برسـاختهبودن مقامـات امامـان»
گرفتار نشـوند.
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ص ــدوق ،محم ــد ب ــن على ،ث ــواب األعم ــال و عق ــاب األعم ــال ،چـــاپ دوم :دار الشـــريف
الرضي للنش ــر ،ق ــم1406 ،ق.
صدوق ،محمد بن على ،علل الشرایع ،چاپ اول :كتابفروشى داورى ،قم1385 ،ش.
صدوق ،محمد بن على ،عيون أخبار الرضا؟ع؟ ،چاپ اول :جهان ،تهران1378 ،ق.
صدوق ،محمد بن على ،كمال الدين و تمام النعمة ،چاپ دوم :اسالميه ،تهران1395 ،ق.
صدوق ،محمد بن على ،معاني األخبار ،چاپ اول :اسالمى ،قم1403 ،ق.
صدوق ،محمد بن على ،من ال يحضره الفقيه ،چاپ دوم :اســـامى ،قم1413 ،ق.

طب ــرى آمل ــى صغي ــر ،محم ــد بن جري ــر بن رس ــتم ،دال ئ ــل اإلمامة ،چـــاپ اول :بعثـــت ،قم،
1413ق.

طب ــرى آمل ــى صغي ــر ،محم ــد ب ــن جري ــر ب ــن رس ــتم ،ن ــوادر المعج ــزات ف ــي مناق ــب األئمة
اله ــداة؟مهع؟ ،چ ــاپ اول :دلي ــل م ــا ،ق ــم1427 ،ق.
طب ــرى آمل ــى كبي ــر ،محم ــد ب ــن جري ــر ب ــن رس ــتم ،المسترش ــد ف ــي إمام ــة عل ـ ّـي ب ــن أب ــي
طالب؟ع؟ ،چاپ اول :كوشانپور ،قم1415 ،ق.
طوس ــى ،محم ــد ب ــن حس ــن ،االقتص ــاد فيم ــا يتعل ــق باالعتق ــاد ،چـــاپ دوم :دار األضواء،
بي ــروت1406 ،ق.
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صف ــار ،محمد بن حس ــن ،بصائ ــر الدرجات ،چ ــاپ دوم :مكتبة آية اهلل المرعشـــي النجفي،
قم1404 ،ق.
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طوسى ،محمد بن حسن ،األمالي ،چاپ اول :دار الثقافة ،قم1414 ،ق.
طوسى ،محمد بن حسن ،التبيان في تفسير القرآن ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
طوس ــى ،محمد بن حسن ،الغيبة ،چاپ اول :دار المعارف اإلسالمية ،قم1411 ،ق.
طوس ــى ،محمد بن حس ــن ،تهذيب األحكام ،تحقيق :خرســـان ،چاپ چهـــارم :دار الكتب
اإلسالمية ،تهران1407 ،ق.
طوس ــى ،محم ــد ب ــن حس ــن ،رجال الطوس ــي ،چاپ ســـوم :مؤسســـة النشـــر االســـامي ،قم،
1373ش.
ُ
ّ
المصنفي ــن و
طوس ــى ،محم ــد ب ــن حس ــن ،فهرس ــت كت ــب الش ــيعة و اصوله ــم و أس ــماء
ُ
أصح ــاب االص ــول ،چ ــاپ اول :مكتبـــة المحقـــق الطباطبائـــي ،قـــم1420 ،ق.
ّ
ّ
المتعب ــد ،چاپ اول :مؤسســـة فقه
المتهجد و س ــاح
طوس ــى ،محمد بن حس ــن ،مصب ــاح
الش ــيعة ،بيروت1411 ،ق.

عريض ــى ،عل ــى ب ــن جعفر ،مس ــائل ّ
علي ب ــن جعفر و مس ــتدركاتها ،چـــاپ اول :مؤسســـة آل
البيت؟مهع؟ ،ق ــم1409 ،ق.
عل ــوى ،محم ــد بن عل ــى ب ــن حســـين ،المناقب/كتاب عتي ــق ،چـــاپ اول :دليل مـــا ،قم،
1428ق.
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عمادالدي ــن طب ــرى ،محم ــد ب ــن علـــی ،بش ــارة المصطف ــى لش ــيعة المرتضى ،چـــاپ دوم:
المكتب ــة الحيدر ي ــة ،نج ــف1383 ،ق.
عياشى ،محمد بن مسعود ،تفسير ّ
العياشي ،چاپ اول :المطبعة العلمية ،تهران1380 ،ق.
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فت ــال نيش ــابورى ،محم ــد ب ــن حســـن ،روض ــة الواعظي ــن و بصي ــرة المتعظين ،چـــاپ اول:
رض ــى ،ق ــم1375 ،ش.
قمى ،شاذان بن جبرئيل ،الفضائل ،چاپ دوم :رضى ،قم1363 ،ش.
قمى ،على بن ابراهيم ،تفسير القمي ،چاپ سوم :دار الكتاب ،قم1404 ،ق.
كش ــى ،محمد بن عمر ،رجال الكش ــي _ إختيار معرفة الرجال ،چاپ اول :دانشـــگاه مشـــهد،
مشهد1409 ،ق.
كلين ــى ،محم ــد ب ــن يعقوب ب ــن اســـحاق ،الكافي ،چـــاپ چهـــارم :دار الكتب اإلســـامية،
ته ــران1407 ،ق.
كوفى اهوازى ،حسين بن سعيد ،الزهد ،چاپ دوم :المطبعة العلمية ،قم1402 ،ق.
كوف ــى ،ف ــرات بن ابراهيم ،تفس ــير فرات الكوفي ،چاپ اول :مؤسســـة الطبع و النشـــر في وزارة
اإلرشاد اإلس ــامي ،تهران1410 ،ق.

مامقان ــی ،عب ــداهلل ،تنقيح المق ــال في عل ــم الرجال ،تحقيـــق :محمدرضـــا مامقانی ،چاپ
اولّ :
مؤسس ــة آل البي ــت؟مهع؟ إلحياء التراث ،قـــم1431 ،ق.
مجلس ــى ،محمدباق ــر ب ــن محمدتق ــى ،بح ــار األن ــوار الجامع ــة لدرر أخب ــار األئم ــة األطهار،
چ ــاپ دوم :دار إحي ــاء الت ــراث العر ب ــي ،بي ــروت1403 ،ق.
مجلس ــى ،محمدتق ــى ب ــن مقصودعل ــى ،روض ــة المتقين في ش ــرح م ــن ال يحض ــره الفقيه،
چ ــاپ دوم :مؤسس ــۀ فرهنگى اس ــامى كوش ــانبور ،قـــم1406 ،ق.
محس ــنی دایکن ــدی ،محمدعظیم ،رجعت در عص ــر ظهور ،بنیاد فرهنگـــی حضرت مهدی
ّ
مهدوی ــت ،قم1389 ،ش.
موع ــود؟جع؟ ،مرکز تخصصی
مروار يـ��د ،حسـ��نعلى ،تنبيه ــات ح ــول المبدأ و المع ــاد ،چاپ دوم :آســ�تان قــ�دس رضوى،
مش ــهد1418 ،ق.
مغر ب ــی ،نعم ــانب ــن محم ــد ،ش ــرح األخب ــار ف ــي فضائل األئم ــة األطه ــار؟مهع؟ ،چـــاپ اول:
جامع ــۀ مدرس ــين ،ق ــم1409 ،ق.
مفض ــل بن عم ــر ،الهفت الش ــریف ،تحقي ــق :مصطفـــى غالـــب ،چـــاپ اول :دار األندلس،
بی ــروت1964 ،م.
مفي ــد ،محم ــد ب ــن محم ــد ،اإلختص ــاص ،چ ــاپ اول :المؤتمـــر العالمـــي أللفيـــة الشـــيخ
المفي ــد ،ق ــم1413 ،ق.
مفي ــد ،محم ــد ب ــن محمد ،اإلرش ــاد ف ــي معرفة حج ــج اهلل على العب ــاد ،چـــاپ اول :كنگرۀ
ش ــيخ مفيد ،ق ــم1413 ،ق.
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مفيد ،محمد بن محمد ،األمالي ،چاپ اول :كنگرۀ شيخ مفيد ،قم1413 ،ق.

مفي ــد ،محمد بن محمد ،أوائل المق ــاالت في المذاهب و المختارات ،چـــاپ اول :المؤتمر
العالمي للش ــيخ المفيد ،قم1413 ،ق.
مفي ــد ،محمد ب ــن محمد ،تصحي ــح اعتق ــادات اإلمامية ،چـــاپ دوم :كنگرۀ شـــيخ مفيد،
قم1414 ،ق.
نجاش ــی ،احم ــد بن على ،رجال النجاش ــي ،چاپ ششـــم :مؤسســـة النشـــر االســـامي ،قم،
1365ش.
نعمانی ،محمد بن ابراهيم ،الغيبة ،چاپ اول :صدوق ،تهران1397 ،ق.
نمازی شاهرودی ،علی ،اثبات والیت ،چاپ اول :والیت ،مشهد1391 ،ش.
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مفي ــد ،محم ــد بن محمد ،المس ــائل الس ــروية ،چ ــاپ اول :المؤتمـــر العالمي أللفية الشـــيخ
المفيد ،ق ــم1413 ،ق.

نوبختى ،حس ــن بن موسى ،فرق الشيعة ،چاپ دوم :دار األضواء ،بيروت1404 ،ق.
نورى ،حس ــين بن محمدتقى ،مس ــتدرك الوس ــائل و مستنبط المس ــائل ،چاپ اول :مؤسسة
آل البيت؟مهع؟ ،قم1408 ،ق.
هاللى ،سليم بن قيس ،كتاب سليم بن قيس الهاللي ،چاپ اول :الهادي ،قم1405 ،ق.
پایاننامهها
افق ــی ،داود« ،بررس ــی غل ــو در روایـــات علـــم اهلبیـــت؟مهع؟ از کتـــاب بصائ ــر الدرج ــات»،
اس ــتاد راهنما :محمد احس ــانیفر ،استاد مشـــاور :عبدالهادی مســـعودی ،دار الحدیث،
دانش ــکدۀ علوم حدی ــث1388 ،ش.
حقانیفض ــل ،مصطف ــی« ،دیدگاههـــای کالمـــی جابـــر بـــنیزیـــد جعفـــی» ،اســـتاد راهنمـــا:
محمدتقی س ــبحانی ،استاد مشاور :قاسم جوادی ،دانشـــگاه ادیان و مذاهب ،دانشکدۀ
شیعهشناس ــی ،تابس ــتان 1392ش.
فالحزاده ابرقویی ،سیدحس ــین« ،تحلیل و بررســـی غلو و غالیان در مدرســـۀ حدیثی کوفه»،
اس ــتاد راهنما :محمدعلی مهدو یراد ،اســـتاد مشـــاور :محمدکاظم رحمانســـتایش ،دار
الحدیث ،دانش ــکدۀ علوم حدیـــث ،بهمن 1386ش.
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مقاالت
احمدون ــد ،عب ــاس و طاوسیمســـرور ،ســـعید« ،جابـــر بـــن یزیـــد جعفی و بررســـی اتهـــام غلو
در ب ــارۀ وی» ،مطالع ــات تاریخـــی_ فرهنگـــی ،ﺷﺎﻤرۀ 1390 ،7ش.
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اقوامکرباس ــی ،اکبر« ،مدرس ــۀ کالمی کوفه» ،جســـتارهایی در مدرســـۀ کالمی کوفه ،زیر نظر:
محمدتقی س ــبحانی ،چ ــاپ اول :دار الحدیث ،قم1396 ،ش.
به ــارزاده ،پرو ی ــن و فتاحـ ـیزاده ،فتحیـــه و احدیان ،مریم« ،بررســـی میزان صحت انتســـاب
غل ـ ّـو در احادی ــث کت ــاب بصائر الدرج ــات (مطالعۀ مـــوردی روایات قـــدرة األئمة؟مهع؟)»،
پژوهشـ ــنامۀ کالم ،ش ــمارۀ  ،10بهار و تابستان 1398ش.
بی ــات ،محمدحس ــین و دارابی ،فردین« ،تفاوتهای اساســـی رجعت و تناســـخ بـــا تکیه بر
آیات و روایات» ،س ــراج منیر ،شـــمارۀ  ،13زمســـتان 1392ش.
ت ــوران ،ام ــداد« ،جریانشناس ــی راویـــان روایـــات خلقت نـــوری اهلبیت؟مهع؟ در دو مدرس ــۀ
کوف ــه و ق ــم» ،کالم اهلبی ــت؟مهع؟ ،شـــمارۀ  ،2پاییز و زمســـتان 1394ش.
ت ــوران ،ام ــداد« ،مضمونشناس ــی احادیـــث خلقت نـــوری اهلالبیت؟مهع؟» ،شـــیعهپژوهی،
شمارۀ  ،3تابس ــتان 1394ش.
چلونگ ــر ،محمدعل ــی و طباطبایـــی پوده ،ســـید مهران« ،نقـــش غالیان در انتشـــار روایات با

مضامی ــن فوقبش ــریبودن ائمه» ،مطالعات اســـامی ،فلســـفه و کالم ،شـــمارۀ  ،93پاییز
و زمستان 1393ش.
حس ــینی ،س ــیدعلیرضا« ،جس ــتاری در آموز هه ــای امامتی ســـه تـــن از راويان متهـــم به غلو و
نش ــانههای باورپذی ــری آنه ــا» ،امامتپژوهی ،شـــمارۀ  ،20پاییز و زمســـتان 1395ش.
حقانیفض ــل ،مصطف ــی« ،جاب ــر جعفی غالی ی ــا متهم به غلـــو» ،نقدونظر ،شـــمارۀ  ،65بهار
1391ش.
حیدری ،حس ــن« ،مفض ــل بن عمر و جر ی ــان تفویض» ،تحقيقـــات كالمی ،شـــمارۀ  ،6پاييز
1393ش.
خس ــروپناه ،عبدالحس ــین و پایبرجای ،رمضان« ،تمایز رجعت و تناسخ از دیدگاه شیعه»،
اندیش ــۀ نوین دینی ،شمارۀ  ،41تابستان 1394ش.
دی ــاری بیدگل ــی ،محمدتقی« ،جریانشناس ــی غلـــو و غالیان در رجال نجاش ــی» ،مقاالت و
بررسـ ـیها ،دفت ــر  )1( 77علوم قرآن ،بهار و تابســـتان 1384ش.
رحمت ــی ،محمدكاظ ــم« ،مفضل ب ــن عمر جعف ــی و كتاب الصراط منســـوب بـــه او» ،کتاب
م ــاه دی ــن ،ش ــمارههای  102و  ،103فروردین و اردیبهشـــت 1385ش.
رکنی لموکی ،محمدتقی« ،بررس ــی ش ــبهات رجعت و تناســـخ» ،آئین حکمت ،شمارۀ ،84
پاییز 1397ش.
ش ــاکر اش ــتیجه ،محمدتقی و قی ــومزاده ،محمود« ،چیســـتی روحالقدس و آثار آن» ،اندیشـــۀ
نویندین ــی ،ش ــمارۀ  ،30پاییز 1391ش.

مالن ــوری ،محمدرض ــا« ،محم ــد ب ــن حس ــن صف ــار غالی یـــا متهم بـــه غلو» ،هفتآســـمان،
ش ــمارۀ  ،69به ــار 1395ش.
موحدی ــان عط ــار ،عل ــی« ،تباین ماهوی رجعت و تناســـخ» ،فلســـفۀ دین ،شـــمارۀ  ،11پاییز و
زمستان 1390ش.
ه ــزار ،علیرض ــا« ،درنگ ــی در ش ــخصیت حدیث ــی جابـــر بـــن یزید جعفـــی» ،علـــوم حدیث،
ش ــمارۀ 1388 ،24ش.
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یف ــام ،فریدون و نبوی ،س ــیدمجید« ،س ــير تطـــور تاريخی غلو در ســـه مکتب کالمی
محمد 
کوف ــه ،ق ــم و بغ ــداد» ،مطالع ــات تاریخ ــی ق ــرآن و حدیـــث ،شـــمارۀ  ،٦٥بهار و تابســـتان
١٣٩٨ش.

jep.emamat.ir

