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  باچهید

ن اذهب ين الذيمحمد و آله الطاهر ياهللا عل ين و صليالحمدهللا رب العالم

  اريطهاهللا عنهم الرجس و طهرهم ت

 اي كـه  گونـه  يـي دارد؛ بـه  گـاه واال يجا ،عهيشه و باور شيامامت در اند

 .و از مقامات و كرامات آنان برخوردارند ،ا آراستهيل انبيفضانيز به امامان 

 .دنـد كر ياستفاده مـ كرامات  از ،ت خلقيهدا يبرا يز گاهيآنان ن رو ازاين

ا نبـوت  يـ خـدايي  حد را تا ائمه  ،فكران كوته يبرخ باعث شد ن امرياما ا

ـ ب ن اهـل يدهند كه خـط راسـت   يباال برند و بهانه به دست كسان را  :تي

 اهـداف مخالفـان بـا    رو ازايـن  .دنـد يد يخود م يها يكجرو يبرا يخطر

تـا  نسـبت دادنـد   روان آنـان  يـ و پ :بيـت  اهـل  را به خـود  غلو ،ياسيس

 يمـاع اجت ــ  ياسـ يو از صـحنه س  بداننـد له بتوانند آنان را كافر يوس نيبد

را ن افـراد  ياعه همواره يش يعلماو  :بيت اهلاما  .كنندخارج مسلمانان 

 يثيو حـد  يراث مكتوب كالمـ يم. اند تفكري مبارزه كردهن يو با چنطرد، 

  .ن مدعاستيشاهد صدق ا ،عهيش

هـاي   نتيجـه پـژوهش   ،شـود  مي انيجو قتيم حقيتقداثر ن يآنچه در ا
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جعفـر  « انيـ است كه به قلم جنـاب آقا  »يدريد كمال حيس«عالمه محقق 

برگـردان شـده    يبه فارسـ  »عباس جاللي«و  »زاده ابراهيم نداف« ،»يانيآر

بـه تـالش محقـق     يارجگـذار ضـمن  پژوهشكده حـج و زيـارت    .است

ن يـ گر ايهمچون آثار درا ن اثر يطلبد ا مي آن، از خدا انارجمند و مترجم

  .ان قرار دهديجو قتيروشنگر راه حق ،وهشكدهژپ

  

  قيالتوف يانه ول

  گروه كالم و معارف

  پژوهشكده حج و زيارت
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  مقدمه

. است :و امامان 9براميپم به مقامربوط از مباحث مهم ، غلوبحث 
ل و يفضـا ه بلكـه همـ   ،شـود  يحدود نمـ علم امام م بهاين بحث تنها البته 

گسـتردگي  مربوط به آنهايي كه چه گيرد؛  را در بر مي :بيت اهلمراتب 
 مقـام و چه آنهايي كه به شود يشامل منيز ب را يكه علم غائمه است  علم
كـه   ياگونـه  به ؛مربوط استال جايگاه بلند آنان در پيشگاه خداوند متعو 

 غلـو مصـاديق  آنهـا را از  و  ،ن مقامات دچار اشـتباه شـده  ياباره در يبرخ
  .اند دانسته

  :ديفرما مي يعالمه مجلس
و  در شـناخت امامـان   يل کوتـاه يبه دل از متکلمان و محدثان يبرخ

 ،غلــوه دربــار ،وناتشــانئاحــوال و ش يهــا ياز درک شــگفت ينــاتوان
ــافــراط و ز را مــورد اعتمــاد ان يــاز راو ياريو بســ ،نمــوده يرو ادهي

 يحتـ  .انـد  ، مـورد خدشـه قـرار داده   از معجـزات  يخاطر نقل بعض هب
نکـه  يشـدن بـه ا   ا قائـل ي اماماناز  ،انکار سهو: اند گفتهاز آنان  يبرخ

مصـاديق  از  ،ر آنيو نظـا  دارندنده يگذشته و آ علم به حوادثآنان 
  .ديآ يبه شمار م غلو
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شـان  يرا کـه از ا  يل، معجزات و کراماتيد فضاين نبايمن متدؤمقهراً 
ا يـ ن يـ د تنکـه بـا ضـرور   يمگـر ا  .انکـار کنـد   زده ، شتابوارد شده

آن ثابـت   خالف ،ا اخبار متواتريات محکم يآ ن قاطع مستند بهيبراه
  1.گردد

و  ،ر مطرحيز يمحورها ن شبهه،يفع ار يبرا پژوهشن يدر ا رو ازاين

  :شود مي نييتب

  ؛آن يغلو در لغت و كاربرد شرع: نخست ثمبح

  ؛غلوه ديپد  پيشينهش و يدايپ: مبحث دوم

  ؛:بيت اهل هان درباريغالهاي  هگفت: مبحث سوم

  .:بيت اهل غاليان، از نگاه: مبحث چهارم

  

                                                           
  .347، ص 25بحاراالنوار، محمدباقر مجلسي، ج . 1
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  یغلو در لغت و کاربرد شرع

  غلو در لغت

  :ديگو مي »منظور ابن« .است ازحدگذشتن يغلو در لغت به معنا
و  ،گذشـت و مـرز آن  از حـد   يعنـ ي ،غلو کـرد  يکاردر ن و يدر د
و  يدر آن از حـد گذشـت   يعنـ ي ،يغلو کرد يند در کاريگو يبرخ

 يعنـ ي ،نيـ از غلـو در د : استآمده ث يو در حد ،ينمودروي  زياده
  1.بپرهيزيد ازحدگذشتنو  ياز تندرو

؛ كـرد  يو تنـدرو  ينظر تنگ يعني ،كرد غلون يدر د« :ديگو »يحيطر«
  2.»كه از حد و اندازه گذشت ياگونه به

ـ ي ،غلو« :ديگو »راغب« ـ ا .ازحدگذشـتن  يعن گفتـه   يزمـان مطلـب  ن ي
  3.»شود كه بهاي چيزي افزايش يابد مي

 در گذشـتن  حـد  ازغلـو،   يلغـو  يشـد كـه معنـا    نب روشيترت نيبد

ـ ا غيـ  ينـ يد دياست؛ چه در عقا يزيچ   هدربـار سـزاوار اسـت   امـا   .ر آني
                                                           

  .ماده غال ،112، ص 10ن العرب، ابن منظور، ج لسا. 1

  .، ماده غال318، ص 1مجمع البحرين، طريحي، ج . 2

  .364المفردات في غريب القرآن، راغب اصفهاني، ص . 3
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بـه  ات و سخنان بزرگـان  يروا ي كه در قرآن،مواردبه  ،ينيمتون د غلو در

  :شوداشاره كار رفته، 

  غلو در قرآن

  متعـال  يخـدا ؛ ه وارد شـده اسـت  يـ دو آ در غلـو لفظ  كريم در قرآن

  :ديفرما يم
} 

ْ
ْهَل ال

َ
 يا أ

�
ـوا َ�َ اهللاِ إِال

ُ
وا ِ� ِديـنُِكْم َو ال َيُقول

ُ
َـق� إِغ�َمـا ِكتاِب ال َيْغل

ْ
 ا%

َمِسيُح ِعيَ. اْنُن َمْريََم َرُسوُل اهللاِ 
ْ
  )١٧١: نساء( } َو 5ََِمُتهُ ال

خـدا    د و دربارهينکن ]روي و زياده[ن خود غلو يدر د! اهل کتاب يا
و  ،خـدا فرسـتاده  م، فقـط  يرمـ  بـن  يسـ يح، عيمسـ . ديينگوغير از حق 

   .اوست ]مخلوقو [ه کلم
  :ديفرما يمنيز جايي ديگر در 

ـْوٍم {
َ
ْهـواَء ق

َ
َق< َو ال تَت�بُِعوا أ وا ِ� ِدينُِكْم َلْ?َ ا%ْ

ُ
ِكتاِب ال َيْغل

ْ
ْهَل ال

َ
ْل يا أ

ُ
ق

بِيلِ  وا َقْن َسواءِ الس�
C
ثِ?اً َو َضل

َ
وا ك

C
َضل

َ
ْبُل َو أ

َ
وا ِمْن ق

C
ْد َضل

َ
  )٧٧: مائده( }ق

نکنيـد و غيـر از    ]روي زياده[ غلو ،ن خوديدر د! اهل کتاب يا: بگو
ند و دگمـراه شـ   تـر  شيکـه پـ   يگروهـ  يهـا  و از هوسحق نگوييد 

پيـروي  د، گشـتن را گمراه کردنـد و از راه راسـت منحـرف     ياريبس
  .ننماييد

حضـرت  ه دربـار  از غلـو مسـيحيان  كـردن   ينهـ  ه در مقـام ين دو آيا

  بـاال بردنـد كـه    يامبريـ مقام پدر چنان كه آن حضرت را است  7يسيع

ـ آدر ادامـه  كـه قـرآن    چنـان  ؛ار كردندياخت يياو را به خدا   سـوره  171ه ي

ـ فرما يمـ  و شـود  يـادآور مـي  آن را نساء  ـٌة اْغَتُهـوا َخـْ?اً { :دي
َ
الث

َ
ـوا ث

ُ
  َو ال َيُقول

ُكـمْ 
َ
كـه   خودداري كنيـد  ]از اين سخن[ .گانه است سه] خدا[د يينگو«؛ }ل
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   )١٧١: نساء( .»شما بهتر است يبرا

  هيـ در آهمچنـين  . دارداشـاره   انصـار  يپرست گانه به سهاين آيه شريفه 

  :ديفرما يمگونه  اين، يبعد

} 
َ

ِ َو ال ْن يَُكوَن َقْبـداً ِب�
َ
َمِسيُح أ

ْ
ْن يَْستَْنِكَف ال

َ
ُبـوَن َو ل ُمَقر�

ْ
َمالئَِكـُة ال

ْ
 ال

 ِ  َمْن يَْستَْنِكْف َقْن ِعباَدت
ً
ِْه Wَِيعا َXُِهْم إ ُYَُسَيْح

َ
ِ\ْ ف

ْ
  )١٧٢: نساء( }ِه َو يَْسَتك

فرشـتگان  نـه  خـدا باشـد و   ه که بنـد ابا نداشت ن يح از ايمسگاه  هيچ
د و تکبـر  نـ بندگي او روي برتابآنها که از و ] ابا دارند از اين[مقرب 

نـزد خـود جمـع    ] در قيامـت [آنـان را  ه همـ به زودي خداونـد   د،نکن
  .ردخواهد ک

ز وجـود  يـ هـود ن يبلكه نـزد   .ستينبه مسيحيان منحصر  غلوگونه  نيا

  :ديفرما يممتعال  يكه خدا  چناندارد؛ 

َمِسـيُح اْنـُن اهللاِ ذلِـَك {
ْ
ِت اa�صـارى ال

َ
َُهوُد ُعَزْيٌر اْنُن اهللاِ َو قال

ْ
Xِت ا

َ
َو قال

ِيـَن َكَفـُروا ِمـ
�

fـْوَل ا
َ
واِهِهْم يُضـاِهُؤَن ق

ْ
ف
َ
ُهْم بِأ

ُ
ْول

َ
 ق

�
k

َ
ُهُم اُهللا ك

َ
ْبـُل قـاتَل

َ
ْن ق

ونَ 
ُ
ك

َ
  )٣٠: توبه( }يُْؤف

ح پســر يمسـ «: گفتنـد نصـارا  و  »ر پسـر خداسـت  يـ عز«: هـود گفتنـد  ي
کـه   درحـالي  ،آورنـد  ميزبان آنها به است که  ين سخنيا. »خداست

 .خدا آنـان را بکشـد  . است] و مشرکان[همانند گفتار کافران پيشين 
  .ندياب از حق انحراف مي چگونه

  :ديفرما يم همچنين

} 
�

ال
َ
ْوا إmِ 5ََِمٍة َسواٍء بَيَْننا َو بَيَْنُكْم ك

َ
ِكتاِب تَعال

ْ
ْهَل ال

َ
ْل يا أ

ُ
 ق

�
 اَهللا  َغْعُبـَد إِال

ـْوا 
�
ـإِْن تََول

َ
 ِمْن ُدوِن اهللاِ ف

ً
ْربابا

َ
 أ
ً
 َو ال َفت�ِخَذ َنْعُضنا َنْعضا

ً
َو ال نYَُِْك بِِه َشيْئا

وا اْشَهُدوا
ُ
ن�ا ُمْسلُِمونَ  َفُقول

َ
  )٦٤: آل عمران( }بِك

کسـان  يان ما و شـما  يکه م يسخنسوي  بهد ييايب! اهل کتاب يا: وبگ
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همتـاي او قـرار   را  يزيـ م و چيرا نپرسـت  وند يگانـه است که جز خدا
بـه خـدايي    ،غير از خداي يگانه ،گر رايدبعض از ما بعضي ندهيم و 

د که يباشگواه «: بگوييد ،سر باز زنند ]از اين دعوت[ هرگاه. نپذيرد
  .»ميما مسلمان

   :ديفرما يمنيز 
َمِسـيَح اْنـَن َمـْريَمَ {

ْ
 ِمـْن ُدوِن اهللاِ َو ال

ً
ْربابـا

َ
ْحباَرُهْم َو ُرْهبـاَغُهْم أ

َ
َُذوا أ �zا  

 
�

ِمُروا إِال
ُ
 َو ما أ

�
 واِحداً ال إَِ} إِال

ً
ـا يُْشـ Xَِْعُبُدوا إِ|ا ونَ ـ ُهـَو ُسـْبحانَُه َقم�

ُ
 }ِر~

  )٣١ :وبهت(

دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايي در برابر خـدا قـرار    ]آنها[
دسـتور داشـتند   که  درحاليمسيح فرزند مريم را،  ]همچنين[ و دادند
او پـاک   .خداوند يکتايي را که معبودي جز او نيست، بپرسـتند فقط 

  .دهند و منزه است از آنچه همتايش قرار مي

 يدر قـرآن در معنـا   غلـو د كـه  وشـ  مـي گذشت روشن از مطالبي كه  

تـا مقـام   آنهـا  باالبردن و  ،شده نييتعآفريدگان  يكه برا يگذشتن از حد

  .استكار رفته  به ،ييخدا

  :ديگو مي »عاشور ابن«
 »السـهم  ةغلـو «ن اسـت و از  يو مع ياز حد عادگذشتن  يبه معنا غلو

ور در امـ  ن معنـا يـ ا است و ريشدن ت پرتاب ييبرد نهاکه  ،مشتق شده
در  ،ک مطلـب مشـروع  يـ ا يـ و  يعقلـ  زيک چيدر خواسته اده از يز

به ن يدر د غلوو  ،کاربرد دارد ،هاعملکردا در يا در ادراک ياعتقاد 
، فراتر از آنچه را که ديـن بـرايش معـين    اين معناست که فرد متدين

  1.کرده باشد، اظهار نمايد
                                                           

 .330 ، ص4عاشور تونسي، ج  التحرير و التنوير، ابن. 1
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  :بيت اهل ثيحاداغلو در 

تا  شانو باالبردنآنها ه دربار غلواز در سخنانشان، مردم را  :بيت اهل
  :مينك ياشاره مآنها  از يبه برخكه  اند هكرد ينه ييمقام خدا

  :ديگو مي »عثمان بن ليفض«
 بـا د و خـدا را  يـ از خدا پروا کن«: فرمود يم ،دميشن 7از امام صادق

کـس را   چيد و هـ يرا بزرگ شمار 9و رسول خداعظمت ياد کنيد 
 ياو را برتـر متعـال   يد؛ چراکـه خـدا  ينده يبرتر 9بر رسول خدا

متعـادل دوسـت   اي  گونـه  امبرتـان را بـه  يپبيـت   اهـل ده است و يبخش
 ،مييگـو  يرا که ما نمـ  يزيد و چيندازيد و تفرقه نيد و غلو نکنيبدار

د کـه مـا آن را نگفتـه    ييـ بگو يزيـ شـما چ  را اگري؛ زبر زبان نياوريد
ــا و شــما بم ،م و بعــديباشــ ــم ــا و شــما را  گــاه  و آنم يري ــد م خداون

شـما در   و خواهـد  مي م بود که خداونديخواه ييما در جابرانگيزد، 
  1.»خواهد مي که خداوندد بود يخواه ييجا

ر از مـا  يـ شـما غ  سرنوشـت  ،كه در آخرتآن دارد ه از يكنااين سخن 

  .خواهد بود

  : گويد مي »جهم بن حسن«همچنين 
نـزد او بـود و    7امـام رضـا  و در مجلس مأمون حاضر شـدم   يروز

 .گونـاگون در آن گـرد آمـده بودنـد     يهـا  هـان و متکلمـان فرقـه   يفق
ام کـه   بـاخبر شـده  ! اباالحسـن  يا«: مأمون به آن حضرت عرض کرد

 7رضـا  امام. »گذرند يکنند و از حد م يم غلوشما ه دربار يگروه
از پـدرش   ،محمـد  بـن  از پدرش جعفـر  ،جعفر بن يپدرم موس«: فرمود
از  ،يعلـ  بن نياز پدرش حس ،نيالحس بن ياز پدرش عل ،يعل بن محمد

                                                           
 .129قرب االسناد، حميري، ص . 1
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 9دارسول خـ  :م نقل کرد و فرموديبرا :طالب ياب بن يپدرش عل
ش از يپـ  يتبارک و تعـال  يخدا .ديگاهم باالتر نبريجامرا از : فرمود

برگزيد و خـود فرمـوده    يدگبن به ،انتخاب کند يامبريپ به آنکه مرا
کتــاب  ،بــراي هـيچ بشــري سـزاوار نيسـت کــه خداونـد    «اسـت کـه   

 يبه جـا : ديپس او به مردم بگوسآسماني و حکم و نبوت به او دهد 
مردمـي الهـي باشـيد،    ] ديـ د بگويـ با[بلکـه   .ي من نماييـد بندگ ،خدا
خوانديـد و نـه    آموختيـد و درس مـي   گونه که کتاب خدا را مـي  آن

اينکه به شما دستور دهد که فرشتگان و پيامبران را پروردگـار خـود   
آيا شما را پس از آنکه مسلمان شديد، به کفر دعوت . انتخاب کنيد

  2و1.»کند مي

  : فرمود 7يامام عل
 يافراطـ دوست  :گناهم و من بيمن هالک شوند  مورددر دو گروه 

 غلـو مـا  ه که دربار يو من از کس .تندروو  يافراطو دشمن  تندروو 
و  تبـارک  يخـدا پيشـگاه  برد بـه   يش از حد ما را باال ميکند و ب يم

از  7ميمـر  بـن  يسـ يسـان کـه ع   بـه همـان   ؛ميجـو  يمـ  يزاريـ ب يتعال
ــبمســيحيان  ــد. جســت يزاري گــاه کــه  و آن«: دفرمــومتعــال  خداون

من و مادرم  آيا تو به مردم گفتي: گويد مريم مي بن به عيسي خداوند
: گويــد را بـه عنـوان دو معبــود، غيـر از خـدا انتخــاب کنيـد؟ او مـي      

اگـر  . بگويم ،من حق ندارم آنچه را که شايسته من نيست! منزهي تو
 تو از آنچـه در روح و جـان  . داني را گفته باشم، تو مي يچنين سخن

بـه   .آگـاه نيسـتم   ،من است، آگاهي و من از آنچـه در ذات توسـت  
                                                           

 .)80و 79: آل عمران(. 1

 .216، ص 1، شيخ صدوق، ج 7عيون اخبار الرضا. 2
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من جـز آنچـه مـرا بـه آن     . ها باخبري يقين تو از تمام اسرار و پنهاني
خداونـدي را   ]بـه آنهـا گفـتم   [. فرمان دادي، چيزي بـه آنهـا نگفـتم   

بپرستيد که پروردگار من و پروردگار شماسـت و تـا زمـاني کـه در     
ولـي هنگـامي کـه مـرا از      .و گواهشان بـودم ميان آنها بودم، مراقب 

ميانشان برگرفتـي، تـو خـود مراقـب آنهـا بـودي و تـو بـر هـر چيـز           
امبران يــپ يکــه بــرا يکســ: فرمــود 7يپس امــام علــســ 1.»گــواهي

امامـت   ،ر امامـان يغ يا براي ،ا نبوتيت يامامان ربوب يو برا ،تيربوب
  2.ميزاريا و آخرت از او بيادعا کند، ما در دن

كنـد و   ينقـل مـ   »زيعبـدالعز   بـن   لياسـماع «از  »ر خزازيبش  بن  جعفر«

  : ديگو مي
م آب يبــرامحــل وضــو در ! لياســماع يا«: فرمــود 7صــادق امــام

 .»گذاشـتم  ]آب[ شـان يا يبرخاسـتم و بـرا  « :ديگو مي راوي .»بگذار
ن و يچنـ  يوه مـن دربـار  «: ش خـود گفـتم  يپ که وارد شد،حضرت 
د ينکشـ  يطـول  »!رود يمـ  ييبه دستشـو  ،ريتطه ياو براو  ميچنان گو

ش از يسـاختمان را بـ  ! لياسـماع  يا«: رون آمـد و فرمـود  يب ]امام[که 
د و يـ بدان ]خـدا [ مـا را مخلـوق   .شـود  يمـ ران يـ طاقتش باال نبر کـه و 

بـه  د کـه هرگـز   ييـ مـا بگو ه د دربـار يـ خواه يمـ ] از کمـاالت [هرچه 
  3.»ديابيقت ما دست نيحق

  :ديگو مي »سهل بن صالح«
بـر زبـان    نـد، يگو يان مـ يـ را کـه غال مطـالبي   7امـام صـادق  ه دربار

                                                           
 .)117و 116: مائده(. 1

  .217، ص 2، ج 7عيون اخبار الرضا. 2

  .279، ص 25ج محمدباقر مجلسي، بحاراالنوار، . 3
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 يبرتـو ا  يوا«: و فرمـود افکنـد   ين نگـاه مـ حضرت بـه   .آوردم مي
  يپروردگـار  .ميـ ا ده شـده يـ مـا بنـدگان آفر   !سـوگند به خدا ! صالح
  1.»کند يم عذابمان ميرا نپرستوي و اگر  ميپرست مي او راکه داريم 

اشـاره خواهـد شـد كـه از      ها بدانكه نيز وجود دارد  يگريت دايروا

 ،:بيــت اهــل از نگــاه غلــوشــود مقصــود از  روشــن مــيآنهــا  مجمــوع

كـه   ياتيكه از روا چنان ؛است ييآنان تا مقام خداباالبردن و  ازحدگذشتن

همچنين . شود مشخص مياست، كرده  ينهآنها  از خدا دانستن ]مردم را[

كـار  شـدن   سـپرده ده بـه  يعق اي ،آنان يمقام بندگباالبردن از  ]رواياتي كه[

رات يـ ن تعبيـ ر ايـ و نظآنهـا   يامبريبه پشدن  ا قائلي ،آناندست بندگان به 

شـان  يا يكـه بـرا  ي اسـت  گـاه يجاآن فراتردانستن نشانگر كه كرده، نهي 

  .ثابت است

  علماي برجسته اسالمغلو در سخنان 

 ؛اسـت  شـده تعريف  يو سن هعياز دانشمندان شسخنان برخي در  غلو

بيرون رفتن ، و ازحدگذشتنهمان  ،غلو« :ديگو مي »ديخ مفيش« :مثال براي

در  يو 2.»است :امبران و امامانيدر حق پ كردن يرو  ادهيو ز ،از اعتدال

وا ِ� ِدينُِكمْ {آيه ل يذ
ُ
  :ديگو مي }ال َيْغل
کرده  يرا نه 7حيدر مورد حضرت مس ازحدگذشتنمتعال  يخدا

مســيحيان  يو ادعــا ،هداشــت حـذر بر ،رفــتن رونيــو از اعتــدال ب اسـت 
  3.ه استدانست غلول گذشتن از حد، يرا به دل يسيعه دربار

                                                           
 .347، ص 3آشوب، ج  شهر طالب، ابن مناقب آل ابي. 1

 . 109تصحيح اعتقادات االماميه، شيخ مفيد، ص . 2

 .238اوائل المقاالت، شيخ مفيد، ص . 3
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   :ديگو مي »صدر ديشه«همچنين 
ظ بـه لحـا   يو گاه است ييت و خدايالوهه به لحاظ مرتب غلو يگاه
اسـت کـه بـه صـفات      يگـر يون دئبه لحاظ ش يو گاه ،نبوته مرتب

آن اسـت   تيـ الوهه غلو به لحاظ مرتبـ  .خالق و افعال او ارتباط دارد
همان  ،کرده غلوکه در حقش  د آنکن مي تصور يشخص يگاهکه 

ــال  يخــدا ــاه اســتمتع ــعق يو گ ــده دارد کــه او غي ــداي  ير از خ
بـه نحـو   پرسـتش   يگتسـ يو شاخـدايي  امـا در   ،الوجود است واجب

که بر اين عقيده است  يو گاه ک استيشرخدا با  يا طولي يعرض
  .شده است يکيحلول کرده و با او متحد و  ،آن غيرخدا در 

ن يو دومـ  نخسـت کـه انکـار خـدا     مـورد کفر است؛  موارد  نياه هم
 ]کفـر اسـت   علـت   بـدين [اوست و مورد سـوم   يگانگيانکار  مورد،

  .دنگرد مي باز ر خدايغخدايي  يادعاکه حلول و اتحاد به 
 يکسـ کنـد  تصور  يغالاين است که  نبوته غلو به لحاظ مرتبو اما 

ن يوصـل بـ   ا حلقـه يـ  ،امبر برتـر اسـت  ياز پ ،کرده غلوکه در حقش 
اسـت   يامبر مسـاو يـ با پ يا گونه بها ياست، متعال  يو خدا 9امبريپ

  موجـب رد مـوا   نيـ اه همـ و باشـد،   ينمـ وي امبر شامل يکه رسالت پ
ــا يــکفــر اســت؛ ز ــت را ب 
	���� �� �����(دوم شــهادت مفهــوم ثاب  

�
 �؛ زيـرا مفهـوم مسـلّم ايـن     در ذهن متشرعان، منافات دارد )��
مکلفـان  ه همـ  سـوي  بـه بـدون اسـتثنا    9پيـامبر جمله آن اسـت کـه   

  .است فرستاده شده
 يا فعلـ يدادن صفت  نسبت يبه معنا ،غلو به لحاظ صفات و افعالاما 

ا آن فعـل  يـ آن صـفت   يسـتگ يشاو در حـد  کـه  اسـت   يخصـ به ش
متعـال، از   يداا فعل به خـ ي  ن صفتياگر اختصاص ا بنابراين. ستين



20  حقيقت و اقسام آن ،غلو  

 89134 :شاخهرقعي،  :قطع، 18/4/91 :جباري نيك، در تاريخ: آرايي، مجري گيري و صفحه غلط :پس از 6 :پرينت

ن يـ د يکار ضروراندر حوزه  غلون يا ،به شمار آيدن يات ديضرور
  1.استوارد شده 

  :ديگو مي »ملل و نحل«در  »يشهرستان«و نيز 
 اي گونـه  بـه  ؛کردنـد  غلـو هستند که در حق امامانشان  يان کسانيغال

در را  ييو احکـام خـدا  بـرده  رون يکه آنان را از حد مخلوق بودن ب
بـه  ه ياز امامـان را تشـب   يکـ يبسـا    پس چه .کردندان عنوشان يامورد 

 يکوتـاه  ايـ کننـد   يم غلوا يکه ه کردند يخدا را به خلق تشب اي ،خدا
و  يو تناسـخ  يمـذاهب حلـول   از ش شـبهات آنـان  يدايـ پ. ورزند مي

و مخلـوق  يـان آفريـدگار را بـه    هوديرا يـ اسـت؛ ز مسـيحيان  هود و ي
ن يــجــه، ايدر نت .دنــده کريتشــبرا بــه آفريــدگار مخلــوق مســيحيان 

از  يت نمـود تـا در حـق برخـ    يعه سـرا يان شـ يـ شبهات بـه اذهـان غال  
  2.صادر کردند يياحکام خدا ،امامان

                                                           
 .384، ص 3ج شهيد صدر، ي، قثالو العروةبحوث في شرح . 1

 .173، ص 1ج شهرستاني، الملل و النحل، . 2
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  غلو  پیشینهش و یدایپ

 يهـا  شهيعوامل و ر از يبرخ توان مي غلوآشنايي بيشتر با مسئله  يبرا

  :ر برشمرديرا به شرح زآن 

  ياسيساهداف : منشأنخستين 

، غلـو ش يدايـ در پ ياساسـ م عامل ييبگوكه قت نباشد يور از حقد ديشا

كـه   يا گونـه  بـه  ؛مردم است شدن بر رهيو چ ياسيهمان اغراض و اهداف س

 گـاه يجاكاسـتن   يبـرا از حاكمـان   ياريبسـ باعـث شـده اسـت    ن عامل يا

؛ ماننـد  هـايي بزننـد   مـت هتالش كنند و بـه ايشـان ت  نزد مردم  :بيت اهل

بشر توان كه از  يو صفات ييصفات خدا ين به برخفشايآنان و توص ييخدا

ـ انگبـه  و ، مقـام آنـان  و منزلت كاستن براي امور   نياه هم .خارج است ه زي

روشن گونه كه  همانرا ي؛ زرفتيپذ يشان انجام ميرامون اياز پ پراكندن مردم

را مسلط بر مـردم  حاكمان قدرت  ،:بيت اهل پيراموناجتماع مردم  ،است

غلـو،   جيتـرو حاكمان در  يها ن روشيتر از برجسته بنابراين .كرد مي ديتهد

  .مسلمانان بودصفوف ان يآنان مدادن  ان و نفوذيغالبرخي  كردنوارد
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  :ديگو مي باره نيدر ا »دريخ اسد حيش«
آنهـا   دادن و نسبتغاليان  يها فرقه ليتحمعه يبت شين مصيتر بزرگ

 يهـا  ن فرقـه يـ از سياسـت ا توانم ثابت کنم کـه   يو م ،شان استيبه ا
ــراه ــت ،گم ــوذ  هو را ،يبانيپش ــرارا نف ــا  يب ــهآنه ــرد ل يتس ــه  ک ــا ب ت

ــي ،شــاناهداف ــه  يعن  کرامــتاز ابنــد و يعه دســت يشــناســزاگويي ب
عه يد شـ يـ توانسـتند بـه عقا   يز نمـ ؛ چراکـه هرگـ  بکاهند :بيت اهل

موضـوع  ن يـ بکاهنـد، و ا انـدکي از ارج و مقـام آنـان    ا ي ضربه بزنند
ه راسـخن بيهـوده    :بيـت  اهل مذهب درچون  کامالً واضح است؛

 بنـابراين ورود . ر نظـام اسـالم اسـت   محـو  هـا آن يهـا  و آمـوزه  ندارد
 يعـوامل  ،از سـويي کـه   بود ياسيس يحرکتشيعه ان در صفوف يغال

اسـالم را مـورد هـدف قـرار      ،از ديگـر سـو  و بود جاد کرده يآن را ا
  1.داده است

و فرمـوده  پديده برداشـته   اين سخن خود، پرده از اين با 7امام رضا

  :است
را بر سه قسم آنها  و ،را جعل کرده يل ما اخباريفضادر مخالفان ما 

مـا و سـوم،   ] واليـت [در امـر   يغلو و دوم کوتاه يکي: اند قرار داده
مـا غلـو   ه مردم دربارهرگاه . دشمنان ما  ها و سرزنش بيح به عيتصر

بـه   ت مـا را يـ قاد بـه ربوب کنند و اعت ير ميان ما را تکفيعيش ،شنوند يم
ه آن را دربار ،شنوند يرا مگاه که کوتاهي  آنو  دهند يبت منس آنها

بـا   دشـمنان مـا را   يهـا  ييهـا و بـدگو   بيو هرگاه ع کنند يما باور م
 ييبـه مـا بـدگو    نسـبت  با نام بردن از ما ،شنوند يم ح به نامشانيتصر

ني کـه غيـر از   کسا ]معبود[به «: ديفرما يخداوند عزوجل م. کنند يم
                                                           

 .234، ص 1االمام الصادق والمذاهب االربعه، اسد حيدر، ج . 1
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و  ]ظلـم [از روي  ]نيـز [خوانند، دشنام ندهيـد؛ مبـادا آنهـا     خدا را مي
  2و1»جهل، خدا را دشنام دهند

 .مياني، راستگوبيت اهل ما« :ديفرما يمروايت شده كه  7امام صادقاز 
و بـا دروغشـان    دهنـد  مـي  نسبت دروغ بـه مـا  كه اند  يان كسانيدروغگو

  3.»كنند يم دار ما را نزد مردم خدشه يراست
  :فرموديارانش به  7امام صادقروزي 

را  يهـود يرا لعنت کند و خدا لعنت کنـد آن زن   »ديسع بن رةيمغ«خدا 
ر يـ وسـحر و شـعبده و تز   يآمدوشـد داشـت و از و  نـزد او   هريـ که مغ

مـان او را  يخـدا ا  رو ازايـن بر پـدرم دروغ بسـت و    هريمغ. آموخت يم
خداونـد   کننـد؟  مـي  نيا چنـ چـر  ،بستندبر من دروغ  يگرفت و گروه

تنهـا،  مـا  ! بـه خـدا سـوگند    !آنـان بچشـاند   هرا ب گداخته آهنحرارت 
چ سود يو بر ه است دهيبرگزده و يما را آفرکه  ميهست ييبندگان خدا

خاطر  به ،دهدمورد رحمت قرار خداوند ما را اگر  .ميستيقادر ن يانيو ز
بـه خـدا    .اسـت هانمـان   خاطر گنـا  به ،دهدفر يست و اگر کومرحمت ا

بـه مـا نـداده     ]از جهنم[ يتئم و خدا برايندار يحجتبر خدا ما ! سوگند
  4. ...ميگرد يخته ميم و برانگيشو يم و دفن ميريم يمز ينما  .است

  يشخص يها يآزمند: ن منشأيدوم

 بـن   حسـن «و » يفهـر  رينص بن محمد« توان ، مين منشأيا يها از نمونه

در كـه   چنان ؛رسوا كرد راآنها  7يعسكرم كه امارا نام برد » يمحمد قم 
                                                           

 .)108: انعام(. 1

 .272، ص 1، ج7عيون اخبار الرضا. 2

 .287، ص 25بحاراالنوار، ج . 3

 .289، ص همان. 4
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  :آمده است» العبيدي«خطاب به آن حضرت  نامه
 يزاريـ خـدا ب شـگاه  يپبـه   »يقمـ  يبابا بن محمد بن حسن«و  »يفهر«از 

آنها  را از مروانيپه تو و هم .بجو يزاريبآنها  ازز ينپس تو  .ميجو يم
ما از مردم  نامبه  !کنم يرا نثارشان ملعنت خدا و من  دارم يبرحذر م

فـرو  ازارد و در فتنـه  يخدا آنها را ب .ندرسان آزارو گر  فتنه .خورند يم
  .ببرد

 مـن  و او بابام  فرستاده يامبريکه من او را به پاست  يمدع »بابا ابن«
گرفته و گمراهش تمسخر طان او را به يش! لعنت خدا بر او باد .است

 .رديرا از او بپـذ  ين گمراهـ يکه ا يخدا لعنت کند کس .کرده است
ن کـار را  يـ ا يکه سرش را بـا سـنگ بشـکن    ياگر توانست! محمد يا

  1.ازارديا و آخرت او را بيخدا در دن .آزرد مرا  انجام بده؛ چراکه او
 ؛بودنـد بـزرگ  ان يـ غال زا ،دو  اسـت كـه آن   علـت   نيبـد سخنان ن يا

اسـت و   دهو فرستاامبر يادعا كرد كه پ» يفهر  رينص بن محمد«اي كه  گونه به

بـه   7يامام هاده دربار يو .فرستاده است يامبريبه پ او را 7هادي امام

  .تناسخ و غلو اعتقاد داشت

  يفكر يماندگ عقب: منشأسومين 

ــا يآگــاهنا ــدگيفهــم حق ييو نداشــتن توان ــح ،يقــت بن ــر بر رتي اب

 يثياحـاد  يص و بررسـ يتشـخ ناتواني و  :امبران و امامانيپ يها كرامت

كــه اســت ســاز غلــو  نــهيانــد، از عوامــل زم ل كــردهرگــران جعــيكــه تزو

  : كه گفتتبيين فرمود  يدر پاسخ كس آن را 7رضا امام
از خـود   7يعلـ گاه کـه   اند آن مدعيان يغال !فرزند رسول خدا يا

                                                           
 .805، ص 2ج شيخ طوسي،  الرجال، معرفةاختيار . 1
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آنهـا  دادن  کسي قـادر بـر انجـام   ر از خدا يرا بروز داد که غ يمعجزات
بـا   7لـي کـه ع  نبود، خود داللـت دارد کـه او خداسـت و هنگـامي    

آنـان را بـه اشـتباه     ،شـد شـان آشـکار   ينـاتوان برا ويژگي آفريدگان 
مانشـان بـه او از   يخـوب بشناسـند و ا   را تا اوه است و آزمود هانداخت

  .باشد ارياخت يرو

  :فرمود] در پاسخ[ 7امام رضا
در حد و اندازه  ،و جهلشان ياز نادان ،گمراهو ن گروه کافر ياسخن 

 مـدح موجب شـگفتي و  که  يا گونه به ؛رديگ يسرچشمه مخودشان 
فاسدشان استبداد از آن گشته است و نسبت به نظريات  مشانيو تعظ

قاصر و کوتاهشان بسـنده کردنـد و راه غيـر     يها عقل هو بورزيدند 
دند و امـر  مقام خدا را کوچک شـمر  که ييجاتا واجب را پيمودند 

را آنان يز؛ را خوار شمردندجايگاه پرشکوهش رکردند و ياو را تحق
ش ياز اسـت و قـدرت و غنـا   ين يقادر و ب ،خود ونددانند که خدا ينم

و هرکس را  ،ازمندين ،هرکس را بخواهد .نگرفته است يگريرا از د
گردانـد و هـرکس را بخواهـد پـس از قـدرت،       مـي از يـ ن يبخواهد ب

  1.گرداند ميازمند ي، نيازين يو پس از ب ،ناتوان
شـده  ش غلـو  يدايـ پموجب  د دارد كهوجو زين يگريدهاي  شيوهالبته 

  .است

                                                           
 .276، ص 25بحاراالنوار، ج . 1
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  :بیت اهل بارهان دریغال سخن

ار گوناگون است؛ مانند يبس :بيت اهل بارهان دريغالسخنان ادعاها و 

از  يا حلول و سخنانيارواح آنان ض، تناسخ ي، تفوپيامبري، خدايي يادعا

آشنا شويم و ها  اين گفتهمهم موارد با كوشيم  ميدر اين نوشتار  .لين قبيا

  : بپردازيمآنها به نقد و بررسي 

  امبر و اماميپ يبراخدايي  يادعا: گفتار نخست

 7منـان ؤرميام يبـرا  ييخـدا  يان، ادعـا ياز جمله سخنان مشهور غال

  .طور عام است از فرزندان آن حضرت به :امامان يو برا ،طور خاص به

  :ديگو مي »يابوالحسن اشعر«
 9امبريـ و پهمان خداسـت   7يعلند که ا مدعي ناياز غال يگروه

 او را 7يند عليگو ميدهند و  ميکنند و او را دشنام  يب ميرا تکذ
 )9محمــد( او يولـ  .ان و روشـن کنـد  يــرا ب شا ييخـدا تـا   فرسـتاد 

  1.خودش ادعا کرد يبرا را ييخدا
                                                           

 .14مقاالت االسالميين و اختالف المصلين، ابوالحسن اشعري، ص . 1
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امامان «  :كرد است كه ادعا) مقالص بن مدمح(ابوالخطاب ه آنها از جمل

ن ينـد و فرزنـدان حسـن و حسـ    يخداآنهـا   كهمدعي شد سپس  .امبرنديپ

  1.»و دوستداران خداوند هستند خداپسران 

  : ان كرده استين بين ادعا را چنيا »ديخ مفيش«
ــغال ــه ان ي ــاناز جمل ــاهر    يکس ــالم تظ ــه اس ــه ب ــد ک ــان ــه  دنمودن و ب
خـدايي  نسـبت   ،ندان آن حضرتاز فرز :و امامان 7منانؤرميام

ف يش از حـد توصـ  يبـ  يويـ و دن ينـ يل دياشان را در فضـ يو ا دادند
  2.رفتندرون يو از اعتدال ب کردند

كنـد كـه    ينقل مـ  7ياز عل »ناجد بن عةيرب«ل از قبه ن »حنبل بن مداح«

  :فرمودحضرت 
يـان  هودياسـت کـه    يسـ يبـه ع  يدر تو شـباهت «: به من فرمود 9امبريپ

ن کـه بـه مـادرش بهتـا    اي  گونه به ؛نسبت به وي بغض و کينه ورزيدند
ف يتوصـ  يمقـام بـه چنـان   را دوست داشتند و او مسيحيان  يول .زدند

ه دربـار «: سپس فرمود .»برخوردار نبودگاه و مقام يآن جااز که  کردند
ام افـراط   که دربـاره  ييدوست ثناگو :ندرس يهالک مبه من دو گروه 

 ييو دشـمن دروغگـو   سـت يد که در من نيگو مي ييزهايو چ کند يم
  3.»زندب به من بهتان  دارد تا مي او را وار مورد من اش د توزي کينهکه 

ـ  ،ح استيصح اين روايت سند« :ديگو مي »تدركسم«در  »حاكم«  يول

  4.»اند و مسلم آن را نقل نكرده يبخار
                                                           

 .16، ص 7بحوث في الملل و النحل، جعفر سبحاني، ج . 1

 .131ص تصحيح اعتقادات االماميه، . 2

 .160، ص 1حنبل، ج  بن احمد ،مسند. 3

 .123، ص 3مستدرك حاكم، ج . 4
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  :فرمود 9رسول خداكه كند  ينقل م :از پدرانش 7امام صادق
 ،ميمـر  بـن  ، عيسـي حيان امت مـن همـان مثَـل مسـ    يمثَل تو م! يعل يا

ون يـ حوارهمـان  منان کـه  ؤگروه م :است که قوم او سه گروه شدند
هـود بودنـد و   يآنهـا   وورزيدنـد   يکـه بـا او دشـمن    يبودند و گروه

و امـت   ،مـان خـارج شـدند   يکردند و از ا غلواو ه که دربار يگروه
 هسـتند طرفـداران تـو    يگروهـ  :شوند يتو سه گروه مه دربارنيز من 

انـد و    د و آنان شـکاکان ان دشمن تو که يد و گروهنمنانؤمکه همان 
  1.ندا کنند و آنان منکران غلوتو ه که دربار يگروه

ن ياكردن و محو  ،طلبراي با ياريبسروايات در  :بيت اهلبنابراين 

 ؛نـد يبنـدگان خدا  آنـان كـه  اند  كرده ديتأكو  ،مقابلهبا آن به شدت  ،دهيعق

مـا  بگوييـد   .ديـ كن غلـو ا مبادا درباره م« :فرمود 7منانؤرميامبراي نمونه 

  2.»دييبگو ،خواهيد چه ميهرل ما يفضاه دربارسپس  .مييبندگان خدا

  :فرمود 7امام صادقهمچنين 
] مـا [ .دهـد  يکه شب و روز ما را پناه مهستيم  يپروردگارداراي ما 

متعـال  خداونـد  آفريده ما را ! خالد يو ا! مالک يا .ميپرست ياو را م
  3.دييما بگوه د درباريواهخ يگاه هرچه م آن .ديبدان

  : كند ينقل مچنين از پدرش  »ريسد بن حنان«
. »دييکه شما خدااند  مدعي يگروه«: عرض کردم 7به امام صادق

گوش، چشـم، مـو، پوسـت، گوشـت و خـونم از      ! ريسد يا«: فرمود
ن يـ بر دآنها  !دنزار باشيخداوند و رسولش از آنان ب .زار استينان بيا
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گـرد  را و آنان  منکه امت يدر روز ق و خداوند دستنين و پدرانم نم
شـما  ! ت شوميفدا«: عرض کردم .»آورد، بر آنان خشمگين است مي

و مـا   الهـي  يداران علم خدا و مفسـران وحـ    خزانه«: فرمود» د؟يستيک
و از  ،دسـتور داده از مـا   يخداونـد بـه فرمـانبر    .ميمعصوم هست يقوم
 يجت و برهان رسا بر کسانفرموده است، و ما ح ياز ما نه يچيسرپ
  1.»هستندن يزم ير آسمان و رويز هم کيهست

 ييخـدا  يادعا 7امام يكه برا ،»سهل بن صالح«ه دربار 7امام صادق

به خـدا سـوگند كـه مـا بنـدگان      ! صالح يتو ا بر يوا« :فرمود ،كرده بود

م و اگـر او را  يپرسـت  يكـه او را مـ  داريـم   يما پروردگـار  .ميا ده شدهيآفر

  2.»كند يعذابمان م ،مينپرست

  :ديگو مي »عثمان بن ابان«
سـبا را لعنـت    بـن  خدا عبداهللا«: فرمود يدم که ميشن 7از امام صادق
کـه بـه خـدا    با اينکرد،  ييخدا يادعا 7منانؤرميامه کند که دربار

بـر  کـه   يانبر کسـ  يوا .فرمانبر خدا بوده بند 7منانؤرميام! سوگند
ه نـد کـه مـا دربـار    يگو مطالبي ميما ه دربار يگروه! دنما دروغ ببند

. مييجـو  يمـ  يزاريـ خدا بپيشگاه آنان به شر از  .ميستيخودمان قائل ن
  3.»مييجو يم يزاريخدا بپيشگاه از آنان به 

  :ديگو مي »يثماله ابوحمز«
. بنددرا که به ما دروغ ب يخدا لعنت کند کس«: فرمود 7امام سجاد

 يادعـا او  .شـد راست تنم   يموها ههم .دمافتاسبا  بن عبداهللااد يبه من 
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بـه   .خـدا او را لعنـت کنـد    ؟کرد يين ادعايچرا چن .کردهرا  يبزرگ
. صالح خدا و بـرادر رسـول خـدا بـود    ه بند 7يخدا سوگند که عل

و به کرامت الهي دسـت يافـت   خدا و رسولش  با اطاعت ازوي تنها 
  1.»به کرامت الهي رسيد خدابا اطاعت از ز ين 9رسول خدا

 وي كـه كنـد   مـي نقـل   7از اصحاب امام صادق يكياز  »مسكان ابن«

  :فرمود شنيدم كه  7گويد از امام صادق مي
! بسـت  يپـدرم دروغ مـ   هرا لعنـت کنـد کـه بـ     »ديسـع  بـن  ةريمغ«خدا 

خـدا لعنـت کنـد    ! را بـدو بچشـاند   آهـن  يو گرمـا خداوند حرارت 
خودمـان قائـل   ه د کـه مـا دربـار   يـ بگو يزيـ ما چه را که دربار يکس

ده يـ که مـا را آفر  ييخدا يرا که بندگ يخدا لعنت کند کس! ميستين
از مـا سـلب    ،ار ما به دسـت اوسـت  يو اختوي  يسو به نو بازگشتما

  2!نمايد
 ؛كننـد  ياسـتدالل مـ  شـان   خـدايي  يادعـا  ينف يبرا :بيت اهلحتي 

   :وارد شده استچنين كه در روايتي  چنان
پـدر و  ! ول خـدا فرزنـد رسـ   يا« :عرض کـرد  7امام رضابه  يمرد

 يعــاکــه بــا مــن هســتند و اد ياز کســان يبرخــ! فــدايتبــه مــادرم 
 ونـد، همان خدا 7يکنند که عل يم ادعا ،شما را دارند يتمداريوال

  .»ان استيجهانپروردگار 
بـر آنهـا   د و يـ بـدنش لرز  ياعضـا با شنيدن اين جملـه،   7امام رضا

ز آنچـه  خـدا ا  .منزه است خدا، منزه اسـت « :و فرمودظاهر شد عرق 
نيـز در   7آيـا علـي  . گويند مقامش بس واالتـر اسـت   ستمگران مي
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ــره  ــندگان و ازدواج زم ــدگان و نوش ــدگان و  خورن ــوقکنن از  يمخل
ــو آ ؟مخلوقــات نبــود ــا خضــوع ا ي ــر خــدا و خشــوع ب  نمــازدر براب

کـه   يا کسـ يـ آ ؟نبـود کننـده   ار توبهيخدا بسزارد و در پيشگاه گ نمي
باشـد،  دا خـ  ،ويژگـي ن يـ و بـا ا دارد خداسـت؟ اگـر ا  ويژگي ن يچن
که داللت بـر  هايي  چنين ويژگيدر را يد؛ زييز خدايک از شما نيهر

  .»هستيد کيبا او شر ،کند يمهر موصوفي به آن حدوث 
 يوقتـ انـد   مـدعي آنهـا   !فرزند رسـول خـدا   يا« :آن مرد عرض کرد

 يکسر از خدا يرا بروز داد که غ ياز خود معجزات 7يحضرت عل
کند که او خداسـت،   يداللت مآنها نيست، خود دادن م قادر بر انجا

آشـکار   مـردم  يبرابا صفات مخلوقات ناتوان حضرت که گاه  آنو 
د و نانـداخت و آزمـود تـا او را خـوب بشناسـ     شـک  آنان را به  ،شد

  .»وي از سرِ اختيار از جانب خودشان باشدمانشان به يا
ن يـ ا شـود  مـي  رحمطنجا يکه ا يا ن نکتهينخست« :فرمود 7امام رضا
برکنار و جداي از اين مطلب نيستند که فـردي همـين   آنها  است که

فقـر و   ]7علـي [گاه که از  آن: عقيده را بر آنها برگردانده و بگويد
شـــود، داللـــت دارد فـــردي کـــه داراي ايـــن  نـــاداري ظـــاهر مـــي

هاست و افراد ضعيف و نيازمند نيز مانند اويند، ديگـر عمـل    ويژگي
جـا دريابـد کسـي کـه      بنابراين از همين. باشد جزه نميو کردار او مع

آن معجزات را ظاهر ساخته، تنها از جانب قادر و توانـايي بـوده کـه    
اي باشـد   نه کار آفريده ،ه استتگونه شباهتي به آفريدگان نداش هيچ

  1.ضعف و ناتواني با ديگر ضعيفان، شريک استکه در صفات 
مقصـود از  كـه  اشاره شود  :انن سخن اماميا الزم است به اجنيدر ا
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ست كـه هـر   ين نيا» دييبگو ماه د درباريخواه يهرچه م« :اند كه فرمودهاين

و  يو نصوص قطع يبا قواعد عقلحتي اگر آنان گفته شود؛ ه دربار يزيچ

ن است كه كماالت و مقامـات  يامنظور بلكه  .سازگار نباشد يعيق طبيحقا

عقول و فهم از فراتر آنها  از يبرخ ،كه گذشت چنان و شمار است يآنان ب

هرگز «: ن عبارت آمده استياروايات  يبعضدر  رو ازاين .ستادراكات ما

  .»ديرس يبدان نم

ـ ندان يمـا را فراتـر از بنـدگ   « :فرمود 7منانؤرميام گـاه هرچـه    د، آني

  1.»دييما بگوه د درباريخواه يم

  :خود به ابوذر فرمود يمعرفدر  7منانؤرميامجاي ديگر نيز 
 .او بر بندگانش هستمجانشين داوند عزوجل و خه من بند! ابوذر يا

هرچـه  در فضـيلت مـا   گـاه   د، آنيـ ما را ارباب و پروردگار خود ندان
ه ت آنچـه دربـار  يـ قـت و نها يشما هرگز بـه حق  .دييبگو ،ديخواه يم

تـر از آنچـه    شتر و بـزرگ يخداوند عزوجل ب .ديد رسينخواه ،ماست
ک از شـما خطـور   يـ ا بـر دل هر يـ نـد  يگو يکنندگان شما م فيتوص

ن يهرگاه ما را چنبنابراين . عطا فرموده است ]فضليت[به ما  ،کند يم
  2.ديهست ]واقعي[ ننامؤم ،ديشناخت

  :ديگو مي »كامل تمار«رو،  نياز ا
مـا   يبرا! کامل يا«: دبودم که به من فرمو 7نزد امام صادق يروز

گـاه هرچـه    آن. گـرديم  باز مياو  سوي بهد که يدهقرار پروردگاري 
که  ييتان خدايا برايآ«: عرض کردم. »دييما بگوه دربار ،ديخواه يم

ه م دربـار يخواه يگاه هرچه م آن ،ميد قرار دهيگرد يش بازميبه سو
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شـما   يم آنچـه از علـم مـا بـرا    يبگوتوانم  مي« :فرمود »م؟ييشما بگو
  1.»ستينکامل  ک الفياندازه به  شدان ينما

ـ ا شرحدر  »يمجلس عالمه«  ������� ��« :كـه فرمـود   7ن سـخن امـام  ي

��ت انـدك اسـت؛   يـ ه از نهاينصف حرف، كه كنا يعني«: گويد مي ،»���

ن يـ اش معطوف به ديگر نصفو م يمستق ،يألف در خط كوفزيرا نصف 

  2.»خميدگي دارد »└«صورت 

مـا  را بـراي   9رسـول خـدا  ، سـخن  7امام صادق گفته نيادر واقع 

  :فرمود 7عليحضرت  كند كه به تشريح مي
ند کـه  يرا بگوهمان مطالبي تو ه دربار ]مردم[نداشتم که بيم آن اگر 

گفـتم کـه    يم يتو سخنه امروز دربار ،ح گفتنديمسه دربارمسيحيان 
اضـافه  و آب هـا   کفشخاک بگذري، مسلمانان به جمعي از هرگاه 

مـن  است کـه از   يتو را کافاما  .گرفتند يمبرت را جهت شفا يوضو
  3.برم يو از تو ارث م يبر ياز من ارث م .و من از توي باش

روشـن  نيز  :يا اتحاد او با ائمه ،بيهودگي ادعاي حلول خدابنابراين 

خدايي بـراي  ] مقام[شدن  ؛ زيرا بازگشت حلول و اتحاد، به مدعيشود مي

به لحاظ عرفـي، واسـطه در    چون حلول و اتحاد ؛غير خدا نيز خواهد بود

نظـر بـه   بـا  ) حلـول و اتحـاد  (دو ايـن   وراي غير خدايند ب الوهيت  ثبوت

�� �	��� «] جمله[دادن در مفهوم عرفي گواهي � ���� � ���
نـه تنهـا بـا     ،» 

�( جايگاه و تركيب مستثني منه�
 ��� )بلكه با جايگاه مسـتثني   ،(
�
نيـز  )  

هـوم  در جايگاه مستثني بـر اسـاس مف  » 
�« همنافات دارد؛ زيرا وجود كلم
                                                           

 .459، ص 2بصائر الدرجات، ج . 1

 .283، ص 25بحاراالنوار، ج . 2

 .284همان، ص . 3



 35    :اهل بيت بارهغاليان درسخن 

 89134 :شاخهرقعي،  :قطع، 18/4/91 :جباري نيك، در تاريخ: آرايي، مجري گيري و صفحه غلط :پس از 6 :پرينت

نظيـر  اش غلـو شـده،    هاي كسي كه دربـاره  نفي بسياري از ويژگيثابتش، 

يعنـي  » 
�«شـود؛ زيـرا    را شامل ميخوردن و آشاميدن  ،رفتن در بازار راه

، خوردن، آشاميدن  كسي كه داراي تمام صفات كمالي است و اين ويژگي

  1.كند را نفي مي... و

  امامان ينبوت برا يادعا: گفتار دوم

كـه   ؛ چناناند ت كردهنبو يادعا :امامان يان براياز غال يگريدگروه 

   :گويد ميدر حديثي  »سدير«
شـما  انـد   مدعياند که  يگروه ما نزد :عرض کردم 7به امام صادق
 يا«: خواننـد  يما مـ  يرا برا قرآنه ين آيباره ا نيو در ارسول هستيد 

د کـه  يـ د و عمل صـالح انجـام ده  يبخور هاي پاکيزهاز غذا! رسوالن
  3و2».آگاهم ،ديده يمن به آنچه انجام م

اقـدام  تمـام  شدت تدبير و ن گفتار با يپاسخ به ا يبرانيز  :بيت اهل

  .اند  كرده يزاريب ماز آنان اعال ،غاليانبا لعنت  و ،كرده

  :فرمود 7امام صادق ،ر گذشتياز سدكه روايتي  لِيدر ذ
آنهـا   گوش، چشم، مو، پوسـت، گوشـت و خـون مـن از    ! ريسد يا
 پايبنـد بـه  آنهـا   .ندزاريزار است و خدا و رسولش از آنها بيب) غاليان(
مـن و   ،امـت يبه خدا سوگند که خدا روز ق .ستندين من و پدرانم نيد

  4.ردينکه بر آنان خشم گيمگر اآورد،  نميگرد جا  يکآنها را 
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 يو بـرا ، خـدايي  امبرانيـ پ يهركس برا« :فرمود 7مام رضان ايهمچن

ا و يما در دن ،امامت ادعا كند ،ر امامانيغ يا برايپيامبري ا يايي خد ،امامان

  1.»ميزاريآخرت از او ب

   :ديگو مي »ابوالعباس بقباق«
وگـو   و گفـت بحـث  يکـديگر  س بـا  ينـ خ بـن  يو معلـ  روعفـ ي يابـ  ابـن 
سرشـت و   کيـ ن يا، دانشـمندان ياوص«: ور گفتعفي ياب ابن .کردند مي
آن دو گـاه   آن .»امبرنـد يا، پيوصـ ا«: س گفـت يخن و ابن »ندکارزيپره

 ، امـام سـخن  و آرام شـدند  نشسـتند  يوقتـ  .رفتند 7نزد امام صادق
د مـا  يـ گوبکـه   يمن از کسـ ! خدا] گان[بند يا«: آغاز کرد و فرمود

  2.»مرايم بيزامبريپ

كنـد   مـي نقل  7قامام صاداز  ،اصحاب يبرخطريق از  »حسن وشاء«

و ! لعنـت خـدا بـر او بـاد     ،ميامبريد ما پيهركس بگو« :فرمودحضرت كه 

  3»!لعنت خدا بر او باد ،د كنديتردمسئله ن يهركس در ا

  : ديگو منقول است كه مي »ريابوبص«از 
مدعي است که  ياز کس! ابومحمد يا« :به من فرمود 7امام صادق

 »!زار باشـد يـ خدا از او ب« :عرض کردم. »ميجو يم يزاريب ،مييما خدا
. »ميجـو  يمـ  يزاريـ بپيـامبريم،  مـا  کند  ادعا ميکه  ياز کس«: فرمود

  4»!زار باشديخدا از او ب«: عرض کردم

: دميپرسـ  8از امام باقر و امام صـادق كند كه  نقل مي »هيمعاو بن ديبر«
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 »د؟ياز گذشتگان هسـت  يه چه كسانيو شب ست؟يو منزلت شما چ گاهيجا«

ـ  ،دانشـمند بودنـد  هـر دو  كه ن يو ذوالقرن يق موسيرف هيشب«: فرمود  يول

  1.»امبر نبودنديپ

  الهيم يبدون الهام و تعل :بيت اهل برايب يعلم غ يادعا: گفتار سوم

آنـان بـه    داشتن بيعلم غ يادعا، :بيت اهل هان دربارياز سخنان غال

  .الهي استم يا تعليبدون الهام و صورت مستقل، 

كـه  اسـت  روشـن  چـون   ؛ز واضـحات اسـت  ان ادعـا  يابيهوده بودن 

هر اندازه اي  آفريدهچ ياست و همتعال  يخداويژه  ،بياستقالل در علم غ

صـورت  و به خدا بسيار نزديك باشد، به  ،از جايگاه وااليي برخوردارهم 

است كه روشن همچنين . مستقل قادر بر آگاهي از علم غيب نخواهد بود

متعـال   يم و اذن خـدا يبـا تعلـ   ،امبران و امامانيعلوم و معارف نزد په هم

  .بدانندالهي، مطلبي ض يبدون فآنان  و محال استاست 

 در پاسـخ بـه نامـه    [از حضـرت حجـت   ،انيرد غالكه بر  يپيامدر 

  :آمده استچنين  ،صادر شده »يهالل كرخ بن يعل بن محمد«
فش ياز آن اسـت کـه توصـ   فراتـر  عزوجل  يخدا! يعل بن محمد يا
ش اسـت و مـا در علـم و    ياو پـاک و منـزه و درخـور سـتا     .کنند يم

 ؛دانـد  ينمـ کسـي  ب را جـز او  يـ بلکه غ .ميستيک نيبا او شرقدرتش 
کـه در   يبگـو کسـان  « :ديـ فرما يمحکـم کتـابش مـ   ه يـ که در آ چنان

ه مـن و همـ   2.»داننـد مگـر خداونـد    يب نمـ يـ انـد غ   نيها و زم آسمان
و  يم و موسـ يآدم و نـوح و ابـراه   :هاي نخسـت   شخصيتپدرانم از 
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 بــن  يســول خــدا و علــمحمــد ر :ن آنهــاياز آخــر و امبرانيــگــر پيد
ــ  ن يآخــرگــر امامــان گذشــته تــا  ين و ديطالــب و حســن و حســ ياب

عزوجـل   يبنـدگان خـدا   يهمگـ  ،ان عصر مـن يو پا عمرم يروزها
  .ميهست

وي، بـودن   ست و گواهينمعبودي که جز او را  ييرم خدايگ يگواه م
ش يايـ اول و امبرانيـ و فرشتگان و پفرستاده او  بس است و محمدمرا 

قائلنـد  که  يمن از کسان .گيرم پيامم را بشنود، گواه ميکه هرو و تو 
ا مـا را  يـ م يکيشـر قلمرو حاکميتش در ا با خدا يم يدان يب را ميما غ

 يکه خدا ما را در آن قرار داده و برا يگاهيجار از يغ يگاهيدر جا
ان کـردم  يـ بپيـامم  که در صـدر   يما از حده ا درباريآن خلق نموده 

و شـما را گـواه    ،ميجو  مي يزاريدا و رسولش بخبه پيشگاه  ،بگذرد
خـدا و فرشـتگان و رسـوالن و     ،مييجـو  يزاريکه ما برم از هريگ يم

  .ندزاريش از او بياياول
 يتـو و کسـ  ه عهد برن نامه است به صورت امانت يرا که در اپيامي 

انم کتمان نکند يعيروان و شيد قرار دادم که آن را از پونکه آن را بش
د خداونــد يشـا . آگـاه شــوند ايــن پيـام   يمحتـوا  روانم ازيــپه تـا همـ  

کـه  اموري ن حق بازگردند و از يبه دکند و  تيهدارا آنها  عزوجل
هـرکس  بنـابراين  . زنـد يرسـند بپره  يدانند و بـدان نمـ   يانش را نميپا

لعنــت خــدا و  ،و بــه آنچــه فرمــان دادم بــازنگرددرا دريابــد ام  نامــه
  1.خدا بر او بادشايسته بندگان 

  :ديگو مي »رهيمغ ابن«به نقل از  »ريعم  ياب ابن«
 .حضـور داشـتيم   7نزد امـام کـاظم   »حسن بن عبداهللا بن ييحي«من و 
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 کننـد  مـي  ادعـا آنها  !ت شوميفدا«: به آن حضرت عرض کرد ييحي
دسـتت را بـر   ! سـبحان اهللا «: فرمـود حضرت  »؟يدان يب ميغشما که 

. »شـد راسـت  و تـنم   سـر  يهـا  مـو ه همـ ! به خدا سوگند .سرم بگذار
 9دانم از رسول خدا يمن مرا آنچه ! سوگند به خدا«: سپس فرمود
  1.»ام به ارث برده

  :ديگو مي »ديخ مفيش«رو  نيازا
دانند، آشـکار   يب ميغ ،که امامان ن کالميا گفتنِ بيهودگي و فساد

ا علـم دارد  ياست که خود به اش يسته کسين وصف شايرا اياست؛ ز
ويژگـي جـز بـر    ن يافت کرده است و ايدر يگريز دکه ا يعلم انه ب

جـز تعـداد انـدکي از    باشد و فرقه اماميـه   خداي عزوجل صادق نمي
مفوضه و غالياني که به آنها گرايش و وابستگي دارند، همين نظريـه  

  2.اند را پذيرفته

هستند غيب ن يها و زم كه در آسمانكساني بگو «آيه ل يدر ذ »يآلوس«

  :ديگو ، مي»ونددانند مگر خدا نمي
ر خداونـد عزوجـل   يـ که از غ يبين است که گفته شود علم غيحق ا

شـخص ثابـت شـود و     ياست که بدون واسطه بـرا علمي  ،شده ينف
سـت؛  يان معقول نينيان و زميک از آسماني چيه يبراچنين موضوعي 

ممکــن  ممکــن هســتند و ياتموجــود ،در ذات و صــفتآنهــا زيــرا 
را بـدون واسـطه    يزيـ چ آنـان سـت کـه   ا نيـ مانع از ا ،الوجود بودن

  .بدانند
ن نـوع علـم   يـ از اشـود،   علمي که براي بندگان خـاص حاصـل مـي   
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خداونـد  ه يـ د از ناحيـ باقهـراً  بلکـه   .باشـد  ينمـ  ،ياسـتقالل  شـده  ينفـ 
گفتـه  آنها  جه، بهيدر نت. گرددافاضه آنها  بر يقيالوجود به طر  واجب

داننـد و   يمـ  )يلاسـتقال (بـدون واسـطه   ب را يـ غعلـم  شـود کـه    ينم
بلکـه گفتـه    .ده اسـت يقطعاً کفر ورز قائل به اين معنا باشد،هرکس 

آشـکار شـد   آنها براي غيب ا يگشتند ب آگاه يبر غآنها  که شود يم
مؤيـد  . ده شـود يـ فهمآنها  يا مانند آن، که واسطه در ثبوت علم براي

م اصــالً يدر قــرآن کــرآنچــه يــادآوري شــد ايــن نکتــه اســت کــه  
ب يـ سـاختن غ  آشـکار  يولـ  ،هامدير خدا نيب به غيعلم غ دادن نسبت

  1.آمده است باشد ياز او راضکه خداوند سبحان  يرسول يبرا

  اعتقاد به تناسخ ارواح امامان: گفتار چهارم

انـد، معتقدنـد،    كه منكـر معـاد جسـماني    ،ن به تناسخگونه كه قائال آن

 بـه بـدن انسـان    ياز بـدن  ،انتقال نفس ناطقه پس از مرگ يتناسخ به معنا

ـ ارواح امامـان م انـد   مدعي ،انياز غال  ن گروهيا 2.استين دنيدر ا گريد ان ي

ز يـ دعـا ن ان يابسيار واضح است كه  .كند يدا ميخودشان تناسخ و انتقال پ

  .عقل و نقل باطل استاز نگاه 

معـاد ثابـت   در مباحـث  است كه  الن آن از جنبه عقلي به اين دليلبط

مسـتلزم  زيـرا  د بـه تناسـخ ارواح محـال اسـت؛     ل اعتقاشده است كه اص

عـدد  بـودن   يمتنـاه نانكه مستلزم يا برافزون . است يبودن نفس انسان يازل

  .استاجسام متناسخ 

  :ديگو مي »دامادمير«
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رکننـده  ياسـت کـه نفـس تدب   صـورتي صـحيح   در اعتقاد بـه تناسـخ   
 و ازلي باشـد  ،بنابر قول به تناقل و تناسخ ي گريبعد از د يکياجساد 

ن اجسـاد متناسـخ قائـل    يـ اعـدد  بـودن   يمتناه ريغ و  ازلين به يهمچن
کـه   درحـالي . ان معتقدان به تناسـخ مشـهور اسـت   يکه م چنان ؛ميباش

بـا وجـود    اجسـاد عـدد   دنبو يمتناه رين استوار بر محال بودن غيبراه
به حسب مـتن واقـع کـه از آن بـه      ،تحقق ترتب و اجتماع در وجود

هرچنـد بـه    .قـائم شـده اسـت    ،شود ير ميتعب روزگارو  يظرف زمان
جـز  يعنـي زمـان،    ،و فـوت و لحـوق   جيرالن و تـد يحسب ظرف سـ 

 ين صـورت، بـرا  يـ در ا شـود کـه   نمي حاصل يزيچ يقبحصول تعا
 ياز جهـت ازلـ   ،نـد يآ مـي  يگـر يعـد از د ب يکيکه  ياجساده سلسل
از کـه  ن کرد يين سلسله تعيو آغاز ا أد جسد نخست را مبديبا ،بودن

 يکـه نفـس مجـرد    ت را داشته باشدين قابليا ياستعداد مزاج جهت
ر و در او تصرف کنـد  ين جسد نخست را تدبيرد که ايبه او تعلق بگ

يعنـي   ،يقـ ياض حقيـ جانب فض از يافاضه فهمين قابليت، مالک و 
  .است يتعال حق

بـا   ييواليـ که هر جسـد ه  شود يآشکار م ،ن مطلبياشدن  با روشن
 يسـزاوار جـوهر   ،اش يو استحقاق اسـتعداد  يمزاج جسمان يژگيو

و در او بـوده  کند و به او وابسته  ر يتا او را تدباست  خودويژه  مجرد
  1.باشدره يکند و بر او چ تصرف 

اسـت كـه چنـين     :بيـت  اهـل  خنان، همان سـ تناسخنقلي اما بطالن 

  . اند اعتقادي را باطل دانسته

  :گويد مي »جهم بن حسن«
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قـائالن بـه   ه دربـار ! ا اباالحسـن يـ «: عرض کرد 7مأمون به امام رضا
هرکس به تناسـخ قائـل   «: فرمود 7امام رضا »د؟ييگو يتناسخ چه م

ب يرا تکـذ و بهشـت و دوزخ   ،کفر ورزيـده بزرگ  يبه خدا ،باشد
  1.»کرده است

هـركس بـه   : فرمـود  7امام رضـا « :ديگو مي »يرفيخالد ص بن نيحس«

  2.»كافر است ،تناسخ اعتقاد داشته باشد

  يض استقالليتفو يادعا: گفتار پنجم

 ، همچـون كـار بنـدگان  متعـال   يخـدا كـه  ن است يان اياز سخنان غال

 9امبريـ بخشش و منع و مانند آن را به پ ،دادن يروز ،راندنيم ،كردن زنده

را بـه   گذاري قانونمتعال كار  همچنين خداي. وانهاده است :بيت لاه و

چـه در   ،مستقل  طور ن آنان بهيبنابرا. ده استكرواگذار  :امبر و امامانيپ

بـه تـدبير امـور مـردم      ،گذاري قانونع و ين و چه در عالم تشريعالم تكو

  .پردازند مي

  :ديگو مي »ياشعر«
هـا را بـه    کـار ه همـ اي عزوجـل  اند که خد مدعيان يپانزدهم غالدسته 

ــر ،واگــذار نمــوده 9محمــد ــر آف ــايو او ب ــان توان . تر اســتنش جه
را انـدکي از آن  سبحان  يو خدا هر کرديده و تدبيآن را آفر، رو ازاين

نـد و  يگو مـي  7يعلـ ه ن سخن را دربارياز آنان هم ياريد و بسيافرين
  3.کنند يرا نسخ مو اديان ع يکه امامان شراکنند  ادعا مي
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  :ديگو مي »حيتنق«در كتاب  »ييخواهللا  آيت«
اما متعقدند  ،سبحان اعتراف دارند يت خدايان به الوهياز غال يبرخ

ا يـ  7منـان ؤم ريـ به دست امن يو تکوع يامور مربوط به تشره که هم
کنــد و  يزنــده مــ ده دارنــد کــه اويــاســت و عق :از امامــان يکــي
  .دهد يم يند و روزيآفر يراند و ميم يم

ن يـ آن ا يرا معنـا يـ ز ؛ض اسـت يتفـو ه ديهمان عقآنچه بيان گشت 
خـود را از   ،مانپادشاهان و حاک يسبحان بسان برخ ياست که خدا

از  يکــيو آن را بــه  ر مملکــتش عــزل کــردهيتــدببــه امــور مربوطــه 
  1.رانش واگذار نموده استيوز

شايسـته اسـت    ،اي دقيـق  گونـه  بهعقيده، شدن اشكال اين  براي روشن

وقوع اشتباه مانع و كند را آسان هدف به  يابيتا دستشود م يتقد يا مقدمه

م در عال يگاه :استگونه  دو بر ضين است كه تفويامطلب حاصل  .شود

  .عيدر عالم تشر يو گاهن يتكو

  نيتكوجهان ض در يتفو

  :صورت استبه دو ن يتكو جهانض در يتفو

  يض استقالليتفو. ١

را به نحـو  متعال، امور مردم  يخدامنظور اين است كه شد كه اشاره  چنان

 :و امامـان  9بـه پيـامبر  مطلـق در تصـرف    تيـ حاكماستقالل و اصـالت  

انجـام   ،كننـد  يخواهنـد و اراده مـ   يهرچه مآنان رو  نياز ا .استگذار كرده وا

  .استبحث در اين ان يغال يمدعاهمان ض، ياز تفو ان معنيا .دهند يم
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  ياذن اله اض بيتفو. ٢

ت و قـدرت بـر تصـرف در    يـ وال ،متعال يكه خدااست ن يمقصود ا

ـ را با اذن خود به پ ينيامور تكو  .اسـت رده كـ عطـا   :امـان و ام 9امبري

آنها پس . دهند يانجام نم متعال يرا جز با قدرت خدا يرو آنان كار نيازا

بلكـه بـه    ،نه به نحو اسـتقالل  يول ،راننديم يكنند و م يزنده م ،ننديآفر يم

  .متعال ياذن خدا

 ،يقـين ه بـ  يض اسـتقالل يتفـو ما قائليم كـه   ،ن مقدمهياشدن  با روشن

اسـت؛   اقامه شـده بر بطالن آن  يلو نق يل عقليمحال است و دال و باطل

بـه  ، ن بـه نحـو اسـتقالل   يتكـو جهـان  تصرف در براي ض بشر يرا تفويز

آن اثبـات  ه و الزمـ  ،و قدرت خـدا قلمرو حاكميت خارج شدن از  يمعنا

  .استخداوند سبحان  يك برايشر

ـ بطـالن ا به روشني بيانگر آيات و روايات فراواني  ض يتفـو گونـه   ني

بـه   ،در حـدوث و بقـا   ،يا در هر لحظه ،ممكن هر موجودواقع در . است

 يافتن از قدرت خداي و خارج شدن و استقاللمتعال نيازمند است  يخدا

  .امكان نداردنيرومند ه گاني

موضوعي همان كنند،  ميادعا تفويض استقاللي كه غاليان است گفتني 

  1.معتقدندبدان در است كه معتزله در بحث قضا و ق

نيازمنـد خـداي    ،در اصل وجود و قدرتانسان هرچند ] :ان مطلبيب[

طور كامل  به، ل و تركن قدرت در فعيا يريكارگ در به يولسبحان است، 

انـد   قائـل كـه  دهند  مينسبت معتقدان چنين تفكري به  يحت. مستقل است
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جود انسان وبه  ،جاد انسان معدوم شوديپس از ا) خدا(الوجود  اگر واجب

اسـت نـه در   به مبـدأ  نيازمند انسان در اصل  وجودرا يد؛ زانرس نمي يانيز

  . ل و تركبردن قدرت در فع كار به

 مكتـب  از نگـاه معروف است و  يلض اعتزايبه تفو گونه تفويض، نيا

كـه   چنـان  ؛اسـت مردود  ،ندا ن قائلياالمر نيامر به يكه به نظر، :بيت اهل

  .ميا ح دادهيخود توض يدر جاآن را 

كالم دهد  ميز ييتمرا ض يتفوگونه ن دوين ايكه ب ين سخنيد بهتريشا

كنـد كـه    ينقـل مـ   7از امـام كـاظم   »نيقطي  بن  يلع«؛ است 7يامام عل

  :فرمودحضرت 
در مـورد  کـه   گذشـت  مي انياز کوف ياز کنار گروه 7منانؤرميام

 يحضـرت از سـخنگو  . يکديگر بحث و مناقشه داشـتند با  ياله قَدر
ا بـه همـراه   يـ  ،مـک خداونـد  بـا ک  ت رايا تو کارهايآ«: ديشان پرسيا
او ندانسـت پاسـخ   » ؟يدهـ  مـي  خود انجام ييا تنها با تواناي ،او ياري

مـدعي هسـتي کـه    اگر «: فرمود 7منانؤرميام .حضرت را چه بدهد
 يزيـ از خـود چ  تـو سـان،   بـدين ، يدار ييخدا توانـا  کمکبه سبب 

 ،يدار ييخـدا توانـا   ياريو  يکه به همراهادعا داري و اگر  يندار
و  يخداونـد در ملکـش را دار  بـودن بـا    ترتيب، ادعاي شريک نبدي

ت و يـ ربوب يادعـا  ،يدار ييکه بـدون خـدا توانـا   مدعي هستي اگر 
 يا«: عـرض کـرد   .»يا هکـرد را خداونـد عزوجـل   بـه جـاي    ييخدا

آگـاه  «: فرمـود  .»دارم ييخـدا توانـا  با کمـک  بلکه  .خير !منانؤرميام
  1.»زدم يمرا گردن  اگر پاسخي غير اين داده بودي تو! باش
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 يياسـتطاعت و توانـا  ه دربار 7منانؤرمياز ام »ياسد يربع  بن  ةيعبا«

و توانـايي  تـو از اسـتطاعت   « :در پاسخ فرمود 7يامام عل كرد وپرسش 

عبايـه  » ؟يا به همراه خدا صـاحب آن اسـتطاعت  ي ،ا بدون خدايآ .يديپرس

حب آنـم،  گفـت بـدون خـدا صـا      يرا اگر مينداد؛ ز يساكت شد و پاسخ

گفـت بـه همـراه خـدا صـاحب آنـم،        ياگر مـ بود و ض باطل يهمان تفو

جـز ايـن    يا چاره محذورن دو يان ايم، عبايه .شد سخنش شرك تلقي مي

پاسـخ  ! هيـ عبا يا«: پرسـيد دوبـاره از او   7امـام . كندنداشت كه سكوت 

  »م؟يچه بگو! منانؤرميام يا«: عرض كرد .»بده

  : فرمود 7ماماگاه  آن
همـان   ؛هسـتم  ييمـن مالـک توانـا   متعـال  خداوند  ياريسبب  بگو، به

اگر تو را صـاحب  و ، ز داده استين يگريبه درا  يين تواناياکه  يکس
د از آزمـون  نمايـ اوست و اگر آن را از تـو سـلب    ياز عطا ،آن کرده

اسـت کـه تـو را صـاحب آن      يزيـ چ هـر  مالک و صـاحب  او .اوست
  1.است ، قادرآن قدرت دادهکه تو را بر  يزيچ برخود کرده است و 

به سـبب   ،يزيچ هر ت انسان بريشود كه مالك يانات روشن مين بياز ا

 ،اسـت بر آن انسان قادر كه  يزيكه هر چگونه  همان ؛است متعالخداوند 

نسـان اسـت از   ن صورت هرچه نـزد ا يدر ا .كمك خداوند استبه سبب 

رد  ،ن مطلـب يـ و از ا تسـ يخـدا خـارج ن   قدرت و سلطنت و خواسـت 

ن يـ د و اگـر در ا يآ يبه دست م يض استقالليتفوه يم نظريآشكار و مستق

 يهلاذن امعناي ك خداست و يو تمل ياريبه سبب  ،هست يضيان تفويم

  .شده استبيان آيات قرآن از  يكه در شمارهمين است 
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  ير استقالليض غيبر تفو يشواهد قرآن

 يبه برخـ  متعالخداي ن است كه يانگر ايب يات قرآنياز آ يا مجموعه

را  ينيت و قدرت تصرف در امور تكـو يگرش واليامبران و بندگان دياز پ

  :شويم يادآور ميدر اينجا آنها را از  يبرخ .تعطا فرموده اس

  :كند مي نقلچنين  7يسياز قول حضرت ع خداي متعال .1
ْد ِجْئـُتُكْم بِآيَـٍة ِمـْن رَ {

َ
 ق

>
�

َ
ـُق َو َرُسوالً إmِ بَِ� إِْ�اثِيَل ك

ُ
ْخل

َ
 أ

>
�

َ
ب<ُكـْم ك

بْـرُِئ 
ُ
ِن اهللاِ َو أ

ْ
وُن َطـْ?اً بِـإِذ

ُ
ْغُفُخ فِيِه َفَيك

َ
أ
َ
ْ?ِ ف

َهْيَئِة الط�
َ
ِ� ك ُكْم ِمَن الط<

َ
ل

 
َ ْ
 األ

َ ْ
َمَه َو األ

ْ
وَن َو مـا ك

ُ
ل

ُ
ك

ْ
ُئُكْم بِمـا تَـأ نَبـ<

ُ
ِن اهللاِ َو أ

ْ
َمْو� بِـإِذ

ْ
ْ�ِ ال

ُ
بَْرَص َو أ

ــوتِكُ  ِخُروَن ِ� ُنُي ــد�  تَ
َ

ــَك آل ِ ــْؤِمنِ�َ ْم إِن� ِ� ذل ــُتْم ُم ْن
ُ
ــْم إِْن ك ُك

َ
ــًة ل  }يَ

  )٤٩ :عمران آل(
ل، مـن از گـ   ؛ام آورده تـان ا برايشـم  اي از طرف پروردگار من نشانه

خـدا  اذن دمـم و بـه    سپس در آن مي .سازم پرنده ميبه شکل چيزي 
بيمـاري  بـه   اذن خـدا، کـور مـادرزاد و مبـتال     گردد و به اي مي پرنده

کـنم و   بخشم و مردگان را به اذن خدا زنده مـي  پيسي را بهبودي مي
هاي خود  در خانهآنچه را و  ،خوريد از آنچه ميدهم  به شما خبر مي

اي براي شماسـت،   ، نشانه]معجزات[اين در به يقين . کنيد ذخيره مي
   .اگر ايمان داشته باشيد

ف در نظـام  تصـر  يهـا  كـه از نمونـه   ن معجزاتيه اشاره دارد اين آيا

ـ پ يو وجـود خـارج   ،از آن حضرت صادر شـده است، ن يتكو دا كـرده  ي

وگرنه سـزاوار   .باشد يطلب رقابتاحتجاج و ادعا و صرف اينكه نه  ؛است

ـ ق ،بود در كالم نكـه  يماننـد ا ايـن معنـا را برسـاند؛    آورده شـود كـه    يدي

  .ر آنيد و نظيا بخواهيد يم اگر بپرسييگو يم

ه كه همـ كند  ميد يتأك 7يسيحضرت عيم كه كن مالحظه مينجا يدر ا
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، ن امـور يـ همه ادهد تا بفهماند  يانجام م خداي متعالن كارها را به اذن يا

عالمـه  «. دهـد  يانجـام نمـ   را مسـتقل  يزيـ و چاند  خداي متعالبه  مستند

  :گويد مي» طباطبايي
ِن اهللاِ (کلمه و تکرار 

ْ
نـه و انتظـار   يزمحـاکي از ايـن اسـت کـه      )بِإِذ

کـه از او صـادر    يبا استدالل به معجزاتکه  ان مردم بودهيم يگمراه
ه و يوسته هر آيپدليل ن يبه هم ؛نديدا نمايپاعتقاد ت او يبه الوه، شده

 ،اذن خـدا بـودن  را به  کردن مردگان و زندهآفرينش مانند  يا معجزه
  1.نيفتند يگمراهبه کرد تا مردم  يد ميمق

  :ديفرما يم خداي متعال .2
} 

ْ
ْم تُْؤِمْن قـاَل بَـ� َو  َو إِذ

َ
 َو ل

َ
َمْو� قاَل أ
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َ
رِِ� ك

َ
قاَل إِبْراِهيُم َرب< أ

َْك ُعم� اْجَعْل َ�  َXُِهن� إ ْ�ُ
َ
ْ?ِ ف

ْرَبَعًة ِمَن الط�
َ
ُخْذ أ

َ
ِ� قاَل ف

ْ
ل
َ
لِكْن Xَِْطَمِ�� ق

تِيَنـ
ْ
ن� اَهللا َعِزيــٌز ُ�< َجَبـٍل ِمـْنُهن� ُجــْزءاً ُعـم� اْدُقُهــن� يَأ

َ
ـْم أ

َ
 َو اْعل

ً
َك َســْعيا

  )٢٦٠: بقره( }َحِكيمٌ 

بـه مـن   ! اپروردگـار : که ابـراهيم گفـت  را هنگامي  ]خاطر بياور به[و 
ــان  ــي بنماي ــده م ــه مردگــان را زن ــي چگون ــود .کن مگــر ايمــان : فرم
خــواهم قلــبم  ولــي مــي، ]ام ايمــان آورده[آري : گفــتاي؟  نيــاورده

هـاي   از گونـه [پرنـده  چهـار   ،ر ايـن صـورت  د: فرمـود . آرامش يابد
قطعـه   قطعـه  ]پـس از ذبـح کـردن   [را انتخاب کن و آنها را ] مختلف

 .سپس بر هر کوهي، قسمتي از آن را قرار بـده . ]و در هم بياميز[کن 
کـه   آينـد و بـدان   تـو مـي  سـوي   بـه ، بـه سـرعت   صدا بزنبعد آنها را 

  .و حکيم استتوانا خداوند، 

 قطعه شـده و مـرده   قطعه دن پرندگانِكر كه زنده صراحت دارده يآاين 
                                                           

 .199، ص 3طباطبايي، ج  عالمه، في تفسير القرآن الميزان. 1



 49    :اهل بيت بارهغاليان درسخن 

 89134 :شاخهرقعي،  :قطع، 18/4/91 :جباري نيك، در تاريخ: آرايي، مجري گيري و صفحه غلط :پس از 6 :پرينت

ـ فرما يمـ است؛ زيرا بوده  7ميبا درخواست حضرت ابراهفقط  بعـد  « :دي

كـه  اسـت  ن نبـوده  يو چن. »آيند تو ميسوي  بهسرعت  ، بهصدا بزنآنها را 

 ؛بازگردانده باشـد آنها  را به يخدا زندگ بخواهد و خداي متعالم از يابراه

  .اند گفته يكه برخ چنان

  :ديگو مي »زانيالم«در عالمه طباطبايي 
سپس قـرار ده، بـا    ،کنقطعه  آن را قطعهر، يبگ: فرمودهخدا که آنجا 

سـوي   بـه سـرعت   بـه را بخوان تا آنها  گاه آن: امر، سپس فرمود  غهيص
را مـرتبط و  آنهـا  بـودن   و زنـده  ،آمـدن  شتابان خداي متعالند، يتو آ

ن يـ رو، ا نياز ا. قرار داده است ميدرخواست حضرت ابراه متفرع بر
هرچنـد   .شدن آنها شد سبب زندهاست که  يدعوتدرخواست همان 

  .شود يجز به امر و اذن خدا محقق نم ،کردن زنده
بـه   ؛بوده است به امر خدا 7ميابراه توسط پرندگانصدا زدن پس 
 اسـت متصل به امـر خد  ،ن صدا زدن و درخواست حضرتيا ينحو

م يهنگـام ابـراه    نيـ شـود و در ا  يمـ  يناشـ او  زنـدگان از  يکه زندگ
و  آنهـا شـد  شـدن   امر زنده ض درينزول فت يفيشدن و ک شاهد زنده

بـه  به فرمـان خـدايي کـه هرگـاه     م يو درخواست ابراهفراخوان اگر 
 »شـود  يمـ موجـود   ،موجـود بـاش  « :ديـ گو يم که اراده کرده يزيچ

 يزيـ چبـه   اليـ خ اجـز بـ   کـه  ،شد مي سخنان ما همانند و متصل نبود
موجـود   ،بـاش موجـود  م ييگـو  يمـ  يزيبه چهرگاه  ايست، يمتصل ن

  1.گذارد يدر وجود نم يگزاف ريتأث ،شود ينم
 7ميبه حضرت ابـراه  خداوند متعالكه  كند مي حيتصره يآ ،جهينتدر 

  .مردگان را زنده كند ،تا به امر و اذن اواست داده قدرت 
                                                           

 .375، ص 2، ج في تفسير القرآن الميزان. 1
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  :ديفرما يم ]مانيدرباره حضرت سل[ وندخدا. 3
صاَب {

َ
ْمرِهِ ُرخاًء َحْيُث أ

َ
ْرِي بِأ يَح �َ ُ الر<

َ
ْرنا | َسخ�

َ
ياِطَ� ُ�� َنن�ـاٍء  *ف َو الش�

  *َو َغو�اٍص 
َ ْ
غَِ� ِ� األ ْمِسْك  *ْصفاِد َو آَخِريَن ُمَقر�

َ
ْو أ

َ
اْمُ�ْ أ

َ
هذا َعطاُؤنا ف

  )٣٩ـ ٣٦: ص(  }بَِغْ?ِ ِحساٍب 

تا بـه فرمـانش بـه نرمـي بـه هرجـا او       ساختيم او را مسخر  بادما پس 
و شياطين را مسـخر او کـرديم   خواهد برود و هر بنّا و غواصي از  مي

 ]او تحت سلطه[را در غُل و زنجير  ]متمرد از شياطين[گروه ديگري 
خـواهي   ميهرکس به  .اين عطاي ماست :]او گفتيم و به[قرار داديم 

خــواهي  مــيهــرکس بــبخش و از حســاب  بــي] بينــي و صــالح مــي[
  .کن امساک

  :ديفرما يمد ودرباره حضرت داوهمچنين . 4
َِديـدَ { ُ ا�ْ

َ
�ا |

َ
a

َ
ْ?َ َو أ ِ¡ َمَعُه َو الط� و<

َ
ْضالً يا ِجباُل أ

َ
َقْد آتَيْنا داُوَد ِمن�ا ف

َ
 }َو ل

  )١٠ :سبأ(

هـا   به کـوه ما [ .د از سوي خود فضيلتي بزرگ بخشيديموما به داو و
] در تسـبيح خـدا  [با او  !ها و اي پرندگان کوهاي  :]گفتيم گانو پرند

   .آواز شويد و آهن را براي او نرم کرديم هم
  :ديفرما يم 7يدرباره حضرت موسخداوند . 5

َْحـِر {
ْ

� ا¢ِ 
ً
ُهـْم َطِريقـا

َ
ـاْ£ِْب ل

َ
ْ�ِ بِِعبـاِدي ف

َ
ْن أ

َ
وَْحْينا إmِ ُمو¤ أ

َ
َقْد أ

َ
َو ل

 
َ

 ال
ً
 يَبَسا

َ
 َو ال

ً
 َدَر¥

ُ
اف

َ
z  ْ

َ
z §{ )٧٧: طه(  

 ]خـود [بـا   ]از مصر[ما به موسي وحي فرستاديم که شبانه بندگانم را 
و براي آنها راهي خشک در دريا بگشا که نـه از تعقيـب   حرکت ده 

بـه هـراس   ] از غـرق شـدن در دريـا   [خواهي ترسيد و نـه   ]فرعونيان[
  .افتي مي

ايـن   آيات و نظاير آنها در قرآن بسيار است و همـه آنهـا بيـانگر   ن يا 
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از بنـدگانش   يبرخ ،كه خداوند به اذن و فرمان خوداست حقيقت روشن 

 همـان مطلـب  ن يـ ن توانـا سـاخته اسـت و ا   يرا بر تصرف در نظام تكـو 

  .ماستمقصود  ،يهض به اذن الياست كه از تفوموضوعي 

بلكه شـواهد   .است ندانستهامبران يپ ايبررا تنها  يضين تفويچنقرآن 

كـه   يبـه نحـو   ،ن رايدر نظام تكو تصرفد كه قرآن وجود داراز  يگريد

اعـم از جـن و    ،امبرانير پيغ يبرا ،نيست يعيطبهاي مادي  اقتضاي شيوه

  .كند يت مبز ثاين ،انس

   :ديفرما يم ]انيدرباره جن[ خداي متعال .6
} 

>
ْن َيُقوَم ِمْن َمقاِمَك َو إِ�

َ
ْبَل أ

َ
نَا آيِيَك بِِه ق

َ
ِن< أ

ْ
ْيـِه قاَل ِعْفِريٌت ِمَن ا¨

َ
 َعل

ِم�ٌ 
َ
َقوِي© أ

َ
  )٣٩: نمل( }ل

ش از آنکه يپآورم  نزد تو ميمن آن را : از جن گفتفرد نيرومندي 
  .و من نسبت به اين امر، توانا و امينم يزيبرخجايگاهت از 

   :ديفرما يممان ير سليوزخداوند درباره  .7
} ِ نَا آيِيَك ب

َ
ِكتاِب أ

ْ
ٌم ِمَن ال

ْ
ِي ِعْنَدهُ ِعل

�
hـَك قاَل ا

ُ
َْك َطْرف َXِْن يَْرتَد� إ

َ
ْبَل أ

َ
ِه ق

ا َرآهُ ُمْسَتِقرªا ِعْنَدهُ  م�
َ
ل
َ
  )٤٠: نمل( }ف

ش از آنکـه  يپـ : گفـت  ،داشـت ] آسماني[از کتاب  يکه دانش يکس
   .آن را نزد تو خواهم آورد ،زني  برهمچشم 

   :ديفرما يم »نيذوالقرن«بيان سرگذشت در پروردگار  .8
ونََك قَ {

ُ
راً َو يَْسَئل

ْ
ْيُكْم ِمْنُه ِذك

َ
وا َعل

ُ
تْل

َ
ْل َسأ

ُ
َقْرَغْ�ِ ق

ْ
ن�ـا  * ْن ِذي ال

�
إِن�ا َمك

 
َ ْ
� األِ ُ

َ
  ْرِض َو آتَيْناهُ ِمْن ُ�< َ»ْ |

ً
  )٨٤و  ٨٣: کهف( }ٍء َسبَبا

ــو  ــارو از ت ــرنه درب ــ نيذوالق ــند يم ــو ،پرس ــه: بگ ــي از  يزود ب بخش
 ،ه او در روي زمـين ما ب. بازگو خواهم کردشما  يبراسرگذشت او را 

   .قدرت و حکومت داديم و اسباب هر چيز را در اختيارش گذاشتيم
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ـ  افزون  ـ از روا يشـواهد  ،يبر شـواهد قرآن   كـه وجـود دارد  ز يـ ات ني

  قيثلجـا بـا  ي وگـو  در گفـت  7امـام رضـا   .كنـد  يت مبثا اقت رين حقيا

  :فرمود
 ؛ بـر انجـام داد امبر يـ پ ياسـ يرا کـرد کـه ع   يامبر همان کاريپ »سعي«

س را درمـان  ينا و پـ يرفت و مردگان را زنده کرد و نابراه آب  يرو
انجام  7ميمر بن يسيکه عکرد را  يکارنيز  9امبريل پيحزق .نمود

 ،شـدن از مرگشـان   يمرده را پس از شصت سـال سـپر   ٣٥٠٠٠؛ داد
  1.زنده کرد

  :ديگو مي »بيحب بن حارث«
 در! نمنـا ؤرميام يا«: و عرض کـرد حضور يافت  7ينزد عل يمرد

ر او درآمـد و  يابرها به تسـخ «: فرمود. »مرا آگاه سازن يذوالقرن مورد
ش گسـترده  يارش قرار گرفـت و نـور بـرا   يل و امکانات در اختيوسا
  2.»شد

فـردي منسـوب بـه    از  ،و او بـا واسـطه  پـدرش   قيـ طر از »هشام ابن«

بـود  فردي شايسـته  ن يذوالقرن« :ديگو ميكند كه  ينقل م 9خاندان پيامبر

هـا قـدرت    نيو در سـرزم  ،قرار گرفته شاريل و امكانات در اختيوساكه 

  3.»بوددا كرده يپ

  :ديفرما يم خداي متعالده كه شت يالقلوب روا ارشاددر 
 دهـم  يدر آنچـه فرمانـت مـ    .رميـ م ينمـ و  ما من زنده! فرزند آدم يا

! فرزنـد آدم  يا .يريـ نماي مقـرر دارم کـه    تا تو را زندهاطاعتم کن 
                                                           

 .410توحيد، شيخ صدوق، ص . 1

 .112، ص 3ج  ،تفسير عياشي. 2

 .111، ص همان. 3
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در آنچه فرمانت  .شود يموجود م ،م باشيگوب يزيبه چ] هرگاه[من 
 ييبگو يزيچ قرار دهم که بهاي  گونه بهتو را دهم اطاعتم کن تا  يم

  1.شودب موجود ،باش

  :بيت اهل و ينيت تكويوال

ــدادي از ــون  تع ــيروامت ــرده حيتصــر ي ــدا ك ــه خــدا ن ــبحان يك  ،س

ايـن  آنـان  و اسـت  ن توانا ساخته يرا بر تصرف در نظام تكو :بيت اهل

بـر  بيـت   اهل. اند به ارث برده 9را از جدشان رسول خداقدرت تصرف 

توانـا   ،دهكـر گذشـته را بـر آن قـادر     يايامبران و اوصـ يپ ،آنچه خداه هم

  :ميپرداز ميروايات ن ياز ا يرخب يبه بررس در اينجا. اند بوده

   :ديگو يراو
مـرا   9امبريـ په دربـار ! ت شـوم يفدا«: عرض کردم 7به امام کاظم

ــآآگــاه ســاز کــه   ــپه ا وارث همــي  .»يآر«: فرمــود »امبران اســت؟ي
را از  9محمـد  ،خداونـد «: فرمـود  »ا از آدم تا خودش؟يآ«: دميپرس
م يمـر  بـن  يسـ يع«: عـرض کـردم  . »امبران داناتر مبعـوث کـرد  يپه هم

ــ   ــده م ــدا زن ــه اذن خ ــان را ب ــرد يمردگ ــود. »ک ــت  .يآر«: فرم راس
و رسـول  دانسـت،   مـي د زبان پرندگان را وداو بن مانيو سل ييگو مي

  .»...توانا بود ن مقاماتياه بر هم 9خدا

امبران گذشـته و  يپ يها گاهيجاهمه بيت  اهلت كند بامام براي اينكه ثا

  :مودفر ،اند ش از آن را به ارث بردهيب
ها به حرکت  اگر به وسيله قرآن کوه«: ديفرما يخداوند در کتابش م

وسـيله آن بـا مردگـان سـخن      قطعه شوند يا به ها قطعه درآيند يا زمين
                                                           

 .258، ص 11، ج به نقل از مستدرك الوسائل. 1
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  1.»]باز هم ايمان نخواهند آورد[گفته شود 
هـا روان و شـهرها    در حقيقت، ما اين قرآن را که به وسـيله آن کـوه  

بـه   ،گردنـد  يده مبه وسيله آن زنگان شوند و مرد يقطعه م قطعهبدان 
 يکـار  چيهـ  هـا له آنيوسـ  هبـ  است که ياتيدر قرآن آ.. .ميا هارث برد

 ؛دهـد  مـي  ارآن دادن مگر آنکه خداونـد اذن انجـام    ،شود نمي اراده
را در ه آنهـا  خداوند هم .آنچه به گذشتگان اذن داده استه همنظير 

و هـيچ موجـود   «: ديـ فرما يمـ و  مـا قـرار داده اسـت    يالکتاب بـرا  ام
کتـاب مبـين ثبـت     پنهاني در آسمان و زمـين نيسـت مگـر اينکـه در    

سپس ايـن کتـاب آسـماني را بـه گروهـي از      «: سپس فرمود 2.»است
م يهسـت  يو ما همـان کسـان   ،3»بندگان برگزيده خود به ميراث داديم

ز يـ کـه در آن همـه چ  را  يد و کتـاب يکه خداوند عزوجل ما را برگز
  4.ميا به ارث برده بيان گشته است،

كـه در   چنـان  ،ت بـه آن اشـاره شـد   يـ ن روايـ كه در او دانشي  يعلم

سـت كـه   ين يعلـوم حصـول  از نـوع  است، ديگر آمده  بسياري از روايات

سخن خدا بدان اشاره است كه در نوع ديگري از علم بلكه  ؛آموخته شود

ِكتاِب {: استشده 
ْ
ٌم ِمَن ال

ْ
ِي ِعْنَدهُ ِعل

�
fکسي که دانشي از کتـاب   ]اام[«؛ }قاَل ا

ـ اد كـه  يـ آ يدسـت مـ   بهاين آيه از  )٤٠: نمل(. »...گفت ،داشت ]آسماني[  ني

 ؛داشته اسـت  دخالت ،مانين سليجانشاز كار در صدور آن  ،خاصدانش 

رو اگـر   نيازا .»استت آن وصف يعل ، بيانگروصف برحكم  قيتعل«زيرا 

                                                           
 .)30: رعد(. 1

 .)75: نمل(. 2

 ).32: فاطر(. 3

 .226، ص 1ج  ،اصول كافي. 4
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ر يـ هـوده و غ يذكـر آن ب  ،نداشت يتيمدخلكار آن دادن انجام ن علم در يا

  .بود يضرور

امبران گذشته بـه ارث  يرا از پاين نوع علم  9پيامبر ،براساس روايات

  .اند به ارث بردهرا  9امبريعلم پنيز  :و اماماناست برده 

  :كند ينقل مچنين ر ياز ابوبص »حنّاط يمثنّ«
ه رثـ ا وا شـم يـ آ«: دميو پرسـ شرف حضور يافتم  7امام باقرخدمت 

ا رسـول خـدا   يـ آ«: دميپرسـ . »يآر«: فرمـود  »د؟يهست 9رسول خدا
 »دانــد؟ يدانسـتند مـ   يآنچـه را آنـان مـ   ه همـ  بـوده و  امبرانيـ وارث پ

د و يـ کن د مردگان را زنـده يتوان يا شما ميآ«: دميپرس .»يآر«: فرمود
گـاه   آن .»بـه اذن خـدا   يآر«: فرمـود  »د؟يـ س را درمـان کن ينا و پيناب

حضـرت دسـتش    »!ک شـو ينزدمن به ! ابومحمد يا«: فرمود 7امام
د و آسـمان و  يناگهـان خورشـ   .ديام کشـ  و چهـره  ]نـا يناب[ را بر چشم

  : ديگو مير يابوبص. دميز خانه را ديچ ها و همه ن و خانهيزم
حساب و کتاب و  يگونه بمان نيا يا دوست داريآ«: حضرت فرمود

بـر   ،امت بر آنـان اسـت  يو هر آنچه روز ق يرا داشته باش يمردم عاد
و بهشـت   يبرگرد) نابينايي(به همان حالت که بودي ا يتو هم باشد 

 يخواهم به همان حال قبلـ  يم«: عرض کردم »تو باشد؟ يخالص برا
د و بـه حـال   يگاه حضرت دستش را بر چشم مـن کشـ   آن. »بازگردم

  .بازگشتم يقبل
 يو .ر نقـل کـردم  يـ عم يابـ  ابـن  ين مـاجرا را بـرا  يـ ا«: دير گويابوبص
گونه کـه روز   همان ؛حق استماجرا ن يدهم که ا يم يگواه: گفت

  1.»حق است
                                                           

 .15، ص 2، ج بصائر الدرجات. 1
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  :ديگو مي »يابوحمزه ثمال«
کننـد و   يمردگـان را زنـده مـ    ،ا امامانيآ«: دميپرس 7از امام سجاد

: فرمـود  »رونـد؟  يآب راه مـ  يند و روينما يس را درمان مينا و پيناب
طـا  ع 9بـه محمـد  همـان را   ،داد يامبريرا به پموهبتي  خداوند هر«

بـه آن  نيـز   نـد از آن برخوردار نبود را که آنانهايي  موهبتفرمود و 
  .»حضرت عطا فرمود

 7منانؤرميآن را به ام ،بوده 9نزد رسول خداهرچه  ايآ«: دميپرس
 8نيپس از او بـه حسـن و حسـ    .يآر«: فرمود »عطا فرموده است؟

 افزون بر هر ماجرايي که. عطا نمود امتيتا روز ق يسپس به هر امام
 يزيـ هـر چ ! به خدا سـوگند  .آري. دهد در هر سال و هر ماه رخ مي

  1.»افتد اتفاق مي ساعتکه در هر 

نقـل   7از امـام صـادق   يثمـال ه به نقـل از ابـوحمز   »ليفض بن محمد«

حضـرت  و عصـاي  الـواح  « :فرمود يدم كه ميكند كه از آن حضرت شن يم

  2.»ميامبرانيثان پرنزد ماست و ما وا 7يموس

دم ياز آن حضرت شـن  كه كند ينقل م 7از امام صادق »عمر بن مفضل«

  :فرمود  ميكه 
: فرمـود  .»خير«: عرض کردم »؟چه بود 7وسفيراهن يپداني  ميا يآ«
 يراهنـ يپ 7ليـ ئافروختـه شـد جبر   7ميابراه يکه آتش براگاه  آن«

گرمـا و سـرما بـه    از آن پس  .ش آورد و آن را بدو پوشانديبرا يبهشت
آن  ،که ابراهيم در آستانه رحلت قرار گرفـت  هنگامي .ديان نرسانيزاو 

ــ را در حــر اســحاق آو  يزر ــرار داد و ب ــر  يق خــت، و اســحاق آن را ب
                                                           

 .17ص ، 2بصائر الدرجات، ج . 1

 .231، ص 1اصول كافي، ج . 2
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ــوب آوي ــتيعق ــاني  .خ ــه زم ــفيک ــر او   7وس ــد آن را ب ــد ش متول
 .ش آمـد يش پـ يش بود تا آن مـاجرا بـرا  يدر بازو حرزخت، و آن يآو
آن را  يقـوب بـو  عيرون آورد، يـ از حـرز ب  ،که آن را در مصرگاه  آن

وسـف  ي يمن بـو  :ديفرما يخدا م] در اين خصوص[که احساس کرد 
ن يـ ا 1.ديـ نسـبت نده عقلـي   ناداني وکم، اگر مرا به کنم احساس ميرا 

  .»راهن است که خدا آن را از بهشت فرو فرستاديهمان پ
 »ده اسـت؟ يرسـ  يراهن بـه چـه کسـ   يـ ن پيـ ا! ت شـوم يفدا«: دميپرس

 يگـر يد زيـ چا يعلم  ،يامبريهر پ«: فرمود گاه آن. »به اهلش«: فرمود
  2.»رسد يم 9سرانجام به خاندان محمد ،دنه مي را به ارث

 ريـ راندن و غيم ،كردن  زنده ،دادن يروز ،دنيسبحان آفر يخدابنابراين 

ض يفـ  يهـا  واسطه را شانيو اسپرده است  :و امامان 9امبريرا به پ آن

 ماننـد  ؛آمـده اسـت   يشـمار  يبروايات  در كه چنان ؛خود قرار داده است

از  ،محمـد  بـن  جعفـر  ،به نقل از امـام صـادق   ،صدوق يكه در امالروايتي 

، امـا  وارد شـده اسـت   :نيحس بن يعل ،از پدرش ،يعل بن محمد ،پدرش

اسـت،  شده اين نوع تفويض، از تفويضي كه بطالن و محال بودنش ثابت 

او اذن و فرمـان   آيد؛ زيرا همه اين امـور، بـا قـدرت الهـي و     شمار نمي به

  :فرمايد در اين روايت، امام مي. استشده انجام 
ه داشـته کـه بـر    ابه سبب مـا آسـمان را نگـ   هستيم که خدا  يکسانما 

  نگــاهن را يو بــه ســبب مــا زمــ مگــر بــه اذن خــودش، ،فتــدين نيزمــ
  بارانـد،  يو بـه سـبب مـا بـاران را مـ      ،را فرو نبردساکنانش داشته که 

 انيـ ن را نمايو برکـات زمـ  گسـتراند   مـي و به سـبب مـا رحمـتش را    
                                                           

 .)94: يوسف(. 1

 .232، ص 1اصول كافي، ج. 2
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وجود نداشته باشد، سـاکنانش را   فردي از مان يو اگر در زم کند مي
  ١.برد مي روخود فدر 

  :ديگو مي »حيتنق«در  »ييخواهللا  آيت«
ض امـور بـه او اعتقـاد    يو تفو 7منانؤرميت اميان به ربوبيغالز ابرخي 

ان امـور و  يولمت ،گر امامان پاکيو د 7يندارند، بلکه معتقدند که عل
از  .نددر پيشگاه خداي ن بندگانيتر يگرام و  نسبحا يکارگزاران خدا

 نه ،شود ينسبت داده مآنها  به نظير آندن و يآفر ودادن  يرو، روز نيا
 يقياعتقاد دارند عامل حق کهچرا  ؛به آنان باشد يقياسناد حق يه معناب

خـدا  «: ديفرما يکه م خداي متعالن سخن يل ايخداست؛ به دلدر آنها 
بـه   ،ماننـد اسـناد مـرگ   ] ايـن مـوارد  [بلکـه   .»است يزيهر چه ننديآفر

بـه  ] مردگـان [کردن   و زنده ،بارانه ان به فرشتباراسناد و  ،مرگه فرشت
و «: کــه در کتــاب خــدا وارد شــده اســت چنــان ؛باشــد يمــ 7يســيع

از  يکـار کـه  آنهـا   ريو نظـا  ،2»کـنم  يمردگان را به اذن خـدا زنـده مـ   
و  ،شـود  يمـ داده به عامالن او اسناد  ،يبه نوع ،سبحان يخداکارهاي 

بـه  نيـز  ن يـ د ينکار ضـرور ست و ايمستلزم کفر ن ،ين اعتقاديچن نظير
 امعنـ  ،ز اقسام غلو به شمار آوردنان قسم را يبنابراين، ا .ديآ يشمار نم
  3.ستين يزيگرراه به آن  يالتزام ضمناز ندارد و 

  )گذاري قانون( عيتشرنظام ض در يتفو

ـ ، ا]نانانزد مسلم[از قواعد ثابت   ،گـذاري  قـانون اصـل  كـه  ن اسـت  ي

تنهـا از آنِ   ،حكـم «: فرمايـد  ا خود مـي منحصر به خداي متعال است؛ زير
                                                           

 .8، ص 3ترتيب األمالي، ج . 1

 .)49: عمران آل(. 2

 .74، ص 3الوثقي، ج  العروةيح في شرح التنق. 3
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از  ياما برخـ  )40: يوسف. (»مان داده كه غير از او را نپرستيدرف ؛خداست

ـ را به پ گذاري قانونت يوال ،سبحان يده دارند كه خدايان عقيغال  9امبري

ـ ا از .اسـت سـپرده   :و امامان مسـتقل از اراده و  اي  گونـه  بـه آنهـا   رو ني

ع يتشـر  ،هرچـه را بخواهنـد   ،يو الهـام  يوحـ هـيچ  بدون  ،خواست خدا

  .كنند مي

 كـس   آنرا يـ ست؛ زين يديترد ،عيض در تشريگونه تفو نيبطالن ادر 

و زمـام  دارد  گذاري قانونغير از خداي سبحان، كسي حق اعتقاد دارد كه 

و كـرده،  ار ياخت يگريپروردگار ددر واقع حالل و حرام به دست اوست، 

ـ اتعمـيم  و با  ،نسبت داده يگريدبه  ،را كه مخصوص خداست يكار ن ي

ـ ترت نيو بدخارج،  دياز توح ،سبحان ير خدايحق به غ ب مشـرك شـده   ي

  .است

ـ از رو ياريبسـ  سبحان احكام يم كه خدايمعتقدما اما  ـ را ب دادهاي ان ي

ر گيد يو برخ ،طور عام  هب ،مردم يبرا را آنها از يبرخز ين 9امبريكرد و پ

آن احكـام را  نيز  :و امامان ابالغ كرد ،طور خاص به، :امامان يبرارا 

بـه   ،موضـوعات و حـوادث   يبرخـ البتـه خداونـد در   . رسـاندند به مردم 

  .وضع كند حكمدر آنها  ،شود يبدو وحآنكه  بي ،اذن داد 9امبرشيپ

آموختـه   يسـبحان بـه و   يكه خدااموري بر اساس  9امبرين پيبنابرا

ـ ن :امامـان  بـاره ر دركـا ن يو ا كند مي گذاري قانون به اذن خدااست،  ز ي

ـ آنهـا را ترب  خداي متعالكه اي  شيوهآنان بر اساس زيرا است؛  صادق ت ي

ع يامبرش تشـر يـ و پ خـداي متعـال  را كـه   ينياز قـوان  يبرخـ  ،است كرده

را تشريع كنند و هر مطلبـي  هرچه كه  يا گونه به ؛كنند يوضع م ،اند نكرده

  .استسبحان  يخداه ارادبا مطابق  ،را بگويند
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  اسـت و اگـر  سـازگار  ، بـا عقـل   گـذاري  قانونض در يتفو يمعنان يا

گونـه منعـي الزم    اين معنا طبق ادله براي كسـي ثابـت شـود، از آن، هـيچ    

  .آيد نمي

  :ديگو مي »يمجلسعالمه «
  :وجود داردن دو احتمال يدموضوع ض در يتفوه دربار

ض يتفـو  :و امامـان  9امبريـ طور عام به پ به خداي متعال: نخست
 ،خواهند حـالل  يهرچه را م ،يو الهام يوحگونه  هيچه بدون کند ک

شـود   آنچه را به آنها وحي مـي ا يند يخواهند حرام نما يو هرچه را م
چ يباطـل اسـت و هـ   اي  دهيـ عقچنـين  . ر دهندييبا نظرات خودشان تغ

 يرا بـرا  ياديـ ز يروزهـا  9امبريکه پ ؛ چرابدان قائل نيست يعاقل
ش خـود  يمانـد و از پـ   يمـ  يتظـر وحـ  من ،کننده يک پرسشپاسخ به 
و هرگز از سرِ هواي نفـس  «: ديفرما يم خداي متعالداد و  يپاسخ نم

گويد چيزي جز وحـي نـازل شـده بـر او      آنچه مي. گويد سخن نمي
  1.»نيست

کمــال  يا گونــه را بــه 9امبرشيــکــه پگــاه  آن خــداي متعــال: دوم
و کنــد  يار نمــيــکــه کــار را جــز موافــق حــق و صــواب اختبخشــيد 

گـاه موضـوعي بـرخالف مشــيت و اراده خـدا در هـر بـابي بــه        هـيچ 
دادن ارج و مقـام   خـاطر نشـان   خداوند نيز به ،کند ذهنش خطور نمي

در نمـاز و  وي در پيشگاه خود، تعيين برخي از امـور ماننـد افـزايش    
کـه   يگـر يدموضـوعات  ن نوافل در نماز و روزه و ارث جـد و  ييتع

و اصـل  ر ازاين. ض نموديضرت تفوبه آن ح ،گذشت و خواهد آمد
. تنها بـا الهـام بـوده اسـت     ،ارياختبود، اما  يوح، فقط به وسيله نييتع

                                                           
 .)4و3: نجم(. 1
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يله وحي اختيار نموده بـود  نيز پيوسته بر آنچه به وسگاه حضرت  آن
فاسـد   ياعتقـاد ديدگاه عقل نيز از  چنين تفويضي. ديورز يد ميتأک

  1.ستين
بـراي مثـال،   دارنـد؛  ب داللت ن مطليبر ا رواياتاز  يفراوان مجموعه

  :ديفرما يم 7امام باقر
د و او را آمـوزش داد و  يـ خـود آفر ه را بنـد  9محمد ،خداي متعال

کـرد و   يگـاه بـدو وحـ    آن .ديرسـ  يت کرد تا بـه چهـل سـالگ   يترب
 9خـدا  رسولرا و آنچه « :ض نمود و فرموديرا به او تفودستورات 

کـرده   يشما را نهـ آنچه و از ] و اجرا کنيد[د يريبگبراي شما آورده 
   3و2.»خودداري نماييد

  : كند چنين نقل مي 8ا امام باقرياز امام صادق  »ارهرز«همچنين 
را  انطاعتشـ ا يگـونگ امبرش سـپرد تـا چ  يـ پار بندگانش را به خدا ک
خــدا  رسـول را چـه  و آن«: ه را تــالوت کـرد يـ ن آيـ گـاه ا  آن .بنگـرد 

کـرده،   يما را نهـ آنچه شـ از و ] اجرا کنيدو [د يريبگ ،آوردهتان يبرا
  5و4.»خودداري کنيد

ع يتشـر  يبدون وح 9امبريرا كه پقوانيني از  يتعدادروايات،  يبرخ

ـ أرا تآنهـا   سـبحان  يسپس خداو  ،كرده   ، يـادآور شـده  د و اجـازه داده يي

  :است

  :كند ينقل م 7اره از امام باقررز
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را وضع کرد و شراب و هـر   ينيب س ونَفْ چشم وه يد 9رسول خدا
ن را رســول يـ ا ايـ آ«: ديپرسـ  يمــرد. نمـود را حـرام   يا کننـده  مسـت 

»  نکـه در مـورد آن وحـي رسـيده باشـد، وضـع کـرد؟       آ بـي  9خدا
برد  ياز رسول خدا فرمان م ي، تا بداند چه کسيآر«: فرمود 7امام

  1.»کند يم يچيسرپ يو چه کس

كه كند  ينقل م 7از امام صادق »عمار بن  اسحاق«به نقل از  »سنان ابن«

  :فرمودحضرت 
ت يـ را ادب و ترب 9برشاميپخواست  گونه که خود مي آنخداوند 

و «: بدو فرمـود  ،خواست رساند يکه م ييبه جارا گاه وي  آنو کرد 
ض ينش را بدو تفـو يدامور و  ،2»اي داري تو اخالق عظيم و برجسته

و اجـرا  [د يـ ريبگ ،آوردهتـان  يرسول خدا برارا آنچه «: کرد و فرمود
  3.»خودداري کنيد ،کرده يو از آنچه شما را نه] کنيد

قـرار   يجـد سـهم   يبـرا  يول ،هم ارث را ذکر کردخدا در قرآن سه
خـدا  را حرام کرد و  يا کننده هر مست 9خدا و رسول ه استنداد

ايـن  ] و بـه او گفتـيم  [«: خداسـت  ه ن فرموديرا بدو داد و ا آن اجازه
خـواهي   کس ميخواهي ببخش و از هر ميهرکس عطاي ماست؛ به 

  5و 4»]تو امين هستي[ .امساک کن و حسابي بر تو نيست

  :كند ينقل م 7از امام صادق »عمار بن اسحاق«
کــه  ييکـه او را بــه جـا  نيت کـرد تــا ا يــبرش را ادب و ترباميـ خـدا پ 
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بـا آنهـا مـدارا کـن و      ]به هـر حـال  [«: خواست رساند، بدو فرمود يم
. 1»و از جاهالن رو بگردان ها دعوت نما عذرشان را بپذير و به نيکي

و «: و فرمـود نمـود  مـدح  او را  ،ن کرديچن 9که رسول خدازماني 
نمـود  مـدح  کـه او را  گاه  و آن ،»اي داري اخالق عظيم و برجسته تو
 ،آوردهتـان  يو آنچه را رسول خـدا برا «: نش را بدو سپرد و فرموديد

ري کــرده، خــوددا ينهــ را و از آنچــه شــما] و اجــرا کنيــد[د يــريبگ
هـر   9اشـراب را حـرام کـرد و رسـول خـد      خداوند متعال. »نماييد

ن امور به او اجـازه  يو خداوند در همه انمود را حرام اي  کننده تمس
ن يـي تع 9رسـول خـدا   اوقـات آن را داد و خدا نماز را نازل کـرد و  

  2.فرمود دييأتآن را  خداوند متعالو نمود 

  :ديگو مي »زيعبدالعز  بن لياسماع«
 عيتشـــر 9رســـول خـــدابـــه  :بـــه مـــن فرمـــود 7ادقامـــام صـــ

ــانون( ــذاري ق ــو) گ ــود ض يتف ــده ب ــدخدا .ش ــال  ون ــارک و تع  يتب
ــه ســل يپادشــاه ــو 7مانياش را ب ــه او [«: ض کــرد و فرمــوديتف و ب

هرکس خواهي ببخش و از  ميهرکس به  ؛اين عطاي ماست] گفتيم
و  ،3»]تو امـين هسـتي  [خواهي امساک کن و حسابي بر تو نيست  مي

و «: و فرمـود سـپرد   9نش را بـه محمـد  يـ د يند تبارک و تعالوخدا
و از آنچـه  ] و اجرا کنيد[د يريبگ ،آوردهتان يآنچه را رسول خدا برا

  4.»کرده، خودداري نماييد يشما را نه
 9بـه رسـول خـدا    يرزق و روزمربوط بـه  ا امور يآ« :ديپرس يمرد
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 وابـا خشـم از    7امام صـادق : ديگو مي يراو »ض شده است؟يتفو
 زيـ همـه چ بـه خـدا سـوگند در     .زيـ در همه چ«: د و فرموديرو گردان

  1.»]شده استض يتفو[

  :ديگو مي »سنان بن عبداهللا«
خـوار چگونـه    بـا شـراب   7منـان ؤرميام«: دميپرس 7از امام صادق

اگــر تکــرار «: دميپرســ. »زد يحــدش مــ«: فرمــود »کــرد؟ يرفتــار مــ
 »کـرد؟  يکـرار مـ  اگـر ت « :دميپرس. »زد يحدش م«: فرمود »کرد؟ يم

او را  ،کـرد  ياگـر تکـرار مـ    .زد يتا سه مرتبه او را حدش مـ «: فرمود
ــ ــا «: دميپرســ .»کشــت يم ــده مســتآشــامنده ب ــار ، کنن ــه رفت چگون
 »کـرد؟  ياگـر تکـرار مـ   «: دميپرس. »زد يش محد«: فرمود »کرد؟ يم

: فرمـود  »کـرد؟  ياگـر تکـرار مـ   «: دميپرسـ . »زد يش مـ حـد «: فرمود
او را «: فرمــود »کــرد؟ ياگــر تکــرار مــ«: دميرســپ. »زد يحــدش مــ«
کـه   يخـورد بـا کسـ    يکه شراب مـ  يپس کس«: دميپرس .»کشت يم

. »کسـان اسـت  ي«: فرمود »کسان است؟يخورد  يم گريد کننده مست
آن را بـزرگ  «: فرمـود  7امـام . بـود ن يسنگ مين مطلب برايدرک ا

ب و ادنيـز   نمـود، او  تيـ را ترب 9امبرشيـ که خـدا پ  گاه آن .نشمار
] امـور را [ يوند تبارک و تعالپس خداس .رفتيپذ ت خداوند رايترب

د و يمکه را حرمت بخش يوند تبارک و تعالخدا .ض کرديبه او تفو
د و ينه را حرمـت بخشـ  يمد 9رسول خدا. آن را حرم خود قرار داد

را حـرام کـرد و رســول   شـراب  خـدا   .آنجـا را حـرم خـود قـرار داد    
را بـه او  ه آنهـا  همـ نمـود و خـدا   رام را ح يا کننده هر مست 9خدا

ــال خدا. اجــازه داد ــارک و تع ــد تب  از صــلبارث  يهــا ضــهيفر يون
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جـد را واجـب    ارث 9و رسـول خـدا  سـاخت  را واجب  ]فرزندان[
از هـرکس  «: فرمـود  7گـاه امـام   آن .»، و خدا آن را اجازه دادنمود

  1.»خدا فرمان برده استاز  ،رسول خدا فرمان برد

  :شده استنقل چنين عمار  بن از اسحاق »عيالشرا لعل«در 
دو سجده شـد؟   باک رکعت ي ،چگونه نماز: دميپرس 7از امام کاظم

را مطلبـي  هرگـاه  : فرمـود  7امـام  و چرا دو سجده دو رکعـت نشـد؟  
کـه   ين نمـاز ينخست .ا کنيمهبراي فهم و درک آن دلت را  ،يديپرس

قابـل  مو  خـداي متعـال  شـگاه  يدر پزارد در آسـمان،  گ 9رسول خدا
 ،معـراج بردنـد   او را يبود کـه وقتـ   يو آن زمان ،جا آورد هبوي عرش 
بـه  ! محمـد  يا: فرمـود  ،ديرسـ  يعرش خداونـد تبـارک و تعـال   مقابل 

و پاکيزه نمـا  وشو ده  شسترا خود  ک شو و مواضع سجودينزد 2صاد
 يکـه خـدا   ييجـا  بـه  9رسول خـدا  .گزارب پروردگارت نماز يو برا

شـادابي   يشـد و وضـو   کيـ نزد بودستور داده د به او يتبارک و تعال
نمـاز  گاه رو به خداي جبار ايستاد و خـدا وي را بـه آغـازِ     آن .ساخت

 اهللاِ {بخـوان  ! محمـد  يا: فرمـود سـپس   .دو او انجام دافرمان داد 

َْمُد  * الر�ْ®ِن الر�ِحيمِ 
ْ

ِم�َ هللاِ ا�
َ
عال

ْ
 .انجـام داد نيز  او .تا آخر آن }...َرب< ال

کـــه صـــفت و نســـبت پروردگـــارش را  دســـتور داد  بـــه او ســـپس
َحدٌ  *  اهللاِ الر�ْ®ِن الر�ِحيمِ {:بخواند

َ
ْل ُهَو اُهللا أ

ُ
َمدُ  * ق سپس . }اُهللا الص�

ـْل {: فرمود 9ستاد و رسول خداياز سخن گفتن باز ا خداوند متعال
ُ
ق

َحدٌ 
َ
َمدُ  * ُهَو اُهللا أ َ {: بگو: خدا فرمود .}اُهللا الص� ْ ل

َ
ـْم يُـو¯

َ
ـْم  * ْم يَِتْ َو ل

َ
َو ل

َحدٌ 
َ
ُفواً أ

ُ
ُ ك

َ
: گفـت  بـار دو 9رسول خدا و و از سخن بازماند }يَُكْن |
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  ).ن استين چنيپروردگارم ا( يکذلک اهللا رب
 يا: خــدا بــه او فرمــودکــه ايــن جمــالت را گفــت  9رسـول خــدا 

انجـام  رکـوع   9رسول خـدا  .پروردگارت رکوع کن يبرا! محمد
ــه او و در حــداد  ــ« بگــو: فرمــودال رکــوع ب م و يالعظــ يســبحان رب

خداونـد تبـارک و    سـپس  .بـار آن را گفـت   خدا سه رسول .»بحمده
انجـام داد   9رسول خدا .سرت را بلند کن! محمد يا: فرمود يتعال
: خداوند فرمـود  ،)قيام بعد از رکوع( ستاديشگاه خدا راست ايپ درو 

بـا رو بـه    9ل خـدا رسـو  .نمـا پروردگارت سجده  يبرا! محمد يا
رسـول   .»و بحمـده  ياالعلـ  يسـبحان ربـ  « بگـو  :سجده افتاد، فرمـود 

ــار آن را گفــت ســه 9خــدا  .نيصــاف بنشــ! محمــد يا: فرمــود .ب
اد يـ که صاف نشست و عظمت خـدا را  گاه  آن .ن کرديحضرت چن

و  ،نه به امر پروردگـار عزوجـل   ،ار خود به سجده افتاديبه اخت، کرد
 .)کـن  قيـام (سـت  يصـاف با : فرمـود خداونـد   .ح گفتيتسبنيز بار  سه

کـه  را آن عظمـت پروردگـارش   از آن پـس،  حضـرت انجـام داد و   
  .مشاهده نکرد ،ده بوديد

کـه در رکعـت   گونـه   بخوان و انجـام ده همـان  ! محمد  يا: بدو فرمود
سـوره  حمد و و [ آن را انجام داد 9رسول خدا .يجا آورد هنخست ب

کـه سـر    زماني .جا آورد به سجده کي سپس .]را خواند و رکوع کرد
ار خود به سـجده  ياد کرد و به اختيخدا را  عظمتبرداشت، از سجده 

گـاه بـدو    آن .ح گفـت يبـاز تسـب   .مـر پروردگـار عزوجـل   نه بـه ا  ،افتاد
ده  يسرت را بلند کن که خدا تو را ثابت قـدم بـدارد و گـواه   : فرمود

ل خداسـت و  و محمد رسوست ينجز خدا  يکه معبود) تشهد بخوان(
 .انگيـزد  مـي را برمردگـان   وندو خدا ديد فرا خواهد رسيترد يامت بيق

م و يابـراه  که برگونه  همان ؛اندانش درود فرستبر محمد و خ! ايخدا
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، تــو يو رحــم کــرد يو برکــت داد يم درود فرســتاديخانــدان ابــراه
ــد  ــتوده و ارجمن ــدا. يس ــار ! ايخ ــفاعت او را درب ــذ ه ش ــتش بپ ر و يام

  .را انجام داداين امور  ،باال ببر و حضرتاش را  درجه
تبـارک و   يخـدا سـوي   بـه رو  9خـدا  لورسـ و ! محمد يا: فرمود

 يخـدا  .بـاد  سالم بر تـو : نمود و سکوت کرد و عرضه داشت يتعال
بـا نعمـت   ! محمـد  يابـاد  و بر تو سـالم  : جبار پاسخش داد و فرمود

بم يـ حبامبر و يمتم تو را پصدم و با عيرو بخشين مخودم تو را بر طاعت
  .قرار دادم

بـه آن امـر    9رسـول خـدا  که  ينماز«: فرمود 7کاظمامام  گاه آن
رسـول   ،کـه نقـل شـد    دو رکعت و دو سجده بود و چنـان  ،بود شده
در هـر رکعـت دو    يتبارک و تعـال  يبه خاطر عظمت خدا 9خدا

  .»جا آورد و خدا آن را واجب نمود هسجده ب
سـت کـه   يصاد چمنظور از  !ت شوميفدا«: عرض کردم: ديگو يراو

ــد خدا ــود را بــا آن  دســتور داد ون : فرمــود »د؟يبشــو حضــرت خ
جوشـد و بـه آن    يمـ  عرش يها از رکن يکياست که از  يا چشمه«

اسـت کـه خداونـد    منظور از صاد، همان شود و  يات گفته ميآب ح
رِ {: ديفرما يعزوجل م

ْ
ك >hُقْرآِن ِذي ا

ْ
}ص َو ال

دستور  9و به پيامبر[ 1
  2.»گزاردبسازد و بخواند و نماز بوضو ] داد

 ،كنـد  يان مـ يـ روشن باي  گونه به ،ار استيرش بسيكه نظا ،روايتن يا

  خداونـد بـه  كـه  اسـت  ل شـده  يتشـك  ييم از اجزايخوان يما مكه  ينماز

گـرش را  يد يو اجـزا  ،فرمـوده دسـتور  م يمسـتق آنها  از يبرخدادن انجام 
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بـر  . تش واجب كـرده اسـت  و خداوند آن را بر ام ،افزوده 9رسول خدا

 ،ساختهواجب  خداي متعالكه را  يياجزاروايات اساس در برخي همين 

 »نـه ياذ بـن  عمر«داند؛ براي نمونه  ميجدا  ،است 9امبرشيآنچه سنت پاز 

  :كند ينقل م 7از امام باقر ،به نقل از زراره
که شامل دو رکعت ظهر و دو رکعت عصـر و   است ده رکعت نماز

باشـد و   يدو رکعت مغرب و دو رکعـت عشـا مـ    دو رکعت صبح و
کنـد   خطـا ست و هرکس در آن يز نيکردن در آن جا اشتباهشک و 

منان واجب نمـوده  ؤرا که خداوند عزوجل در قرآن بر م يد نمازيبا
ض کـرد کـه   يتفـو  9و خـدا آن را بـه محمـد   ، رديـ است از سـر گ 

 اسـت کـه در   يهفت رکعت افزود و آن سـنت  ،زنما اين بر 9امبريپ
بنـابراين   .ر و دعاسـت يـ ل و تکبيح و تهليبلکه تسب .ستيت نئآن قرا

دو رکعت در ظهـر   9رسول خدا .در آن ممکن است خطاشک و 
غيـر  مغـرب  به نمـاز  ک رکعت يو غير مسافر در نماز عشا  و عصر و
  1.مسافر اضافه کردمسافر و 

  :كند ينقل م 7از امام باقر »يمان عامريسل بن عبداهللا«همچنين 
و بـه  نمـاز ده رکعـت    ،به معـراج بـرده شـد    9که رسول خداگاه  آن

حســن و زمــاني کــه . نــازل گشــت ،دو رکعــت ،دو رکعــتصــورت 
هفـت  ] تولـد آنـان  [ هشـکران بـه   9خـدا   رسـول  ،ن متولد شـدند يحس

خـاطر   به او اجازه داد و نماز صـبح را بـه  نيز  خداوندرکعت را افزود و 
تگان شـب و روز در آن  فرشـ زيـرا  فـزود؛  يبه آن نچيزي وقتش  يتنگ

دستور در مسافرت  نماز شکستهکه خداوند به زماني . شوند يحاضر م
از امـتش برداشـت و از مغـرب    شـش رکعـت را    9رسول خـدا داد، 

                                                           
 .273، ص 3ج كليني، فروع كافي، . 1
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اشـتباه  سهو و  ،هافزود 9رسول خدابخش که  در آن .نکاست يزيچ
 ،دو رکعـت نخسـت  در کـه در اصـل واجـب     يممکن اسـت، و کسـ  

  1.رديگباز سر نمازش را  ديبا شک کند
  :ديگو مي» ساري بن ليفض«و نيز 

خداوند عزوجـل تـا ده رکعـت    «: فرمود يدم ميشن 7از امام صادق
بـه دو   9واجب کرد و رسول خـدا  ،دو رکعت ،نماز را دو رکعت

ک رکعـت  يـ دو رکعـت و بـه مغـرب    ] ظهر و عصر و عشـا [رکعت 
و  سـت يز نيجز در سفر جاآنها  ضه شد، و ترکيافزود که معادل فر

 .گذاشـت يکسـان  مغرب را فرد قـرار داد و آن را در سـفر و حضـر    
هفـده رکعـت     ضـه يفررو  نيـ ازا .اجـازه داد براي وي آن را نيز خدا 

   ]:فرمود 7امامکه آنجا تا [ ...شد
فـرض  به نماز را که  يدو رکعت اجازه نداد يبه کس 9و رسول خدا

و جـز بـه    ،دهمه واجب نمـو  را بر  بلکه آن .ترک کند ،افزودهالهي 
مسافر حق نداد چيزي را از آن بکاهد و کسي حق نـدارد چيـزي را   

بـدين ترتيـب، دسـتور    . اجازه نداده، اجـازه دهـد   9که رسول خدا
موافـق اسـت و بـر    و نهي او بـا نهـي خـدا     ،رسول خدا با فرمان خدا

رسـول  م يتسـل  ،خـدا امـر   ابربردر م يبندگان واجب است همانند تسل
  ٢.»شوندبنيز خدا 

  :بيت اهل ض بهيتفو

 ،ض شدهيتفو 9به رسول خداهرچه كه  وجود دارد  يفراوانروايات 

 ،از پـدرش  »يثميحسن م بن محمد«؛ ض شده استيتفو زيناو بيت  اهلبه 
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  :دنك مينقل  7از امام صادق
اش  ت کرد و او را طبـق خواسـته  يرا ادب و ترب 9خداوند رسولش

هـر آنچـه   «: دکرد و فرمـو ض يبدو تفو] امور را[سپس  .استوار نمود
شـما  ز هرچـه  ا و ]اجرا کنيد[د و يريبگ ،هتان آورديرسول خدا برارا 

ض يو آنچه را خدا به رسولش تفو ،»را نهي کرده، خودداري نماييد
  1.ض فرموديبه ما تفووي نيز آنها را  ،نمود

  :ديگو مي »اننس بن  عبداهللا«
بـه  ] ديـن را  امـور [خداونـد  ! به خـدا سـوگند  : فرمود 7امام صادق

تفويض نکـرد   :و امامان 9رسول خداجز ک از بندگانش ي چيه
 {: و فرمود

َ
Xَِا إ

ْ
aنَز

َ
َق< ِ±َْحُكـَم بَـإِن�ا أ ِكَتاَب بِا�ْ

ْ
َراَك �َ َك ال

َ
اِس بَِمـا أ  اaـ�

بر تو نازل کرديم تا به آنچه خداونـد  حق  کتاب را بهاين ما «؛ 2}اهللاُ 
ا ياوصـ شيوه در مورد ن يو ا ،»ت کنيبه تو آموخته، ميان مردم قضاو

  3.است يجارنيز نان آن حضرت يو جانش

  : ديگو مي »يمجلسعالمه «
َراَك اهللاُ { 7ن است که اماميظاهر خبر ا

َ
 يرا به الهام و احکـام  }بَِما أ

 يمعـان  يده تـا بـر برخـ   نمـو ر يتفس ،کند يشان القا ميا يها در دل که
  4.داللت کند ،ضيتفو

  :ديگو مي »يابواسحاق نحو«
خداونــد : فرمــود يدم کــه مـ يدم و شــنيرسـ  7حضـور امــام صــادق 

تـو داراي اخـالق   «: محبـتش ادب کـرد و فرمـود   ه يامبرش را بر پايپ
                                                           

 .237، ص 2بصائر الدرجات، ج . 1
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ض کـرد  يبدو تفـو ] امور دين را[سپس  1.»اي هستي عظيم و برجسته
] و اجرا کنيـد [ ديريگب ،هتان آورديرسول خدا برارا آنچه «: و فرمود

هـرکس  «: و فرمود ،2»ي کرده، خودداري نماييدشما را نهاز آنچه و 
  3.»از رسول خدا فرمان برد از خدا فرمان برده است

ض يتفـو  7يبـه علـ  ] امـور را [ 9امبر خدايپ: فرمود 7سپس امام
 .مردم انکار کردند يول ،ديم شدين شمرد و شما تسليکرد و او را ام
نيـز  شـما   ،ميگفتـ  يزيـ ما چ م که هرگاهيردوست دا! به خدا سوگند

ان يـ و ما مشما نيز سکوت کنيد  ،ميسکوت کرد ما هرگاهبگوييد و 
 يمـا بـرا  دسـتور  خـدا در مخالفـت    .ميشما و خداوند عزوجل هسـت 

  4.قرار نداده است يريکس خ چيه
ـ بـه پ كـه   يمـوارد گفته شود اگـر  ممكن است   :و امامـان  9امبري

 لخـداي متعـا  با سخن بدون فرمان و اذن خدا باشد، است، شده ض يتفو
و  ،5»گويـد  او از سر هوا و هوس سخن نمـي «: ديفرما يمنافات دارد كه م

خـدا  دسـتوراتي كـه   و  هـا ن آنيباشد، ب خداي متعاله و ارادفرمان اگر به 
  .نخواهد بودتفاوتي كرده ع يو تشر ،واجب

و  9پيـامبر عات يتشـر همـه   ؛ زيـرا گزينيم را برميسخن اخير ما البته 
ض امـر  يو تفـو ) گـذاري  قانون(ع يبه تشر يلخداي تعاپس از اذن امامان، 

را آنچـه  زيـرا   ؛روشن استدو  ن آنيبتفاوت است و شده صادر آنان، به 
 يقطعـ  يفرمان ،ع نمودهيم تشريطور مستق سبحان واجب كرده و به يخدا
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و آنـان  شـده اسـت   ض يتفـو  :امبر و امامانيپ، به ديگرموارد اما  .است
نيز آن مـوارد  ، خدا كه در اين صورتند را اضافه كن ياختيار دارند موارد
اين مـوارد   كه دربر بندگان واجب است گاه  آن. كند ميرا بر امت واجب 

تـر   پـيش انـد و   گونه كه برابر خداي سبحان تسليم تسليم باشند؛ همانهم 
  .گذشت

  خدااراده خاستگاه  ائمه يها دل

ـ پناحيـه  كـه از   ياتعيتشـر گفتني اسـت هـر چنـد دربـاره       و 9امبري

امـا   ،فرمان مستقيمي از طرف خدا صادر نشـده  ،شود يصادر م :امامان

بـه ايـن    نيـز  روايات متعـددي كه خدا موافق است  يامر و نه باه آنها هم

 »ياحمـد انصـار   بـن  م محمـد يابـونع «براي نمونه  ؛ح كرده استيتصرمعنا 

  :ديگو مي
 يندگيرا به نما »يم مدنيابراه بن کامل«،  رهاز مفوضه و مقصّ يگروه
بـا  د يـ گو مـي کامـل  . کردنـد اعزام  7يامام حسن عسکرنزد خود 

ه تمثـل مـن شـناخت داشـ    ، جز کسي کـه  ا از او بپرسميخود گفتم آ
 ؟شـود  کـس وارد بهشـت نمـي    هـيچ  ،ديـ باشد و مانند من سخن بگو

 ،دميرس 7يرکحضور سرورم امام حسن عسگاه که  آن: ديگو مي
خـود  با  .افتاد ،حضرت بودکه بر تن آن لطيفي  ديسف به لباس منگاه

را مـا  و کند  يبر تن ملطيفي ن لباس يخدا و حجت او چن يول :گفتم
 ين لباسـ يچن دنيپوشدهد و از  يفرمان م ينيبا برادران د يبه همسان

  !کند يم ينه
ناگهـان  . نش را بـاال زد يو آسـت  !کامـل  يا: با لبخنـد فرمـود   7امام

ن يا! کامل يا«: فرمود .ده استير پوشيدر ز ياه خشنيلباس سديدم 
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  .»شما يبرا) لباس رو(ن يخدا و ا يبرا) ريلباس ز(
اد بـ . نشسـتم زان بـود،  يبر آن آو يا  که پرده يرسالم کردم و کنار د

سـن  در  ،سـان پـاره مـاه    هبـ  کـودکي دم يـ د .و پرده را کنار زدوزيد 
ــال  ــار س ــدود    چه ــان ح ــا هم ــتي ــود   او .آنجاس ــن فرم ــه م  يا: ب

د و بـه مـن الهـام شـد     يتنم لرز] با شنيدن صداي او[! ميابراه بن کامل
  !سرورم يک ايلب: ميکه بگو

 .يکـه دربـاره سـخنان مفوضـه بپرسـ     اي  آمـده خـدا   يولنزد : فرمود
هرگـاه   .خداسـت  ادهارخاسـتگاه  مـا   يها بلکه دل .نديگو يدروغ م

و شـما هـيچ چيـز را    «: ديـ فرما يم و خدا مـ يخواه يخدا بخواهد ما م
نخسـت  سپس پرده به حالـت  1.»نکه خدا بخواهديا د مگريخواه ينم

  2.خود بازگشت
   :ديگو مي »سنان بن محمد«

 .اد کــردميـ عه ياخـتالف شـ  حضـور داشـتم و از    7نـزد امـام جـواد   
سـپس   .بـود فـرد و تنهـا    ،يگـانگ ي شـه در يخـدا هم : حضرت فرمود

 .هـزار روزگـار صـبر کردنـد    و د يـ را آفر :و فاطمه يمحمد و عل
گـواه گرفـت و   اشـياء  نش يد و آنـان را بـر آفـر   يـ را آفر ءايسپس اش
شـان  يرا بـه ا  هـا ساخت و امـور آن  يجار ءايرا بر آن اشآنان اطاعت 

و آنچـه را   حـالل  ،هنـد خوا يرا مـ آنچـه  آنان  بنابراين. ض کرديتفو
نـد مگـر   هخوا ينمـ  را يزيـ چهرگـز  و  نـد ينما يحرام م ،ندهخوا يم

  .بخواهد يتبارک و تعال يخدارا  آنچه
افـراط غــرق   يايـ در در ،رديـ گ يشـ يانـت پ ين ديـ از اکس هـر پـس  

ب داده يـ ترت آنهـا  يبـرا  کـه خـدا   ياز آن مراتبـ هـرکس  شود و  يم
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راستاي شـناخت آنـان    شود و در يط نابود ميتفر يدر خشک ،بکاهد
. ن واجب است، حـق خانـدان محمـد را ادا نکـرده اسـت     مکه بر مؤ

م لـ کـه از ع ) موزبيـا (ر يـ را بگايـن مطلـب   ! محمد يا: گاه فرمود آن
  1.باشد يم] خدا[مخزون و مکنون 

 خـداي متعـال  و سخن  9امبريبه پ گذاري قانونتفويض ن يببنابراين 

ـ اختگونـه   چيتو هـ «: كه فرمود  يمنافـات  )128: آل عمـران (، »ينـدار  ياري

  :ديگو مي است كه »يفجعجابر «ت يل آن روايو دلوجود ندارد 
 {ه يآ

َ ْ
َك ِمـَن األ

َ
يَْس ل

َ
 .قرائـت نمـودم   7را نـزد امـام بـاقر    2}ءٌ  ْمـِر َ»ْ ل

 يولـ  .ار اوستيز در اختي، به خدا سوگند همه چيآر: فرمودحضرت 
کـه  گـاه   آنسـازم   يبلکه تو را آگاه مـ  .يده داريکه تو عقگونه  نه آن

را  7يت علـ يـ کـه وال دستور داد  امبرشيبه پ يتبارک و تعال يخدا
که نسبت به آنها  يشناختو قومش  يد، درباره دشمنيابراز و اعالن نما

 9خـدا   رسـول ن جهت بود که يبددشمني قومش و د يشياند ،داشت
هايش بر همـه برتـري داده بـود؛ زيـرا وي      را به سبب ويژگي 7علي
آورد و مـان  يافرستاده حـق  و  9خدا  بود که به رسول ين کسينخست

 آنهـا او و جنگـاورترين  نسبت به خدا و رسـول   ن مردميتر کننده ياري
نسبت به مخالفان خدا  آنهابيش از بود و  ت به دشمن خدا و رسولنسب

بـا او   نتوانسـت  يعلمـش کسـ   يبرتـر کـرد و در   دشمني مـي  و رسول
  .ستيقابل شمارش ن که اوهاي  فضيلت گريدشرف و کند و  يبرابر
ــاه  آن ــه پگ ــک ــمن  9امبري ــاره دش ــا او در   يدرب ــومش ب ــد ق و حس

خـدا او را   .د، نگـران شـد  يشيها اند يژگين ويا] از برخورداري وي[
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بـه  مـاجراي او  بلکـه   .يندار ياريباره اخت نيدر ا آگاه ساخت که تو
 دمر پس از او گردانَـ ا يو ول يصورا  7يخدا مربوط است که عل

  .و مقصود خداي متعال همين بود
را هرچـه  ض کـرد  يبدو تفوبا اينکه ندارد  يارياخت 9پيامبرچگونه 

 کـه  آنجـا  .حرام است ،را حرام کردههرچه حالل و  ،کردهاو حالل 
و اجـرا  [د يـ ريبگ ،هتـان آورد يبرا 9رسول خدارا آنچه «: ديفرما يم

  1.»شما را نهي کرده، خودداري نماييدهرچه از و ] کنيد

ـ اگذشته  به هر حال، حاصل همه مطالب ن اسـت كـه آنچـه از امـر     ي

اده ست كـه بـا ار  ين نيا ،ض شدهيفوت :شانيبه ا گذاري قانونو ع يتشر

را هرچـه  و  ،را بخواهند حـالل هرچه خود و بدون هيچ وحي و الهامي، 

 يو نقلـ  يبـه ضـرورت عقلـ   چنين موضوعي را يند؛ زيحرام نما ،بخواهند

ن است كـه بـا اذن خـدا    يااز تفويض در تشريع مقصود بلكه  .باطل است

و گردانـد  كه عقول آنها را كامل هنگامي  خداي متعالمعنا كه  نيباشد؛ بد

ار نكننـد،  يـ را اخت يزيـ چكرد كه جـز خواسـته خـدا     تشانيترب يا گونه به

و جايگـاه ايشـان را در    ض كرد تـا مقـام  يتفو آنانات را به عيتشر يبرخ

  .پيشگاه خود آشكار سازد

و ع يض تشــرين مبنــا در تفــويــاســت كــه ادرخــور ذكــر ان يــدر پا

بـدان   يكه برخ يا هيبا نظر، :و امامان معصوم 9امبريبه پ گذاري قانون

ن انـدازه در  يامبرنـد و جـز همـ   ياز پ يتنهـا راو  ،ند امامانيگو ميو قائلند 

ايـن گـروه،   ه يواضح است كه بنابر نظر .، تفاوت داردع نقش ندارنديتشر

  .معنا ندارد :تيب امامان و اهل يبرا يعيت تشريوال
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  ضيگر تفويق ديمصاد

 قيو مصادكاربردها كه براي تفويض،  است بيان داشته يعالمه مجلس

  :ند ازا در روايات وجود دارد كه عبارت يگريد

 ل ويـ ب، تكميـ دأاسـت، ت يس ، از جملـه ض امور مـردم يتفو«: نخست

دارنـد   يشان در آنچه دوست مـ يكردن مردم به اطاعت او امرآموزش آنان 

داننـد و   يل مصـلحت آن را مـ  يـ پسـندند و در آنچـه دل   ينماموري كه و 

  .»دانند ينممواردي كه 

ـ فرما يل سـخن خـدا كـه مـ    يحق است؛ به دلخن سن يا چـه را  آن«: دي

شـما را نهـي   هرچه و از ] و اجرا كنيد[د يريبگ ،هتان آورديرسول خدا برا

  .ديگرو آيات و اخبار  )7: حشر( »كرده، خودداري كنيد

  :ديگو مي »جابر«
 ،ديـ ن را آفريهـا و زمـ   که خدا آسمانگاه   آن: فرمود 9رسول خدا

  نبـــوت مـــن و پسســـ. اجابـــت کردنـــداو را  .فراخوانـــدرا آنهـــا 
. ا گشتندريپذنيز آنها  ،طالب را بر آنها عرضه کرد ياب بن يت عليوال

ض ين را بـه مـا تفـو   يـ مربوط بـه د ر ود و اميمردم را آفرپس از آن، 
مـا بـه    اطاعـت   است که به واسـطه  يسعادتمند کسسان،  بدين. نمود

مـا   اطاعت از يورخاطر د است که به يسعادت برسد و بدبخت کس
کننـده حـرامش    کننـده حـاللِ خـدا و حـرام     حـالل  ما .بدبخت شود

  1.هستيم

كـه مصـلحت    يا گونـه  بـه  ،علوم و احكامشرح و بيان ض يتفو«: دوم

 يبرخبه  رو ازاين .هيا به سبب تقيعقول مردم تفاوت  توجه به دانند، با يم
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ل يـ ر و تأويو تفس ندده مي افتوه يبا تق يبرخ به و ياز مردم با احكام واقع

 يگرب تحمل عقل هـر پرسشـ  سكنند، و معارف را به ح يان ميات را بيآ

تواننـد   گونه كـه در روايـات فـراوان آمـده، آنهـا مـي       و آن ندينما يه مئارا

  .»گونه معارف را بيان كنند يا سكوت نمايند اين

  :كند ينقل م »ميحك بن محمد«از  ،»ييحي بن صفوان«
شود امام دربـاره حـالل و حـرام و     يا ميآ«: دميپرس 7از امام کاظم

پاسـخ آن را   يولـ ، مورد پرسش قـرار گيـرد،   از مردميمورد ن احکامِ
؛ ممکـن اسـت پاسـخ ندهـد     يولـ  ،دانـد  ياو م .خير«: فرمود »نداند؟
اگـر نخواسـت    وهـد  د ياگر خواست پاسخ م .ار با اوستياختچون 

  1.»دهد يپاسخ نم

  :كند ينقل م» مياش بن يموس«از  »سنان بن عبداهللا«
از او  يا و دربـاره مسـئله  شـرفياب شـدم    7به حضـور امـام صـادق   

 يکه نشسـته بـودم مـرد   همان حال در  .دادرا پاسخم  .پرسش نمودم
 يبـرخالف پاسـخ   7امـام و د ين همان مسئله را پرسـ يو عوارد شد 

آمـد و همـان    يگريسپس مرد د .به او پاسخ داد ،که به من داده بود
از  .پاسخ داد يبه و يخالف دو پاسخ قبلرب 7امام .ديپرسمسئله را 

به حضرت ، که رفتندآنان  .زده شدم و بر من دشوار آمد آن شگفت
عـرض   »؟يتـاب شـد   يبـ  ييگـو  !ميشپسر أ«: ست و فرموديمن نگر

زده  شـگفت  ک مسـئله يـ دربـاره  پاسـخ  از سـه  ! ت شوميفدا«: کردم
اش را بــه   يهخداونــد امــر پادشــا  ! ميپســر أشــ «: فرمــود . »شــدم

ايـن   ]و بـه او گفتـيم  [«: ض کـرد و فرمـود  يتفـو  7ودودا بن مانيسل
خـواهي   خواهي ببخش و از هرکس مي  ميهرکس عطاي ماست، به 
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 9نش را بـه محمـد  يـ ، و امـر د 1»امساک کن و بر تو حسابي نيست
و اجـرا  [د يـ ريبگ ،هتان آورديرسول خدا براآنچه را «: و فرمودسپرد 
 يخــدا 2.»خــودداري کنيــد ،ا را نهــي کـرده شــمهرچــه و از ] کنيـد 

ز يـ نآن را به ما  ،ض نموديتفو 9را به محمدهرچه  يتبارک و تعال
  3.»نکن يتاب يببنابراين  .ض کرديتفو

  :ديگو مي »مانيسل بن عبداهللا«
] حضـرت [هماننـد  ز يـ نبه امام ] امور[ا يآ«: دميپرس 7از امام صادق

 ن بـود يـ پرسـش ا ل يدل .»يآر«: فرمود »ض شده است؟يمان تفويسل
 .پاسـخش را داد  ،ديپرسـ  يا از امـام دربـاره مسـئله    يمـرد  يکه وقتـ 

 .گر داديد يپاسخامام  ،ديپرس يگريهمان مسئله را مرد دزماني که 
 .ر از اول و دوم داديـ غ يپاسـخ امام  ،ديآن را پرس يمرد سومگاه  آن

خـواهي بـبخش و از    ميهرکس اين عطاي ماست، به «: سپس فرمود
  .»خواهي امساک کن و بر تو حسابي نيست ميس هرک

بـه  گونـه   نيـ اامـام   کـه هنگـامي  ! خدا امورت را اصالح کند«: گفتم
  »شناخت؟ آنان را مي ،دادپاسخ آنها 

إِن� ِ� { :ديـ فرما يخدا در کتـابش مـ   يا هديا نشنياهللا، آ سبحان: فرمود

 
َ

ــَك آل ِ ــِم�َ ذل ُمَتَوس<
ْ
ــاٍت لِل ــن «؛ }ي ــرت (در اي ــت عب ــز سرگذش ) انگي

. امامـان هسـتند   ن همانيممتوسو  4.»هايي است براي هوشياران نشانه
بَِسبِيٍل ُمِقيمٍ {

َ
و  ،5»اسـت آنـان  آنها بر سر راه هميشـگي   و«؛ }َو إِن�ها ل
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  .رود ميرون نيب هاهرگز از آن
  شناسـد  ياو را مـ  ،بنگـرد  ي، هرگاه امام بـه مـرد  يآر :فرمودگاه  آن

  اووار بشـنود،  يـ سـخنش را از پشـت د  و اگـر   ،دانـد  يو رنگش را مـ 
ــي ــي  را م ــد و م ــه  شناس ــد چ ــوري دارد  دان ــ. منظ ــخ ــفرما يدا م   :دي

  هــا زبــانتفــاوت و ن يهـا و زمــ  نش آســمانيآفــراو  يهــا از نشـانه و «
ــر،  ســت وي شماهــا و رنــگ ــن ام ــا نشــانهدر اي ــرا ييه   عالمــان يب

و هرگـاه مطلبـي را از انسـاني کـه سـخن      نـد  ا آنـان عالمـان   1.»است
بـه  . افتـه ي ا نجاتيهالک است داند که وي اهل  گويد بشنود، مي مي

پاســخ از بــه آنــان يــن يمقتضــا جهــت همــين آگــاهي اســت کــه بــه
  2.دهد مي

  :كند ينقل م »نيعا  بن يعبداالعل«از  »مسكان ابن«
ــ ــن يمــن و عل ــه   ب ــام صــادق حنظل  .شــرفياب گشــتيم 7حضــور ام

امـام  . شـي نمـود  از آن حضـرت پرس  يا حنظله دربـاره مسـئله   بن يعل
 »چنـان باشـد چطـور؟    ن وياگر چنـ «: ديپرس يعل .را دادمسئله خ پاس

ن و ياگـر چنـ  «: ديپرس .داد پاسخ يگريدگونه  به ،آن مسئلهدر مورد 
تـا اينکـه امـام در آن     داد، يگـر يامـام پاسـخ د   »چنان باشد چطـور؟ 

کـرد و  رو حنظلـه بـه مـن     بـن  يعلـ  .پاسخ داد به چهار صورت مسئله
د و يسـخن او را شـن   7امـام  .»ميمحکومش کـرد ! بامحمدا«: گفت
از  يبرخـ  .يهسـت  ييتو مرد بـاتقوا  .ن نگويچن! لحسناابا يا«: فرمود
 ؛نشـوند  يک صورت جـار يو جز بر اي ندارند  دايره گسترده ،اشياء

ک وقـت نـدارد و آن   يـ وقت نماز جمعه است که جز ، هجملآن از 
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 گســتردهاي  دايــره زهــاياز چ يد اســت و برخــيزوال خورشــ مهنگــا
ن يـ اه از جملـ  ؛دگردنـ  يمـ  يجـار  ياريبسـ هـاي   گونـه ند که بـر  دار
  1.»لهئمس

گوينـد سـخنان    روايات فراواني است كه مـي همان  بيانگرِ ثيحدن يا

  .است ياريوجوه بس يدارا :امامان

امـام  كنـد كـه    ينقـل مـ   ،»مسلم بن محمد«به نقل از  »حمران بن محمد«

هفتـاد وجـه اسـت و از     يم داراييگـو  مي كه يما سخن« :فرمود 7صادق

  2.»ميدار يك مقصوديهر

  :ديگو مي »حمزه ياب بن يعل«
کـه  همـان حـال   در  .ميديرسـ  7ر حضور امـام صـادق  يمن و ابوبص
ايـن  «: من با خـود گفـتم   .فرمود يسخن 7امام صادق ،مينشسته بود

بـه خـدا    .ان برسـانم يعيد آن را بـه شـ  يـ است کـه با گفته، از سخناني 
بـه صـورتم    يحضرت نگاه .»ده بودميآن را نشننظير هرگز  سوگند

م يبـرا ولي  ،کنم بيان ميک حرف را يتنها من «: سپس فرمود .افکند
 ،يم و اگر خواستگونه بفه نيآن را ا ،ياگر خواست .هفتاد وجه دارد

  3.»بدانگونه  آن

كند كـه   ينقل م 7از امام صادق »احول«به نقل از  »محبوب بن حسن«

ن مردم نسبت به شناخت و فهم سـخنان مـا   يشما داناتر« :مودفرحضرت 

  4.»شود يه ميما به هفتاد صورت توجسخن  .ديهست
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است  در آنرا هرچه و ن يزم خداي متعال .ض در بخششيتفو« :سوم

بنابراين . آنان قرار داد يرا براغنائم ال و خمس و د و انفيشان آفريا يبرا

  .»خواستند باز دارندهرچه خشند و بب ،خواستندهرچه توانند  ميآنان 

  :ديگو مي »رهيهب ابن«غالم  »ديرف«به نقل از  »يابوبكر حضرم«
هـزار   صـد  يکه بـه مـرد   يديهرگاه قائم را د: فرمود 7صادق امام

ن کـار  يـ ک درهم، نگران نشـو؛ چـرا کـه ا   يبخشد و به تو  يدرهم م
  1.ض شده استيبدو تفو

  :مييگو مي يان، همچون مجلسيدر پا زيما ن
کامـل  آشـنايي   ،ميان کرديض بيکه از تفو يا يهرگاه نسبت به معان

شده بـر تـو آسـان    وارد   باره نيدر اکه  يدن اخباري، فهميدا کرديپ
 يض را نفـ يطـور مطلـق تفـو    که بـه  يکسان گفتار يگردد و سست يم
  2.يکن يندارند، درک مآشنايي آن  يبه معان يول ،کنند يم
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  :بیت اهل اهنگغالیان از 

 يان موضـع قـاطع  يـ غلو و غالمسئله برابر چنان  :بيت اهلدر واقع 

قاطعيـت  آنان بـا  زيرا م؛ ينيب يگر نميل دئمسا بارهر آن را دريگرفتند كه نظ

طـور   كه بـه  ،بزرگ و مهمن مشكل يبا ابراي مقابله ستادند و ياغلو مقابل 

، دهيالش كشـ به چـ را  :بيت اهل طور خاص مكتب و به ،ينيفكر دتعام 

كـه  م ياشـاره كـرد   ي اسـتفاده كردنـد؛ زيـرا   ار گونـاگون يبس هاي از روش

ان ملحق كنند تـا  يعيش بهان را يغال ،كوشيدند ميوسته يپ ،حاكم يها قدرت

تـرين صـورت    ترين و زننده زشترا به آنها  دشان بكاهند وياز ارزش عقا

 امامـان  داييِبـه خـ  عه يكنند كه ش مو به جهان اعالبراي مردم جلوه دهند 

   .معتقد است خود

بهانـه    نيبـد  ود نيمسلمانان به شمار آ ءد جزنت نداريصالح رو ازاين

 عيفجـا ن يـ خ از ايتار .ريخته شود و اموالشان به غارت رودخونشان  بايد

فتاوايي كه در  ،شايد در تاريخ معاصر. ديگو يما سخن م يار برايبس ،اهيس

ن گـواه  يبهتر ،شود يصادر م :بيت لاه روان مكتبيپعليه گوشه و كنار 

  .گفتار ماست
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 ،ندينما يزاريابراز ب ،انياز غالتا را واداشت  :بيت اهلموارد،  نيهم

ـ ن ،به كفرشان حكم دهند ،آشكارا لعنشان كنند را آنهـا   مغرضـانه  يهـا  تي

و سخنان دادن به  گوشو  ،با آنان ينيروانشان را از همنشيو پسازند  برمال

  .دارندبرحذر ا ارتباط با آنه

ابـراز  از غاليان و  ،رفتهيا را پذهن دستوريا ،در گذر تاريخ خود ،عهيش

ـ بابـراز  از پـر   شـان يها كتاباي كه  گونه اند؛ به بيزاري كرده آنـان  از  يزاري

رفتار  قاطعيتبيانگر كه كنيم  اشاره مي ياتيروابه برخي از نجا يادر . است

چنـد  گونـه روايـات    البتـه ايـن  . اسـت غاليان و مسئله غلو با  : بيت اهل

  :اند دسته

  آفريدگان خدان يان بدتريغال: نخستدسته 

  :چنين است» ساري بن ليفض«به نقل از  يطوس يدر امال
د کـه  يمراقب جوانانتان باشـ  ،انياز دست غال«: فرمود 7امام صادق

خدا  .نديخداآفريدگان ن يان بدتريغالآنان را به فساد نکشانند؛ زيرا 
بنــدگان خــدا ادعــا  يرا بــراخــدا بــودن شــمارند و  يمــ را کوچــک

و مجــوس و  انصــارهــود و يان از يــغال! بــه خــدا ســوگند .کننــد يمــ
  .»مشرکان بدترند

ــه ياگــر غــال«: فرمــود 7گــاه امــام آن ــازگردد  مــاســوي  ب وي را ب
، او را ونـدد يبـه مـا بپ   در حـق مـا   رمقصـ شخص اما اگر  .ميريپذ ينم

  .»شويم پذيرا مي
  »؟!فرزند رسول خدا يرا اچ«: عرض شد

عـادت  بـه تـرک نمـاز و زکـات و روزه و حـج       يرا غـال يز«: دفرمو
توانـد تـرک عـادت کنـد و بـه طاعـت خداونـد         يو هرگز نمکرده 
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عمـل و اطاعـت    ،بدانـد اگر  در حق ما مقصر يول .عزوجل بازگردد
  1.»کند يم

  :كند مي نقل »نباته بن اصبغ«از  »فيطر بن سعد«
گونـه کـه    همـان  ؛زارميـ ان بيـ ا من از غاليخدا«: ودفرم 7رمؤمنانيام
را خـوار  آنهـا   شـه يا هميخـدا  .جست يزاريب انصارم از يمر بن يسيع

  2.»نکن ياريک از آنان را يچ يکن و ه

  :ديگو مي »ريكث بن ناعبدالرحم«
بـه  «: فرمـود  ،ثي مفصـل ير حـد د ،به اصحابش يروز 7امام صادق

د و يـ د و برگزيخدا ما را آفرم که يستين يگند ما جز بندگانخدا سو
خـاطر   بـه  ،اگـر بـه مـا رحـم کنـد     . ميسـت يتوانا ن يانيچ سود و زيبر ه

به خـدا   .خاطر گناهان ماست به ،فرمان دهديو اگر کرحمت اوست 
ما . ميبه همراه ندار يتئم و از خدا برايندار يما بر خدا حجت  سوگند

   .»...ميگرد يخته ميم و برانگيشو يم و دفن ميريم يمنيز 
آنـان را چـه شـده اسـت؟ خـدا      ! انيـ بـر غال  يوا« :تا آنجا که فرمود

را در قبـرش   خـدا را آزردنـد و رسـولش   در حقيقـت  ! لعنتشان کند
ن و يحس بن ين و عليرمؤمنان و فاطمه و حسن و حسيو امآزار دادند 

آزردنـد و اکنـون مـن     ،شان بـاد يا که درود خدا بر ،را يعل نب دمحم
در ترسـان و لـرزان    ،اسـت  9از رسـول خـدا   که گوشت و پوسـتم 

   .»...خوابم يمبسترم 
 شـدند و مـا   ياگر به مـا مبـتال مـ    يحت! به خدا سوگند« :سپس فرمود

حـال   .رنـد يم، واجـب بـود کـه از مـا نپذ    يکـرد  ميرا به غلو امر آنها 
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خـدا را بـه   کـه   ننـد يب يمـرا ترسـان و لـرزان مـ    آنها که است گونه چ
 .ميجـو  يمـ  يزاريـ خـدا ب سوي  بهآنها  و از خوانم يبر آنان م يدشمن

و از ناحيـه خـدا   م يرم کـه مـن زاده رسـول خـدا    يگ مي شما را گواه
کند و  ياطاعتش کنم به من رحم ماگر  .همراه ندارماز آتش  يبرائت

  1.»...خواهد کرداش کنم عذابم  ياگر نافرمان

مـت  ايروز ق )انيغال(آنها  كهاست  شدهروايت وارد علت در ن يبه هم

  .رسند نمي :بيت اهل به شفاعت

  :ديگو مي »صدقه بن مسعدة«
دو «: فرمـود  9امام جعفر صادق از پدرش نقل کرد که رسول خدا

 نيـ در د يدادگر و غاليپادشاه ستمکار ب :گروه به شفاعت من نرسند
  2.»است غلو را رها نکردهبازنگشته و  که منحرف از آن و

  انيغال نراسردمدااز  يزاريب: دومدسته 

 يزاريو ب شانمذمت سران ،انيغالر سخنان فاسد يثأمقابله با تبه منظور 

 يكه بـه برخـ  است وارد شده  :از امامان ياديث زياحاد ،جستن از آنها

  :ميكن مي از آنها اشاره

  :كند مينقل چنين اصحاب يكي از از  »مسكان ابن«
لعنـت  د را يسـع  بن رةيمغخدا «: فرموديدم که ميشن 7از امام صادق

را بـه او   آهـن  يگرمـ خداونـد   .بستياو بر پدرم دروغ مزيرا کند؛ 
 د که ما قائليبگو يزيکه درباره ما چ يخدا لعنت کند کس! بچشاند

کـه   ييخدا يکه ما را از بندگ يو خدا لعنت کند کس ،ميستين به آن
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، ار ما به دسـت اوسـت  يو اخت ،يوسوي  بهد و بازگشت ما يما را آفر
  1.»کند مي دور

  :ديگو مي »يواسط ييحيابو«
 .بسـت  يدروغ مـ  7وسته بر امـام سـجاد  يپ ،بنان«: فرمود 7امام رضا

بـر امـام    همـواره د يسـع  بـن  رةيـ مغو  ،ديچشـان آهن را بـه او   يگرمخدا 
ــاقر ــ 7ب ــتيدروغ م ــدا  .بس ــخ ــن را  يگرم ــدو آه ــانب و  ،ديچش

 يگرمـ خـدا   .بسـت  يدروغ مـ  7وسته بر امـام کـاظم  ير پيبش بن محمد
کـه بـر مـن دروغ    اسـت   يکسفرات  بن محمدو  ،ديچشانرا به او آهن 

  2.»بندديم

  :ديگو مي »سنان ابن«
کـه   يياز دروغگو .ميانيراستگو ،بيت اهلما «: فرمود 7امام صادق

، ما را بـا دروغـش نـزد مـردم سـاقط کنـد       يبر ما دروغ بندد تا راست
ه بـر  لميمسـ  يول .ن مردم بوديراستگوتر 9خدا رسول. آزاد نيستيم
 9پـــس از رســـول خـــدا 7رمؤمنـــانيبســـت، و امياو دروغ مـــ

بـر او   ،خـدا لعنـتش کنـد    ،سـبا  بـن  عبداهللا اما ،دن مردم بويگوترراست
کـرد و امـام    يب سخنان راسـتش اقـدام مـ   يبست و بر تکذيدروغ م

  .»شد مبتالبه مختار  7نيحس
 ،آن دو« :اد کرد و فرموديو بنان  يحارث شامامام صادق از گاه آن

ع و يـ د و بزيسـع  بـن  رةيـ مغسـپس  . »بسـتند يدروغ م 7سجاد بر امام
و صـائد   يديـ و حمـزه زب  يو ابوخطاب و معمر و بشـار اشـعر   يسر

فــرد مــا از ! خــدا آنهـا را لعنــت کنـد  «: اد کـرد و فرمــود يــرا  ينهـد 
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خداونـد  . آزاد نيسـتيم  کـه بـر مـا دروغ بنـدد     يخـرد يا بيدروغگو 
آهـن را   يو گرمـ  وش ما برداشتاز درا ان يدروغگوزحمت  متعال

  1.»ديچشانآنها  هب

  :ديگو مي »ونسي«
ــام رضــا ــود  7ام ــن فرم ــه م ــ يا«: ب ــ! ونسي ــيبيم ــه کــه ين  چگون

خـدا لعنـت و نـابود و    «: گفـتم  »بندد؟يفرات بر من دروغ م بن محمد
آهـن   يگرمـ  ،خداوند .درن کيخدا با او چن«: فرمود .»بدبختش کند

 يا .ش از او چشـاند يان پيدروغگو هه بکگونه همان ؛او چشاند را به
بـه آنـان   و  يمرا از او برحذر دارياران را گفتم تا سخن ن يا! ونسي

را کـه خـدا از   زيند؛ يجو يزارياو را لعنت کنند و از او بفرمان دهي 
  2.»زار استياو ب

  :ديگو مي »ريسد بن حنان«
در نيـز   »سـر يم«نشسـته بـودم و    7نزد امام صـادق  ق.  ه١٣٨در سال 

! ت شـوم يفـدا «: عرض کـرد  »ميسر بياع الزُطّي«. آنجا حضور داشت
ن يامـا آثارشـان از بـ    ،آمدنـد ينجا مـ يکه با ما به ا يشگفتم از گروه

 »؟اسـت  يچـه کسـان  منظـورت  «: فرمـود  .»رفت و عمرشان تمام شد
  .»هوادارانشابوخطاب و «: عرض کردم
د کـرد و  انگشتش را به آسـمان بلنـ   ،ه داده بود، نشستيحضرت تک

خـدا را  ! لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر ابوخطاب باد«: فرمود
روز و شـب   و مشرک بود وفاسق  ،کافرفردي رم که او يگيگواه م
  3.»شودين عذاب با فرعون محشور ميدتريدر شد
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  انيبا غالو همنشيني قطع رابطه : سومدسته 

  : كندينقل م 7از امام رضا »خالد بن نيحس«
ا يـ کافر و مشرک است و ما در دن ،ه و جبر قائل باشديهرکس به تشب

خـداي  کـه عظمـت    يانيـ غال! پسـرخالد  يا. ميزاريـ و آخرت از او ب
، ه و جبـر يتشـب ، از زبـان مـا در مـورد    شـمارند  يرا کوچک مـ  متعال
 نـه مـا را بـه دل   يکهرکس آنها را دوست بـدارد   .کردندجعل اخبار 

 ،ما را دوست داشـته اسـت   ردينه آنها را به دل بگيو هرکس ک ،دارد
و هـرکس  است، باشد با ما دشمني ورزيده آنان دوستدار و هرکس 

به آنان بپيوندد با ما هرکس و  ،با آنان دشمني ورزد دوستدار ماست
بـا آنـان قطـع رابطـه کنـد بـه مـا        هـرکس  و اسـت،  طه کرده قطع راب

و  ،بـه مـا نيکـي کـرده    به آنان جفا روا دارد هرکس و  ،پيوسته است
و  ،بـه آنـان نيکـي نمايـد در حـق مـا جفـا روا داشـته اسـت         هرکس 
به آنان هرکس و  ،آنان را گرامي بدارد به ما اهانت ورزيدههرکس 

آنـان را بپـذيرد   هـرکس  و  ،تدارد ما را گرامي داشته اس اهانت روا
و  ،رفتـه اسـت  يرد کنـد مـا را پذ  آنـان را  هـرکس  و  ،ما را رد کرده

 يو هرکس به آنان بـد  ،کرده يکند به ما بد يهرکس به آنان خوب
ق کنـد مـا را   يو هرکس آنـان را تصـد   ،کرده است يکند به ما خوب

ق نمـوده  يب کند ما را تصـد يو هرکس آنان را تکذ ،ب کردهيتکذ
هـرکس آنـان    و ،و هرکس به آنان ببخشد ما را محروم کردهاست، 

  .ده استيرا محروم کند به ما بخش
ر وايـ دوسـت و   را آنـان  ،روان مـا باشـد  يـ هرکس از پ! پسر خالد يا

  1.کنديار نميخود اخت
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  :ديگو مي »يرفيخالد ص بن نيحس«
 .»کـافر اسـت   ،هرکس به تناسـخ معتقـد باشـد   «: فرمود 7امام رضا

آنــان ! آگــاه باشــيد! ان را لعنــت کنــديــالونــد غخدا« :ســپس فرمــود
از  يکـ ي[ هيرروصـ ا يـ ا مرجئه يه يا قدري انصارا ي يا مجوسي يهودي

  .»باشند مي ]خوارجهاي  فرقه
د و از يـ نکن يدوسـت  د وين نشـو يبا آنان همنش«: فرمود 7سپس امام

  1.»زار استيب اند که خدا از آنييجو يزاريشان بيا
  :ديگو مي »يابوهاشم جعفر«

: دم، حضـرت فرمـود  يمفوضـه پرسـ  و ان يـ درباره غال 7از امام رضا
ا يـ  ينيبـا آنـان همنشـ   هـرکس   .ندا و مفوضه مشرک دان کافرنيغال«

با آنهـا ارتبـاط برقـرار    ا يباشد  مشرب ا همي غذا ا هميکند آمد و شد 
در امـانتي  ا يا پناهشان دهد ي رديبگ يا همسريبدهد  يهمسرا يکند 

شـان   ياريـ  يبـا سـخن   ايـ کنـد  سخن آنهـا را بـاور   ا يد نشان شماريام
ت يو وال 9ت رسول خدايت خداوند عزوجل و والياز وال ،دينما
  2.گشته استخارج بيت  اهلما 

  :فرمود 7كند كه امام صادق ياز پدرش نقل م »سالم  بن يعل«
کنـار  ن است که يشود ا يش خارج ممانيکه مرد از ا يزين چيکمتر

. به سخن او گوش فرا دهد و آن را باور نمايـد و  نديبنش يغالفردي 
 :فرمـود  9خـدا  کرد که رسولنقل م يبرا پدرم از پدرش از جدش

از  يا بهـره ديگـري قدريـه،    و يکـي غاليـان   ،دو گروه از امـت مـن  «
  3.»اسالم ندارند
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از  7كنـد كـه امـام صـادق     ينقل مـ  »ديزم بن مفضل«از  »ريعم ياب ابن«

بـا آنـان   ! مفضل يا« :كرد و به من فرمود اديان يابوخطاب و غالهواداران 

مقـدم   و آنهـا را نكـن   فحهو مصـا مشـو   مشـرب  و هم غذا هم ن ويهمنش

  1.»ديدارم

  انيبا غال :بيت اهل يعمل برخورد: چهارمدسته 

  :ديگو يبه نقل از پدرش م »كيشر بن عبداهللا«
قنبـر   کـه حضور داشـت   ،مادر عمرو ،له عنزهياز قب ينزد زن 7يعل

انـد کـه شـما     مـدعي  درنـد و ده نفـر پشـت   «: و عرض کردوارد شد 
  »!پروردگار آنان هستي

چـه  «: شـدند، حضـرت فرمـود    وارد يوقتـ  .»واردشـان کـن  «: فرمود
و  يديـ که ما را آفر ييو تو ييگار مادتو پرور« :گفتند »د؟ييگو يم

بـر   يوا«: شـان فرمـود   يحضرت به ا .»يده يم يروزما را که  ييتو
د يتوبه کن .همانند شما هستم يد، من مخلوقيين سخن را نگويا! شما

 .ييگار ماتو پرورد .ميگرد ياز سخنمان بازنم«: گفتند .»ديو بازگرد
  .»يديرا آفر و تو ما يده يم يروزتو ما را 

 يخـوددار  »!ديـ د و بازگرديـ توبـه کن ! بـر شـما   يوا«: به آنان فرمود
  .ميگرد يکردند و گفتند بازنم

قنبر خارج شد و با ده مرد  .»اوريم کارگر بيقنبر، برا يا«: امام فرمود
ن را حفـر  يامـام بـه آنهـا دسـتور داد زمـ      .آمدبيل و کلنگ به همراه 

اورنـد، و  يزم و آتش بيکه حفر کردند، دستور داد هآنپس از  .کنند
سـپس   .گرديدور  زم کرد و آتش در آن شعلهيآن گودال را پر از ه
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امــا آنهــا  .»ديــد و بازگرديــبــر شــما، توبــه کن يوا«: فرمــودبـه آنــان  
سـپس  . »ميگـرد  نمياز سـخن خـود بـاز   «: و گفتند کردند يخوددار

ز در يـ ه را نيـ از آنها را در آتش افکند و سپس بق يبرخ 7يعل امام
  : اين بيت را سرودسپس . آتش انداخت

  1خـوانم  افروزم و قنبر را فرا مـي  آتش برمي  من هرگاه كار منكـري ببيـنم  
1

  :ديگو مي »ينيد مدايحد بن يعل«
ر يبشـ  بـن  دم محمـد يشـن «: ديپرس 7کاظماز امام  يدم که شخصيشن

که امـام و حجـت مـا     يستين يجعفر بن يموسقائل است که شما آن 
را لعنـت   خـدا او «: سـه بـار فرمـود    امام .»است يخداي تعالن ما و يب

 .»!ن صورت بکشـد ياو را به بدتر! چشاندبرا بدو  آهن يو گرم !کند
ا خون او يآ ،را از او بشنومسخن ن ياگر من ا !ت شوميفدا«: دميپرس

مـن   يبـرا  7مامـا  و 9رسـول خـدا   بـه دهنـده   همانند خون دشنام
، به خدا سوگند خـونش حـالل   يآر«: فرمود »ست؟نيحالل و مباح 

تو و  يبرا را آنخداوند خونش حالل است و  به خدا سوگند .است
ا يـ آ« :دميپرسـ  .»کرده اسـت را از او بشنود مباح سخن که آن  يکس

دهنـده خـدا و رسـول     دشـنام  او«: فرمود »؟شما نيستدهنده  او دشنام
کـدام   ؟کدام دشنام کمتر از اين اسـت  .خودم استخدا و پدرانم و 

  2.»دشنام است که اين سخن، فراتر از آن نيست؟

ـ پابـه  آن بحث را  با ميتوان مي كهسخني ن يبهتر از  ييدعـا  ،ميان بـر ي

  : فرمود مياست كه  7رضا امام
بـه   زجـ  ييرويندارم و قدرت و ن از خود ييرويمن قدرت و ن !ايخدا
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بـه پيشـگاهت    م ويجـو  مـي  به تـو پنـاه   !اياخد .وجود نداردسبب تو 
که حق  کردندرا ادعا  يزيما چبراي که  يم از کسانيجو يم يزاريب

در حق که  يم از کسانيجو يم يزاريببه پيشگاه تو ! ايخدا .ستيما ن
! ايداخـ . ميسـت يقائل نبدان ند که ما درباره خودمان يگو يم يزيما چ
م يپرسـت  يتو را متنها و ست تواز جانب  يروزو  ،تو نش از آنيآفر

ننده ما و پـدران گذشـته   يتو آفر! ايخدا .مييجو يم يارياز تو تنها و 
ت جـز  يـ جز تو را نسزد و الوه ،خدايي! پروردگارا .يما هست حالو 
 ،را کـه عظمـت تـو را کوچـک شـمردند      ييانصـار  .ديتو نشـا  يبرا

عنـت  ل ،بـه زبـان آورنـد    اه قـول نصـار  يکه شـب  يبر کسانلعنت نما و 
سـود و  مالک  .مييو فرزندان بندگان تو تو ما بندگان !ايخدا. فرست

کـه   يکسـ ! ايخدا .ميستينخود ختن يبرانگو  يان و مرگ و زندگيز
کنـد   ادعـا مـي  کـه   يم و کسيزارياز او ب ،ميهست خداما مدعي است 

 يزاريـ مانند ب ،ما از او ،بر عهده ماست يو روز ،دست ما هنش بيآفر
ادعايشـان  مـا آنـان را بـه    ! ايخـدا  .ميزاريـ ب ا،نصـار ز م ايمـر  بن يسيع

خـاطر   ت نکـن و بـه  خواسـ خاطر گفتار آنان باز ما را به .مينخواندفرا
؛ نگـذار  ين بـاق يزم يرا رو يو از آنان کس بخشآنان ما را ب يادعا

کننـد و جـز    مـي بنـدگانت را گمـراه   آنها را باقي بگـذاري  اگر  رايز
  1.آورند به وجود نمي کافرو نسلي فاجر 

  عهيبزرگان شغاليان از نگاه 

روش  ن راه ويهمـ  يدر راسـتا سخنان و فتـاواي بزرگـان شـيعه نيـز     

ـ آنان بو از كرده، آنان حكم  ريكه به تكف يا گونه به ؛است :امامان  يزاري
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  :كنيم آن سخنان را بيان مي از يبرخ در اينجا. اند جسته

  :ديگو مي »ديخ مفيش«
نـان و امامـان از   مؤمرينـد کـه بـه ام   ا يکسـان  ،ان به ظاهر مسـلمان يغال

ل يدهند و در فضـا  يمخدايي و پيامبري نسبت  فرزندان آن حضرت
اعتـدال و   و از ،اندازه آنان را توصيف کردهش از يب ،يويو دن ينيد
هسـتند   يکنندگان و کفرورزان گمراه انآن .ندا هخارج شد يرو انهيم

زاندن با آتـش حکـم   در موردشان به کشتن و سو 7منانؤرميکه ام
در مورد آنان به کفـر و خـروج از اسـالم     :فرموده است و امامان

  1.اند کرده يداور

  :ديگو يم »يعالمه مجلس«
ا به سبب اعتقـاد  ي، :و امامان 9امبريباره پغلو در! به هوش باشيد

ــانخــدايي بــه  ــا  کيا شــريــ، اســت آن در  خــداي متعــالبودنشــان ب
خـداي  ا يـ دادن،  يا در روزيـ  ،شنيدر آفـر  کيشر اي ،شدن دهيپرست

هـيچ  ا آنان بدون يا با آنان متحد شده، ي ،در آنان حلول کرده متعال
بـدين اعتقـاد کـه    ا يـ داننـد،   يب مـ يـ غ خـدا ه ياز ناح يو الهام يوح

از آنـان در   يبرخ حتناسخ اروا ا به سبب اعتقاديپيامبرند ، :امامان
ت يـ م طاعات کفااز انجا ،آنانکه شناخت سبب ن يبه ا ايو  يگريد

  .وجود نداردنسبت به ترک گناهان  يفيکند و تکل مي
تلقي ن ي، الحاد، کفر و خروج از دشده موارد يادک از ياعتقاد به هر

 ريـ ات و اخبار گذشـته و غ يو آ يل عقليکه دالگونه  همان ؛شود مي
 از، :امامـان به خوبي دريافتيد کـه  و  ،داللت دارداين معنا بر آنها 

و بـه کشـتن آنهـا     کردنـد جستند و به کفرشان حکـم   يارزيبغاليان 
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برخي اخباري که بـه ايـن مـوارد انـدکي اشـاره      دستور دادند و اگر 
هـا و   يـا از دروغ  ،دارد به گوشتان برسد، يا بايد تأويل و تفسير شـود 

  1.افتراهاي غاليان است

  :ديگو مي »خ صدوقيش«
 خـداي متعـال   ن اسـت کـه بـه   يـ ا ان و مفوضـه يـ اعتقاد ما درباره غال

ه و از همـه  يـ رورحه و يـ و مجـوس و قدر  انصـار هود و ياز و  کافرند
ماننـد  ز را يـ چ چيهـ و  بدترند کننده  پرستان گمراههوا بدعتگذاران و
  2.کوچک نشمردند خداوند متعال

فتارشـان  ان و گيـ غالدربـاره  در مباحـث خـود،    »ءطـا غال خ كاشفيش«

  :ديگو مي
آنهـا  ارتبـاط بـا   و [ زاريبها  ن فرقهيز اا، :ه و امامانيعه اماميو اما ش

و آنهـا را از   ،و از گفتـار آنـان بيـزاري جسـته    ... داننـد  حرام مـي ] را
ان جـز  يعين شـ يـ آورنـد و د  يار مبه شم يکفر و گمراه نوعن يبدتر
مشـابهت بـه   گونـه   دگار از هـر يـ دانسـتن آفر  و منـزه  ،د محـض يتوح

  3.ستين يگريز ديچ آفريدگان

  :ديگو يم »ييخواهللا  آيت«
ا يـ منـان  ؤرميامخـدايي  بـه  معتقد از آنان  يبرخ: اند دستهان چند يغال

ل ياعتقاد دارند که او پروردگار جلاند و  سرشت پاکامامان از  يکي
اگـر چنـين   . اسـت  ن نـازل شـده  يکه بـه زمـ   تاس يمجسم يو خدا

و اعتقادشان بـه آن ثابـت گـردد، در نجاسـت و     نسبتي صحيح باشد 

                                                           
  .346، ص 25ج  ،بحاراالنوار. 1

  .97يه، ص االعتقادات في دين االمام. 2

  .175و  174و اصولها، صص  الشيعةاصل . 3



96  حقيقت و اقسام آن ،غلو  

 89134 :شاخهرقعي،  :قطع، 18/4/91 :جباري نيك، در تاريخ: آرايي، مجري گيري و صفحه غلط :پس از 6 :پرينت

 يخـدا  خـداييِ انکـار   ،ن اعتقـاد يـ است؛ چراکه ين يديکفرشان ترد
 ين ادعـا يبـ خـدايي،  را روشن اسـت کـه در انکـار    يسبحان است؛ ز

 يبـرا ايـن خـدايي   ثبـوت   ين ادعايها و ب ا بتيد يز يبراآن ثبوت 
خـداي  خـدايي  چـون در انکـار   تفاوتي وجود ندارد؛  7منانؤرميام

کـه   اسـت  ياز اسـباب  يکـ يموضـوع خـود   ن يـ نـد و ا ا مشترک متعال
  1.گردد يموجب کفر م

ـ بـه كفـر غال  كـه   :بيـت  اهـل  بزرگان مكتـب  سخنانديگر و  و  ،اني

  .اند دهكراسالم حكم خروجشان از 

  غلوو مسئله  :بيت اهل جايگاه

، آنمعناي و است  ياز حدود بشر بيش ان شد مرز غلويپس از آنكه ب

ق اي است كه در حـ  آفريده ايبر ياز صفات خداوند يصفت اعتقاد داشتن

جايگـاه برجســته   شـود كـه   يروشــن مـ آن غلـو صـورت گرفتـه اسـت،     

ت و يـ وال ،بيبه غآگاهي  ،ل عصمتياز قب ،خداي متعالنزد  :بيت اهل

مسـئله  از  يشان افاضه فرمـوده، همگـ  يبه ا خداي متعالكه ارج و مقامي 

خـدايي   به معناي ،و جايگاه همرتبن ياز ا يمند را بهرهيغلو خارج است؛ ز

در اسـت و   ونـد خداهـاي   نعمـت  از  ،رندهرچه دازيرا آنان كردن نيست؛ 

نـان  بنـابراين آ . كـه گذشـت   چنان ؛نيستنداز خود ، مالك چيزي برابر خدا

تصـرف   يزيچدر خدا ه دانند، و جز به خواست ينم يزيبدون اذن خدا چ

قـادر  كـاري   دادن انجـام  بـر  كه اند يگرام  بندگانآنها ، سان بدين. كنند ينم

  .كنندقادر كار آن  دادن انجامبر را  آنهانكه ير امگ ،ستندين
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ـ ، :بيت اهل و جايگاه برجسته همرتبن ي، ايآر ـ يكه واسطه ف ن يض ب

بـه نظـر   آور  شـگفت  ،از مردم ياريبس يبرا ي، گاهنديآفريدگان اوخدا و 

ژرفاي مردم از شناخت  يپس از توجه به ناتوان ين شگفتيا يول .رسد مي

  :فرمود 7رضا به همين دليل امام ؛شود ميف قت آنان برطريحقوجود و 
د آن را دانند تا بتواننـ  يان امت را ميگاه امامت در ميا ارزش و جايآ

ــاخت ــدي ــته ار کنن ــت، برجس ــت امام ــر ؟ ارزش و اهمي ــراتبش  ،ت و م
تـر   عمقـش ژرف و  ،تر و مقامش ايمن ،و جايگاه آن برتر ،تر بزرگ

ن دست يابند و يا بـا  با عقل و خرد خويش به آاز آن است که مردم 
نظريات خـود آن را دريابنـد و يـا بـا اختيارشـان، امـامي را انتخـاب        

  1.کنند

مـا   يبـرا «ات گذشته وارد شـده بـود كـه    ياز روابخشي رو در  نياز ا

ما فضائل ه گاه دربار آن .ميگرد ياو بازمسوي  بهد كه يقرار ده يپروردگار

نخواهـد  ) قـت فضـائل مـا   حقي(د كه هرگز به آن ييد بگويخواه يچه م هر

  .»رسيد

جايگاه و ل و يدر رد فضابا ايمان  شخصسزاوار است  ،ن اساسيبر ا

نكـه آنچـه بـه    يمگر ا. ، شتاب نورزدشدهمراتب آنان كه در روايات وارد 

 .ت ديـن باشـد  ضـرور  خالفا ي ،يمحاالت عقل ، ازشدهآنان نسبت داده 

از  »علـوان  بـن  نيحسـ «بـه همـين دليـل     ؛وگرنه بايـد تسـليم آنهـا باشـد    

  :كند ينقل م 7صادق امام
گـر  يامبران ديـ بـر پ  ،علـم ه العزم را بـه واسـط  اخداوند رسـوالن اولـو  

لت بـر  يما به ارث نهاد و مـا را در فضـ   يرا براآنها  داد و علم يبرتر
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 ،داننـد  يرا کـه آنـان نمـ    يامـور  9خدا داد و به رسول يآنان برتر
ــم رســول خــدا  ــا  را 9آموخــت و عل ــه م ــاد داب ــي ــه ا د و م آن را ب

يک از آنان، پذيراي آن گردد، برتـر  هر . ميکن يت ميانمان روايعيش
  1.از همه آنهاست و ما هر کجا باشيم شيعيانمان با ما هستند

  دهيچك

ـ كاربردهـاي  لغـت و   يهـا  كتاب حاصل بررسي. 1 و  يـي و روا يقرآن

ـ ا ،در تعيين مالك و معيار غلو يعه و سنيسخنان بزرگان ش ن اسـت كـه   ي

  .خودش است حد از يزيشدن هر چ خارج يغلو به معنا

 يشخصـ  يهـا   ورزي و طمع ياسيساهداف  ،غلو ي پيدايشها نهيزم .2

  .است يفكر يها يماندگ و عقب

 ،:امبران و امامانيپ يبراخدايي  يادعا ،انيغال يها  هاز جمله گفت .3

و  آنهـا  احاعتقاد به تناسخ ارو ،ب به نحو استقالليغآگاهي آنان بر  يادعا

متعـال   يخـدا  يو بنـدگ  بـودن  كه آنـان را از بشـر  است هايي  ديگر گفته

  .كند خارج مي

 ،انكاررا به شدت ها  هگفت گونه نيا ،يات فراوانيدر روا :بيت اهل .4

و لعنتشـان   ،جسـته  يزاريـ و از آنـان ب  ،ان آن حكـم كـرده  يمدعو به كفر 

 .اند كرده

و بـه   ،مسير گـام برداشـته   نيز در همين :بيت اهل بزرگان مكتب .5

 .اند ر و خروج آنان از اسالم نظر دادهيتكف

ض در يا تفويب يعلم غنظير ، :بيت اهلفراوان جايگاه و مراتب  .6
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انـد؛   غلو خـارج محدوده از  يهمگ ،گذاري قانونع و يشرن و تيتكونظام 

و بـه اذن   ،دهيبخشـ آنهـا   بـه  خداي متعالاست كه  يموهبته آنها را هميز

درك  ي، گـاه البته. ستنديرا مالك ن يزيچ خودبراي وگرنه آنان  .تخداس

  .دشوار است يبر برخ ،و دريافت اين جايگاه و مراتب
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