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تحلیل و ارزیابی تبیینهای تاریخی  -کالمی ناظر به متهمان به غلو

چکیده

طایفلهای از رواتلی کله در منلابع رجلالی بله غللو ،ارتفلا و ملااهب فاسلد ملتهم گردیلدهانللد،

مللورد اعتمللاد مشللایخ بللزر حللدیثی قللرار گرفتلله و تعللداد قابللل تللوجهی از احادیللث آنللان در
منلللابع مهلللم حلللدیثی انعکلللاس یافتللله اسلللت .ایلللن دوگلللانگی ،توجللله رجالیلللان متل لأخر را

برانگیختله و آنلان را بلله ارائله نظر یللاتی بلرای توجیله ایللن وضلعیت واداشللته اسلت .مجلسللی
اول در موضللعی ایللن دوگللانگی را بللر پایللت موضللع خللاص برخللی رجالیللان متقللد در قبللال

مقامات و شؤون امامان

توجیه کرده است .وی در موضعی دیگر ،تضلعی

متهملان

بلله غلللو را از سللوی رجالیللان متقللد تللا کتیکی بللرای خلللع سللال غالیللان از الللزا شللیعه بلله
اکاذیبی که آنان به شخصیتهایی همچون جابر بن یزید و مفضل بن عملر بسلته بودنلد،

دانس للته اس للت .محقل ل شوش للتری غل للو منس للوب ب لله متهم للان را مقولل لهای عمل للی ،و ن لله
اعتقلادی ،دانسللته و بلر اسللاس شلواهدی آن را بلله تللرک عبلادات تفسللیر کلرده اسللت .اسللتاد

مددی موسوی غلو منسلوب بله متهملان را مقوللهای سیاسلی -اجتملاعی دانسلته و نظر یله

غلو سیاسی را پایه گلااری کلرده اسلت .نظر یلات چهارگانله از حیلث برخلورداری از شلواهد
تاریخی در یر سطح قرار ندارد و هر یر به نوبه خود بلا چلالشهلایی مواجله اسلت .بلرای

اتخللاذ موضللع در قبللال هللر یل ر از متهمللان بلله غلللو و پللایرش روایللات آنللان ،بایللد دادههللای
رجالی در خصوص هر یر را به صورت جداگانه ارزیابی کرد.

کلیدوا هها غلو ،ارتفا  ،متهمان به غلو ،غلو سیاسی ،سید احمد مددی موسوی.

 .7مدیر گروه تاریخ تشیع دانشگاه ادیان و مااهب (.)ghafoori@urd.ac.ir
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 .3طرح مسأله

در منابع رجالی امامیه حدود صد تن به غلو و ارتفلا ملتهم شلدهانلد 2.در ایلن میلان ،غلالی

بللودن تعللدادی از ایللن افللراد بللر اسللاس شللواهد رجللالی ،حللدیثی و تللاریخی محللرز اسللت و در بللاره

تعدادی دیگر چنین شواهدی کمتر یافت میشود .از همین رو ،از طایفه دو با عنوان متهمان

به غلو یلاد ملیشلود .از مسلائلی کله ذهلن رجالیلان شلیعه را در چنلد قلرن اخیلر بله خلود مشلغول

کللرده ،آن اسللت کلله پللارهای از متهمللان بلله غلللو مللورد اعتمللاد مشللایخ بللزر حللدیثی واقللع شللده و
اینان کتابهای حدیثی خود را از احادیث آنان انباشتهانلد .از جملله ایلن افلراد ،در قلرن دو ،

مفضللل بللن عمللر جعفللی اسللت .نجاشللی وی را فاسللدالماهب و روایللت او را مضللطرب و آثللار

منسوب به او را غیر قابل اعتملاد شلمرده اسلت .ابلن غضلایری او را ضلعی  ،متهافلت ،مرتفلع

القول و خطابی خوانده و حدیثش را غیر قابل نقل شمرده اسلت؛ بلا ایلن حلال ،شلیخ مفیلد در

االرشاد او را صلحابی خلاص و رازدار املا صلاد

امللا کللاظم

و از فقهلای صلالحی کله نلص بلر اماملت

را از آن حضللرت نقللل نمللوده ،معرفللی کللرده اسللت .ابللنشهرآشللوب در المناقللب

موضع مشابهی اتخاذ کرده است .شیخ طوسلی در الرجلال و الفهرسلت در بلاره وثاقلت مفضلل
سکوت اختیار کلرده و در موضلعی از الغیبلت خلود ،او را از مملدوحین بله حسلاب آورده اسلت.

وی در موضللعی از التهللایب سللخنی دارد کلله برخللی رجالیللان معاصللر ،اعتمللاد از آن او را بللر

مفضللل اسللتفاده کللردهان لد 3.کشللی روایللاتی در مللد و ذ مفضللل گللزارش کللرده اسللت 4.ظللاهر
ً
5
سخن او در موضعی آن است که مفضل در طری ح بوده و بعدا به خطابیه گراییده است.
بر اساس آمار ارائه شده در نر افزار درایه النور نا او دستکم  510بار در اسلناد احادیلث کتلب

اربعه واقع شده است.

از همللین دسللته سللهل بللن ز یللاد آدمللی را مللیتللوان برشللمرد .در گللزارشهللای کشللی (بلله نقللل از

فض للل ب للن ش للاذان) 6،نجاش للی ،اب للن غض للایری ،1ش للیخ طوس للی در الفهرس للت و موض للعی از
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 .1برای فهرستی از  26نفر از اینان ر.ک « :الغلو و الغالۀ عند الرجالیین و الرواۀ» ،ص.901-900
 .9ر.ک :معجم رجال الحدیث ،ج ،58ص.927- 929
 .4رجال الکشی.392-395 ،
 .5همان ،ص.393
 .6کشی در ترجمه صالح بن ابی حماد از علی بن محمد قتیبی از فضل بن شاذان عبارت تندی درباره او بدین شر نقل
کرده است « :کان ابو محمد الفضل...الیرتضی ابا سعید اآلدمی و یقول :هو األحم ».
ً ً
 .1عبارت او چنین است« :کان ضعیفا جدا ،فاسد الروایة و الماهب ،و کان احمد بن محمد بن عیسی االشلعری أخرجله
عن قم و أظهر البرائة منه و نهی الناس عن السما و الروایة عنه ،و یروی المراسیل و یعتمد المجاهیل».

غضلایری عللالوه بللر آن ،او را ملتهم بلله غلللو و فسللاد در ملاهب کللردهانلد؛ 9بلا ایللن حللال ،شللیخ در

الرجال خود او را توثی کرده است .موضع دوگانله شلیخ در قبلال سلهل ،توجله رجالیلانی چلون
عالملله حلللی و محق ل خللویی را برانگیختلله اسللت 10.تأمللل برانگیزتللر از موضللع دوگانلله شللیخ،

اعتماد مشایخ ثالثه بر او است .طب گزارش محق خویی نا وی بیش از  9300بلار در اسلناد
احادیث منابع مهم حدیثی شیعه واقع شده 11که رقم قابل توجهی است.

احمد بن حسین بن سعید از دیگر رواتی است که متهم به غللو اسلت .در منزللت علملی او

همین ب

که گفتلهانلد از تملا مشلایخ پلدر بزرگلوارش تحملل حلدیث کلرده اسلت .ایلن نشلان
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االستبصللار 8،بلله ضللع

او در حللدیث و مبللانی حللدیثی اشللاره شللده اسللت .نجاشللی و ابللن

مللیدهللد کلله وی از سللنین جللوانی بلله کللار علمللی اشللتغال داشللته و بلله زودی در شمارشللاگردان

اساتید پدرش درآمده است .ابن غضایری حدیث او را سالم ارزیابی کرده است؛ با این حال،

وی در گزارشهای قمیان تضعی

شده و به غلو متهم گردیده است.

شللیخ طوسللی در حللدیثش ضللعی

و در دیللنش مللتهم اسللت .ابللن غضللایری در موضللعگیللری

12

ابراهیم بن اسلحا احملری نهاونلدی نیلز از کسلانی اسلت کله طبل گلزارشهلای نجاشلی و

مشابهی ،او را به ارتفا در ماهب و اختالط امر متهم کرده است .شیخ طوسلی در علین حلال

کتابهای او را «قریبة من السداد» دانسته است .نا وی در منابع مهم حدیثی در سلند بلیش

از هفتاد حدیث واقع شده است.

13

این گزارش مختصر درباره پارهای از متهمان به غلو ،حلاکی از دوگلانگی مواضلع رجالیلان و

محدثان درباره این افراد است .چنانکه مالحظه میشود ،در عین حال که اینان در مواضعی
تضللعی

و مللتهم بلله غلللو ،ارتفللا و فسللاد مللاهب شللدهان لد ،در مواضللعی دیگللر ،احادیللث یللا

کتبشان قابل اعتماد یا قر یلب بله راسلتی معرفلی شلده و مشلایخ بلزر در مقلا گلزینش ،تعلداد

قابل توجهی از احادیث آنان را  -که گاه به بیش از دو هزار حدیث میرسد  -در تألیفات خود
ذکر و تلقی به قبول کردهاند .این دوگانگی را درباره تعداد قابل تلوجهی از کسلانی کله در منلابع

 .8االستبصللار ،ج ،3بللاب انلله الیصللح الظهللار بیمللین ،ذیللل حللدیث  .231عبللارت او در ایللن موضللع چنللین اسللت« :و هللو
ضعی جدا عند نقاد األخبار ،و قداستثناه ابوجعفر ابن بابویه فی رجال نوادر الحکمه».
 .3معجم رجال الحدیث ،ج ،8ص.332-334
 .70همان ،ص.370
 .77همان ،ص.379-375
 .71معجم رجال الحدیث ،ج ،9ص.21- 23
 .79همان ،ج ،5ص.906-901
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رجالی به غلو متهم شدهاند ،شاهدیم و چهار راوی ذکر شده تنها از باب نمونه بود.

ممکن است گفته شود که این مواضع دوگانه در قبال برخی روات ،تنها زملانی سلؤالانگیلز

است کله از ناحیله شلخص واحلدی ارائله شلود؛ چنلانکله در بلاره موضلع شلیخ طوسلی در قبلال

سهل بن زیاد شاهد بودیم؛ اما اختالف نظر دو رجالی درباره یر راوی امری عادی است؛ چلرا

کلله مللورد اعتمللاد بللودن افللراد ،امللری اجتهللادی اسللت و طبیعللی اسللت کلله دو عللالم رجللالی در

مواردی با یکدیگر مخالفت داشته باشند.

باید توجه داشت که این اختالف آرای رجالی به نوبه خود ناشی از اموری همچون اختالف

دیدگاه رجالیان متقد نسبت به برخی روات ،مضامینی که آنان نقل میکنند و اموری از این

قبیل است .طبیعی است که در مقا تحلیل علمی بایلد درصلدد کشل

منشلأ ایلن اخلتالف

آرای رجالی برآمد و برای این اختالفات ،محملی جست و آن را تحلیل کرد.

نیز ممکلن اسلت گفتله شلود کله چله بسلا نقلل احادیلث برخلی روات در مجلامع حلدیثی ،بلر
ً
اسلاس قللراین اطمینللانبخللش نسللبت بلله صلدور آن بللوده و لزومللا نبایللد آن را بلله حسللاب وثاقللت
مطل آنان نزد صاحبان مجامع حدیثی گااشت .در پاسخ باید به این نکته توجه داشت کله

این مطلب فی الجمله صحیح است که قدما بر اساس نظا شواهد و قراین بله اعتبارسلنجی

و گزینش احادیث ملیپرداختنلد ،وللی آن گلاه کله شلمار روایلات منقلول از یلر راوی در کتلب

اربعه بیش از حد متوسی دیگر روات باشد -چنانکه باز درباره سهل بن زیاد شاهد هسلتیم -

نمیتوان با چنین توجیهی سکون نف

یافت.

در هر روی ،با قطع نظر از اختالف دوره حیات و فضای جغرافیلایی ،فرهنگلی و سیاسلی -

که هر یر از این متهمان به غلو در آن میزیستهاند  -کیفیلت جملع میلان ایلن مواضلع دوگانله

نسبت به آنان و تبیین و تعلیل آن ،امری است کله دغدغله فکلری طایفلهای از رجالیلان بلوده و

در این باب نظریهها پرداختهاند .در این نوشلتار ،پل

از گلزارش ایلن نظر یلات و نقلد و ارز یلابی

آن ،بلرآنیم تلا بله معرفلی و ارز یلابی نظر یلهای جدیلد در ایلن عرصله دسلت یلازیم؛ نظر یلهای کله بللا
عنوان «نظریه غلو سیاسی» از آن یاد میشود.
 .2گزارش و ارزیابی دیدگاهها

مطالعه منابع نشان میدهد که موضو محل بحث از قلرن یلازدهم بله بعلد در منلابع املامی

مطلر شلده و بحلثهلایی را برانگیختله اسلت .بلر اسلاس استقصلای ملا چهلار دیلدگاه در ایلن
078

مسللأله طللر گردیللده اسللت .نظر یلله چهللار در دوره معاصللر طللر گردیللده و در میللان متقللدمان

شوشتری و آخرین نظریه دیدگاه استاد آیة ا سید احمد مددی موسوی است.
نخست محمدتقی مجلسی(م1171ق)
 .2-1دیدگاه
ِ

تا آنجا که ملیدانلیم ،نخسلتین تلالش بلرای تبیلین ایلن دوگلانگی از ِآن مجلس ِلی اول اسلت.

وی در اوائل روضلة المتقلین بله مناسلبتی بله جایگلاه جلابر بلن یز یلد جعفلی ملیپلردازد و اظهلار
میدارد که وی را ثقهای جلیل و از اصحاب ّ
سر امامان میداند .مجلسی علت تضعی جابر
را از سوی رجالیان سنی این نکته معرفی میکنلد کله احادیلث او بلر جالللت شلأن اماملان

داللت دارد .در تلقی مجلسی ،تضعیفات رجالیان شیعه نسبت به جابر نیلز بله تبلع رجالیلان
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طرفداری ندارد .در ایلن میلان ،دو نظر یله نخسلت از آن مجلسلی اول ،نظر یله سلو از آن محقل

سللنی و بلله خللاطر همللین نکتلله بللوده اسللت؛ تفللاوت در اینجاسللت کلله چللون شللیعیان بلله خللاطر

جاللللت جللابر نمللیتوانسللتهان لد شللخص وی را قللد کننللد ،بلله قللد روات از او پرداخت لهان لد.
مجلسی با انتقلاد از قادحلان ،قلد آنلان را شایسلتت خودشلان ملیدانلد؛ چلرا کله چنلانکله بایلد

نسبت به مقامات امامان
مجلسی سک

معرفت نداشتهاند.

بلا اشلاره بله تتبلع تلا خلود ،سلبب جلر اکثلر مجروحلان را مقلا واالیشلان

معرفی میکند و به دو حدیث « ن حلدیثنا صلعب مستصلعب ال یحتملله ال مللر مقلرب ،أو

نبی مرسل ،أو عبد مؤمن امتحن ا قلبله لإلیملان» و «اعرفلوا منلازل الرجلال عللی قلدر روایلاتهم
عنللا» اسللتناد مللیورزد .وی ترکیللب «علللی قللدر روایللتهم عنللا» را در حللدیث اخیللر ،نلله بللر میللزان
منقلوالت راو یلان ،کلله بلر نقلل اخبللاری بلا مضلامین بلنللد و غیلر قابلل درک بللرای عقلل اکثلر مللرد

تفسیر میکند .مجلسی اعتماد شخصیتهایی چون کلینی ،علی بن ابراهیم ،صفار و سعد
بن عبدا را بر متهمان به غلو شاهدی بر مدعای خود میداند .بدینسان مجلسی جلر ابلن

غضایری  -که وی او را «مجهول الحال و الشخص» ملیخوانلد  -نسلبت بله جلابر را بلیاعتبلار

تلقی ملیکنلد و بله طلور تللویحی از اعتملاد متلأخران بلر دیلدگاههلای وی  -کله از نظلر او موجلب
ضع

پل ل

اکثر روایات امامان

میشود  -انتقاد میکند.

14

از مجلس للی ،وحی للد بهبه للانی (  ) 5901ای للن دی للدگاه او را پایرفت لله و در تحک للیم آن

کوشللیده اسللت .وی در الفوائللد الرجالیلله خللود آورده اسللت کلله قللدمای اصللحاب در مسللائل
اعتقادی ،همچون فرو فقهی ،اختالف نظر داشتند .چه بسا مطلبی نزد برخی از آنان ،باطل،
کفر ،غلو ،تفلویض ،جبلر یلا تشلبیه باشلد و در علین حلال ،نلزد دیگلران از املوری تلقلی گلردد کله

 .74روضة المتقین فی شر من ال یحضره الفقیه ،ج ،5ص.21-27
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اعتقاد بدان واجب است .وحید بهبهانی بر آن است که بسیاری از قدما ،به خصوص قمیلان

قایل

و ابن غضای ری ،بر اساس اجتهاد خود ،مرتبه معینی از کمال و رفعت را برای امامان
ّ
تعدی از آن را روا نمیداشتند و آن را ّ
غلو و ارتفا به شمار میآوردند؛ تا بدانجا کله نفلی
بودند و
سللهو از آن بزرگللواران را غلللو مللیشللمردند .اینللان چلله بسللا مبالغلله در نقللل کرامللات و معجللزات

امامان

 ،اغرا در شأن و مقا آنان ،تنزیه آنان از بسیاری نقایص ،اظهار قدرت فو العاده

بلرای آنلان و ذکلر عللم آنلان بله املور مخفللی آسلمانی و زمینلی را ارتفلا یلا موجلب ملتهم شلدن بلله
ارتفا تلقی میکردند؛ به خصوص که غالیان در میان شلیعیان ملیزیسلتند و خلود را در میلان
ً
آنان پنهان ساخته بودنلد .از دیلدگاه بهبهلانی احتملاال منشلأ جلر برخلی راو یلان ،نقلل روایلاتی
حاوی مطالبی از این دست ،یا ادعای ارباب مااهب مبنی بر اینکه آن راوی از آنان است ،یا
روایت برخی مناکیر از این افراد از ناحیه صاحبان مااهب فاسلد بلوده اسلت .وحیلد بلا هملین

بیان برخی تضعیفات ابن غضایری و احمد بن محمد بن عیسی را ضعی
پ

میشمارد.

15

از وحید بهبهانی مهمترین شخ صلیتی کله ایلن دیلدگاه را پایرفتله و در تشلیید مبلانی و

گردآوری شواهد تاریخی آن کوشیده مال عبدا مامقانی (  ) 5315است .وی در آثار خود با

تفصیل نسبی در این باب سلخن رانلده و از ایلن دیلدگاه دفلا کلرده اسلت .سلخن مامقلانی در
برخی مواضع ،ناظر به آن دسته از متهمان به غلو اسلت کله بلا ائمله ملراوده داشلتهانلد .وی

میگوید ائمه

نه تنها آنان را از عقیلده بلاطلی نهلی نفرملوده و دیگلران را از معاشلرت بلا آنلان

بازنداشللتهانلد ،بلکلله بللا آنللان بللا انبسللاط خللاطر رو بلهرو مللیشللده و آنللان را مللورد لطل

خللود قللرار

میداده و معارف دین را به آنان القا میفرمودهاند .شخصیتهایی همچون مفضلل بلن عملر،
معلی بن خنی و محمد بن سنان از این زمرهاند .در انگارۀ مامقانی امکان ندارد امامانی کله

بللا کوچللرتللرین انحللراف عملللی و اخالقللی برخللورد قللاطع داشللتند ،نسللبت بلله افللرادی کلله ادعللا

میشود دچار فسلاد عقیلده بلودهانلد ،برخوردهلایی مالطفلتآمیلز داشلته باشلند؛ خصوصلا کله
فساد عقیدۀ مورد ادعا ،از قبیل غلو است که آن بزرگواران گاه به مجرد خطور آن در ذهن برخی
صحابیان ،واکنش منفی نشان میدادند .وی گوید:

نه تنها درباره افراد مورد بحث [متهمان به غلو] چنین اموری از اماملان ندیلده
ایللم ،بلکلله بلله عکلل  ،آن بزرگللواران بسللیاری از اینلللان را بلله عنلللوان املللین و وکیل ِلل
76
صددرصد مطیع ،مستقل و صاحب اختیار خود بر میگزیدند.
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 .75فوائد الوحید البهبهانی ،ص.32-38
 . 76و بالجملة؛ ما رأینلا شلیلا ملن االملور الملاکورب بالنسلبة للی الملاکورین ،بلل رأینلا األملر بلالعک  ،بلل جعللوا کثیلرا ملنهم



آ گاهی یافته باشند که بر ائمه

پوشیده مانده است .مامقانی در مقا پاسخ به این اشکال

آن را رکیر و فاسلد ملیشلمارد و بله تفصلیل بله پاسلخ آن ملیپلردازد .چکیلده سلخن او در ایلن

باب آن است که آ گاهی امثال نجاشی ،شیخ و ابن غضایری بر فساد عقیلده شخصلی کله در
ً
زمان امامان میزیسته ،عادتا جز در صورت مشهور بودن آن شخص به آن عقیده فاسد در
زمان حیات خلودش امکلانپلایر نیسلت .پل

چگونله ممکلن اسلت اماملان

بلر آن آ گلاهی

نیافتلله باشللند؟ بله عللالوه ،مشللاهده مللیکنللیم کلله انسللانهللایی بللا هللوش عللادی ،بللا یکللی دو بللار
معاشرت با افراد ،بر سوء عقیده آنان آ گاه ملیشلوند؛ تلا چله رسلد بله اماملان

 ،کله بلر اسلاس

روایات فراوان ،از ایمان و نفا افراد آ گاهاند ،شیعیان خود را به واسطه طینتی کله از آن آفر یلده

تحلیل و ارزیابی تبیینهای تاریخی  -کالمی ناظر به متهمان به غلو

رجالیان جلار بلر موضلوعی
در اینجا ممکن است این اشکال مطر شود که ممکن است
ِ

شلدهانلد ،از دشللمنان بللاز مللیشناسلند ،حللب و بغللض افللراد نسللبت بله خللود را مللیداننللد ،اهللل
بهشت و جهنم را میشناسند و . ...

مامقللانی طعللن متهمللان بلله غلللو بللر غالیللان ،نقللل روایللات نفللی غلللو توسللی آنللان و نوشللتن

کتابهایی در رد بر غلالت از سلوی متهملانی همچلون محملد بلن اورمله و نصلر بلن صلبا را از
دیگر شواهد فساد نسبت غلو به بسیاری از آنان بر شمرده است.
وی سک

با اشاره به اختالف مبانی عقیدتی قدما با متأخران و معاصران اظهار میدارد:
اکثر آنچه امروزه در باب اوصاف امامان

در گاشته غلو شمرده میشده است.

مامقانی منشأ این امر را حضرات معصومان

از ضروریات ماهب شلمرده ملیشلود

معرفی میکند؛ با این بیان که:

آن بزرگلواران چللون دیدنللد کله شللیطان از ایللن طر یل بللا شللیعیان آنلان مواجلله شللده،

شللیعیان خللود را از اعتقللاد بلله پللارهای مقامللات و مراتللب خللود ،بازداشللتند .هللدف

ائمه

از این امر ،ت حفظ بر شأن و مرتبه خداوند بوده است؛ چلرا کله آنچله اصلل

است خداست و شلون امامان

فرعی از شأن اوست.

مامقل للانی بل للدین سل للان میل للان اخبل للار مثبل للت و نل للافی برخل للی مقامل للات بل للرای ائمل لله

جمع میکند.

17

حاصللل آنکلله طب ل ایللن نظر یلله ،برخللی قللدمای اصللحاب در مس لأله مقامللات امامللان

ّ
أمناءهم فی أمورهم و وکالءهم المستعبدین المختارین المستقلین.
 .71تنقیح المقال فی علم الرجال ،ج ،9ص.304-924
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دیللدگاه متفللاوتی ب لا دیللدگاه رایللج در دورههللای متللأخر و معاصللر داشللته و مرتبلله محللدودتری از

مراتللب و شلللون را بللرای آنللان قایلل بللودهانلد و لللاا کسللانی از اصللحاب را کلله بللا خللود هللم عقیللده

نمییافتند ،به غلو و ارتفا متهم میساختند .قایالن این نظریه قادحلان را بله نلوعی تقصلیر در
شللناخت ائملله

مللتهم سللاختهان لد .ایللن نظر یلله در میللان پللارهای از دیگللر رجالیللان متللأخر و

معاصر تلقی به قبول شده است.

18

 .2-2ارزیابی دیدگاه نخست

در منابع متقد شواهدی بر درستی دیدگاه مورد بحث یافت میشود .سخن شیخ مفید را

در موضعی از تصحیح االعتقلاد ملیتلوان از جملله شلواهد دیلدگاه مجلسلی ،وحیلد بهبهلانی و
از یادکرد نظر ابن ولید در باره اولین درجه غلو و اینکه

مامقانی به حساب آورد .شیخ مفید پ
ً
این دیدگاه او قطعا تقصیر است ،از جماعتی قمی سخن میگوید که خود را از علمای آن دیار
میدانستند و بر آن بودند که مادا که در قلب امامان

نکت نشود ،آنان بسیاری از احکلا
در احکللا

را نمللیداننللد .شللیخ مللیافزایللد کسللانی را سللراغ دارد کلله معتقللد بللودهانلد امامللان
ً
شرعی اجتهاد میکنند و بلر اسلاس رأی و ظلن سلخن ملیگوینلد 19.احتملاال وی بله ابلن جنیلد

اسکافی اشاره دارد که اقوال فقهی امامان را ،نه بر اساس نقل ،که مبتنی بلر رأی ملیپنداشلته و
به همین جهت اختالف در روایات فقهی را ناشی از اختالف امامان در رأی دانسته است.

20

بللا ایللن حللال ،ایللن دیللدگاه تللوان تبیللین برخللی دادههللای رجللالی و حللدیثی را نداشللته و بللا آن

ناسلازگار مللینمایلد؛ بلله عنلوان نمونلله ،شللیخ صلدو  -کلله دیلدگاه ابللن ولیلد در بللاب نخسللتین
درجه غللو را بل رای ملا نقلل و آن را تلقلی بله قبلول کلرده و در صلدد بلوده تلا کتلابی در اثبلات سلهو
پیامبر

و رد منکران آن بنگارد - 21خود ،متن زیارت جامعه کبیره را  -که متضمن مقاماتی

بسیار رفیع برای امامان

است  -در کتاب الفقیه از سه تن و در کتلاب العیلون از چهلار تلن

از مشللایخ بالواسللطه خلود ،از محمللد بللن جعفللر اسللدی کللوفی نقللل مللیکنللد  .ایللن در حللالی
23 22

 .78از جمله ر.ک :منتهلی المقلال فلی أحلوال الرجلال ،ج ،5ص44؛ علدب الرجلال ،ج ،5ص388-386 :؛ کلیلات فلی عللم
الرجال ،ص 735- 792؛ در باب موافقت آیلة ا بروجلردی بلا ایلن تحلیلل و علد التلزا عمللی او بله آن در برخلی مواضلع
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ر.ک :المنهج الرجالی و العمل الرائد فی الموسوعة الرجالیة لسید الطائفة آیة ا العظمی البروجردی ،ص.20-82
 .73تصحیح اعتقادات اإلمامیة ،ص.536-531
« .10ابن جنید اسکافی» ،ص918؛ عدب رسائل ،ص.997
 .17من ال یحضره الفقیه ،ج ،5ص.360
 .11گاه گفته میشود که موضع ابن ولید و شیخ صدو در باب مقامات ائمله را بایلد در پرتلو مسللر نلصگرایانله آنلان
مورد مطالعه قرار داد .بر این اساس ،ابن ولید و شیخ صدو شلون و مقاماتی را که نصلی بلر آن وجلود داشلته باشلد بلرای



محمد بن جعفر نقل میکرده 24،از نقل متن این زیارت خودداری نموده است.

نکته دیگر ،آن است که کلینی روایات معجزات و شلون و مقاملات واالی اماملان

کتاب شری

را در

الکافی به وفور نقل کرده است .وی همچنلین کتلاب خلود را از روایلات متهملان

به غلو انباشلته اسلت .در علین حلال ،مشلایخ بغلداد نله تنهلا کتلابش را تلقلی بله قبلول و روایلت

25
ری پسلر ،نجاشلی و
کردهانلد ،بلکله او را بله غایلت سلتودهانلد .شلیخ مفیلد  -کله بلر ابلن غضلای ِ

شلیخ طوسللی سللمت اسلتادی دارد  -کتللاب الکللافی را از ارزشلمندترین و مفیللدترین کتللابهللا
دانسلته اسلت 26.نجاشلی کلینللی را دقیل تلرین و موثل تللرین افلراد در حلدیث شلمرده اسللت.
شیخ طوسی وی را جلیل القدر و عالم به اخبار معرفی میکند.

27

تحلیل و ارزیابی تبیینهای تاریخی  -کالمی ناظر به متهمان به غلو

است که کلینی  -که در میلان مشلایخ طایفله شخصلیتی مقبلول اسلت  -بلا آنکله بالواسلطه از

28

از همللین گللروه بایللد از محمللد بللن حسللن صللفار و کتللاب بصللائر الللدرجات او یللاد کللرد کلله
مشحون از روایات حاکی از مقامات و مراتب واالی ائمه است و بیشتر مشایخ طایفه آن را

روایللت کللردهانلد؛ بلله گونلهای کلله در ایللن میللان اسللتثنای ابللن ولیللد چنللدان قابللل توجلله نیسللت.
نجاشی و شیخ طوسی فهرستی از مشایخی که کتاب بصائر اللدرجات را روایلت کلردهانلد ،بله

دست دادهاند 29.نجاشی صفار را ثقهای عظیم القدر خوانده است.
چنانکه اشاره شد ،نظریه مجلسی از عهده تبیین ایلن دادههلا برنملیآیلد و توضلیحی بلرای
30

موارد فو االشاره ارائه نمیکند .ایلن ناهملاهنگیهلا نظر یله نخسلت را در هاللهای از ابهلا قلرار

میدهد و موجب میشود نتوانیم بدان سکون نف

پیدا کنیم.

 .3-2دیدگاه دوم مجلسی اول

مجلسی در اواخر روضلةالمتقلین در مقلا تبیلین مسلأله محلل بحلث ،تحلیلل دیگلری ارائله

کرده است .مجلسی در اینجا میگوید با تتبع تا به این نتیجه رسیده است که چون رجالیان
امامان میپایرند ،ولی مقاماتی که نصی بر آن وجود نداشته باشد ،بلکه نصوصی را که بلر خلالف آن باشلد ،هلر چنلد
مقامی کوچر همچون نفی سهو باشد ،نمیپایرند و آن را غلو میانگارند.
 .19من ال یحضره الفقیه ،ج ،9ص602و ج ،9ص.949
 .14ر.ک :الکافی ،ج ،5ص.502
 .15رجال النجاشی ،ص.348
 .16تصحیح اعتقادات اإلمامیة ،ص.40
 .11رجال النجاشی ،ص.348
 .18رجال الطوسی ،ص.732
 .13رجال النجاشی ،ص317؛ الفهرست ،ص.708
 .90رجال النجاشی ،همان.

083

علوم حدیث ،سال بیست و سوم ،شماره چهارم

دیدند که غالیان برای ترویج مااهب فاسلد خلود بله علدهای از اصلحاب اماملان

همچلون

جابر ،مفضل بن عمر و معلی بن خنی  ،به دروغ مطالبی را نسبت میدهند ،برای آنکله آنلان
را خلللع سللال کننللد ،بلله تضللعی

نامبردگللان پرداختنللد تللا مللدعیان نتواننللد بللا نسللبتهللای

دروغین ،شلیعیان را مللز بله پلایرش ملدعیات خلود نماینلد .وی بلرای تأییلد ملدعای خلود بله
مواجهه رجالیان سنی با کسانی همچون ابو الطفیلل ،ابلو نعلیم ،جلابر بلن عبلدا و عبلدا بلن

عباس  -که احادیثی در موافقت شیعه نقل کردهاند  -اشاره میکند و نسبت دادن رفض را به
آنان تاکتیر رجالیان سنی برای خلع سال شیعیان و منع آنان از تمسر به اخبار این طایفه

از روات قلمداد مینماید.
مجلسلی سلک

بله ایلن پرسللش ملیپلردازد کله چلرا غالیللان دروغهلای خلود را در میلان تمللا

اصللحاب امامللان بلله ایللن افللراد نسللبت مللیدادنللد؟ وی مللیگو یللد وجلله آن ایللن اسللت کلله اینللان
صللاحبان سل ّلر ائملله بللوده و از معجللزات آن بزرگللواران آ گللاهی داشللته و بلله نقللل آن مبللادرت

میکردند .بنابراین ،نسبت مدعیات غالیان به اینان موجهتر از دیگران مینمود.

مجلس للی ،در هم للین زمین لله و در مق للا استش للهاد ب للر م للدعای خ للود ،ب لله ج للر جم للاعتی

دیگل للر از اصل للحاب مل للورد اعتم ل للاد از سل للوی رجالیل للان متقل للد اش ل للاره مل للیکنل للد و ه ل للدف از

آن را فللراهمسللازی زمینلله بللرای طللر بعضللی روایللات در هنگللا تعللارض معرفللی مللینمایللد .وی
جر محمد بن عیسی بن عبید ،راوی اخبار قد زراره را – که َ
معارض با اخبلار ملد اوسلت
– از هملین قبیللل مللیشللمارد .از دیللدگاه مجلسللی جلر محمللد بللدین منظللور ضللرورتی نداشللته

است .چون واضح است که اما صاد

بلرای دفلع ضلرر از زراره وی را قلد کلردهانلد؛ و اال

دلیلی وجود ندارد کله محملد بلن عیسلی بلا کسلی کله صلد سلال قبلل از او ملیزیسلته دشلمنی

داشلته باشلد؛ وانگهلی ا گلر چنلین بلود ،چللرا وی بله نقلل روایلات ملد زراره نیلز مبلادرت ورز یللده
است .مجلسی در عین حال خود را از قد قادحین محمد بن عیسی تبرئه میکند و میگوید

آنلان فقللی در اجتهللاد خلود بلله خطللا رفتلهانلد .مجلسللی هلر چنللد ادعللای خلود را بللرای مخاطللب
خویش در وهله اول مستبعد میشمارد ،ولی ادعا میکند مخاطب بلا تلدبر مطللب را تصلدی
خواهد کرد و به این نکته دست خواهد یافلت کله کشل

بوده است.

ایلن مطللب از فضلل خداونلد بلر وی
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ایلن دیلدگاه مجلسلی نیلز همچلون دیلدگاه نخسلت او در برخلی آثلار دورههلای بعلد تلقلی بلله
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 .4-2ارزیابی دیدگاه دوم مجلسی

دیللدگاه دو مجلسللی در مقایسلله بللا دیللدگاه نخسللت وی تفللاوتی مهللم دارد .وی در اینجللا از

ادعای قصور رجالیان متقد در معرفت به مقامات و شلون ائمله

دسلت کشلیده و آنلان را

به نوعی از این اتها تبرئه نموده است .از دیدگاه او اقدا آنان در متهم ساختن برخی روات به

غلو ،برخاسته از نوعی مصلحتسنجی و به منظور صیانت از مکتب راستین اهل بیلت

در برابر تحریفات غالت بوده است .اگر نگارش کتاب روضة المتقلین از سلوی مجلسلی طبل

ترتیب ارائه مطالب آن در وضعیت کنونی تحق یافته باشد  -که ظاهرا چنین اسلت  -اظهلار

تحلیل و ارزیابی تبیینهای تاریخی  -کالمی ناظر به متهمان به غلو

قبول شده است.
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رأی دو مجلسللی مللیتوانللد حللاکی از تبللدل رأی او در ایللن زمینلله باشللد .در عللین حللال ،وی در
اینجا از دیدگاهی که قبال عرضه کرده بود ،سخنی به میان نیاورده اسلت؛ طرفله آنکله کسلانی

همچون وحید بهبهانی و مامقانی  -که برای اثبات دیدگاه نخست مجلسی کمر همت بسلته
بودند  -نیلز بلی هلیچ توضلیحی و بلدون اشلاره بله ناسلازگاری میلان ایلن دو نظر یله ،دیلدگاه دو
مجلسی را نیز تلقی به قبول کردهاند.

لدگاه مجلسلی  -چنلانکله اشلاره کلردیم  -ملیتوانلد از
اختالف و ناسازگاری میان ایلن دو دی ِ

تبدل رأی وی در مسأله محل بحث حکایت کند و به منزله رجو او از دیلدگاه نخسلت تلقلی
گردد .نیز محتمل است که مجلسی درصدد بوده تا معضل علمی مورد بحث را حتیاالمکان

بلله گونلهای حللل و فصللل نمایللد کلله قللدحی بللر رجالیللان سللل

وارد نشللود .بللدین ترتیللب ،وقتللی

دیدگاه دو به ذهن او خطور کرده و وی آن را با شأن و منزلت سل

صالح سلازگارتر یافتله ،آن

را بر نظریه پیشین خود ترجیح داده و در عین حال ،نظریه پیشین را به خلاطر شلواهد صلدقش

مردود اعال نکرده است.

در هر روی ،مهم آن است که دیدگاه دو مجلسی شلواهد کلافی نلدارد .هلر چنلد وی تلالش
کرده است تا بلرای ملدعای خلود شلواهدی دسلت و پلا کنلد ،وللی بله نظلر ملیرسلد شلواهد ملورد

استنادش بیش از آنکه برگرفته از منابع تاریخی ،رجالی و حدیثی باشد ،حاصل تأمالت خود

اوست .اینکه رجالیان اهل سنت به عمد برخی رواتشان را جر کلردهانلد تلا شلیعیان نتواننلد
آنان را در مقا مناظره الزا نمایند ،یا اینکه رجالیان شیعه محمد بن عیسی بن عبید را بدان

 .91از جمللله ر.ک :بهجللة اآلمللال ف لی شللر ز بللدب المقللال ،ج ،4ص13؛ مسللتدرک الوسللائل و مسللتنبی المسللائل ،ج،93
ص395-390؛ تنقیح المقال فی علم الرجال ،ج ،9ص 304-306و ص348؛ عدب الرجال ،ج ،5ص.384
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خاطر جر کردهاند که در مقلا توجیله روایلات متعلارض در بلاره زراره مف ّلری داشلته باشلند ،بله

نوبله خللود تحلیللهللایی اسلت کلله بللرای اثبلات ،نیازمنللد اقامله شللواهد رجلالی و حللدیثی از آثللار
متقدمان است .بنابراین ،نمیتوان در مقا اثبات یر ادعا به چنین اموری تمسر کرد.
 .5-2دیدگاه محقق شوشتری

محق شوشلتری در موضلعی از قلاموس الرجلال بله انتقلاد از جملاعتی از متلأخران پرداختله

اسللت کلله مللتهم سللاختن افللراد بلله غلللو از سللوی قللدما را رد کللرده و علللت آن را نقللل معجللزات

امامان

از سوی متهمان معرفی میکنند .این در حالی اسلت کله معجلزات اماملان

بله

واسطه همین قادحلان بله دسلت ملا رسلیده اسلت .پلر واضلح اسلت کله محقل شوشلتری بله
33

دیدگاه کسانی همچون مجلسی ،وحید بهبهانی و مامقانی اشاره دارد که بله عنلوان نخسلتین
ً
نظریه به تفصیل گزارش کردیم .شوشتری مراد قدما را از اتها به غلو منحصرا «ترک عبادت به
خللاطر تکیلله بللر والیللت امامللان

» دانسللته و بللرای مللدعای خللود شللواهدی از منللابع حللدیثی و

رجالی ارائه کلرده اسلت .تصلمیم اشلعریان قلم بله قتلل محملد بلن اورمله و انصلراف آنلان از ایلن

عمل پ

از اینکله وی را چنلدین شلب تلا بله صلبح در حلال نملاز یافتنلد 34،سلخن احملد بلن

مالر کرخی در پاسخ به سؤال حسین بن احمد مالکی را  -که درباره اتها محملد بلن سلنان

به غلو از او پرسیده بود مبنی بر اینکه طهارت و غیرت بر عیال  -از محمد بن سنان آموختله و

او را مردی عابد و زاهد یافته است 36،95سخن عیاشی در پاسخ به سؤال کشی درباره علی بن
عبدا مروان مبنی بر اینکه غالیان در اوقات نماز امتحان میشدهاند و وی هیچگاه در وقت
نمللاز نللزد علللی حاضللر نبللوده اسللت 37و بللاالخره مکاتبلله احمللد بللن محمللد بللن عیسللی بللا امللا

هادی

 -که در آن نظریه غالت را مبنی بر اینکه مراد از نملاز و زکلات در آیلات شلریفه قلرآن،

اما است  -گزارش کرده 38،از جمله شواهد شوشتری بر مدعای خود است.

39

شوشتری با آنکه اعتلراف ملیکنلد ابلن غضلایری در میلان قلدما بیشلترین طعلن بله غللو را بلر

افلراد داشلته ،سلخن متلأخران را مبنلی بلر ایللنکله ابلن غضلایری در جلر افلراد شلتابزده عمللل
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 .99قاموس الرجال ،ج ،5ص.66
 .94رجال ابن الغضائری ،ص.27
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ََ َ
َّ ُ َ َ
ُ َ
کان ُم َتق ِشفا ُم َت َع ِّبدا».
یال و
« .95معاذ ا ِ ! ه َو و ا ِ عل َم ِنی الطهور و ح ْب َ ال ِع ِ
 .96فال السائل و نجا المسائل ،ص.53
 .91رجال الکشی ،ص.130
 .98همان ،ص.154
 .93قاموس الرجال ،ج ،5ص .64

دسته از کسانی که مورد طعن ابن غضایری واقع شدهاند و وی بر کتابهای آنان واق

شده،

بله ایللن نتیجلله رسللیده اسللت کله حل بللا ابللن غضللایری اسلت .شوشللتری ابللن غضللایری را نقللاد
خوانده و به این نکته اشاره میکند که او جمعی از کسانی را کله قمیلان تضلعی

کلرده بودنلد

(از جمله احمد بن حسلین بلن سلعید ،حسلین بلن شلاذویه ،ز یلد زراد ،ز یلد نرسلی و محملد بلن
اورمه) با دیدن کتب و احادیثشان تقویت کرده است.

40

شایان ذکر آنکه دیدگاه شوشتری در تفسیر غلو به ترک عبادات ،مورد تأیید معاصرانی چون

علی اکبر غفاری و سید محمدرضا سیستانی قرار گرفته است.

41

تحلیل و ارزیابی تبیینهای تاریخی  -کالمی ناظر به متهمان به غلو

میکرده و از همین رو طعنهای او بی اعتبار است ،رد میکند .شوشتری میگوید با بررسی آن

 .6-2ارزیابی دیدگاه محقق شوشتری

هللر چنللد شوشللتری بللرای دیللدگاه خللود شللواهدی از منللابع دسللت اول رجللالی اقاملله کللرده و

شواهد او نیز داللت کافی ندارد ،ولی به نظر میرسد سخن او را به این کلیلت نتلوان پلایرفت؛
چرا که در سخنان متقدمان بر انحرافات عقیدتی از قبیل قول به الوهیلت و نبلوت اماملان

یا قول به تفویض املور خلل و رز و احیلا و اماتله بله آنلان نیلز غللو اطلال ملیشلده اسلت .صلد

البته این نکتهای نیست که بر کسی همچون محق شوشتری مخفی مانلده باشلد .از ایلن رو،
باید محملی برای کال او جست .بله نظلر ملیرسلد سلخن محقل شوشلتری در ایلن مقلا فقلی

ناظر به آن دسته از متهمان به غلو است که از دیلدگاه برخلی رجالیلان بله خلاطر نقلل کراملات و

معجزات امامان به غلو متهم شدهاند .به دیگر سخن ،شوشتری نمیخواهد ادعا کند که
ً
لفظ غلو در همه موارد منحصرا به معنای ترک عبادات به اتکای والیت اهلل بیلت بله کلار

مللیرفتلله اسللت؛ بلکلله وی مللدعی اسللت کلله در ایللن مللوارد خللاص ،یعنللی مللواردی کلله رجالیللان
علت اتها عدهای به غلو را نقل معجزات و کرامات امامان

دانستهاند ،تعلیل آنان علیلل

و مبتال به اشکال است .اشکال ایلن تعلیلل آن اسلت کله ،از قضلا ،راوی بسلیاری از کراملات و

معجزات ائمه

شخصیتهایی همچون احمد بلن محملد بلن عیسلی و ابلن ولیلد هسلتند

که پارهای از اتهامات به غلو از ناحیه آنان رسیده است .از این رو ،باید سخن آنان را بر معنایی
دیگر حمل کرد که از نظر شوشتری همانا ترک عبادات است.

با این وجود ،به نظر میرسد هرچند به نحلو موجبله جزئیله ملیتلوان پلایرفت کله در ملواردی

 .40همان.68-64 ،
« .47االصطالحات و بیان المراد بالفطحی و »...ص171؛ «الغلو و الغالۀ عند الرجالیین و الرواۀ» ،ص.565
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غلو در معنای مورد ادعای شوشتری به کار رفته است ،ولی تعمیم آن به دیگلر متهملان بله غللو

نیازمند شواهدی در هر مورد است.

 .7-2دیدگاه استاد مددی موسوی

استاد آیة ا مددی موسوی هر چند با دیلدگاه نخسلت مجلسلی و نظر یله محقل شوشلتری
فی الجمله موافقت دارد ،ولی با کلیت آن دو مواف نیست .وی در تبیین مسأله محلل بحلث
نظریه جدیدی ارائه کرده که قابل توجه است .از دیدگاه ایشان غلو نسبت داده شده به برخلی

متهمان از قبیل انحرافات عقیدتی نظیر قول به الوهیت امامان یا تفویض خل و رز به آنان،

یا تلرک عبل ادات نیسلت .اسلتاد بلرای اشلاره بله ایلن دو نحلوه انحلراف ،بله ترتیلب ،دو اصلطال
«غلو اعتقادی» و «غلو عملی» را جعل کرده است .از دیدگاه استاد ،شأن بعضی از متهملان از
ّ
ایلن امللور اجللل اسللت و اتهللا غلللو بلله اینللان را بایللد در سللیا دیگللری تفسللیر کللرد .در ایللن نظر یلله
اتهامللاتی نظیللر غلللو  ،ارتفللا و فسللاد در مللاهب ،احیانللا نللاظر بلله سلللوک سیاسللی و اجتمللاعی

متهمان ،موضع آنان در قبال حکوملت و نحلوه تعاملل آنلان بلا اکثر یلت سلنی و مقدسلات آنلان
تلقی میشود .نگاهی واقعبینانه بله تلاریخ نشلان ملیدهلد کله هملواره در هلر جامعلهای اقلیتلی
وجود داشته که در ابعلاد سیاسلی و اجتملاعی و در مقلا مواجهله بلا مخالفلان ،از حلد متوسلی
افراد آن جامعه تندروتر بوده است .جامعه شیعه در قرون دو تا چهار  -که عصر شلکلگیلری
مصللادر حللدیثی و رجللالی نخسللتین اسللت  -نیللز از ایللن قاعللده مسللتثنا نیسللت .اسللتاد چنللین

تفسیری را از غلو و ارتفا «غلو سیاسی» میخوانلد .از آنجلا کله نظر یله غللو سیاسلی تلا کنلون بله
صللورت جللامع و مسللتند منتشللر نشللده اسللت ،در ایللن موضللع بللا تفصللیلی بللیش از سلله نظر یلله

پیشین از آن سخن میگوییم .خطوط کلی تقریری که در این موضع از نظریه غلو سیاسی ارائه
ملیگلردد ،برگرفتله از برخلی محاضلرات اسلتاد و نیلز گفلتوگوهلای شخصلی نگارنلده بلا ایشللان

اس للت .بیش للتر ش للواهد بح للث از بیان للات اس للتاد اس للتفاده ش للده و پ للارهای از نک للات جزئ للی و
مستندات ،افزودههای نگارنده است.

تقر یللر ایللن نظر یلله را بللا تحلیلللی تللاریخی از شللرایی سیاسللی -اجتمللاعی کوفلله در ده لههللای

نخست قرن دو  -که عصر ظهلور جلدی جریانلات تنلدرو در تشلیع اسلت  -آغلاز ملیکنلیم .بله

طور کلی و با قطع نظر از شخصیتهای منفرد و جر یلانهلای منقطعلی کله در برخلی بلو هلا در
قللرن اول ظهللور کللرد ،فعالیللت خللی غلللو در تللاریخ تشللیع بلله صللورت جللدی از حللدود سللال  710و

مقارن با قیا جناب زید و همراه بلا برخلی تحرکلات سیاسلی آغلاز ملیشلود .قیلا ز یلد در کوفله

088

نقللش یللر زلزللله سیاسللی علیلله بنللیامیلله را داشللت و شللیعیان معتقللد بودنللد کلله بللا برانللدازی

بنللیامیلله ،بللدیل حکومللت آنللان ،حکومللت امامللان اهللل بیلت

خواهلد بلود .گروهللی دیگلر ،در چنلد نسللل متلوالی ،بلله دنبلال عبلدا محللض ،پسلرش محمللد و

فرزند او ابراهیم بودند .ابراهیم نیز هوادارانی داشت .در این دوره دو شخصیت جابر بلن یز یلد و
مفضل بن عمر جعفی در جریان غلو تاثیرگاار بودند .این جریان با قیا مسلحانه ابوالخطلاب

ظهور و بروز جدی یافت .در حقیقت ،بارزترین چهره در خلی غللو سیاسلی  -کله البتله بله غللو

اعتقادی نیز انحراف یافته بود  -محمد بن ابی زینب مشهور به ابو الخطاب است که در کوفه
به همراه تنی چند از یارانش قیا کرد و عاقبت همگی در مسجد کوفه کشته شلدند .گزارشلی

از کشی  -که احتماال مربوط به پیش از انحرافلات اعتقلادی ابلو الخطلاب اسلت  -نشلان از آن
دارد کلله امللا صللاد

از روی عطوفللت ،اصللحاب وی را از فعالیللت سیاسللی نظللامی نهللی

کردهاند که البته سودی نبخشیده است.

تحلیل و ارزیابی تبیینهای تاریخی  -کالمی ناظر به متهمان به غلو

و شللخص امللا صللاد

42

بللر اسللاس نظر یلله غلللو سیاسللی ،از آنجللا کلله امامللان در ایللن دوره بللر تقیلله تأ کیللد داشللتند و

شیعیان خود را از هر گونه فعالیت سیاسی -نظامی منع میکردنلد ،تنلدروان سیاسلی شلیعه -
ِ
که فضایی برای فعالیت در جامعله درون املامی نملییافتنلد  -بلرای پوشلاندن جامله تحقل بلر

آمال و آرزوهای سیاسیشان و برپایی حکومت ملورد نظلر خلود ،بلا گلروههلایی همچلون زیدیله،
اسماعیلیه ،خرمدینان ،شعوبیان و نصیریان مرتبی میشدند .ترجمه نجاشی از سللیمان بلن
و صاحب کتابی

خالد بن دهقان بن نافلة  -که قاری ،فقیه و از وجوه اصحاب صادقین

مشهور بوده است  -این مدعا را تأیید میکند .بر اساس گزارش نجاشی ،سلیمان در قیا زید
شرکت داشت و در این راه دستش قطع گردید .وی تنها صحابی املا بلاقر

قیلا حضللور داشللت .سلللیمان در عصلر حیللات امللا صللاد

بلود کله در ایلن

وفلات یافللت و امللا از مللر او

سخت اندوهناک شد 43.نجاشی در ترجمه ابوحمزه ثمالی نیز آورده اسلت کله سله فرزنلد او بله

نا های نو  ،منصور و حمزه در رکاب جناب زید کشته شدند.

44

به عنوان شواهدی دیگر ،بر نظریه غلو سیاسی ،گزارشهای منابع امامی در خصوص چند

شخصیت متهم به غلو را مرور ملیکنلیم .از چهلرههلای برجسلته جر یلان ملتهم بله غللو جلابر بلن

یز یلد جعفللی اسلت .گزارشللی از کشلی حللاکی از آن اسلت کلله وقتلی ولیللد کشلته شللد و مللرد در

مسجد جمع بودند ،جابر با عمامهای قرمز بله صلورت علنلی املا بلاقر
 .41رجال الکشی.923-929 ،
 .49رجال النجاشی ،ص.583
 .44همان.551 ،

را «وصلی االوصلیاء و
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وارث علم االنبیاء» میخوانده است .این عمل در فضای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی کوفه

تللا حللدی منکللر و غیللر قابللل قبللول بللود کلله مللرد بللا شللنیدن ایللن سللخنان بلله او جنللون نسللبت

میدادند 45.این گزارش به خوبی از گرایش تند جابر به عرصه سیاست پرده برمیدارد و نشان
میدهد که وی چگونه از فرصت پیش آمده ،در این زمینله اسلتفاده ملیکلرده اسلت .گزارشلی
دیگر از کشی حا کی از آن است که زیاد بن ابلی الحلالل در بلاره احادیلث جلابر بله تردیلد افتلاده

بود و بر آن شد تا از اما صاد

در این باب استفسلار کنلد .وقتلی بله حضلور املا شلرفیاب

شد ،حضرت قبل از هر پرسشی فرمودند:

خداوند جابر جعفی را رحمت کناد که در نقل از ما راستگو بلود ،و خلدای مغیلرب

بن سعید را لعنت کناد که بر ما دروغ میبست.

دوگانهای که اما صاد

46

بداهتا در این حلدیث عرضله کلردهانلد ،بله خلوبی نشلانگلر آن

ا ست که حضرت بر آن بودند میان کسانی که در جامعه شیعه آن روزگار متهم به غللو و ارتفلا

بلودهانلد ،قائلل بلله تفصلیل شللوند و خلی غلللو انحرافلی را از متهمللان بله غلللو جلدا کننللد؛ هرچنللد
ممکن است از این دو جریان گرایشهای سیاسی -اجتماعی یکسانی گزارش شده باشد.

از دیگر شخصیتهای این جریان مفضل بن عمر جعفلی اسلت .کشلی بلر آن بلوده اسلت کله

مفضل بعد از دوره استقامت ،به خطابیه گراییده است 47.کشی از منابع غالیان گزارش کرده
است که مفضل برای کشته شدگان در رکاب ابوالخطاب ،منزلتی در حد پیامبران قائلل بلوده

اسلت 48.نیلز کشلی گزارشللی از اسلماعیل بلن جلابر آورده اسللت کله طبل آن املا صللاد

در

تعبیری تند و نادر ،مفضل را کافر و مشلرک خوانلده و از اسلماعیل بلن جلابر خواسلته اسلت تلا از

مفضل بخواهد کله دسلت از سلر فرزنلد آن حضلرت بلردارد و او را بله کشلتن ندهلد .49از لحلن
50

سللخن امللا

در ایللن روایللت پیداسللت کلله حضللرت مفضللل را از گونللهای فعالیللت سیاسللی

نظلامی  -کله بللا یکلی از فرزنللدان ایشلان نیلز مللرتبی اسلت  -نهللی فرملودهانلد .ایللن گلزارش معللین

نمیکند که مراد اما صاد
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کدا فرزندشان بوده است؛ ولی نقلی دیگر حاکی از آن است

 .45همان.529 ،
 .46همان.
 .41رجال الکشی ،ص393؛ نیز ر.ک :رجال ابن الغضائری ،ص.84
 .48همان ،ص.397
َ َ َ َ َ
َ ُ ُ َ
ْ ُ َ َّ َ ُ ْ َ
َ ْ ْ َ َ
ُ ُ ْ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
کافر یا مش ِرک ما ت ِر ید ِ لی
 .43متن
ایت المفضل قل له یا ِ
روایت چنین است« :عن ِ سم ِاعیل ب ِن ج ِاب ٍر ،قال ،قال أبو عب ِد ا ِ ِ :
ُ ُ َ َْ َ
ْاب ِنی ت ِر ید أ ْن تق ُتل ُه».
 .50همان.

اسماعیل بله واسلطه مفضلل بلا خطابیلان ملرتبی بلوده اسلت .در علین حلال ،چنلانکله پلیشتلر

اشللاره کللردیم ،شللیخ طوسللی از مفضللل در شللمار وکللالی مللورد سللتایش امامللان
گزارشهایی در مد او آورده است.

یللاد کللرده و

52

یللاد کللرد کلله توسللی داود بللن علللی والللی مدینلله

در همللین زمینلله بایللد از معلللی بللن خنللی

دستگیر شلد و بله خلاطر معرفلی نکلردن اصلحاب املا صلاد

دیگر از کشی حاکی از آن است که اما صاد

 53بله قتلل رسلید 54.گزارشلی

در باب ترک تقیه هشلدار داده بودنلد ،وللی

او بدان ملتز نگردیده و سخنانی بر زبان رانده بود که نباید ملیرانلد 55.گلزارشهلا حلاکی از آن

است که معلی از غصب مقا اهل بیت

توسلی امو یلان در رنلج شلدید بلوده اسلت .وی در

تحلیل و ارزیابی تبیینهای تاریخی  -کالمی ناظر به متهمان به غلو

کلله مفضللل بللا اسللماعیل بللن جعفللر ارتباطللاتی داشللته اسللت 51.ظللواهر امللر نشللان مللیدهللد کلله

روزهای عید با لباسی ژنده در محل اجتما مرد حاضر میشد و آن گلاه کله خطیلب بلر منبلر

میرفت ،علیه حکا جور و غاصبان مقا امامان

دعا میکرد.

56

واضللحتللر و صللریحتللر از هملله شللواهد پللیشگفتلله ،دادههللای ابللن غضللایری در بللاره معلللی

بللن خنللی

اسللت .وی معلللی را در ابتللدای امللر خللود از پیللروان مغیللرب بللن سللعید دانسللته کلله

بعلللدها بللله هل للواداران محملللد بل للن عبلللدا نفل ل

زکیل لله پیوسلللته اسل للت .از دیلللدگاه او علل للت

دسلل للتگیری و قتلل للل معللل للی توسلل للی علل للامالن حکوملل للت نیلل للز هملل للین نکتلل لله بلل للوده اسلل للت.

ابن غضایری میافزاید:

غالیان [اعتقادی] مطالب زیادی به او نسبت میدهند.

57

حاصل ،آنکه معلی گرایش شیعی تندی داشته و با وجود توصلیههلای املا صلاد

بله

تقیلله ملتللز نبللوده اسللت .دسللتگیری و قتللل او توسللی والللی مدینلله نیللز بلله خللاطر مشللارکت او در

برخی جنبشهای سیاسی و نظامی بوده است.

از مجموعه این گزارشها و گزارشهای متعدد دیگری که مجال ذکر آنها نیست ،استنباط

میشود که جریانی در میان اصحاب اما صاد
 .57همان ،ص.396- 391
 .51الغیبة ،ص.374- 376
 .59رجال الکشی ،ص.385
 .54همان ،ص344؛ الغیبة ،ص.374
 .55رجال الکشی ،ص.342-348
 .56همان ،ص.389
 .51رجال ابن الغضائری ،ص.84

وجود داشته که عالوه بر اعتقاد بله مقلا
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واالی امامللان اهللل بیللت

و روایللت احللادیثی در ایللن بللاب ،در بعللد سیاسللی اجتمللاعی نیللز

تحرکللاتی داشللتند کلله مللورد توصللیه ائملله

نبللود .امامللان

هرچنللد اینللان را از ایللن گونلله

فعالیتها نهی میکردند و به خاطر مشکالتی که این گونه فعالیتها برای آنان ایجاد میکرد،

ابراز نگرانی میکردند ،ولی وق تی کسی از این پاکباختگان جلان خلود را در ایلن راه ملینهلاد ،از
او تجلیل میکردند و در راه احقا حقو پایمال شده آنان تا سر حد قصاص نف

قاتل پیش

لاکی چنللین موضللعی از امللا
مللیرفتنللد .گللزارشهللای متعللددی در منللابع حللدیثی و رجللالی حل ِ
ً
نسبت به معلی بن خنی است 58.طبیعتا این گونه فعالیتها مورد پسند طی
صاد
ً
ً
قابلل تلوجهی از اصلحاب نبللود؛ چلرا کله اوال امامللان بلا آن ملوافقتی نداشللتند و ثانیلا بله طللور
طبیعللی موجللب بللدگمانی حکومللت بلله عمللو شللیعیان مللیشللد و دردسللرهایی را بللرای طی ل

محافظه کار ایجاد میکرد .از دیگر سو ،خی غلو انحرافی نیز بله ایلن گونله فعالیلتهلا شلناخته

میشد .لاا بعید نیست کله تنلدروان سیاسلی بله خلاطر داشلتن چنلین گلرایشهلایی ،از سلوی

طی

محافظهکار به غلو متهم شده باشند.

از دیگر کاربستهای تاریخی نظریه غلو سیاسی در قرون بعدی ،میتوان به جر یلان اخلراج

برخی چهرهها از شهر قم به اتها غلو اشاره کرد .گزارشی از کشی حاکی از آن است که قمیان
در برههای ،افرادی را به اتها غلو از قلم اخلراج ملیکردنلد 59.مطالعله گلزارشهلای دیگلر در ایلن

خصوص نشان میدهد که این اخراجها در زمان زعامت احمد بن محمد بن عیسی اشعری و

توسللی او انجللا شللده اسللت .مللیدانللیم کلله احمللد اشللعری عللالوه بللر جایگللاه علمللی و مللاهبی،
ریاست سیاسی اجتماعی شهر قم را نیلز برعهلده داشلته و بلا حکوملت مرکلزی ایلران در ارتبلاط

بلوده اسللت 60.سللهل بلن ز یللاد آدمللی 61،محمللد بلن علللی صللیرفی 62و حسلین بللن عبیللد ا  63بلله

اتهلا غلللو ،و احمللد بلن محمللد بللن خالللد برقلی 64بلله اتهللا بللی مبلاالتی در نقللل از کسللان ،از قللم
اخراج گردیدند .با این حال ،حجم عظیم میراث منقول از برخلی شخصلیتهلای پلیشگفتله
همچون سهل بن زیاد آدمی و نیز خالی بودن آن از مطلالبی کله شلائبه غللو داشلته باشلد ،تأملل
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 .58ر.ک :رجال الکشی ،ص344؛ 342؛380؛ 385؛ الغیبة ،ص.374
 .53رجال الکشی ،ص.159
 .60رجال النجاشی ،ص.89
 .67همان ،ص581؛ رجال ابن الغضائری ،ص.64
 .61رجال النجاشی ،ص339؛ رجال ابن الغضائری ،ص27؛ الفهرست ،ص.759
 .69رجال الکشی ،ص.159
 .64رجال ابن الغضائری ،ص.32

احمد اشع ری به خاطر گرایش عربی شدید اقدا به اخراج سهل بلن ز یلاد کلرده و مشلکل میلان
این دو شخصیت از قبیل تعصبات نژادی بوده است 66.گزارشی در الکافی وجود این گرایش

شللدید در احمللد را تأییللد مللیکنللد 67.ب له عللالوه ،وی کتللابی بللا عنللوان فضللائل العللرب داشللته

است 68.بر اساس نظریه غلو سیاسی این احتملال را نبایلد از نظلر دور داشلت کله سلهل در پلی
اسللتقالل سیاسللی قللم از حکومللت مرکللزی بللوده و زمینلله فعالیللتهللایی داشللته اسللت .احمللد

اشعری  -که ریاست سیاسی قم را بر عهده داشته  -به شدت با چنین اقداماتی مواف نبوده و
از همین رو وی را اخراج کرده است.

وجود چنلین گلرایشهلای سیاسلی در بلاره احملد بلن حسلین بلن سلعید نیلز محتملل اسلت.

تحلیل و ارزیابی تبیینهای تاریخی  -کالمی ناظر به متهمان به غلو

برانگیز است و نمیتواند با اتها آنان به غلو سازگار باشد 65.برخی بزرگان احتمال دادهانلد کله

تأمل برانگیز است که وی با آن جاللت شأن  -که در سنین جوانی در شلمار شلاگردان اسلاتید

پدرش درآمده و از همه آنها جز یر تن تحمل حدیث کرده بود  -چرا باید بله غللو ملتهم شلده و

میللراث حللدیثی اش مللورد بللیمهللری اصللحاب قللرار گی لرد .محتمللل اسللت وی بللا گللروههللایی

همچون اسماعیلیان یا خرمدینان  -که علیله حکوملت مرکلزی فعالیلت سیاسلی داشلتهانلد -

همک للاریه للایی داش للته اس للت .ای للنک لله در برخ للی تحقیق للات معاص للر در توص للی

پ للراکنش

جغرافیایی اسماعیلیان در نیمه دو قرن سو نا شهرهایی همچون قم و کاشان و حتی قریه

کلین به چشم میآید ،در همین چارچوب قابل تفسلیر اسلت 69.همچنلین نلا قلم و کاشلان در
شمار جاهایی که خرملدینان در سلدههلای سلو و چهلار در آن حضلور داشلتهانلد ،بلرده شلده

است 70.چنین گزارشهایی در فرض صلد  ،ملیتوانلد مؤ یلد ارتباطلاتی میلان برخلی شلیعیان
امامی و این فرقههای انحرافی تلقی گردد کله موجبلات اتهلا آنلان بله ملااهب فاسلده را فلراهم
آورده باشد.

از آغاز قرن چهار به بعد ،گزارشی از فعالیت غالت در عرا نداریم .بلینلا و نشلان شلدن

غالیان در عرا در این مقطع تاریخی ،ملیتوانلد معللول شلکلگیلری دوللت فاطمیلان در مصلر
 .65برخی تحقیقلات معاصلر ایلن مطللب را تاییلد ملی کنلد کله اخلراج راویلان از قلم بله خلاطر مسلائل اعتقلادی نبلوده و املور
سیاسی و اجتماعی در آن دخیل بوده است ،ر.ک « :اخراج راویان از قم؛ اقدامی اعتقادی یا اجتماعی».
 .66استاد مددی موسوی این احتمال را از بعضی اساتید خود نقل فرمودند.
 .61ر.ک :الکافی ،ج ،5ص.397
 .68رجال النجاشی ،ص.89
 .63ر.ک« :اسماعیلیه» ،ج ،8ص.681
« .10خر دینان» ،ج ،99ص.392
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باشللد .بللا قطللع نظللر از ابهامللاتی کلله در بللاره انتسللاب فاطمیللان مصللر بلله خانللدان رسللالت وجللود
دارد ،دول للت آن للان نخس للتین دول للت ش للیعی برخاس للته از دودم للان ام للا حس للین

ب لله ش للمار

ملیرود .محتمللل اسللت تنللدروان سیاسلی شللیعه  -کلله بلله دنبلال بلله حکومللت رسللیدن سللادات
حسینی بودند  -با شکلگیری این حکومت جاب آن شده و علرا و ایلران را بله مقصلد مصلر

ترک کرده باشند.

تنللدرویهللای سیاسللی و مللاهبی در بغللداد قللرن چهللار و در زمللان حکومللت آل بو یلله نیللز

مشاهده میشود .ذکلر شلهادت ثالثله در اذان ،عیلد گلرفتن غلدیر و علزاداری عاشلورا در کلوی و
برزن ،تعرض به شیخین ،آن هم در شهری که جمعیت قابل توجه سنیان حنبلی و متعصلب

در آن زن للدگی م للیکنن للد 71و ب لله ط للور طبیع للی احساس للات م للاهبیش للان تحر ی للر م للیش للود،

نمونههایی از این تندرویها بله حسلاب ملیآیلد .محتملل اسلت برخلی موضلعگیلریهلای تنلد

صدو  72نلاظر بله ایلن اقلدامات باشلد کله بله طلور طبیعلی مشلکالتی را بلرای جامعله شلیعه در

دیگر بو ها ایجاد میکرده است.

 .8-2تحلیل و ارزیابی دیدگاه استاد

نظریه غلو سیاسی اجزاء و ابعاد گوناگونی دارد و شواهد تلاریخی ارائله شلده بله طلور یکسلان

از تملا اجللزاء و ابعلاد ایللن نظر یلله پشلتیبانی نمللیکنلد .هللر چنللد شلواهد ارائلله شلده بللرای اثبللات
وجود یر جریان تندرو سیاسی و ماهبی در میان امامیان نخستین کلافی اسلت ،وللی تسلری

آن به مکتب قم و شخصیتهایی همچون سهل بن زیاد شلاهدی نلدارد .نیلز حملل تعبیلرات
حللاکی از غلللو در منللابع رجللالی و حللدیثی بللر تنللدروی سیاسللی و مللاهبی بلله معنللای مللورد نظللر،

مسألهای است که تا کنون شاهدی از متون کهلن بلرای آن نیافتلهایلم .اشلاره کلردیم کله یکلی از
مبانی شلکل گیلری نظر یله غللو سیاسلی ،همراهلی جریانلات غالیانله نخسلتین بلا فعالیلتهلای

سیاسی -نظامی اسلت کله اوج آن قیلا مسللحانه ابوالخطلاب اسلت و ایلن همراهلی ملیتوانلد
محملی برای نسبت دادن غلو به همه کسانی باشد که به نحوی درگیر فعالیلتهلای سیاسلی

نظامی بودهاند.

در حقیقت ،نظریه غلو سیاسی بر این پایه استوار است که واژههایی همچون غلو ،ارتفا و

فسللاد در م للاهب در دورهه للای نخس للتین ،دای للره مفهللومی گس للتردهت للری داش للته و ب للر خ للالف
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گلروههلایی کله انحرافلات عقیلدتی غالیانله را بلا فعالیلت سیاسلی -نظلامی هملراه کلرده بودنلد،
نسبت داده میشد .هم از این رو ،اگر امامیانی یافلت ملیشلدند کله در فعالیلتهلای سیاسلی

نظامی با گروههایی از غلالت یلا پیلروان دیگلر ملااهب فاسلد ،همچلون اسلماعیلیان یلا ز یلدیان

همکللاری مللیکردنللد ،از سللوی جنللا میانللهرو و محافظللهکللار مللتهم بلله غلللو یللا مللااهب فاسللد

میگردیدند؛ هرچند شواهد کافی برای انحراف عقیدتی در آنان وجود نداشته باشد.

بلله طللور کلللی نظر یلله غلللو سیاسللی بلله اعتللراف صللاحب آن از شللواهد کللمشللماری در منللابع

برخوردار است .این کمشماری میتواند معلول طبیعت فعالیتهای سیاسی و نظلامی تلقلی
ً
شود که عادتا به صورت مخفیانه تحق مییابد .بر این اساس ،یا به عللت کمبلود اطالعلات،

تحلیل و ارزیابی تبیینهای تاریخی  -کالمی ناظر به متهمان به غلو

دورههای متأخر و معاصر  -که فقی به ابعاد اعتقادی انصراف دارد -به صورتی عا بله افلراد یلا

امکللان ثبللت و ضللبی ایللن شللواهد وجللود نداشللته اسللت؛ و یللا آنکلله بللا توجلله بلله شللرایی حللاکم،
رجالیان متقد احتیاط میکرده و ترجیح میدادهاند که به این عرصهها ورود نکنند.

به هر رو ی به نظر میرسد کمترین دستاورد این نظریه آن است که محققان دانلش رجلال را

به موضعگیریهای سیاسی روات ،شرایی اجتماعی آنان و مناسلباتی کله در ایلن عرصلههلا بلا

دیگللران دارنللد ،تنبلله مللیدهللد و بلله آنللان گوشللزد مللیکنللد کلله جنب لههللای یللاد شللده بخشللی از

واقعیتهای زندگی روات بوده و در تحلیلهلا و ارز یلابیهلای رجلالی نملیتلوان آن را یکسلره بله

کناری نهاد؛ بلکه الز است ارزیابیهای رجالیان متقد را ،با توجه به خی مشی خود آنان در
مسائل سیاسی و در تعامل با مخالفان ماهبی به داوری نشست و در این ترازو نیز سنجید.

 .3نتیجه

تبیللینهللای چهارگانلهای کلله در ایللن نوشللتار در بللاره جر یللان مللتهم بلله غلللو گللزارش گردیللد ،از

حیث شواهد ،تأیید کننده در یر سطح قرار ندارند .ا گلر بخلواهیم تبیلینهلای مز بلور را از ایلن
حیللث رتبللهبنللدی کنللیم ،گو یللا بایللد نخسللتین تبیللین مرحللو مجلسللی را در رتبلله اول و دومللین

تبیللین وی را در رتبلله آخللر قللرار دهللیم .تبیلینهللای محقل شوشللتری و اسللتاد مللددی رتبلههللای

میللانی را بلله خللود اختصللاص مللیدهنللد .در مجمللو  ،بلله نظللر مللیرسللد هللر یللر از تبیللینهللای
چهارگانه با چالشهای خاص خود مواجه است و جمعبندی دادههای رجالی ناظر به جریان

متهم به غلو دشواریهای خاص خود را دارد .بلرای اتخلاذ موضلع رجلالی نسلبت بله هلر یلر از

شخصللیتهللای ایللن جر یللان ،الز اسللت مجمللو دادههللای رجللالی در بللاره هللر شخصللیت بلله
صورت جداگانه ارزیابی و جمعبندی شود.
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