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گاهی دیگر به مبحث غلون
1امیر توحیدي

2هومن متین نیکو

دهچکی
جریان غالت آن چنان بعضی از پژوهشگران را تحت تـأثیر قـرار داده کـه خـود دچـار      

صـلوات اهللا علـیهم اجمعـین    برخی از معـارف و فضـائل معصـومان   هگویی دربارگزافه
هاي غالیـان بـر   تأثیر اندیشه«این مقاله درصدد نقد یکی از آثار ایشان با عنوان .اندشده

پنجم پژوهش نامۀ قرآن و حـدیث  هاست که در شمار» برخی از مفسران اثرگراي شیعی
. به قلم آقاي بمانعلی دهقان منگابادي به چاپ رسیده است

.الت، تفسیر، تأویل، روایتغلو، غ:هاهکلیدواژ

مقدمه
بایسـت مـدنظر قـرار    یی دینی اظهارنظر کنیم، آنچه میخواهیم پیرامون مسألهوقتی می

آن هقرآن کریم و سپس روایات معصـومان علـیهم السـالم دربـار    هگیرد  ابتداء آیات شریف
.ایمدر غیر این صورت دچار تفسیر به رأي شده، خطا رفته. موضوع است

.را طبق معیار مذکور بشناسیم» غالی«و »غلو«ابراین نخست الزم است بن

الف ـ قرآن کریم
چهار بار در قرآن کریم به کار رفته است که در دو مـورد معنـاي   » غلو«همشتقات واژ
»کغلـی الحمـیم  .کالمهل یغلـی فـی البطـون   . طعام االثیم. إن شجرت الزقوم«: لغوي مدنظر است

.می واحد تهران مرکزيدانشگاه آزاد اسالگروه علوم قرآن و حدیث استادیار ـ1
.فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزيـ2



861390پاییز و زمستان (نهمشمارهـ نامه قرآن و حدیثشپژوه(
چون مـسِ گداختـه   . درخت زقّوم، خوراك گناه پیشه است! آري:، یعنی)46ـ43الدخان، (

لکن معناي اصطالحی این کلمـه کـه بـا    .گدازد؛ همانند جوشش آب جوشاندر شکمها می
:زیر آمده استهبحث ما ارتباط دارد در دو آی

قبـل و  قل یا اهل الکتب التغلوا فی دینکم غیر الحق و ال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من«ـ1
اي اهل کتاب، در دین خـود  : بگو:، یعنی)77المائده، (»اضلوا کثیرا و ضلوا عن سواء السبیل

گویی نکنید، و از پیِ هوسهاي گروهی که پیش از این گمراه گشتند و بسیاري بنا حق گزافه
. از راه راست منحرف شدند، نروید]خود[را گمراه کردند و ]از مردم[

التغلوا فی دینکم و ال تقولوا علی اهللا إال الحق إنما المسـیح عیسـی ابـن    یا اهل الکتب «ـ2
»...مریم رسول اهللا و کلمته القئها إلی مـریم و روح منـه فـأمنوا بـاهللا و رسـله و ال تقولـوا ثلثـه       

]سـخنِ [خـدا جـز   هاي اهل کتاب، در دین خود غلو مکنید، و دربار:، یعنی)171/النساء(

اوست کـه آن را بـه سـوي    هعیسی بن مریم، فقط پیامبر خدا و کلممسیح، . درست مگویید
پس به خدا و پیامبرانش  ایمـان بیاوریـد و نگوییـد    . مریم افکنده و روحی از جانب اوست

...  سه گانه است]خدا[
لکن . نهی فرموده است» سخن غیرحق«و » غلو کردن«در این آیات خداوند متعال از 

خـود معرفـی   » کلمـه «و » رسول«را ) ع(اوند حضرت عیسی نساء، خدهسور171هدر آی
که آیه از آن » غلو«خداوند ارتباطی به هبنابراین جعل عنوان و فضیلتی از ناحی. کرده است

.نهی نموده، ندارد
آري، نسبت الوهیت دادن به پیامبر که برخی از مسیحیان بدان معتقد شدند مربـوط بـه   

.فرموده استغلو است که آیه از آن نهیهمسأل

)ع(ب ـ روایات معصومان 
الغـالی قـد اعتـاد تـرك     «: فرمایندرا چنین معرفی می» غالی«السالم امام صادق علیه

و الصیام  و الحج فالیقدر علی تـرك عادتـه و علـی الرجـوع الـی طاعـه       ةو الزکاةالصال
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زکـات و روزه  غالی عادت بـه تـرك نمـاز و    :یعنی، )25/265مجلسی، (»اهللا عزوجل ابدا

کند و لذا هیچ وقـت بـه اطاعـت خـداي عزوجـل      تواند عادتش را تركو حج کرده و نمی
. گرددبازنمی

نسبت السالم غالت کسانی هستند که اوالًعلیهبنابرآیات گذشته و کالم حضرت صادق
.دهند و ثانیاً پایبند به ظواهر شریعت نیستندالوهیت و خدایی به بندگان خداوند می

نیز نوعی نسـبت  ) ع(اید توجه داشت که قائل شدن به علم غیب مطلق و ربوبیت ائمهب
.گنجدالوهیت دادن است که در این صورت شخص در زمره غالت می

مورد بحث بدون هـیچ گونـه دلیلـی، ذکـر فضـایل و      همقالهاما با کمال تأسف نویسند
در . غلو و غالیان پیونـد زده اسـت  معارف  واالي  ائمه معصومان علیهم السالم را به جریان 

صورتی که روایات فراوان و محکمی که از ذوات مقدسه معصومان به ما رسـیده بیـانگر آن   
است که فهم مقام و فضایل ایشان هیچ گاه براي ما قابل دسترسی نیست و ما وظیفه داریـم  

اقـل چنانچـه   الشویم، سر تعظیم فـرود آورده و  آنان مواجه میهنسبت به فضایلی که دربار
. قلبمان پذیرا نشد، سکوت کنیم

:شودهایی اشاره میتنها به نمونه
إن فضائل «: فرمود1غدیرهآله و سلم در خطبحضرت رسول اکرم صلی اهللا علیه وـ1

علی بن أبی طالب عند اهللا عزوجل و قدأنزلها فی القرآن أکثرمن أن احصیها فی مقام واحـد،  
؛ مجلسـی،   1/144طبرسی، احمد بن علی بن ابی طالب، (»ا فصدقوهفمن أنباکم بها و عرفه

براستی فضائل علـی بـن ابیطالـب    ! اي گروه مردم: ، یعنی)1/99، روضۀالواعظین،37/217
نزد خداوند است و آنها را در قرآن نازل فرموده، و از شمار خارج است، پس هر کـه شـما   

. موده و تصدیق کنیدرا بدانها خبر داد و آگاه ساخت او را باور ن

روضـۀ  «هـاي  ایشـان ایـن خطبـه شـریف را از کتـاب     . انصاري، محمدباقر: جهت بررسی سند خطبه غدیریه نکـ 1
نزهۀ «و » االیماننهج«، »اط المستقیمالصر«، »االقبال«، »التحصین«،»الیقین«، »العدد القویۀ«، »االحتجاج«، »الواعظین

.اندتنظیم و تلفیق و تنقیح کرده» الکرام
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العبودیۀالتتجاوزوا بنا ): ع(و قال أمیرالمومنین«: حضرت رضا علیه السالم فرمودـ2

مؤمنان علـی علیـه   حضرت امیر: ، یعنی)25/279مجلسی، (» ...ثم قولوا ماشئتم و لن تبلغوا
نـد  خواهید بگویید هـر چ از مرز عبودیت ما تجاوز نکنید سپس هر چه می: السالم فرمودند

... به غایت آن در حق ما نخواهید رسید
»اجعلونا مخلـوقین و قولـوا فینـا مـا شـئتم فلـن تبلغـوا       «: فرمود) ع(امام صادق ـ3

مـا بگوییـد هـر    هخواهید دربارما را مخلوق قرار دهید و سپس هر چه می: ، یعنی)همانجا(
. نخواهید رسید]حقیقت واقعی ما[چند که به آن 

به راستی که حـدیث  «: فرموده است) ص(رسول خدا : السالم فرمودامام باقر علیهـ4
آورد مگر فرشته مقرب یـا پیـامبر مرسـل    به آن ایمان نمی. آل محمد سخت و دشوار است

آنچه از حدیث آل محمد به شـما رسـید و    . اي که خدا دلش را به ایمان آزموده استیابنده
آنچه را دل شما قبول نکـرد و آن را نفهمیدیـد   دل شما آن را پذیرفت و فهمیدید، برگیرید و 

هالکت در اینجاست که براي یکی از شـما  . به خدا و رسولش و به عالم آل محمد برگردانید
ایـن  » .شـود به خدا این نمـی «: تواند بفهمد بازگویند و او بگویدآنچه را تحمل ندارد و نمی

)2/333کلینی، (.»انکار همان کفر است
:وایات فوق عبارتند ازبرخی از مفاد ر

حـدیث شـماره   . (ائمه معصومان صلوات اهللا علیهم اجمعین عبد و مخلوق هسـتند ـ 1
)دو و سه
آن ذوات مقدسه صاحب فضایل و  مقاماتی هستند که ما هیچ گـاه قـادر بـه درك    ـ 2

)حدیث دو و سه. (شویمحقیقی آن نمی
بایسـت  ه مـا گـزارش شـد، مـی    آن بزرگواران  بهچنانچه فضیلتی یا مقامی دربارـ 3

و چنانچه به هر دلیلی قلبمان آن را بـر نتافـت، وظیفـه داریـم     ) حدیث شماره یک(بپذیریم 
)حدیث شماره چهار. (سکوت کرده معناي آن را به صاحب اصلیش برگردانیم
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نقد مقاله

هرچنــد مقالــه مــذکور حــاوي برخــی نکــات ارزنــده همچــون بیــان مواضــع دفعــی 
اما دو اشکال اساسـی و بنیـادین در   1باشدواجهه با غالیان و مفوضه میدر م) ع(معصومان

:شودمذکور دیده میهمقال
نویسنده طبق عقاید و سالیق شخصی خویش، منابعی را صحیح  و مقبول  فرض : اول

کرده، سپس آنچه راجع به فضایل اهل بیت علیهم السالم در منابع دیگر مواجه شده، جعلـی  
.شمرده است

احادیثی را که به زعم خود جعلی دانسته بدون هیچ گونه دلیل علمی و منطقی به : دوم
.غالت نسبت داده است

شرح اشکال اول
نویسنده به شدت درصدد القاي این مطلب است که تفاسـیر شـیخ طوسـی و طبرسـی     

اهللا علیهما معتدل و صحیح و تفاسیر روایی عیاشی، قمی، فرات کوفی، فیض کاشـانی  حمۀر

ایـن موضـوع   . انداهللا علیهم تحت تأثیر غالیان قرار گرفته و منحرف گشتهحمۀحویزي رو
) 25و 24، 23، 23، 22، 18، 16، 8، 7صـص  ! (وي تکـرار شـده اسـت   هدر نُه جاي مقال

.کندنکته آن که هیچ دلیلی براي این سخن خود جز مقبولیت عامه ارائه نمی
و امـین  ) ق460-385(نظیـر شـیخ طوسـی    مفسرانی «: نویسددر قسمت چکیده می

اند زیستههاي پنجم و ششم میکه در سده) ق548(االسالم ابوعلی فضل بن حسن طبرسی 
اند، از ذکر این روایات در تفاسـیر  با شناخت صحیحی که از احادیث موضوعه غالیان داشته

ري در جهـان اسـالم   اند و به همین دلیل تفاسیر آنـان از مقبولیـت بیشـت   خود امتناع ورزیده
».باشدبرخوردار می

.264-25/298مجلسی، : جهت مشاهده این روایات نکـ1
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:در این بخش، ذکر سه نکته حائز اهمیت و توجه است

مردم و جهـان اسـالم مبنـاي حـق و باطـل و معیـار صـحت        همقبولیت نزد عام: اوالً
، )103المائده، (» و اکثرهم الیعقلون«: فرمایدقرآن کریم بارها می. یی نمی تواند باشدعقیده

... و ) 37االنعام، (» وناکثرهم الیعلم«
أیهـا النـاس،   «: امیرالمؤمنین علی علیـه السـالم در کالمـی گـوهر بـار مـی فرماینـد       

شـبعها قصـیر   ةأهله، فإن الناس قد اجتمعوا علـی مائـد  لقلۀالتستوحشوا فی طریق الهدي 
در راه هدایت و رستگاري از جهت اي مردم،: ، یعنی)4/649سید رضی، (» وجوعها طویل

اند بر سر خوانی که نگران نباشید، زیرا مردم گرد آمده) و بسیاري مخالفین(پیروان آن کمی 
. سیري آن اندك و گرسنگیش بسیار است

إنک لم تعـرف الحـق فتعـرف    « : مطابق فرمایش دیگر امیر کالم در نهج البالغه: ثانیاً
و حق را نشناختی تـا  ت: ، یعنی)6/1213همانجا، (»أهله، و لم تعرف الباطل فتعرف من أتاه

نه آنکه بخواهیم تفاسیر تبیان . اهلش را بشناسی، و باطل را نشناختی تا پیروش را بشناسی
ـ هو مجمع البیان را باطل معرفی کنیم؛ لکن دلیلی نداریم تا همانند نویسند مـذکور هـر   همقال

وات اهللا فضایل معصومان صلهآنچه در این دو تفسیر آمده صحیح و حق و هر آن چه دربار
.غالت بدانیمهعلیهم اجمعین در این تفاسیر نیامده باطل، جعلی و ساخت

و فـرات  ) ق329زنـده قبـل از   (قمـی  «: نویسدمی22همقاله در صفحهنویسند: ثالثاً
بینهمـا بـرزخ   . مـرج البحـرین یلتقیـان   «هدر تفاسیر خـود در ذیـل شـریف   ) ق352(کوفی 

علـی و فاطمـه، و مقصـود از    » بحـرین «منظـور از  : اندآورده) 20ـ19الرحمن، (» الیبغیان
» یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان«هدر آی» مرجان«و » لؤلؤ«و مراد از ) ص(پیامبر » برزخ«

این در حـالی اسـت کـه شـیخ طوسـی      ). 2/344؛ قمی، 460فرات، (حسن و حسین است 
ا نپذیرفته و در تفاسیر این نوع از تفسیر ر) ق548(و امین االسالم طبرسی ) ق460ـ385(

)9/334؛ طبرسی، مجمع البیان، 9/470شیخ طوسی، (اند خود یاد نکرده
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ذیـل ایـن آیـه    البیـان، گویـد، طبرسـی در مجمـع   لکن برخالف آن چه نویسـنده مـی  

البحرین علی إن: جبیر، وسفیان الثوريالفارسی، و سعیدبنو قد روي عن سلمان«: نویسدمی
الم، بینهما برزخ محمد صلی اهللا علیه و آله و سلم، یخرج منهما اللؤلؤ و و فاطمه علیهما الس

)9/336طبرسی، ابو علی الفضل بن الحسن، . (»المرجان الحسن و الحسین علیهما السالم
تواند صـحیح باشـد بـه سـراغ     ظاهراً نویسنده با این پیش فرض که چنین حدیثی نمی

مجمع البیان حدیثی را که جناب 334ه در صفحه لذا به صرف آن ک. مجمع البیان رفته است
اند، ندیـده، منکـر شـده؛    علی بن ابراهیم قمی و جناب فرات کوفی در تفاسیرشان نقل کرده

!بعد آورده استهحال آنکه صاحب مجمع این معنی را در دو صفح
هیم را عالوه برعلی بن ابرا» ...مرج البحرین یلتقیان«هشریفهحدیث مذکور در ذیل آی

، سید شرف الدین حسینی ) 1/65(صدوق درخصال قمی و فرات کوفی درتفاسیرشان، شیخ
نقل کـرده  ) 216ص (و ابن عقده در فضائل امیرالمؤمنین ) 636ـ2/635(در تأویل اآلیات 

]695ـ693/اللوامع النورانیه، سید هاشم بحرانی: جهت بررسی بیشتر نک. [اند
حسـکانی،  . (خی از منابع اهل سنت نیز آمـده اسـت  جالب آنکه این تأویل زیبا در بر

)212؛ ابن جوزي، 6/66؛ سیوطی، 1/131؛ قندوزي حنفی، 2/208

شرح اشکال دوم
مقاله به ذکر معارف، فضـایل و مقامـات واالي ائمـه علـیهم السـالم      هنویسنده در ادام

.داندغالت  میهاشاره کرده، آنها را بدون هیچ دلیلی ساخت
به اثبات هـر یـک   ) ع(د با عنایت به قرآن کریم و روایات متعدد معصومان اگر بنا باش

از آن موارد بپردازیم، بعضی همچون علم غیب امامان نیازمند کتابی جداگانه و برخی دیگـر  
لذا به صورت موجز به هـر یـک اشـاره و قضـاوت و     . یی مفصل داردالاقل محتاج به مقاله

.کنیمم مجله واگذار میتتبع بیشتر را به خوانندگان محتر
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ـ علم غیب امامان1

از دیگر مسائلی که غالیان بـه امامـان شـیعه نسـبت     «: نویسدمی9هنویسنده در صفح
.»اند، آن است که به علم غیب و هر چیزي آگاهی دارندداده

از میان منـابع شـیعی   . روایات عامه و خاصه در این زمینه خارج از حد و احصا است
ما من علم إالو قـد أحصـاه اهللا   : معاشر الناس«: شودغدیر اشاره میهزي از خطبتنها به فرا

فی و کل علم علمت فقد أحصیته فی إمام المتقین و ما من علم إال علمته علیا و هو  االمـام  
ـ 1/128طبرسی، احمدبن علی بن ابی طالب، (» المبین ه، روضـ 208/ 37؛ مجلسـی،  129ـ

خداوند متعال تمام علوم را به مـن عطـاء فرمـود و    ! وه مردماي گر: ، یعنی)1/93الواعظین 
. من هم تمام آنها را به علی بن ابی طالب؛ پیشواي پرهیزگاران و امام مبین تعلیم نمودم

:و از میان منابع اهل سنت به روایت عمار یاسر بسنده می کنیم
ـ  . خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السالم بودم: عمار می گوید اي زیـادي در  مورچـه ه

آیا کسی از میان خلق خدا هست کـه بدانـد   ! یا امیرالمؤمنین : جایی جمع شده بودند، گفتم
دانـد چـه   من کسی را که مـی . اي عمار«: تعداد این مورچه ها چقدر است؟ حضرت فرمود

» .شناسـم داند چه تعدادشان مذکر و چه تعدادشان مونـث هسـتند، مـی   تعدادي هستند و می
اي عمار آیا در سـوره یـس   : به امام عرض کردم او کیست؟ حضرت فرمود: دگویعمار می
حضـرت  . بلـه مـوال  : گویـد عمـار مـی  » و کل شی أحصیناه فی امـام مبـین  «: اي نخوانده

)1/89قندوزي حنفی، (.»من آن امام مبین هستم«: فرمایندمی
آن جـا کـه حضـرت عیسـی    . موضوع علم غیب با قـرآن کـریم نیـز سـازگاري دارد    

و أنبـئکم بمـا تـأکلون و مـا تـدخرون فـی       «: فرمایدالسالم به عنوان ارائه معجزه الهی میعلیه
خوریـد و در خانـه هایتـان ذخیـره     و شما را از آنچه مـی : ، یعنی)49آل عمران، (»بیوتکم

. دهمکنید، خبر میمی
فـع چنـین   کنـد اشـاره دارد بـه د   اما احادیثی که ظاهراً علم غیب را از امامان نفی می

. حضرت  حق صاحب چنین علمی باشـند هتوهمی که آن بزرگواران بالذات  و بدون افاض
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علـم  هیی از آن روایات را ذکر کرده و روایات فراوان دیگر در زمیننویسنده مقاله نیز نمونه

.غیب امامان را به غالت نسبت داده است

زنده کردن مردگان توسط علی علیه السالمـ2
در کتاب المجروحین ذکر کرده است که ) ق354(ابن حبان «: نویسدمی10در صفحه 

چـون از سـخنان   : اظهـار داشـته اسـت   ) ق148ـ61(سلیمان بن مهران معروف به أعمش 
آیـا  : بـا خبـر شـدم، نـزد او رفتـه، پرسـیدم      )ق119(غلوآمیز مغیره بن سعید بجلی کوفی 

سوگند بـه  : نماید؟ او در پاسخ بیان داشتاي را زندهتواند انسان مردهمی) ع(حضرت علی 
])ع(حضرت علـی  [بذر را از زیر خاك بیرون آورد و جانداران را آفرید، او ]که[خدایی 

)3/8ابن حبان، (. »تاکنون زنده کند) ع(می تواند همه مردگان را از عهد آدم 
ضـرت  ي کـه ذکـرش گذشـت ح   ازیرا در آیـه .  این مطلب نیز تعارضی با قرآن ندارد

به اذن خـدا  :، یعنی)49آل عمران، (» و أحی الموتی بإذن اهللا«: فرمایدعیسی علیه السالم می
.گردانممردگان را زنده می

هرا دربـار ) ع(جالب آن که نویسنده پس از نقل این مطلب فوراً فرمایش امام صـادق  
ابهاي اصحاب پـدرم  او در کت! خدا مغیره را لعنت کند«: کند که حضرت فرمودمغیره بیان می

آن را بیـان نکـرده   ) ع(دست برد و احادیثی را جعل نمود و به پدرم نسبت داد که حضرتش
) ص(پس از خدا پروا کنید و احادیثی را که با کتاب خدا و سنت پیامبر گرامی اسـالم  . بود

.»مخالفت دارد، نپذیرید
ت جعل احادیث مغیـره  به جه) ع(روایت به روشنی بیانگر آن است که لعن امام صادق 

در انتهاي همین روایت امام صادق علیـه السـالم   . نسبت به امام باقر علیه السالم بوده است
مخالفـت دارد، ) ص(احادیثی را که با کتاب خدا و سنت پیامبر گرامی اسالم«: دهدتذکر می
عظم نه تنها و همان طور که اشاره کردیم روایت زنده کردن مردگان توسط یداهللا ا» .نپذیرید
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قولـوا ماشـئتم و لـن    (خالف کتاب خدا نیست بلکه طبق فرمایشات فراوان آن بزرگـواران  

اي است از دریاي فضایل و مقامات ایشان که از جانب خدا بـه ایشـان افاضـه    قطره) تبلغوا
.شده است

)ع(ـ انحصار فهم قرآن به ائمه 3
ی در مــورد اثبــات آن  از موضـوعاتی کــه غالیــان شـیع  «: نویســدمــی14در صـفحه  

».است) ع(اند، منحصر کردن فهم قرآن به ائمه اهل بیت سرسختانه تأکید ورزیده
بایست حضرت رسول اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم را اولـین  طبق بیان نویسنده می

ـ      : معاشـر النـاس  «: غدیریـه فرمـود  هغالی شیعی معرفـی کـرد زیـرا آن بزرگـوار در خطب
هموا آیاته وانظروا إلیه إلی محکماته و التتبعوا متشابهه فواهللا لـن یبـین لکـم    تدبروالقرآن واف

طبرسـی، احمـدبن علـی بـن ابـی      (»زواجره و ال یوضح لکم تفسیره إال الذي أنا اخذ بیده
قـرآن بیندیشـید، و از   هدربـار ! اي گروه مـردم :، یعنی)208/ 37؛ مجلسی، 1/130طالب، 

محکمات آن ناظر باشید و نباید از متشابه پیروي کنیـد، و  آیاتش سر در آورید و همیشه به
قسم بخدا که کسی نمی تواند حقائق و دقائق قرآن را تفسیر و بیان کنـد مگـر آن کـه مـن     

. امدستش را گرفته

)ع(ـ تأویل برخی آیات به والیت ائمه 4
میر المـؤمنین  مقدمتاً باید متذکر گردید که حضرت رسول اکرم صلی اهللا علیه و آله به ا

ابـن حجـر   (» إنک تقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلـت علـی تنزیلـه   «: علیه السالم فرمود
ــی،  ــل،2/361هیتم ــد حنب ــایی، 3/420؛ احم ــابوري، 40؛ نس ــاکم نیش ــن 3/132؛ ح ؛ اب

همان گونه که مـن  :، یعنی)173/ ؛ سیوطی، تاریخ الخلفا9/133؛ ابوبکر هیثمی، 4/32اثیر،
. جنگیدم تو نیز بر سر تأویل آن جنگ خواهی کردبر سر تنزیل قرآن



95نگاهی دیگر به مبحث غلو
و تنـی  ) ق320(براي مثـال عیاشـی   «: نویسدمی19همقاله در ابتداي صفحهنویسند

یا أیها الناس قدجاءکم الرسول بـالحق مـن   «چند از مفسران اثرگراي شیعی در ذیل شریفه 
االرض و کـان اهللا علیمـاً   ربکم فآمنوا خیراً لکم و إن تکفروا فإن هللا ما فـی السـماوات و  

را دعـوت بـه   ) ص(مهمترین هدف دعـوت پیـامبر گرامـی اسـالم     ، )170النساء، (» حکیماً
دعوت به مبدأ و معاد است، بـه  ]که[اند و حتی آیاتی را ذکر کرده) ع(والیت حضرت علی 

بالحق یا أیها الناس قدجائکم الرسول«:عین عبارت آنان چنین است. اندوالیت تأویل کرده
فان هللا ما فی السـموات و مـا   بوالیتهفآمنوا خیراً لکم و ان تکفروا فی والیۀ علیمن ربکم 

؛ ابـن شـهر   1/523؛ فیض کاشانی، 285/ 1عیاشی، (.»فی االرض و کان اهللا علیماً حکیماً
)2/301آشوب؛ المناقب، 

تا پـیش از  ) 3المائده،(»الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی«هطبق آی: اوالً 
زیرا معنـا نـدارد دیـن    . ابالغ والیت جناب امیر المومنین علی علیه السالم دین ناقص است

لذا اگر رسول مکرم اسالم صلی اهللا علیه و آله والیت حضرتش را ابـالغ  . کامل، کامل شود
)67المائده، (.»فما بلغت رسالته«نفرماید 

دانـد  گرا مـی یر مجمع البیان که صاحبش را مفسري اعتدالظاهراً نویسنده به تفس: ثانیاً
بـه نقـل از امـام بـاقر علیـه السـالم       » بالحق«مرحوم طبرسی در ذیل . مراجعه نکرده است

به والیت کسـانی کـه از جانـب خـدا مـأمور      : من أمر اهللا تعالی بوالیتهبوالیۀ«: نویسدمی
إنمـا  «یت چه کسانی مأمور هستیم؟ اما به وال) 3/245طبرسی، فضل بن الحسن، (» .هستید

.»ولــیکم اهللا و رســوله و الــذین ءامنوالــذین یقیمــون الصــلوه و یؤتــون الزّکــوه و هــم رکعــون 
)55المائده، (

بنابراین عالوه بر عیاشی،فیض کاشانی و ابن شهر آشوب، مرحوم طبرسی نیـز چنـین   
فسیر القـرآن، سـید هاشـم    البرهان فی ت: جهت بررسی بیشتر نک. [تفسیري را پذیرفته است

]357ـ3/356بحرانی، 
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» میزان«، »حق«، »صراط«تأویل 

329زنـده قبـل از   ( نیز قمـی  «: نویسدمی19همقاله در مقام انکار، در صفحهنویسند
را » صـراط «و نیز معنـاي  » والیت امیرالمومنین«را » حق«در تفسیر خود منظور از ) ق.هـ
.»ذکر کرده است» امام«

ویسندگان این سطور با توجه به روایات فراوانـی کـه در کتـب روایـی شـیعه      به نظر ن
جز والیت و امامت ائمه معصومان علـیهم السـالم چیـزي    » حق«و » صراط«موجود است 

إنـه النبـی   «: داندمورد بحث که تفسیر مجمع البیان را معتدل میهلکن از نظر نویسند. نیست
طبرسـی،  (.»القائمون مقامه، و هو المروي فـی أخبارنـا  صلی اهللا علیه و آله و سلم و األئمه 

)1/66فضل بن الحسن الطبرسی، 
، ابن شـهر آشـوب   )25-1/24(، عیاشی ) 1/28(در میان علماي شیعه به غیر از قمی 

ذکر سند از عبیداهللا الحلبی از امـام صـادق علیـه السـالم نقـل      ، شیخ صدوق نیز با)73.3(
و ) 32صدوق، معـانی االخبـار،  (» یر المؤمنین علی علیه السالمالصراط المستقیم ام«: کندمی

سألت أباعبداهللا علیه السالم عن الصـراط،  : قال: کندنیز با ذکر سند از مفضل بن عمر نقل می
صراط فی الدنیا، و صـراط فـی   : اهللا عزّ و جلّ، و هما صراطانفۀهوالطریق إلی معر«: فقال

نیا، فهو االمام المفترض الطاعـه، مـن عرفـه فـی الـدنیا و      فأما الصراط الذي فی الد. اآلخره
اقتدي بهداه مرّ علی الصراط الذي هو جِسر جهنم فی اآلخره ، و من لم یعرفـه فـی الـدنیا،    

و نیز با ذکر سند از امـام  ) همانجا(» زلّت قدمه عن الصراط فی االخره، فتردي فی نار جهنم
ن اهللا و بین حجته حجاب، و ال هللا دون حجته ستر، لیس بی«: سجاد علیه السالم نقل می کند

وحیه، و نحـن  تراجمۀعلمه، و نحن عیبۀنحن ابواب اهللا، و نحن الصراط المستقیم، و نحن 
) 35همانجا،(.»ارکان توحیده، و نحن موضع سرّه
السـالم علـی الصـراط    «عبارت ) ع(حضرت امیرالمؤمنینهنکته آنکه در زیارات مطلق

) 606/قمی، مفاتیح الجنان. (دیده می شود» الواضح
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در منابع اهـل سـنت نیـز وجـود دارد کـه بـه برخـی از آنهـا         » صراط«این تأویل از 

:شوداشاره می
نزل فـیهم  [الفاتحه هفمن سور: حسکانی در شواهد التنزیل بابی دارد تحت عنوانـالف 

ه در آن بیست حدیث را با ذکر سند ک» اهدنا الصراط المسـتقیم «اسمه قوله عزّ ] علیهم السالم
. نقل می کند

قال رسول اهللا صلی اهللا علیـه  : عن ابن عباس قال.... «: یکی از آن احادیث چنین است
، و أنـت یعسـوب   یق الواضح و أنـت الصـراط المسـتقیم   أنت الطر: و آله لعلی بن أبی طالب

)1/57حسکانی، (.»المؤمنین
البقره، (» ...وأن هذا صراطی مستقیما«ده در ذیل آیه قندوزي حنفی درینابیع الموب 

همچنـین  .»و التتبعوا السبل یعنی غیر االمام. الصراط المستقیم، االمام... «: نویسدمی) 256
کنـد کـه منظـور از صـراط،     مومنون سه روایت دیگر نقل میهسور74و 73در ذیل آیات 

)135ـ134؛ 1/131قندوزي حنفی، . (والیت علی علیه السالم است
: از ابوبریـده نقـل مـی کنـد    »اهدنا الصراط المسـتقیم «ثعلبی در تفسیرش ذیل آیه ـج 

)51اللوامع النورانیه، سیدهاشم بحرانی،: به نقل از(.»صراط محمد و آله علیهم السالم«
روایات زیـر در  » والیت علی علیه السالم«و ارتباط آن با » حق«و اما در مورد واژه 

:اهل سنت قابل تأمل استمنابع
ترمـذي،  (.»علی مع الحق و الحق مع علی لن یفترقا حتّی یردا علـی الحـوض  «ـالف  

2/298(
)1/176جوینی، (.»الحق مع علی بن ابی طالب علیه السالم حیث دار«ـب 

ـ  بــه » میـزان «مقالـه آن را نپذیرفتـه، تأویــل   هدیگـر از تــأویالتی کـه نویســند  هنمون
ایشان بدون  ارائه هیچ گونه دلیلی چنین تأویلی را نادرست شمرده و تنها بـه  . ستا»امام«

.ذکر روایت از تفسیر قمی بسنده نموده است
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حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم که بـه نقـل  هجالب آن که در فرازي از زیارات مطلق

سالم علـی میـزان   ال«: خوانیماز شیخ مفید و شهید وسید بن طاووس و دیگران نقل شده می
مشـارق انـوار الیقـین    : جهت بررسی بیشتر بنگرید به) [605/قمی، مفاتیح الجنان(» االعمال

علی علیه السـالم  المیـزان   : فصل99ـ96فی اسرار امیرالمؤمنین، حافظ رجب البرسی، ص 
]علی علیه السالم صاحب الجنان و قسیم المیزان: فصل289ـ288یوم القیامه و ص 

همچـون تأویـل امانـت بـه     ( أویالت دیگري که نویسنده بحث نموده است در مورد ت
بـه صـرف   ... ) و ) ع(امامت، تأویل آیات به طعن در خلفا و تأویل دین به حضـرت علـی   

اینکه روایات در تفاسیر قمی، حویزي، عیاشی و فیض کاشانی آمده و در تفاسیر طبرسی و 
. داشته استشیخ طوسی ذکر نشده، آنها را ساخته غالت پن
ـ «و » صـراط «و »  مرج  البحرین«لکن همان طور که پیشتر در مورد تأویل  170هآی

بـه  . گذشت، در تفسیر مجمع البیان نیز از این گونه تأویالت ذکر گردیده اسـت »نساءهسور
» لمـن شـاء مـنکم أن یتقـدم أویتـاخر     «: فرمایدسوره مدثر که می37هعنوان مثال در ذیل آی

و روي محمد بن الفضیل، عن أبی الفضل، عن أبی الحسن علیـه  «: نویسدرسی میمرحوم طب
تقدم إلی والیتنا تأخر عن سقر، وکل من تأخر عن والیتنا، تقدم إلی کل من: االسالم أنه قال

همانطور که مشاهده می شود این گونه تأویالت ) 10/186بن الحسن، طبرسی، فضل(» سقر
چه درتفاسیر دیگر ازاین نوع احادیث آنارد لکن دلیلی نیست هرالبیان نیز وجودددر مجمع

!برخورد کردیم کار غالت بدانیم به صرف آن که  در مجمع البیان یا تبیان نیامده است
اهللا علیه نرسـیده و یـا   رحمۀچه بسا این احادیث به مرحوم طبرسی و  شیخ طوسی

...اند وزدهدر تنگناي شرایط زمانه به نگارش آن احادیث دست ن

!ـ نقل افسانه درباره ائمه در منابع اهل سنت5
مقاله، روایتی را از تفسیر فرات کوفی، مناقب ابن شـهر  17و 16نویسنده در صفحات 

ایشان همچون . کندذکر می» ائمههنقل افسانه دربار«آشوب و بحاراالنوار مجلسی با عنوان 



99نگاهی دیگر به مبحث غلو
هیچ گونه دلیل و مدرکی از قرآن و یـا روایـات   موارد گذشته تنها به ذکر روایت پرداخته و

معصومان علیهم السالم مبنی بر جعلی بودن آن و چگونگی دخالت غالت در جعل آن ارائه 
.نکرده است

نکته قابل تأمل آنکه این روایت زیبا عالوه بر منابع شیعه در برخـی از منـابع مشـهور    
)3/289ادي، ؛ خطیب بغد1/345حسکانی، . (اهل سنت نیز آمده است

اهللاوحدت حقیقی پیرامون حبل
بی شـک تأکیـد بـر مشـی  و شـیوه      «:نویسدمی» نتیجه«ذیل 25نویسنده در صفحه 

هـاي  تر میان فرقـه تواند زمینه را براي همدلی و وحدت بیشمفسران اعتدال گراي شیعه می
.»مختلف مسلمان و اتحاد آنان فراهم آورد

مقاصـد سیاسـی و امنیتـی وحـدت دسـتاویزي اسـت       براي رسیدن به اهداف و ! آري
ـ   هلکن دربار. مناسب هفهم حقیقت قرآن و شناخت و معرفت اولیاي دین نمی تـوان بـه بهان

نبی مکرم اسالم و بسیاري از انبیاي الهی کـه خـود از   . وحدت، از عقاید حقه صرفنظر کرد
وحدت حقیقـی حـول   . منادیان حقیقی وحدت بودند، وحدت باطل را به تفرقه تبدیل کردند

) 103آل عمران،(» واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«: باشدنمی) ع(حق و آن جز والیت معصومان 
)185ابن عقده کوفی، (.»نحن حبل اهللا«: آن فرمودندهکه امام صادق علیه السالم دربار

نتایج مقاله
معصومان علـیهم  گویی طبق آیات قرآن کریم و روایات ائمه منظور از غلو و گزافهـ 1

.السالم، نسبت الوهیت دادن به بندگان و نیز پایبند نبودن به احکام شریعت است
ذکر فضایل و اقرار به مقامات واالي ائمه معصومان علیهم السالم برخالف آن چـه  ـ 2
.مورد بحث معتقد گردیده ربطی به بحث  غلو نداردهمقالهنویسند
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) ع(د ندارد که آن چه راجع به فضایل معصـومان  هیچ گونه دلیل عقلی و نقلی وجوـ 3

.غالت و جعلی استهدر تفاسیر روایی آمده لکن در مجمع البیان و تبیان  ذکر نشده، ساخت
مقاله منکر آن شده، در منابع معتبر اهل سنت نیـز  هبسیاري از تأویالتی که نویسندـ 4

).ع(آمده و تنها ذره اي است از شأن واالي حضرات معصومان 
.چشم پوشید) ع(وحدت نمی توان از عقاید، معارف و فضایل اهل بیت هبه بهانـ 5
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