ديدگاههایغضائریوابنغضائری
درباره مقامات امامان ؟مهع؟
با نگاهی انتقادی به قرائت غير اهلی از امامت
رضا قربانی زرین*

امام���ت 1و كم���االت و فضای���ل امام���ان؟مهع؟ از مهمتری���ن مباح���ث اعتق���ادی و دارای
حساسیتهای فراوانی در طول تاریخ تشیع بوده است .آشنایی با دیدگاههای علما و
ّ
ُمحدثان متقدم شیعی در تحلیل تاریخی عقاید شیعیان ،بسیار حائز اهمیت است.
غضائری و پسر او از علمای بزرگ رجالی بوده و با تصنیفات شیعیان عصر خود ،آشنا
بودهاند .بهاینترتیب دیدگاههای ایشان درباره مقامات امامان؟مهع؟ و حدود ّ
غلو ،حائز
اهمیت است .اهمیت دیدگاه این دو با توجه به باور برخی از معاصران ما که معتقدند
بیش���تر قدم���ا _ به ویژه اب���ن غضائ���ری _ قرائتی غیر اله���ی از منصب امامت داش���تند،
دوچندان میگردد .در این مقاله با اس���تفاده از ش���واهد تاریخی ،احادیث روایتشده
از س���وی غضائری و متن كتاب الضعفاء منس���وب به ابن غضائری ،نش���ان داده شده
اس���ت كه غضائری پدر و پس���ر از معتقدان به امامت منصوص از ناحیه خداوند بوده
و امام���ان؟مهع؟ را واج���د كماالت���ی چ���ون عصم���ت ،علم وهب���ی ،آ گاهی ب���ر مغیبات و
تواناییه���ای خارق عادت میدانس���تهاند .داوری درباره حدود كماالتی چون آ گاهی
ب���ر مغیب���ات و نظایر آن با توجه به بر جای نماندن آثار مس���تقل ایش���ان ،بهدقت میس���ر
نیست؛ اما اصل این كماالت مورد تأیید ایشان بوده و آن را ّ
غلو محسوب نمیكردهاند.
کلیدواژهها :غضائری ،ابن غضائری ،مقامات ائمه ،علمای ابرارّ ،
غلو.
* دانشجوی دکتری قرآن و حدیث دانشگاه تهران . ghorbaniz@yahoo.com

فصلنامهامامتپژوهی
سال سوم  ،شماره 11
صفحه 234 _ 207

 _1طرح مسئله
از دی���دگاه ش���یعه امامی���ه ،امامت منصبی الهی اس���ت كه با تعیی���ن و نصب از جانب
خداوند متعال همراه اس���ت .امام ،برترین مردمان و عاری از گناه و عیب است .دانش
وی ن���ه برگرفت���ه از مردمان ،بلكه به صورتی ویژه به او ارزانی ش���ده اس���ت .امام به لطف
و اذن اله���ی از مغیب���ات آگاه اس���ت و تواناییهای خ���ارق عادت دارد .مص���در و منبع
اصل���ی این اعتقاد را باید بهحق در قرآن كریم و ّ
س���نت نبی ّ
مكرم اس�ل�ام؟ص؟ جس���تجو
نمود 1.تفصیل كماالت امامان؟مهع؟ نیز در روایات ایش���ان بیان ش���ده است؛ آنچنانکه
اكن���ون بخش مهم���ی از میراث حدیثی امامیه به روایات درب���اره امامت و كماالت امام
اختصاص دارد .بااینحال در عصر حاضر برخی از نظریهپردازان با ارائه دیدگاه هایی،
س���عی کردهاند تا جایگاه امامان؟مهع؟ را نه مقامی الهی بلكه منصبی عادی و اكتس���ابی
معرفی نمایند .از دید ایشان ،تنها رسول خدا؟ص؟ منصبی الهی داشتهاند و پس از ایشان
و بسته شدن باب نبوت و رسالت ،دیگر نباید از جایگاه الهی هیچکس سخن به میان
208

آورد .دراینبین ،محس���ن كدیور با انتش���ار مقاالتی مقدماتی در اواخر س���ال  2 1384به
انتقاد از امامت رایج ش���یعی پرداخت .وی در مقاله س���ال  1385خود ،3نظریه خویش
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در باب امامت را «علمای ابرار» نام نهاد و از آن به «قرائت فراموششده» تعبیر نمود.
از اركان مه���م این نظریه ،انكار مقامات خاص امامان؟مهع؟ از قبیل علم وهبی ،آ گاهی
ب���ر امور پنهان ،تواناییهای تكوینی و حتی معصوم و منصوص بودن ایش���ان از جانب
خداوند است.
 .1از جمله مهمترین آیات درباره امامت و مقامات ائمه؟مهع؟ میتوان به این موارد اش ��اره نمود :آیه والیت
(مائدة ،)55/آیه اكمال (مائدة ،)3/آیه اولی االمر (نس ��اء ،)59/آیه تطهیر(احزاب )33/و آیه علم
الكتاب (رعد .)43/همچنین برخی از مشهورترین موارد از ّ
سنت نبوی؟ص؟ در این مورد عبارتاند
از :حدیث غدیر ،حدیث ثقلین ،حدیث سفینة نوح ،حدیث منزلت ،حدیث انا مدینة العلم (برای
مصادر این احادیث و استناد به آنها ر.ك :میالنی ،سید علی ،نفحات األزهار).

 .2کدیور ،محسن ،بازخوانی نهضت حسینی.
 .3همو ،قرائت فراموش شده؛ بازخوانی نظریه علمای ابرار ،تلقی اولیه اسالم شیعی از اصل امامت.

وی در بيان تفاوت ميان پيامبر و امام در نظريه علمای ابرار چنين میگويد:
بر اس ��اس این نظریه،ائم ��ه هرگز با پیامبر؟ص؟ قابل قیاس نیس ��تند چرا که
پیامبر؟ص؟ اوال منصوب از جانب خداوند اس ��ت،ثانیا با علم لدنی و غیر
اکتس ��ابی «وحی»الهی را تلقی کرده است،ثالثا وحی الهی و سنت نبوی
با ملکه عصمت از جانب خدا حفظ می شود ... .بر این اساس هر گونه
صفت فرابش ��ری برای ائمه انکار می ش ��ود و از ایش ��ان ب ��ا عنوان "علمای
ابرار" (دانشمندان پرهیزکار) یاد می شود.1
نوع نگرش و اس ��تدالل كدیور در نظریهپردازی ،بیشتر صبغه تاریخی دارد .وی با ارائه شواهد

مختلف ،سعی دارد نشان دهد که چنین تفکری میان متقدمین شیعه ،رواج داشته است.
بر نظریه کدیور ،نقدهای بس���یاری ایراد ش���ده اس���ت 2و مقاله حاضر نیز با وقوف بر این
نقدها و با هدف تكمیل و تعمیق آنها ،به رشته تحریر درآمده است.
از جمله ش���واهد نظریه «علمای ابرار» اس���تفاده از بیانی از وحید بهبهانی است 3كه بر
مبنای آن س���عی شده تا جمعی از علمای متقدم ،از جمله أحمد بن حسین بغدادی
مشهور به ابن غضائری ،از معتقدان به این نظریه قلمداد شوند.
قدما(عالمان ش ��يعی تا ميانه قرن پنجم) درب ��اره ائمه به گونهای متفاوت
میانديش ��يدند .ش ��ئونی كه ايش ��ان برای امامان قائل بودند در مقايس ��ه با
ش ��ئونی كه پس از ايشان برای ائمه قائل شدند پايينتر است به نحوی كه
آنان(قدما) اعتقاد فراتر از حدی را كه خود باور داش ��تند ارتفاع در مذهب
و غلو میشمردند.
 .1همو ،قرائت فراموش شده؛ بازخوانی نظریه علمای ابرار ،تلقی اولیه اسالم شیعی از اصل امامت..
 .2از جمل���ه مهمتری���ن نقده���ا بای���د ب���ه ای���ن م���وارد اش���اره نم���ود :محم���د ج���واد رضائ���ی ،به���زاد
حمیدی���ه ،حس���ن انص���اری و اصغ���ر غالم���ی .ب���رای دس���تیابی ب���ه مجموع نقدهای منتش���ر ش���ده
ر.ك ،www.toraath.com :بخش نقدهای دیگر صاحبنظران.
 .3كدیور ،محسن ،همان .این بیان به صورت كامل در ادامه مقاله ،مورد بررسی قرار میگیرد.

دیدگا هه ــای غضائـ ــری و ابن غضائــری درباره مقامات
امامان؟مهع؟با نگاهی انتقادی به قرائت غیر الهی از امامت

كديور در برداشت از اين شاهد چنين میگويد:

209

 ...احمدبن حس ��ين بغدادی مش ��هور به اب ��ن غضائری (متوف���ی )450از
جمله منتقدان به جريان فرابشری صفات ائمه بودهاند.1

وی همچنين درباره حد مجاز مقامات امامان بنا به گزارش وحيد چنين میگويد:
محوره ��ای اختالف در صفات ائمه به گزارش وحيد عبارت بوده اس���ت
از:ام ��كان ص ��دور س ��هو ،تفويض امور ب ��ه ائم ��ه ،معجزات ،ام���ور خالف
ع ��ادت ،ش ��ان و مرتب ه ائم ��ه ،منزه بودن ايش ��ان از بس���ياری نواقص ،علم
غي ��ب ،ق ��درت ائمه.فصل مش ��ترک تمامی محورهای ياد ش���ده ش���ئون
فرابشری ائمه است.
پنجم:صف ��ت عصم ��ت در گزارش وحید در زمره صف���ات اختالفی ائمه
نیس ��ت .او مرتبه نازلی از عصمت را جزءاعتقادات قدما دانس���ته است.
آی ��ا عصمت مق ��ول به تش ��کیک و ذو مراتب اس ��ت؟ یا ام���ری متواطی و
دائ ��ر بین نفی و اثبات اس ��ت؟(باالخره یا ائمه را معصوم می دانس���تند یا
نمیدانس ��تند) .آنچنانکه در شاهد سوم خواهد آمد این نکته در گزارش

210

وحید صائب به نظر نمی رسد ،و اختالف اصحاب صفت یاد شده رانیز
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در بر می گرفته است.2

اهمی���ت دیدگاههای ابن غضائری آنچنان بوده اس���ت كه كدی���ور در بیانی چنین از
وی یاد میكند:
ابنغضائ ��ری  ...نس ��بت به رعایت ش ��أن ائمه حساس���یت ویژه داش���ته و
انتساب شئون فرا بشری از قبیل علم غیب ،قدرت خارقالعاده ،معجزه،
ّ
تفویض امور تشریعی و تكوینی را خروج از حد مجاز اعتدال مذهبی و منجر
ً
ب ��ه ارتفاع در مذهب یا ّ
غلو میدانس ��ته و خود را ش ��رعا موظ���ف به مبارزه با
اینگونه زیادهرویها میدانسته است .اگرچه بهواسطه عدم وصول اكثر آثار
 .1كدیور ،محسن ،همان .این بیان به صورت كامل در ادامه مقاله ،مورد بررسی قرار میگیرد.
 .2همان.

ابنغضائری به زمان ما ،درب ��اره «حد مجاز اعتدال مذهبی درباره صفات
ائم ��ه» از نظر ابنغضائری نمیتوان بهدقت س ��خن گف ��ت ،اما با اطمینان
میتوان او را یكی از منتقدان جدی انتس ��اب ش ��ئونفرا بش ��ری به ائمه و از
جمله غیرتمندترین عالمان قائل به رویكرد بش ��ری به امامت در ش ��یعه یا
نظریه علمای ابرار دانست .مطالعه كتاب بجا مانده و تأمل در آراء اجتهادی
ابنغضائ ��ری كه مبتنی ب ��ر دیدگاه خاص اعتقادیش درباره ائمه اس ��ت_ و
خوشبختانه بهاختصار به این مبانی اشاره كرده است _ رافع هر ابهامی در این
زمینه است.

1

مس���ئله و محور اصلی این مقاله ،بررس���ی دیدگاههای غضائری و ابن غضائری درباره
امامان؟مهع؟ و كماالت ایش���ان اس���ت .به صورت مش���خص باید بررسی نمود كه آیا این
دو عالم بزرگ متقدم ،انتس���اب هرگونه موردی چون علم غیب ،قدرت خار قالعاده یا
معجزه را به امامان؟مهع؟ ّ
غلو میپنداشتهاند؟
ب���رای پاس���خ علمی به این پرس���ش ابتدا باید مبان���ی و مفروضات را ب���رای تحقیق آراء
ایشان تعیین نمود.

حس���ین ب���ن عبیداهلل ب���ن ابراهیم غضائری ب���ا كنیه ابوعبداهلل در زمره مش���ایخ نجاش���ی
و ش���یخ طوس���ی بوده اس���ت .ش���یخ طوس���ی وی را با عبارات «كثیر الس���ماع» و «عارف
بالرجال» ستوده است 2.وی معاصر شیخ مفید بوده و در نیمه صفر سال  411وفات یافته
اس���ت 3.فرزند او احمد نیز در س���لك مش���ایخ حدیث و آگاهان از کتابهای امامیه بوده
است .اطالعات موجود درباره احمد بن حسین بسیار اندك است .از خالل نقل سخنان
او در رجال نجاش���ی و س���خن كوتاه شیخ طوس���ی در مقدمه فهرس���ت میتوان اطالعاتی
 .1كدیور ،محسن ،همان .این بیان به صورت كامل در ادامه مقاله ،مورد بررسی قرار میگیرد.
 .2طوسی ،محمد بن حسن ،رجال.425 ،
 .3نجاشی ،احمد بن علی ،رجال.411 ،

دیدگا هه ــای غضائـ ــری و ابن غضائــری درباره مقامات
امامان؟مهع؟با نگاهی انتقادی به قرائت غیر الهی از امامت

 _2معرفی غضائری پدر و پسر

211

محدود درباره او به دست آورد .آن چنان كه از اين متون برداشت ميشود وي از همدرسان
نجاش���ي و شيخ طوسی در محضر پدر خود بوده اس���ت .با توجه به كاربرد لغت «اخترام»
درباره وفات احمد بن حسین ،1شاید وی قبل از چهلسالگی از دنیا رفته باشد.

2

 _ 1 _ 2تألیفات غضائریها در موضوع امامت

تألیفات حس���ین غضائری در فهرست نجاشی 3ذكر شده است .مهمترین تألیفات او
كه به مباحث امامت مرتبط است ،بدین شرحاند:
كتاب التسلیم على أمیرالمؤمنین [؟ع؟] بإمرة المؤمنین
كتاب عدد األئمة و ما شذ على المصنفین من ذلك
كتاب یوم الغدیر
كتاب الرد على الغالة و المفوضة
كتاب مواطن أمیر المؤمنین؟ع؟

212

كتاب فی قول أمیر المؤمنین؟ع؟ :أ ال أخبركم بخیر هذه األمة.
ً
ظاهرا شرححال او و نام تألیفاتش ،در فهرست شیخ طوسی نیز موجود بوده است ولی

در نسخههای فعلی این کتاب ،مفقود است.

4
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اما متأسفانه هیچ شرححالی از احمد بن حسین و گزارشی از كتابهایش در دست
نیس���ت .شیخ طوسی در مقدمه فهرس���ت خود به تألیف دو اثر از سوی او ،یكی درباره
فهرس���ت اصول و دیگری فهرس���ت مصنف���ات امامیه یاد میكند 5.ویژگ���ی این دو اثر،
جامعیت آنها بوده است؛ اما متأسفانه این دو اثر پس از مرگ ناگهانی و دور از انتظار
ابن غضائری ،از سوی برخی از وارثان وی از بین برده شده است.

6

 .1طوسی ،محمد بن حسن ،فهرست.2 ،
 .2ر.ك :طریحی ،مجمع البحرین.56/6 ،
 .3نجاشی ،احمد بن علی ،همان.69 ،
 .4ر.ك :خویی ،سید ابوالقاسم ،معجم رجال الحدیث 19/6 ،و .20
 .5طوسی ،محمد بن حسن ،همان.2 ،
 .6همان.

ش���یخ طوس���ی تصریح میكند كه هیچیک از اصحاب ما موفق به نسخهبرداری از آن
دو كتاب نش���ده است 1.بهاینترتیب احتمال قوی وجود دارد كه این امر درباره تمامی
آث���ار وی اتفاق افتاده باش���د و در ای���ن صورت باید گفت كه آثار اب���ن غضائری در بین
امامی���ه معاص���ر وی ،امكان رواج نیافته اس���ت .اث���ری كه امروزه منس���وب به احمد بن
حسین بن غضائری است ،كتاب الضعفاء است.
در انتس ��اب ای ��ن كتاب به ابن غضائری تردیدهای فراوانی ابراز ش ��ده اس ��ت .آقا بزرگ در
الذریعة ب هش ��دت از انتس ��اب این كتاب به ابن غضائری انتقاد نموده است 2.وی معتقد
اس ��ت این كتاب با برگرفتن بخش ��ی از منقوالت كتاب نجاشی و طوسی از ابن غضائری
و افزودن مطالب باطل فراوان س ��اخته ش ��ده اس ��ت 3.همچنین آیتاهلل خویی در مقدمه
معجم رجال الحدیث از عدم ثبوت و غیرقابل اعتنا بودن كتاب سخن گفته است.

4

از جمل���ه قرائن���ی که ب���ر صحیح نبودن انتس���اب این کت���اب به اب���ن غضائری داللت
میکند ،یکی اختالف میان تضعیفات او با اظهارنظرهای نجاش���ی در فهرس���ت ،هم
در اصل تضعیف و هم در عباراتی که نشان دهنده ضعف راوی میباشد؛ و دیگری،
عدم اشاره نجاشی به نظر ابن غضائری است.

5

 .2طهرانی ،آقا بزرگ ،الذریعة.285/4 ،
 .3همان.
 .4خویی ،سید ابوالقاسم ،همان.102/1 ،
 .5پیرامون تفاوت دیدگاه های ابن غضائری و نجاشی:
أ_ در م���ورد اص���ل توثی���ق و تضعی���ف ،به ترجمه ای���ن راویان مراجعه کنید :س���لیم بن قیس ،س���هل
دیباجی ،ابراهیم بن عمر یمانی صنعانی ،اس���ماعیل بن مهران بن محمد بن ابی نصر الس���كونی،
ابراهیم بن س���لیمان بن عبداهلل (عبیداهلل) ،حذیفة بن منصور بن كثیر ،خلف بن حماد بن ناش���ر،
سلیمان بن داود المنقری ،صباح بن یحیی و . ...
ب_ در م���ورد تف���اوت در تعبیر ،به ترجم���ه این راویان مراجعه کنید :اس���حاق بن محمد بن احمد،
احم���د ب���ن محم���د ابوعبداهلل اآلمل���ی الطبری ،اس���ماعیل بن علی ب���ن علی ،جعفر بن اس���ماعیل
المنقری (نجاش���ی كتاب وی را به واس���طه حسین غضائری روایت میكند) ،القاسم بن یحیی بن

دیدگا هه ــای غضائـ ــری و ابن غضائــری درباره مقامات
امامان؟مهع؟با نگاهی انتقادی به قرائت غیر الهی از امامت

 .1همان.
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درهرح���ال ،اثبات یا رد اس���تناد ای���ن اثر به اب���ن غضائری ،موضوع این مقاله نیس���ت.
تنه���ا نتیج���ه مهم ،قطعی نبودن اس���تناد این اثر ب���ه ابن غضائری اس���ت .بهاینترتیب
بای���د گف���ت كه هیچیک از تألیفات این پدر و پس���ر بر جای نمانده اس���ت و اطمینانی
در انتس���اب كتاب الضعفاء موجود نیز به ابن غضائ���ری وجود ندارد .این امر اظهارنظر
دقی���ق درب���اره معتق���دات و دیدگاهه���ای ایش���ان را مش���كل میس���ازد .بااینح���ال ب���ا
دق���ت در عناوی���ن كتابه���ای غضائری پدر ت���ا ح���دودی میت���وان دیدگاههای كلی
وی را ح���دس زد .همانگون���ه ك���ه در فهرس���ت تألیف���ات حس���ین غضائری مش���اهده
میش���ود ،کتابهای���ی ب���ا موض���وع «روز غدی���ر» و «س�ل�ام ك���ردن ب���ر امیرالمؤمنی���ن با
عنوان امیر مؤمنان» بهروش���نی مضمونی ش���یعی داشته ،در راس���تای اثبات والیت آن
حضرت است .همچنین كتاب عدد االئمة كه علیالقاعده باید به تعداد امامان؟مهع؟

مرتبط باش���د ،باز هم در س���لك كتابهای مرسوم ش���یعی درباره اثبات امامان؟مهع؟ و
بهوی���ژه ام���ام غائ���ب؟ع؟ اس���ت .كت���اب دیگ���ری از غضائری درب���اره قول منس���وب به
214

امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ اس���ت ك���ه در آن ،حض���رت از تفضی���ل ابوبكر و عمر بر خود س���خن
گفتهاند .این روایت بین اهل تس���نن مش���هور اس���ت 1.به نظر میرس���د این كتاب در رد
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ادعای اهل تس���نن بوده اس���ت ،زیرا ابن حجر این کتاب را با عنوانی دیگر ،چنین نام
برده است :الكالم على قول علی خیر هذه األمة بعد نبیها ،2كه به معنای رد این روایت
و تضعیف آن است.

3

الحس���ن بن راشد (نجاش���ی كتاب وی را به واس���طه حس���ین غضائری روایت میكند) ،حمید بن
ش���عیب (نجاش���ی كتاب وی را به واسطه حسین غضائری روایت میكند) ،الحسین بن مهران بن
محمد ،الحسن بن محمد بن یحیی ،خیبری بن علی الطحان ،دارم بن قبیصة ،شریف بن سابق
التفلیسی ،صالح بن عقبة بن قیس ،ظفر بن حمدون و . ...
 .1ب���رای اطالع از روایات متعدد اهل تس ��نن دراینباره ر.ک :ابن حنبل ،احمد ،مس ��ند احمد،106/1 ،
 127 ،125 ،115 ،110و .128
 .2س���یاق بیان ابن حجر در نقل از فهرس���ت شیخ طوسی است؛ هر چند هم اكنون در متن فهرست شرح حال
ً
غضائری پدر موجود نیست و ظاهرا این بخش ،مفقود شده است( .خویی ،سید ابوالقاسم ،همان)20 ،6 ،

 .3عسقالنی ،ابن حجر ،لسان المیزان.297/2 ،

بهاینترتیب به نظر میرسد معتقدات حسین غضائری در امر امامت منصوص ،باید
شبیه به معتقدات تشیع رسمی باشد.
 _ 2 _ 2نقل روایات از سوی غضائری پدر و پسر

پ���س از تألیف���ات علم���ای متق���دم ،راه بع���دی ب���رای كش���ف عقای���د آنه���ا ،دقت در
مضامی���ن احادیث���ی اس���ت كه از س���وی ایش���ان روایت ش���ده اس���ت .ای���ن مطلب در
ج���ای خ���ود قاب���ل بحث و بررس���ی اس���ت كه آی���ا نق���ل روایت در بی���ن قدما ب���ه معنای
اعتق���اد به مضمون آن بوده اس���ت .بااینحال آنچه برای بح���ث فعلی كفایت میكند
آن اس���ت ك���ه قدم���ا روایت���ی را ك���ه از دیدش���ان ّ
غلوآمیز و مش���تمل بر مطال���ب باطل و
ك���ذب ب���وده ،روای���ت نمیكردهان���د .ای���ن ام���ر ش���واهد متع���ددی دارد ك���ه از جمل���ه
آنه���ا میت���وان ب���ه اس���تثناء نم���ودن مطال���ب ّ
غلوآمی���ز كتابه���ا ب���ه هن���گام نق���ل و
همچنی���ن پرهی���ز از نق���ل روایات���ی ك���ه از دی���د راوی باطل ب���وده اس���ت ،اش���اره نمود.

1

برخ���ی از راویان���ی ك���ه کتابهایش���ان پ���س از اس���تثناء برخ���ی از بخشه���ای آن،
روایت شده است عبارتاند از :احمد بن محمد سیاری ،2محمد بن سنان ،3محمد

 .1به عنوان نمونه ،ش���یخ مفید به هنگام روایت كتاب الش ��رایع اثر علی بن ابراهیم ،یكی از احادیث آن
را روایت نمیكند( .طوس���ی ،محمد بن حسن ،همان .)267 ،البته مشكل این روایت از دید شیخ
مفید ّ
غلوآمیز بودن آن نیست بلكه بطالن نقل آن است .و یا شیخ صدوق ،عدم انكار ابن ولید را در
مورد روایتی که بر او قرائت كرده نشانه بیاشكال بودن آن روایت دانسته است( .صدوق ،محمد بن
علی ،عیون اخبار الرضا؟ع؟ 21/2 ،و .)22
 .2نجاشی ،احمد بن علی ،همان80 ،؛ طوسی ،محمد بن حسن ،همان.57 ،
 .3همان 406 ،و .407
 .4همان.
 .5همان.413 ،
 .6همان.413 ،
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بن أورمة ،4محمد بن علی ابوسمینة 5و محمد بن حسن بن جمهور.6
ّ
ّ
بهاینترتیب ،نقل روایات از س���وی علما و ُمحدثان ،حداقل نش���انه باور آنها به دوری
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ّ
فرض مقبول ،میتوان تا حدودی عقاید غضائری
روایت از غلو و كذب اس���ت .با این ِ
پدر را بازشناسی نمود.

كتابهای بس���یاری از س���وی غضائری پدر برای نجاشی و طوس���ی روایت شده است.
نجاش���ی و شیخ طوس���ی ،برخی از کتابها را بر غضائری پدر قرائت کردهاند که این امر
به منزله اجازه اس���تاد ،نس���بت به نق���ل روایات آن کتاب بوده اس���ت .یكی از مهمترین
کتابه���ای روایتش���ده از س���وی حس���ین غضائری ،كت���اب كامل الزی ��ارات جعفر بن
محم���د ب���ن قولویه اس���ت .اب���ن قولویه كه مهمترین اس���تاد ش���یخ مفید بوده ،1از س���وی
نجاش���ی برتر از ه���ر آنچه مردم از زیبای���ی ،وثاقت و فقه به آن وصف میش���وند،معرفی
ش���ده اس���ت 2.كتاب كامل الزیارات با نام جامع الزیارات از سوی شیخ طوسی وصف
شده و به روایت آن در ضمن کتابهای ابن قولویه از طریق مفید و غضائری اشاره شده
است 3.نجاشی نیز ضمن ذكر این كتاب در بین کتابهای ابن قولویه ،به اینکه بیشتر
کتاب های او را نزد شیخ مفید و غضائری پدر قرائت كرده ،اشاره دارد.

4
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نیمنگاهی به كام 
ل الزیارات ،نشانگر روایات متعددی با مضمون نصب الهی امامان،
ً
عصم���ت ،علم وراثتی و وهبی و فضایل بیش���مار ایش���ان اس���ت .قطع���ا درصورتیکه
غضائری تابع دیدگاهی ش���بیه به نظریه «علمای ابرار» ب���ود و تمامی موارد فوق را ّ
غلو و
كذب میدانست ،نباید كتابی مشتمل بر این اكاذیب را روایت میكرد یا اجازه میداد
تا بر او قرائت ش���ود ،یا اگر به هر دلیل آن را روایت مینمود باید موارد ّ
غلوآمیز و كذب را
استثناء میكرد؛ حالآنکه چنین نیست.
بهعن���وان نمونه ،برخی از مضامین واالی روایتش���ده در كامل الزیارات درباره ش���ئون
 .1نجاشی ،احمد بن علی ،همان.123 ،
 .2همان.
 .3طوسی ،محمد بن حسن ،همان.109 ،
 .4نجاشی ،احمد بن علی ،همان.124 ،

امامان؟مهع؟ بدین شرح است:
ش ��هادت مىدهم كه ش ��ما برگزیدگان خ ��دا و نگهبان ��ان او و حجتهاى
بالغ ��ه او ب ��وده كه با علمش ش ��ما را ی ��اوران دین خودش ق ��رارداد ،به امر او
قائم هستید و نگهبانان علم او هستید و حافظ اسرارش بوده و بازگوكننده
وحى او و معدن و مركز كلمات و اركان و س ��تونهاى توحیدش و ش ��اهدها
ب ��ر بندگانش هس ��تید ،خداوند مخلوقاتش را به ش ��ما س ��پرده و كتابش را
ب ��ه میراث به ش ��ما داده ،و اختصاص داد ش ��ما را به آی ��ات كریمه و تأویل
آنها را به ش ��ما اعطاء فرمود ،قرارداد شما را صندوق حكمتش و عالمت
هدایت در ش ��هرهاى خ ��ودش ،براى ن ��ورش مثل به ش ��ما زده ،از علمش
در ش ��ما جارى نموده ،ش ��ما را از هر لغزشى بازداش ��ت و از هر آلودگى پاك
نمود ،رجس و پلیدى را از ش ��ما بركنار داشت ،بهواسطه شما نعمتهاى
ّ
خود را تحقق داد ،بهواس ��طه شما جدائىها را بهصورت اجتماع درآورد و
توس ��ط ش ��ما بین كلمات تألیف و جمع نمود ،و به وساطت شما طاعت
واج ��ب الزم ش ��ده و ّ
مودت و ّ
محبت الزم تحقق یافته ،پس ش ��ما اولیاء و

دش ��منانتان را دشمن داشته و دوستانتان را دوست مىدارم ،پدر و مادرم
فدایت باد ،رحمت خدا و درودش بر تو باد.

1

كسى كه اراده كند خدا را ،به شما آغاز مىكند ،كسى كه اراده كند خدا
را به ش ��ما آغاز مىكند ،كس ��ى كه اراده كند خدا را به ش ��ما آغاز مىكند،
بهواس ��طه ش ��ما خداون ��د غیرواقعها را برطرف مىكند ،و بهتوس ��ط ش ��ما
ش ��داید و س ��ختىها را دور مىنماید ،بهواس ��طه ش ��ما خداوند مىگشاید
 .1اب���ن قولوی���ه ،جعفر بن محمد ،کامل الز ی ��ارات .318 ،برای موارد منقول از كام ��ل الزیارات ،از ترجمه
سید محمد جواد ذهنی تهرانی با اندكی تغییرات استفاده شده است.

دیدگا هه ــای غضائـ ــری و ابن غضائــری درباره مقامات
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برگزیدگان او و بندگان با كرمش هس ��تید ،اى پس ��ر رس ��ول خدا! به زیارتت
ّ
آمدهام درحالیکه به حقت عارف و به ش ��أن و مقامت مس ��تبصر هستم،
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و افتت ��اح مىكن ��د ،و ختم و تمام مىنماید ،و بهواس���طه ش���ما آنچه را كه
ّ
بخواهد محو كرده و ثابت مىنماید ،بهواس ��طه ش ��ما ذلت و خوارى را از
ما برمىدارد ،بهواسطه ش ��ما خداوند متعال خونخواهی هر خون مؤمنى
را مىكند كه استحقاق خونخواهی را داشته باشد ،بهواسطه شما زمین
درختانش را مىرویاند ،بهواس ��طه شما درختان میوه مىدهند ،بهواسطه
ش ��ما آس ��مان باران مىبارد ،بهواسطه ش ��ما غم و اندوه را خداوند برطرف
مىكند ،بهواسطه ش ��ما خداوند باران رحمتش را مىبارد ،بهواسطه شما
زمینى كه ابدان ش ��ما را در خود دارد مس ��تقر مىباش���د ،و بهواس���طه شما
کو هه ��ا بر پایههاى خود مس ��تقر و مس ��تحكم هس ��تند ،اراده حقتعالی در
تقدیر امور بر ش ��ما فرود مىآید ،و از بیوت ش ��ما صادر مىگردد ،تفاصیل
احكام عباد از بیوت شما صادر مىگردد.

1

ش ��هادت مىدهم كه شما پیشوایان هدایتكننده و هدایتشده ما بوده
218

و اطاع ��ت ش ��ما بر ما واج ��ب و كالمتان راس ��ت و مطابق با واقع اس���ت،
مردم را خواندید ولى ش ��ما را اجابت نكردند ،آنها را به معروف امر كردید
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ولى اطاعتتان را نكردند و ش ��هادت مىدهم كه ش ��ما اس���توانههای دین
و ركنه ��اى روى زمین هس ��تید ،پیوس ��ته خداوند ش���ما را در صلبهاى
پا كی ��زه منتقل فرم ��وده و از ارحام پ ��اك نقلتان داده و هرگ���ز نادانى نادانان
ش ��ما را آل ��وده نك ��رده و ش ��ریك و همتاى ش ��ما نش ��ده اس���ت فتنههایی
ّ
ك ��ه از خواهشهاى نف ��س پیدا مىش ��ود ،پاكیزهاید و محل نش���و و نماى
ش ��ما نی ��ز پ ��اك و پاكیزه اس ��ت ،خداوند ّقهار بهواس���طه ش���ما ب���ر ما ّمنت
نه ��اده پ ��س ش ��ما را در منازلى قرار داده ك ��ه اذن داده اس���ت در آن منازل
اس ��مش با ص���داى بلند برده ش ��ود و صلوات م ��ا بر ش���ما را رحمت براى
ّ
م ��ا و كفاره گناهانمان قرار داده زیرا حقتعالی ش ��ما را ب���راى ما برگزیده و
 .1همان 199 ،و .200

خلق ��ت و آفرین ��ش ما را ب ��ا آنچه بر ما ّمن ��ت نهاد یعنى والیت و دوس ��تى
ش ��ما پاك و طاهر نمود و ما نزد او علم و آ گاهى شما را یادکرده درحالیکه
اعت ��راف مىكنی ��م ش ��ما را تصدیق دار ی ��م و اینجا كه ایس ��تادهام مكان و
محل كس ��ى اس ��ت كه در گناه زیادهروی كرده و مرتكب خطا و اش ��تباه
شده و خوار و ذلیل گشته و به آنچه جنایت نموده اقرار كرده و امید دارد
به بركت این مكان ش ��ریف از تبعات گناهانش خالص و رها گشته و به
كمك شما حقتعالی او را نجات داده نظیر نجات دادن هال ک شوندگان
از هالك و مرگ ،پس درخواس ��ت من این است كه شفیع من باشید ،چه
آنكه من ب هس ��وی ش ��ما پناه آورده زمانى كه اهل دنیا از ش ��ما روى تافته و
آیات الهى را به استهزاء گرفته و از آنها سر باز زدند.

1

از جمل���ه كتابه���ای مه���م دیگری كه از س���وی غضائری روایت ش���ده اس���ت باید به

كت���اب الفرق بی ��ن اآلل و األمة از ریان بن صلت ،الكافی از كلینی ،2آثار برقی ،3بصائر
الدرج ��ات صفار 4و تمامی آثار صدوق 5اش���اره نمود .متن ای���ن كتابها هماکنون در
دس���ترس است و بهوضوح مشتمل بر روایاتی است که بازگوکننده كماالت و مقامات

.1همان.54 ،
 .2همان377 ،؛ طوسی ،محمد بن حسن ،همان.395 ،
 .3همان.54 ،
 .4همان.408 ،
 .5همان.444 ،
 .6عناوين برخی از ابواب اين كتابها كه مرتبط با موضوع بحث هستند بدين شرح است:
بصائر الدرجات:
ن
باب يف األ مئة أهنم حجةاهلل و باباهلل و والة أمراهلل و وجهاهلل الذي يؤىت منه و جنباهلل و عياهلل
و خزنة علمه جل جالله و عم نواله (صفار)61 ،
ن
العاملي (مهان)109 ،
الت خرجت إىل املالئكة و األنبياء و أمر
باب يف األمئة؟مهع؟ أنه صار إلهيم مجيع العلوم ي

دیدگا هه ــای غضائـ ــری و ابن غضائــری درباره مقامات
امامان؟مهع؟با نگاهی انتقادی به قرائت غیر الهی از امامت

اهلبیت؟مهع؟ هستند.6
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ً
ب���ا توجه ب���ه آنکه ظاهرا مهمترین اس���تاد احمد بن حس���ین غضائری ،پدرش حس���ین
بن عبیداهلل غضائری بوده اس���ت و هیچ تخالفی میان دیدگاههای وی با مش���ایخش
از س���وی دوس���تان و ش���اگردان نزدیكش ،یعنی نجاشی و شیخ طوس���ی ،روایت نشده
ً
اس���ت ،احتماال بای���د دیدگاههای وی را نزدیك به دیدگاه پدرش دانس���ت .بااینحال
تحقیق این امر بر پایه قرائن متقن دیگری باید صورت پذیرد.
بق إىل يوم القيامة (مهان)129 ،
باب يف األ مئة؟مهع؟ أهنم أعطوا علم ما مىض و ما ي
باب يف اإلمام؟ع؟ أن عنده اسماهلل األعظم الذي إذا سأله به أجيب (مهان)217 ،
لخ
باب يف األ مئة؟مهع؟ أهنم يعرفون علم املنايا و الباليا و األنساب من العرب و فصل ا طاب (مهان)266 ،
باب يف األ مئة؟مهع؟ أهنم حييون املوىت و يبرءون األ كمه و األبرص بإذناهلل (مهان)269 ،
باب يف اإلمام يرفع له يف كل بلد منار و ينظر فيه إىل أعمال العباد (مهان)435 ،
باب أن األرض ال تبىق بغير إمام لو بقيت لساخت (مهان)488 ،

220
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الكاف ،كتاب احلجة:
ي
(كلين)192 ،1 ،
علمه
خزنة
و
اهلل
ر
أم
والة
باب أن األ مئة؟مهع؟
ي
الت مهنا يؤىت (مهان)193 ،
باب أن األ مئة؟مهع؟ خلفاءاهلل عز و جل يف أرضه و أبوابه ي
النب؟ص؟ و األ مئة؟مهع؟ (مهان)219 ،
باب عرض األعمال عىل ي
النب و مجيع األنبياء و األوصياء الذين من قبلهم (مهان)223 ،
باب أن األ مئة ورثوا علم ي
باب ما أعطي األ مئة؟مهع؟ من اسماهلل األعظم (مهان)230 ،
الت خرجت إىل املالئكة و األنبياء و الرسل؟مهع؟ (مهان)255 ،
باب أن األ مئة؟مهع؟ يعلمون مجيع العلوم ي
باب أن األ مئة؟مهع؟ يعلمون علم ما كان و ما يكون و أنه ال خ
الشء صلواتاهلل علهيم (مهان،
علهيم
ىف
ي
ي
)260
باب أن األ مئة؟مهع؟ حمدثون مفهمون (مهان)270 ،
ثن عشر و النص؟مهع؟ (مهان)525 ،
باب ما جاء يف اال ي

آثار صدوق:
خ
ب���اب اتص���ال الوصية م���ن ل���دن آدم؟ع؟ و أن األرض ال تلو من حجة هلل عز و جل ع�ل�ى خلقه إىل يوم
القيامة (كمال الدين)211 ،
لخ
النب؟ص؟ اثنا عشر؟مهع؟ (الخ صال)466 ،
ا لفاء و األ مئة بعد ي
علم رسول اهلل؟ص؟ عليا؟ع؟ ألف باب يفتح كل باب ألف باب (مهان)642 ،
باب دال الت الرضا؟ع؟ (عيون أخبار الرضا ؟ع؟)204 ،
باب معرفته؟مهع؟ جبميع اللغات (مهان)227 ،
باب صحة فراسة الرضا ؟ع؟ و معرفته بأهل اإلميان و أهل النفاق (مهان)227 ،
(معان األخبار)132 ،
باب معىن عصمة اإلمام
ي

 _ 3 _ 2دیدگاههای ابن غضائری بر پایه كتاب الضعفاء

بیان شد كه در انتس ��اب كتاب الضعفاء کنونی به ابن غضائری ،تردیدهای جدی وجود
دارد؛ بااینحال باید دید كه اگر انتساب این كتاب نیز به ابن غضائری مسلم تلقی گردد،

آیا میتوان بر مبنای تضعیفات منقول در آن ،امامشناسی ابنغضائری را استخراج نمود.
ً
كدی���ور معتقد اس���ت كه اوال كتاب الرج ��ال یا الضعفاء وی به صورت كامل از س���وی
علمای متأخر روایت ش���ده اس���ت .1بهاینترتیب گویی از نظر او ،تردیدی در انتس���اب
این كتاب به ابن غضائری وجود ندارد.
ً
ثانیا اینگونه به نظر میرسد كه آراء ابن غضائری درباره ّ
غلو یا ارتفاع در مذهب ،مستند
به ش���هادت و حس نبوده ،بلكه مبتنی بر اجتهاد خاص وی اس���ت؛ به این معنی كه
ابن غضائری متن راویات نقل ش���ده از هر راوی را موردبررس���ی قرار میداده اس���ت؛ اگر
محت���وای روای���ات را ب���ا توجه به مبانی خود مش���تمل بر خروج از حد مج���از اعتقادی و
ارتفاع در حق ائمه یا ّ
غلو مییافته ،راوی را منتس���ب به ضعف و دروغپردازی و جعل
حدیث میكرده است.

2

درب���اره فرض اول پیشازاین مطالبی بیان ش���د كه بیانگر قطعی نبودن اس���تناد كتاب
حاض���ر نبوده و محتوای مقاله بر پایه صحت فرض اول پی گرفته میش���ود .فرض دوم
نیز بر پایه متن منقول كتاب الضعفاء قابلقبول به نظر میرس���د و همانگونه كه كدیور
نیز اشاره كرده است ،این معنا مورد تأیید برخی از صاحبنظران است.

3

ح���ال باید دید ّ
غلو خواندن مطالبی از قبیل نص���ب الهی امامان؟مهع؟ ،علم الهی و غیر
اكتس���ابی ایشان ،عصمت ،افتراض طاعت ،كرامات و معجزات و نظایر آن ،با مشی
ابن غضائری تطابق دارد یا خیر؟
 .1كدیور ،محسن ،همان.
 .2همان.
 .3ر.ك :سبحانی ،جعفر ،کلیات فی علم الرجال 93 ،و .94
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بحث بیشت���ر در این م���ورد ،هدف مقاله
الضعف ��اء ب���ه ابن غضائ���ری بود .بااینح���ال ِ

221

با مفروض دانس���تن دو فرض بیان ش���ده قبلی و تتبع در متن كتاب الضعفاء موجود،
میت���وان گفت ک���ه ابنغضائری این مطالب را ّ
غلو نمیدانس���ته اس���ت ای���ن امر به دو
صورت قابل دستیابی است.
 _ 1 _ 3 _ 2عدم تضعیف صدها تن از مخالفان نظریه «علمای ابرار» از سوی ابن غضائری

روای���ات فراوانی درب���اره مقامات و كماالت امامان؟مهع؟ از س���وی راویان و مصنفان پیش
از ابن غضائری روایت ش���ده اس���ت .در صورت صحت ادعاهای بیان ش���ده ،آیا نباید
اب���ن غضائری ،مدافع غیور نظریه «علمای ابرار» از دی���دگاه کدیور ،صدها تن از راویان و
مصنفان پیش از خود را كه راوی و ثبت كننده روایات مشتمل بر عناصر پیشگفتهاند،
در شمار الضعفاء جای میداد؟! بهراستی افرادی نظیر مفید ،صدوق ،ابن قولویه ،ابن
ولی���د ،نعمانی ،كلینی ،محمد بن یحیی العطار ،محمد بن حس���ن صفار ،عبداهلل بن
جعفر حمیری ،علی بن ابراهیم ،ابراهیم بن هاشم ،احمد بن محمد بن عیسی ،حسن
ب���ن محبوب و صده���ا راوی و مصنف دیگر ،چگونه از دیده تیزبی���ن این عالم غیور جا
222

ماندهاند؟! امكان ندارد که حال این راویان و مصنفان بر ابن غضائری پوش���یده مانده
باشد .بنابراین چنین نتیجه میگیریم كه از دید ابن غضائری ،روایات مشتمل بر علوم
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غیب���ی امامان؟مهع؟ ،قدرتها و كرامات ایش���ان ،عصمت ،منص���وب و منصوص بودن
ایشان و نظایر آنّ ،
غلوآمیز نبوده و موجب متهمکردن راویان آنها و تصنیف کنندگانش
به كذب یا ّ
غلو نمیگردد.

 _ 2 _ 3 _ 2روایات ممدوحین از دید ابن غضائری

هرچند كتاب الممدوحین ابن غضائری به دس���ت ما نرسیده است اما در خالل كتاب
الضعفاء منس���وب به وی و نیز نقل دیگران از او ،میتوان توثیقاتی چند را به دست آورد.
ً
بنا بر ادعای كدیور ،قطعا راویان ثقه از دید ابن غضائری ،نباید روایاتی که نظریه «علمای
ابرار» را نفی میکنند در كارنامه خود داش ��ته باش ��ند .با تتبع در كتاب الضعفاء موجود و
سایر منقوالت از ابن غضائری ،پنج تن مورد توثیق و مدح وی قرارگرفتهاند كه موردبررسی

قرار میگیرند .روش���ن اس���ت كه با توجه به مبنای پیشگفته درباره ابن غضائری در باب
توثیق و تضعیف ،میتوان به صورت روش���ن با اس���تفاده از روایات این افراد ،دیدگاههای
وی را درباره غالیانه دانستن مقامات امامان؟مهع؟ به دست آورد.
 _ 1 _ 2 _ 3 _2علی بن حسان واسطی

ابن غضائری ،علی بن حس���ان واس���طی را با عبارت ثقة ثقة س���توده است 1.با تتبع در
مص���ادر روایی پی���ش از ابن غضائ���ری ،روایات فراوانی از علی بن حس���ان واس���طی به
دست میآید .مضامین برخی روایات او بدین شرحاند:
َ
َ
اَ
مْ
اهَّلل حُ َم َّم ٌد َر ُس ُول َ
ال ْؤمن نَ
_ مكتوب بودن عبارت «لاَ إ َل َه إ ّل ُ
ی أ ْید ُت ُه ِبه »
اهَّلل علیِ أ ِم ُیر ُ ِ ِ
ِ
ِ ِ
بر روی تمام س���تونهای آسمان كه به وضوح نصب االهی علی؟ع؟ را به مقام امير
مؤمنان در بر دارد

2

_ خلقت ویژه جس ��م اهلبیت از عليين و روح آنها ازسرش ��تی برتر در برابر خلقت روح
شيعيان از عليين و جسم ايشان از سرشتی پايينتر

3

_ آمدوشد جنیان به محضر امامان؟مهع؟

4

223

ّ
_ تفاوت میان رسول ،نبی و ُمحدث

7

_ عصمت ،افتراض طاعت و علم وهبی امامان؟مهع؟

8

 .1ابن غضائری ،احمد بن الحسین ،رجال.77 ،
 .2برقی ،احمد بن محمد ،المحاسن.332/2 ،
 .3صفار ،محمد بن الحسن ،بصائر الدرجات19/1 ،؛ كلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.389/1 ،
 .4كلینی ،محمد بن یعقوب ،همان394/1 ،؛ صفار ،محمد بن الحسن ،همان.95 ،
 .5همان.240 ،
 .6همان.320 ،
 .7همان.371 ،
 .8ابن قولویه ،جعفر بن محمد ،همان.316 ،

دیدگا هه ــای غضائـ ــری و ابن غضائــری درباره مقامات
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_ اطالع امام از ما فی الضمیر انسان
ّ
6
_ ُمحدث بودن دوازده امام

5

_ آ گاهی امام از علم منایا و بالیا

1

همچنین روایت مفصلی از س ��وی علی بن حس ��ان واس ��طی در باب نماز روز غدیر روایت
ش ��ده اس ��ت .هرچند محم ��د بن موس ��ی َه ْمدانی راوی ای ��ن روایت از علی بن حس���ان از
س ��وی ابن ولید بهشدت تضعیف شده اس ��ت ،2اما ابن غضائری ضمن دفاع از َه ْمدانی

در براب ��ر تهم ��ت جعل ،3به تعدیل نظرات ابن ولید پرداخته و روایات او را بهعنوان ش���اهد
ً
5
ظاهرا این روایت ،راوی دیگری نیز غیر از علی بن حسان دارد.

میپذیرد .4جدا از آنکه

برخی مضامین بلند این روایت بدین شرح است:
_ شرافت ویژه عید غدیر در امم قبل و در آسمانها
_ ثواب بیبدیل روزه این روز

_ امارت ،والیت و مولویت علی؟ع؟ بر همه ّامت به امر خداوند

_ توصی���ف امی���ر مؤمن���ان؟ع؟ ب���ا ای���ن عب���ارات :هدایتگر پ���س از پیامب���ر ،صراط
مس���تقیمّ ،
حجت بالغة خداوند ،لس���ان س���خنگو از جانب خدا در میان مردمان،
224

نگهدارنده علم خداوند ،جایگاه ّ
سر الهی ،كسی كه همراه پیامبر از تمامی مردمان
برایشان میثاق گرفته شده است.
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_ ش���كر بر نعم���ت هدایت به والة امر بع���د از پیامبر؟ص؟ و توصیف ایش���ان با عنوان
امام���ان هدایت ،اركان توحید ،كمال دین و تمام نعمت خداوند و اخذ میثاق در
ابتدای خلقت از همگان برای ایشان
 .1كلینی ،محمد بن یعقوب ،همان 197/1 ،و 198؛ صفار ،محمد بن الحسن ،همان 199 ،و  200مراد
از منايا دانش به زمان مرگ و آجال است و منظور از باليا حوادث و رخدادهای آينده است.
 .2صدوق ،محمد بن علی ،فقیه90/2 ،؛ طوسی ،محمد بن حسن ،همان 174 ،و .201
 .3ابن غضائری ،احمد بن الحسین ،همان.62 ،
 .4همان94 ،و .95
 .5سید بن طاوس در إقبال ،این روایت را بهواسطه ابوالحسن عبدالقاهر از علی بن حسان آورده است.
مصدر مورداستفاده وی ،كتاب محمد بن علی الطرازی ،همطبقه با نجاشی و ابن غضائری است.
(خویی ،سید ابوالقاسم ،همان51/17 ،و .)52

_ نامی���دن امی���ر مؤمنان؟ع؟ به ّ
حجت عظمی و آیت كب���رای خداوند و نبأ عظیمی
كه در آن اختالف شده است.
بس���یاری از روایات فوق با راویان ثقه از علی بن حسان نقل شده است 1.ابن غضائری
نیز هیچیک از آن راویان را تضعیف نكرده اس���ت .بهاینترتیب پذیرفتنی نیس���ت كه
ابن غضائری از طرفداران نظریه «علمای ابرار» باشد.
 _ 2 _2 _3_ 2احمد بن محمد بن خالد برقی

ابن غضائری با اشاره به طعن قمیها درباره برقی ،بیان میكند كه این طعن نه درباره
خ���ود او بلكه فقط درباره مش���ایخ حدیثی او بوده و اینکه وی از هرکس���ی اخذ حدیث
میكرده است .2بهاینترتیب غالی نبودن برقی و عدم ضعف او روشن است .كمترین

قسيم الجنة و النار بودن امير مؤمنان؟ع؟ و داشتن علوم شش گانه از جمله علم منايا و باليا است.
 .2ابن غضائری ،احمد بن الحسین ،همان.39 ،
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س (كلینی ،محمد ب���ن یعقوب ،هم���ان 197/1 ،و 198؛ صفار ،محمد بن
���م ّالنا 
و الداب���ة ال�ِت�یِ تك ِل
الحسن ،همان 199 ،و  ) )200كه مشتمل بر توصيف امامان به باب اهلل ،اركان زمين ،حجت بالغه،

مراجع���ه ب���ه روایات منق���ول از برق���ی و بخشهای برجایمانده از المحاس ��ن ،ش���كی
در اعتق���اد او ب���ه نصب اله���ی امامان؟مهع؟ ،عصم���ت ،علم وهبی ،علم ب���ه مغیبات و
قدرتهای خارق عادت ،بر جای نمیگذارد.

1

 _ 3 _ 2 _ 3 _ 2أحمد بن حسین بن سعید

وی فرزند حس���ین بن س���عید صاحب كتابهای س���یگانه معروف اس���ت 2.احمد از
س���وی قمیها تضعیف و متهم به ّ
غلو ش���ده اس���ت .3بااینحال اب���ن غضائری پس از

ذكر اتهام ّ
غلو او از س���وی قمیها ،تصریح می کند روایاتی كه از او دیده ،س���الم بوده و
4
نشاندهنده ّ
غلو نیست.

برخی از مشهورترین كتابهای روایی كه تمامی آنها از سوی پدر ابن غضائری روایت
ش���ده و از اینرو علیالقاعده باید در دس���ترس ابن غضائری هم بوده باشد ،روایاتی از
احمد بن الحسین با این مضامین است:
_ آ گاهی امامان؟مهع؟ از ایمان یا نفاق مردمان

5

_ تصرف امامان؟مهع؟ در بینایی انسان

6
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_ قسیم النار و الجنة بودن علی؟ع؟

7

فصـلنامه امامت پژوهی_ شماره یازدهم _ پائیز 92

_ عرضه اعمال هر فرد به هنگام مرگ بر رسول خدا و امامان؟مهع؟

8

 .1بهعن���وان نمون���ه ر.ك :كلین���ی ،محمد ب���ن یعقوب ،هم���ان 180/1 ،در ب ��اب لزوم وجود ام ��ام؛ همان،
 181/1و  182در ب���اب ش���رك بودن رو برگرداندن از اهلبیت؟مهع؟؛ هم���ان 390/1 ،در باب خلقت ویژه
اهلبیت؟مهع؟؛ همان 527_525/1 ،نص بر دوازده امام؟مهع؟؛ همان 548/4 ،ریزش گناهان فرد زائر
 .2برای جایگاه و اش���تهار كتابهای حس���ین بن س���عید ر.ك .صدوق ،محمد بن علی ،همان3/1 ،؛
نجاشی ،احمد بن علی ،همان.58 ،
 .3همان77 ،؛ طوسی ،محمد بن حسن ،همان.55 ،
 .4ابن غضائری ،احمد بن الحسین ،همان.40 ،
 .5صفار ،محمد بن الحسن ،همان.288 ،
 .6همان 406 ،و 407؛ مفید ،محمد بن محمد ،اإلختصاص.323 ،
 .7صفار ،محمد بن الحسن ،همان.415 ،
 .8همان.428 ،

_ خلقت نطفه امامان؟مهع؟ از قطرهای عرشی

1

_ سماع صوت در بطن مادر از سوی امامان؟مهع؟

2

_ برافروخته شدن مصباحی برای امام كه اعمال بندگان را در آن میبیند.

3

_ به صدا درآمدن عصا بهعنوان معجزه امام؟ع؟

4

_ اطاعت همه اشیاء و حیوانات از اصحاب قائم؟ع؟

5

_ شفا بودن تربت سید الشهداء؟ع؟ برای تمامی امراض

6

_ آ گاهی امیر مؤمنان؟ع؟ از علم أنساب ،منایا ،بالیا و فصل الخطاب

7

_ آ گاهی امیر مؤمنان؟ع؟ بر تمامی گذشته و آینده

8

بهاینترتیب روش���ن میش���ود ك���ه مضامین ف���وق از دید اب���ن غضائری ّ
غلو محس���وب
نمیشده است و وی روایات احمد بن حسین بن سعید را سالم و عاری از ّ
غلو خوانده
اس���ت .بهویژه آنکه بس���یاری از این روایات با س���ند صحیح از احمد بن حس���ین نقل
ش���ده اس���ت 9.احتمال بیخبری ابن غضائری از این روایات مندرج در كتب مشهور،
 .1همان 434 ،و .436
 .2همان.

227

 .3همان.
 .5ابن بابویه131 ،؛ صدوق ،محمد بن علی ،كمال الدین.673/2 ،
 .6ابن قولویه ،جعفر بن محمد ،همان.275 ،
 .7صدوق ،محمد بن علی ،الخصال 414 ،و .415
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امامان؟مهع؟با نگاهی انتقادی به قرائت غیر الهی از امامت

 .4كلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.353/1 ،

آنهم به هنگام اظهار مخالفت با قمیها ،غیرقابلقبول است.
 _ 4 _ 2 _ 3 _ 2محمد بن أورمة

اب���ن غضائری ،محمد بن أورمة را از تهمت ّ
غل���و تبرئه میكند .وی تصریح میكند كه

هیچچیز منسوب به محمد بن اورمة كه باعث اضطراب نفس آدمی شود وجود ندارد؛
ً
جز چند ورقی در تفس���یر باطنی قرآن كه ظاهرا این اوراق از او نیس���ت .1مضمون برخی
روایات محمد بن أورمة در کتابهای مشهور روایی بدین شرح است:
د و طلب شفاعت از ایشان
_ امامان؟مهع؟ حجت خدا و شاهدان او بر روی زمین ان 

2

_ اعطای حسنه و محو سیئه برای هر گام در زیارت سید الشهداء؟ع؟ و حرام شدن
نار بر زائر ایشان

3

_ ش���فاعت رسول خدا؟ص؟ برای زائر سید الشهداء؟ع؟ و اینکه از گناهان او هرچند
بسیار باشد ،سؤال نخواهد شد

4

_ خلق فرش���تهای كه به هنگام نماز ،به یگانگی خدا ،س���یادت رس���ول خدا؟ص؟ بر
انبیاء و سیادت وصی او بر اوصیاء شهادت میدهد.

5

228

_ حدیث مش���هور تداوم وصیت از پیامبران گذشته و اینکه زمین از حجت خالی
نخواهد بود و توارث اسم اكبر ،میراث علم و آثار علم نبوت به حجج الهی

6
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_ ویژگی پیراهن یوسف؟ع؟ و اینکه علم و میراث خاص انبیاء به آل محمد؟مهع؟ میرسد.

7
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أ َت ْم ُت عل ِهی ْم ِنعمتیِ كل ذ ِلك ِم ْن م ِّن ِ

 .1ابن غضائری ،احمد بن الحسین ،همان.93 ،
 .2كلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.577/4 ،

 .3ابن قولویه ،جعفر بن محمد ،همان 133 ،و .134
 .4همان.153 ،
 .5صدوق ،محمد بن علی ،التوحید 281 ،و .282
 .6همو ،كمال الدین 134/1 ،و .135
 .7همان.142 ،

روش���ن اس���ت كه این دس���ته از روایات منس���وب به محمد بن اورمة كه مضامین آنها
موردقبول و تأیید ابن غضائری بوده اس���ت ،بههیچوجه در چارچوب قرائت غیر الهی
از امامت نمیگنجد.
 _ 5 _2 _ 3 _ 2صفوانی

محم���د ب���ن احمد بن عب���داهلل بن قضاع���ة معروف ب���ه صفوانی ،از س���وی نجاش���ی با
عبارات ش���یخ الطائفة ،ثقة ،فقیه و فاضل س���توده ش���ده اس���ت 1.بنا به نقل نجاشی،
وی مباهل���های ب���ا قاض���ی موص���ل در باب امامت داش���ته ك���ه به م���رگ قاضی موصل
میانجام���د 2.اب���ن داود درب���اره او از ابن غضائ���ری چنین نقل میكند ك���ه از روایات او
هیچی���ک را انكار نمیكنم مگر آنچه از پدرش از جدش از امام صادق؟ع؟ روایت كرده
اس���ت .ابن غضائری درباره این نقل نیز پدر صفوان���ی را متهم میکند نه خود صفوانی
را .3درهرح���ال جدای از علت انكار این روایت از س���وی اب���ن غضائری ،آنچه اهمیت
روایات خود صفوانی ،مورد انكار ابن غضائری نبوده اس���ت.
دارد این اس���ت كه دیگر
ِ

در میان کتابهای صفوانی عناوینی به این ش���رح وجود دارد :كتاب االمامة ،كتاب
رد علی اهل االهواء و كتاب الغیبة و كشف الحیرة.4

از منابع طوس���ی در الغیبة بوده اس���ت .طوس���ی از وی روایاتی را درباره معجزات امام
 .1نجاشی ،احمد بن علی ،همان.393 ،
 .2همان.

 .3ابن داود ،حس���ن بن علی ،رجال .497 ،عبارت نقل ش ��ده از سوی ابن داود چنین است :ما أنكرت
من���ه ش���یئا إال م���ا یرو یه [عن أبیه] عن جده عن الصادق؟ع؟ فإن���ه یشء غیر معروف و قد رأیت فیه
مناكیر مكذوبة علیه و أظن الكذب من قبل أبیه.
 .4نجاشی ،احمد بن علی ،همان.393 ،
 .5طوسی ،محمد بن حسن ،فهرست.391 ،

دیدگا هه ــای غضائـ ــری و ابن غضائــری درباره مقامات
امامان؟مهع؟با نگاهی انتقادی به قرائت غیر الهی از امامت

ش���یخ طوس���ی از كتاب���ی ب���ا ن���ام كت ��اب الكش ��ف و الحج ��ة یادک���رده ك���ه میتوان���د
ً
هم���ان كتاب الغیبة و كش ��ف الحیرة در بیان نجاش���ی باش���د 5.این كت���اب احتماال
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مهدی؟ع؟ و اخبار ایش���ان از غیب به دس���ت سفرای ایش���ان نقل كرده است 1.طوسی
این روایات را از حسین بن عبیداهلل غضائری و مفید از صفوانی نقل كرده است.
ب���ا توجه به قرائن ف���وق بههیچوجه نمیتوان بر پایه كت ��اب الضعفاء ابن غضائری ،وی
را در زم���ره قائالن به قرائت غیر اله���ی از امامت جای داد ،یا آنکه وی را منكر كماالت
و مقامات ماورائی اهلبیت؟مهع؟ برشمرد.
 _ 4 _ 2بررسی دیدگاه وحید بهبهانی درباره ابن غضائری

همانگون���ه ك���ه پیشتر بیان ش���د ،كدیور در مق���ام بیان دی���دگاه ابن غضائ���ری درباره
مقام���ات امام���ان؟مهع؟ ،از بیان���ی از وحی���د بهبهانی اس���تفاده كرده اس���ت .بیان وحید
بهبهان���ی مرب���وط ب���ه تبیین نح���وه تضعیفات قدما اس���ت ك���ه دراینبین ب���ه اصطالح
«الطیارة» و «اهل اإلرتفاع» پرداخته و چنین میگوید:

ن
القیمی مهنم (و الغضائری)،
اعل���م ان الظاهر أن كثیرا من القدماء ،س���یما
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والاللة و مرتبة معینة
كان���وا یعتقدون لالمئة؟مهع؟ منزلة خاصة م���ن الرفعة ج
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من العصمة والمكال حبسب اجهتادهم و رأهیم و ما كانوا جیوزون التعدی
عهن���ا و كانوا یع���دون التعدی ارتفاعا و ّ
غلوا حس���ب معتقدهم .حىت أهنم

جعلوا مثل نىف الس���هو عهنم ّ
غلوا بل ر مب���ا جعلوا مطلق التفو یض إلهیم أو

التفو ی���ض ال���ذی اختلف فیه ،كما س���نذكر ،أو املبالغة یف معجزاهتم و نقل
العجائ���ب م���ن خوارق العادات عهن���م أو االغراق یف ش���اهنم و اجالهلم و
تنز هیهم عن كثیر من النقائص و اظهار كثیر قدرة هلم و ذكر علمهم مبكنونات
الس���ماء و األرض ،ارتفاعا أو مورثا للهتمة به؛ س���یما جبه���ة ان الغالة كانوا
ن
ن
خم ن
بالملة) الظاهر أن القدماء
لوطی هبم
تفی یف الش���یعة خم
مدلس�ی��( .و ج

كانوا خم ن
تلفی یف املس���ائل األصولیة أیضا فرمبا كان ئ
ش عند بعضهم فاسدا
أو كفرا أو ّ
غلوا أو تفو یضا أو جبرا أو تش���بهیا أو غیر ذلك .وكان عند اخر مما
 .1همو ،الغیبة.317 _310 ،

جیب اعتقاده أو ال هذا و ال ذاك و ر مبا كان منشأ جرحهم باألمور املذكورة

وج���دان الروایة الظاهرة فهیا مهنم كما أش���رنا آنفا و ادع���اه أرباب املذاهب
كونه مهنم أو روایهتم عنه و ر مبا كان املنشأ روایهتم املناكیر عنه إىل غیر ذلك
فعىل هذا ر مبا حیصل التأمل یف جرحهم بأمثال األمور املذكورة.1
آنچه از این گزارش به دست میآید چنین است كه میان قدما در مسائل اعتقادی ،اختالفاتی
وجود داش ��ته اس ��ت؛ اما بر خالف برداشت نادرس ��ت كديور از اين متن  ،دامنه این اختالف
بهویژه در بحث ّ
غلو ،مطابق با آنچه بیان ش ��ده اس ��ت ،بس ��یاری از اركان اعتقاد ش ��یعیان به
امامت را در برنمیگیرد؛ از جمله اعتقاد به نصب و علم الهی امامان؟مهع؟ ،عصمت ،افتراض
طاعت و بیخطا بودن امامان؟مهع؟ در حوزه دین.
یش ��ود ك ��ه اص ��ل ب ��روز خ ��وارق
نت ��ر در بی ��ان وحی ��د بهبهان ��ی مش ��اهده م 
ب ��ا دق ��ت افزو 
ع ��ادت از امام ��ان؟مهع؟ نی ��ز بهگون� �های در زم ��ره ام ��ور متفقعلیه معرفی ش ��ده اس ��ت؛ زیرا در
هم هج ��ا ب ��رای ّ
غلو ش ��مردن این م ��وارد از ضمیمه نمودن م ��واردی چون مبالغ ��ه ،عجایب،
كثرت و اغراق ،اس ��تفاده ش ��ده اس ��ت .تنها در باب تفویض ،به تلقی مطل ��ق آنّ ،
غلو گفته
ً
شده است .همچنین در علم به مكنونات آسمان و زمین كه ظاهرا با نوعی كلیت و شمول

نتیجه آنکه استش���هاد به این سخنان برای ارائه قرائتی غیر الهی از امامت كه با انكار
اركان اصلی امامت شیعی عجین است ،نابجا مینماید .از سوی دیگر این اظهارنظر
وحید بهبهانی نوعی اجتهاد و نظریهپردازی از س���وی ایش���ان محس���وب میش���ود و نه
گزارش���ی تاریخی .قول به اینکه قمیها بیشتر یا تمامی این موارد را در حیطه ّ
غلو جای
میدادهاند ،به صورت جدی محل تأمل است .خوشبختانه روایات فراوانی از مشایخ
و علمای مهم قم در دس���ترس است .دقت در آنها بهترین راه برای داوری درباره این
نظریه اس���ت كه با توجه به موضوع مقاله حاضر درباره ابن غضائری ،پژوهش پیرامون
 .1بهبهانی ،وحید ،الفوائد الرجالیة.38 ،

دیدگا هه ــای غضائـ ــری و ابن غضائــری درباره مقامات
امامان؟مهع؟با نگاهی انتقادی به قرائت غیر الهی از امامت

همراه است.
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آن مجالی دیگر میطلبد .درباره ابن غضائری نیز مطابق با آنچه بیان شد نمیتوان به
صورت مطلق چنین دیدگاهی را پذیرفت.
نتیجهگیری

بر مبنای آنچه در این مقاله ارائه شد مشخص میشود:
یک���م .ب���ا توجه به بر ج���ای نماندن آثار و تألیفات أحمد بن حس���ین غضائ���ری و پدرش و
تردید در انتساب كتاب الرجال یا كتاب الضعفاء موجود به ابن غضائری ،امكان داوری
دقیق درباره معتقدات ایشان در باب مقامات و فضایل امامان؟مهع؟ وجود ندارد.
دوم .هی���چ انكار ی���ا تردیدی درباره تش���یع امامی این دو تن با مبان���ی اعتقاد به نصب
الهی ،عصمت و علم وهبی امامان؟مهع؟ ،چه در بین متأخران و چه متقدمان ،گزارش
نشده است؛ همچنانکه عدم اعتقاد این دو به اوصاف فوق و مخالفتشان با مشهور،
به هیچوجه گزارش نشده است.
232

سوم .هرچند در بیانات متأخران نوعی سختگیری درباره كماالت و فضایل امامان؟مهع؟
از دید ابن غضائری بیان ش ��ده؛ اما حدود روش ��نی دراینباره ترس ��یم نش���ده اس���ت و اصل
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كماالتی چون آگاهی از مغیبات ،كرامات و توانایی خارق عادت ،محل اشكال قرار ندارد.

چهارم .بر پایه كتاب الضعفاء منسوب به ابن غضائری و نیز برپایۀ گزارشهای نجاشی
ّ
و ش���یخ که انتساب آن مسلم است نتیجه میش���ود كه بسیاری از كماالت و فضایل
خ���اص اهلبی���ت؟مهع؟ چون علم بر مغیبات ،داش���تن اس���م اعظم ،كرام���ات و خوارق
ع���ادات ،فضایل بیش���مار زیارت و توس���ل ب���ه اهلبی���ت؟مهع؟ و نظای���ر آن ،از دید ابن
غضائری بیاشکال بودهّ ،
غلو محسوب نمیشده است.
البت���ه تحقیق در معنا یا معان���ی ّ
غلو و تفاوت دیدگاه قدما ،بهوی���ژه قمیها دراینباره،
نیازمند تحقیق تفصیلی دیگری است كه از حدود پژوهش این مقاله خارج است.
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المصنفین و أصحاب األصول،
_________________  ،فهرس ��ت كتب الش ��یعة و أصولهم و أس ��ماء
ستاره ،قم 1420 ،ق.
طهرانی ،آقا بزرگ ،الذریعة ،دار األضواء ،بیروت 1403 ،ق.
غالمی ،اصغر ،منصب امامت مقامی بشری یا فرا بشری ،كالم اسالمی ،شماره  ،73بهار 1389
كدی���ور ،محس���ن ،بازخوان ��ی نهض ��ت حس ��ینی ،روزنام���ه ش���رق ،ش���مارههای  713و  13 714و
1384/ 12/ 14

كدیور ،محس���ن ،قرائت فراموش ش ��ده؛ بازخوانی نظریه علمای ابرار ،تلقی اولیه اس�ل�ام ش ��یعی از
اصل امامت ،فصلنامه مدرسه ،شماره  ،3اردیبهشت 1385
كلینی ،محمد بن یعقوب ،الكافی ،دار الكتب اإلسالمیة ،تهران 1407 ،ق.
مفی���د ،محمد بن محم���د بن نعمان ،اإلختص ��اص ،المؤتمر العالمی أللفیة الش ��یخ المفید ،قم،
 1413ق.
نجاشی ،أحمد بن علی ،رجال النجاشی ،مؤسسة النشر اإلسالمی ،قم1365 ،
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آراء الغضائري وابنه حول مقامات األ ّمئة ؟مهع؟،
مع إطالل ٍة نقد ّية عىل القراءة غري اإلله ّية لإلمامة
رضا قرباني ّزرين

الخالصة:

أهم املسائل العقائد ّية التي أثارت اهتامما واسعا
كانت اإلمامة وكامالت األ ّمئة؟مهع؟ وفضائلهم من ّ
الشيعي.
عىل مدى التاريخ
ّ

ّ
ويحتل التع ّرف عىل آراء علامء الش��يعة ومتح ّدثيهم املتق ّدمني أه ّم ّي ًة فائقة يف عمل ّية التحليل
التاريخي لعقائد الشيعة.

وكان الغضائري وابنه من أكابر علامء الرجال ومن ّ
املطلعني عىل تصنيفات شيعة عرصهام .ومن
خاصة .وتتضاعف أه ّم ّية آراء
هنا تنال آراؤهام حول مقامات األ ّمئة؟مهع؟ وحدود الغل ّو فيها أه ّم ّي ًة ّ
هذين العاملني نظرا ملا يعتقده بعض معارصينا من أنّ أكرث القدماء ـ وخصوصا ابن الغضائري ـ
كان لهم قراءة غري إله ّية ملنصب اإلمامة.
ونص كتاب
وهذه املقالة تس��تفيد من الشواهد التاريخ ّية ومن األحاديث املرو ّية عن الغضائري ّ
الضعفاء املنسوب البن الغضائري لتصل إىل أنّ الغضائر ّيان األب واالبن كانا من املعتقدين باإلمامة
املنصوصة عن طرف ال ّله ،وأنّ األ ّمئة؟مهع؟ لهم كامالت كالعصم��ة والعلم الوهبي ّ
واالطالع عىل
املغ ّيبات والقدرات الخارقة للعادة.

وبالرغم من عدم إمكان ّية الحكم بد ّقة حول مدى كامالتهم ـ ّ
كاالطالع عىل املغ ّيبات ،وأمثال ذلك
ـ لعدم بقاء آثار مستق ّلة لهام ،إ ّال أنّ أصل هذه الكامالت كانت من ُ
األمور املقبولة لديهام ،ومل
يع ّداها غل ّوا.
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Abstract
Imamate as well as perfections and virtues of the Imams (A.S) are among
most important ideological issues and have created many encounters in
the course of Shi’i history. To get familiar with views of earlier Shi’i scholars
and muhaddithun in historical analysis of Shi’is’ ideas is of paramount
importance. Ghaza’iri and his son were among great scholars of biographies
of scholars of religion (science of rijal). They were familiar with writings of
their contemporary Shi’is. For this reason, their views about stations of the
Imams (A.S) and the limits of extremism are of importance. Because of the
ideas of some of our contemporaries who are of the opinion that most earlier
scholars- and in particular Ibn Ghaza’iri- have provided a non-Divine reading
of the position of Imamate, this view assumes much more importance. In
the present article, relying upon historical evidence, hadiths narrated by
Ghaza’iri and the book al-Du‘afa which is ascribed to Ibn Ghaza’iri, the author
has shown that Ghaza’iri and Ibn Ghaza’iri believe that Imam is appointed
by God and Imams (A.S) enjoy perfections such as infallibility, God-given
knowledge, knowledge of the hidden, and extraordinary capabilities.
Since no independent work written by them has been handed down to us,
perfections such as knowledge of the hidden and the like can be accurately
judged; however, they confirmed such perfections and did not consider
[belief in] them as extremism.

