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  خ صدوقیش ۀشیار غلو در اندیمع
انیکباقر مل/ محمد *بلندقامت پورر یزه**  

  دهيكچ
از  يـي زدا شـود، تقـدس   مطرح مـي  يران غربكمتف يران، به پيروي از بعضيه امروزه در اك ياز مباحث يكي

ـ ياز آن شده است، جا ييزدا در تقدس يه سعك ين است. از جمله مباحثيجهان و د  يگاه امام است. برخ
ـ خ صـدوق يشدوم و سوم، از جمله  قرن ياند كه علما ردهكسندگان ادعا ينو  يبـرا  يبشـر راچ مقـام ف ي، ه

انـد.   تنزل داده» ابرار يعلما«، امامت را در حد تيب خود اهل يمتقدم و حت ياند و علما قائل نبوده ائمه
ـ    يبرخي نيز اعتقاداتشان مخالف ا ـناخته شـده و از جامعـة ش طـرد   يعين نظر بوده، تحت عنوان غالت ش

  اند. شده
ـ تـب  كان در يغال يرشده براكاربردها و صفات ذكه با تتبع در كن است يا يدر پ ن مقالهيا ، خ صـدوق يش

ـ ني، با اخ صدوقيشسندگان، ين نويا يدا كند و نشان دهد برخالف ادعايشة او پيمرز غلو را در اند  ه بـه ك
ن صـفات اعتقـاد   يرده و به اكاثبات  بيت اهل يرا برا ياريبس يمعتقد است، صفات فوق بشرسهوالنبي 

  داشته است. 
  ابرار. ير، علمايها: امام، غلو، تقص دواژهيلك
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  مقدمه
ا عـدم اعتقـاد بـه    یـ شـود. اعتقـاد    ع و تسنن شمرده مییامامت مرز تش مسئلۀ ،یالمکهاي  شهیان اندیدر م

ت و خالفـت در  یـ و ادامـۀ وال  رم اسـالم کـ م یبعـد از نبـ   نیرالمـؤمن یامامت و خالفت بالفصل ام
و  يسـاز  ز محور فرقـه یان نیعیان شیآید. م به شمار می یعه و سنیش ین، تفاوت اساسیرالمؤمنیفرزندان ام

به فهرست فـرق   یصورت گرفته است. نگاه يامام بعد ینیامامت و جانش مسئلۀ انشعاب، معموالً بر سر
امامـت و   مسـئلۀ  ر سـر ه همه بـ کدهد  نشان می هیسانیکه، و یه، فطحیلیه، اسماعیدیعه، مانند زیمختلف ش

ه کـ اسـت   يا ز مسـأله یـ ن تیـ ب گاه ائمه و مقامـات اهـل  یجا مسئلۀ اختالف دارند. يامام بعد ینیجانش
الم کـ ن فـرق اسـت. غـالت در    یـ از ا یکیفۀ غالت، یها شده است. طا د آمدن برخی از فرقهیموجب پد

انـد.   آنهـا بـه شـدت انتقـاد کـرده      یدتیو عق يوة رفتاریاند و امامان از ش ن شدهیلعن و نفر نیمعصوم
غلو با وسـواس و دقـت نظـر     مسئلۀ شیعه از همان ابتدا با يه علما و فقهاکن امر موجب شده است یهم
  نند.کمشخص  يعشر یع اثنیغلو را با تش ينند و در عمل و نظر، مرزهاکبرخورد  ياریبس

ان، موجـب افـراط و   یـ ن جریـ بـودن ا  یبر انحرافـ  حات ائمهیغلو و تصر مسئلۀ علما با يمرزبند
ر در حـق  یبراي فرار از غلو، دچار تقصـ  یشده است. از سویی، بعضمسئله  در برخورد با این ییها طیتفر
ر هـر نـوع مقـام و علـم فـرا      کـ گذارند و من ینم یچ تفاوتیه ين آنها و مردم عادیاند و ب شده تیب اهل
فـر و  کن، دچـار  یباال بردن مقام معصـوم  يبرا يا عدهگر، یاند. از جانب د امبر و امامان شدهیپ يبرا يبشر

ۀ یـ ن بـه مصـداق آ  یراسـت  يانـد؛ امـا علمـا    ر قائل شـده یت و استقالل در تدبیآنها الوه يالحاد شده و برا
م کـ انـد؛ هـم از مقـام ائمـه      ط گرفتار گشتهیاند و نه در دام تفر ، نه به راه افراط رفتهً»م أمۀ وسطاکوجعلنا«

ننـد؛  ک مـی  یشان نفـ یرا از ا یاند و هم مقامات و مناصب اله ر نشدهیشان دچار تقصیانگذاشته و در حق 
  نند و هم حق خالق را.  ک هم حق خلق را ادا می

هـاي   شـه یقـرار داده، ورود اند  یالمـ کانون مباحث که امروزه بحث غلو را دوباره در ک یاز علل یکی
ت یحیفـات مسـ  یو تحر 1در پاسخ به تناقضاته ک یحیالم مسکاست.  یو جوامع اسالم کبه ممال یغرب
 یحیالم مسـ کـ هاي  ند پاسخ شان درصددیسندگان شده است و اینو یشۀ برخیل گرفته، وارد اندکج شیرا

 ی، جزئـ یـی زدا تقـدس  2ننـد. کاده یـ پ یالم اسـالم کـ ت را عیناً در یحیمس یالمکالت و تناقضات کبه مش
و  ینـ یز را زمیـ د اسـت. انسـان مـدرن، همـه چ    یـ دوالر و عصـر ج کناپذیر از جامعه و انسان سـ  جدایی

ء مقـدس، انسـان و   یند. تنها شـ ک می ییزدا ز تقدسین و خدا نیاز د یه حتک ییداند؛ تا جا می یرقدسیغ
ر در اذهـان  کن فیند. رسوخ اکز محدود یات را نین و الهیتواند د می یه حتکحدوحصر اوست  یب يآزاد
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ن یـ از د ییزدا شان به تقدس یت از اسالف غربیز به تبعیشان نیه اکسندگان، موجب شده است ینو یبرخ
ننـد،  ک ن را قبول مـی یانه دکریز یزنند و بعض ن مییار خدا و دکآشکارا دست به ان یاسالم بپردازند. برخ

  ن.ین و اسالم راستیماند، جز د می يزیه به هر چکنند ک ر مییاز آن تصو یمکال و دم اشی یر بیاما ش
از آن هسـتند،   یـی زدا تقـدس  یدر پـ  يصورت جـد  سندگان بهین نویه امروزه اک ییها از محور یکی

و  یجلوه دادن مقام امامت، هرگونـه منصـب الهـ    ینیدارند با زم یشان سعیاست. ا مقام و منزلت ائمه
 يعلمـا «ننـد،  ک ائمـه ثابـت مـی    يه براک يزیثر چکنند. آنان حداک ین نفین و طاهریبیرا از ائمۀ ط یقدس
چ یه ایشـان هـ  کـ ن معنـا  یبودن است؛ به ا )87و  73، ص 1389، یی؛ مدرسی طباطبا1385کدیور، ( »ابرار

ـ یو واسـطۀ فـ   ی، عصمت، نصب الهـ یهمچون علم لدن یویژگی خاص ن خـالق و مخلـوق بـودن    یض ب
انـد   نداشـته  یچ ویژگی خاصین هیام، و جز اکن و عامل به احیبودند عالم به د ییه فقط علماکندارند؛ بل

نـد  یتـب در فرآ کمتـاب  کدر  ییطباطبـا  ین مدرسـ یدحسـ یساز آنها از دیگر مردم شود. یه موجب امتک
ان یـ شـۀ غالـب در م  یه اندکـ نند ک ان میین بیهاي خود چن یدر مقاالت و سخنران وریدکمحسن و  املکت

 یعنـ یاسـت؛   از ائمـه  يصـفات فرابشـر   یمۀ قرن پـنجم، نفـ  یمۀ دوم قرن سوم تا نیعه از نیش يعلما
و عصـمت   یستند وعلم لـدن یمنصوب خدا ن اند ائمه ه معتقد بودهیعه در قرون اولیطراز اول ش يعلما

، نـزد  تیـ ب اهـل  يو عصـمت ـ بـرا    ی، علم لـدن یـ نصب اله  ین صفاتیندارند؛ و اعتقاد به وجود چن
  است.  دا شده یشد و در قرون بعد پ قرون سوم تا پنجم غلو شمرده می يعلما

ه بـه ائمـه   کـ را  یسـ که هر کم گرفتند یقم تصم يعلما«سد: ینو نه میین زمیدر ا ین مدرسیدحسیس
» ننـد. کرا از شـهر خـود اخـراج     یسـان کن یو چنـ  یمعرفـ  یعنوان غـال  بدهد، به ينسبت امور فوق بشر

مرجـع   ن مقـام و یتـر  ین دوره عـال یـ ه در اکدانشمندان حوزة قم «) و 83، ص 1389، یطباطبائ ی(مدرس
مانـده و بـا انتسـاب     یان قرن چهارم به قدرت و شدت، ضد مفوضه بـاق یعه بودند، تا پایجامعۀ ش یعلم

 قبـه  ابـن شـان از قـول   ی) ا94(همـان، ص  » ردند.ک به ائمه، برخورد سخت می يهرگونه وصف فوق بشر
ار و عالم بـه  کزیسته و پرهبرج یاند، ائمۀ اطهار تنها دانشمندان گفته ان مییبرخالف آنچه غال«نند: ک نقل می

  )227(همان، ص » اند. ب آگاه نبودهیعت بوده و بر غیشر
مشایخ قم منکر انتساب اوصاف فوق بشـري بـه ائمـه و از    «سند: ینو نه میین زمیز در این وریدک

شـیعی   ۀاند و در حـدود دو قـرن نماینـدگان رسـمی جامعـ      قائالن به رویکرد بشري به امامت بوده
امـروز   ،شـمردند  ، آنچه را ایشان غلو در حق ائمه میمامقانیاند. بر اساس تحقیق  شده محسوب می

ور، یدکـ .» (شـود  (و از حدود قرن پنجم) از ضروریات مذهب شیعه در اوصاف ائمه محسـوب مـی  
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مشایخ قـم  دارد. مسئله  و االمام، نشان از نگاهی بشري بهسهوالنبی  نسبت غلو به منکران«) و 1385
در عین اینکه در تعهد دینی و التزام شـرعی آنهـا   ؛ اند شک از منکران اوصاف فرابشري ائمه بوده بی

دوم قـرن   ۀمسـلط (نیمـ   ۀاندیش در این دو قرن،«(همان) و .» کمترین تردیدي نیست ،به تعالیم ائمه
 رویکرد بشري به ،عیشی ۀمطرح (از اوایل قرن پنجم) در جامع ۀسوم تا اواخر قرن چهارم) و اندیش

الهی (نه  نصب و نص از قبیل علم لدنی، عصمت و ،امامت بوده است و اوصاف بشري ائمه مسئلۀ
عنـوان   شده است و یا حتـی بـه   از صفات الزم ائمه شمرده نمی، )جانب امام قبل یا پیامبر نص از

  (همان)» مورد انکار عالمان شیعه واقع شده است. ،غلو
چ یه در آنهـا هـ  کنند ک ات استناد مییث و آیاحاد یعه و برخیاز بزرگان ش یبعض ن گروه به سخنانیا

ه  شـاء  مـا  إِالَّ ضَرا ال و نَفْعاً  لنَفْسی أَملک ال قُلْ«ائمه ثابت نشده است:  يبرا يمقام خاص و فرابشر  و اللـَّ
لَو کُنْت لَمأَع بالْغَی تَکْثَرْتنَ الَسرِ مالْخَی ما و ینسم وءنَذیرٌ إِالَّ أَنَا إِنْ الس شیرٌ ومٍ بقَونُون لؤْماعـراف:  »  .ی)

ات یـ روا ین به برخیدانند. همچن می یب و علم لدنیعلم غ یل بر نفیفۀ را دلیۀ شرین آین گروه ای) ا188
بـر دیگـر مـردم     یخاصـ  يچ مقام و برتـر ینند که ائمه هک قرن دوم و سوم استدالل می يلمات علماکو 

و اسـتادش   خ صـدوق یشـ ننـد،  ک لماتش استناد میکسندگان به ین دسته از نویه اک ياز افراد یکیندارند. 
حضـر  یمـن ال  در  صـدوق ) مرحـوم  95، ص 1389، ییطباطبـا  ی؛ مدرس1385ور، یدکاست. ( دیالول ابن
ه اول درجۀ غلـو،  کند ک قل میو پس از آن از قول استادش ن سهوالنبی، کند بر جواز نقل می یثیحد هیالفق
و اسـتادش،   مرحـوم صـدوق  نباشد، طبق نظـر  سهوالنبی  قائل به یسکن، اگر یاست. بنابراسهوالنبی  ینف

رنـد بـر   یگ ل مـی یـ را دل صـدوق ان مرحوم یث و بین حدیسندگان، این نویشود. ا جزء غالت شمرده می
و  ائمـه  يبـرا  يمقامات خاص و فرا بشـر  یاش نف ز باشد، الزمهیامبر جایان در پیاینکه اگر سهو و نس

و عصـمت، از   ی، علم لدنیسندگان، سه صفت نصب الهین نوی، در نظر ایاست. به عبارت امبریپ یحت
، ییطباطبـا  یعه قرار گرفتند؛ (مدرسـ یش ید اصلیه توسط غالت جزء عقاکاست  یعۀ غالیهاي ش ویژگی
ان و نظرگـاه خـود   یـ عۀ معتـدل، و در ب یدر نظر شـ ) اما 1385ور، یدک؛ 100و  80و  70و  59، ص 1389

  ستند.ین سه مقام نیا ي، ائمه داراتیب اهل
نقل خواهـد شـد و سـپس بـا توجـه بـه        خ صدوقیشالم کهاي غالت در  ن مقاله، ابتدا ویژگییدر ا

مثـل   یمعتقـد اسـت، امـا مقامـات    سـهوالنبی   خ صـدوق بـه  یه گرچه شکم داد یشان، نشان خواهیانات ایب
ن مقامـات و  یـ ه بـه موجـب ا  کـ ائمه قائل است  يرا برا ینش و علم لدنیآفر يت بودن برایغا عصمت،

  و عالم ابرار بودن فراترند. يصفات، از بشر عاد
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  خ صدوقيالم شكهاي غالت در  ويژگي
ن یـ بـه ا  یاجمـال  یکنـد. نگـاه   ر مـی کـ غـالت ذ  يبرا يهاي متعدد ش ویژگییها تابکدر  خ صدوقیش

گسـترده   یفـ یه طکـ سـتند؛ بل یدي واحد نیاي واحد با عقا فهیه طائفه غالت، طاککند  صفات، مشخص می
شـیخ  شـود.   را شـامل مـی   يتـر  معتـدل  يها دگاهیامامت تا د مسئلۀ به یار افراطیبس يها ه از نگاهکاست 

معتقـد بـود،    دیـ محمد بن الحسن ابـن الول استاد ما «ند: ک ن نقل مییچن دیابن الولاز قول استادش  صدوق
شـان  یه اکـ ) ازآنجا360، ص 1، ج1378(صـدوق،  » .اسـت  امبریـ سـهو از پ  ین درجه در غلو، نفـ یاول

ـ   انـد، معلـوم مـی    ردهکـ ر کذسهوالنبی  ن درجۀ غلو را عدم اعتقاد بهیمترکن و ینخست فـۀ  ین طایشـود در ب
ن یـ ااسـت. بـه   سـهوالنبی   اش عدم اعتقاد بـه  ن درجهیمترکوجود دارد و  یهاي مختلف دگاهیز دیغالت ن

ه کـ هـایی   ن، ویژگیی) بنابرا82، ص1، جق1395 ح شده است. (صدوق،یز تصرین کمال الدینمطلب، در 
فرد باشـد تـا جـزء غـالت شـمرده       کیست همگی در ینند، الزم نک ر میکبراي غالت ذ مرحوم صدوق

  فه به شمار آید.یه جزء این طاکشود  نها در غالت موجب مییاز ا یکیه وجود کشود؛ بل
تـوان بـه    ، مـی خ صدوقیشانات خود یهاي غالت، افزون بر ب شناخت ویژگی ير است براکبه ذالزم 
شان، بـه ویـژه   یات توسط ایرا نقل روایرد؛ زکز استناد یرده است نکش نقل یها تابکه در ک یاتیظهور روا

  ت مطابق است.  یه نظر خودشان با متن رواکن است یاز ا یک، حاهیحضره الفقیمن ال تاب کدر 

  تيب ت اهلي. اعتقاد به ربوب۱

دن یـ ل دیـ نهـا بـه دل  یانـد. ا  ت قائـل یـ ائمه ربوب يه براکاند  یسانکفۀ غالت ین دسته از طایتر ید افراطیشا
خـارق عـادت انجـام     يه بتوانـد امـر  ک یسکاند هر  ردهکاشتباه گمان  ن، بهیخوارق عادت توسط معصوم

شـان  یز بودند و بـه دسـت ا  ین نیرالمؤمنی، در زمان امن دسته از غالتیت داشته باشد. اید الوهیدهد، با
ه خـدا لعنتشـان   کـ غـالت ـ   «د: یگو می خ صدوقیش) 49و  48، ص 1، ج1385ون، یح شته شدند. (ابنک
را بـا آتـش عـذاب     ت حضرت بودنـد ـ  یروب یه مدعک یسانکخدا نبود، آنها ـ   یند اگر علیگو ند ـ می ک
هـا و   نـدن چـاه  کاج بـه  یـ شتن آنهـا احت ک يخدا بود، برا یاگر علشود  رد. به آنها جواب داده میک ینم

ردن آتـش ـ نبـود. و    کـ هـا ـ و روشـن     چـاه  يهـا بـا سـوراخ بـه هـم و پوشـاندن رو       ردن چاهکمتصل 
(صـدوق،  » شـان شـده بودنـد.   یت ایـ را آنها قائل به ربوبیرد؛ زکم را اجرا کن بر آنها حینچنین ایرالمؤمنیام

ت قائـل بودنـد و حاضـر    یر ربوبیحضرت ام ين دسته، چون برایه اک) واضح است 150، ص3، ج1378
ن دسـته از غـالت، واضـح اسـت و بـه      یـ فر اکواصل شدند.  كبه توبه نشدند، توسط آن حضرت به در

  شان را به قتل رساندند.  ین ایرالمؤمنیل امین دلیهم

۵۲     ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  

ت یـ ب ه مخالفـان اهـل  کـ نـد  ک نقـل مـی   یطوالن یثیحد ون أخبار الرضایعتاب کدر  صدوقمرحوم 
سـپس  «ننـد:  کافر قلمـداد  کـ ان را یعیه مخالفان ما، شـ کشوند  نند و موجب میک انه جعل مییغال یثیاحاد

. کوتـاهى در  2. غلو؛ 1اند:  ! مخالفین ما سه نوع خبر در فضایل ما جعل کردهابن ابی محمودفرمودند: اى 
هاى دشـمنان مـا و دشـنام بـه آنـان. و وقتـى مـردم اخبـار غلـو آن دسـته را            . تصریح به بدى3حق ما؛ 

(صـدوق،  » باشـد.  گویند: شیعه قائل به ربوبیت ائمۀ خود مـى  کنند و می شنوند، شیعیان ما را تکفیر مى می
  )  304، ص 1، ج1378
ق غلـو اسـت و   ی، از مصـاد تیـ ب ت اهـل یـ ه اعتقـاد بـه ربوب  کرساند  ن را مییف ایث شرین حدیا

 ت نشان دهند.یب ت اهلیافر و معتقد به ربوبکان را یعیاند تا ش ردهک انه جعل مییغال یثیمخالفان أحاد
ت دارنـد،  یـ ب ت اهلیبه ربوبه اعتقاد کاند  یسانکاز طوایف غالت  یکیه داللت دارد ک يگریث دیحد

ن یـ طبـق ا  نـد. امـام صـادق   ک نقـل مـی  ) 614 ، ص2 ج(، الخصالدر  صـدوق ه مرحوم کاست  یثیحد
 ییه خـدا کد: بندگان خدا هستند یید از غلو در مورد ما. در مورد ما بگویبترس«ند: یفرما ف مییث شریحد

ان از یـ ن بیـ ) ا101ص  ق، 1414، (صـدوق » د.ییـ د بگویـ خواه دارند؛ و پس از آن در مورد ما هرچه مـی 
گـر، فضـایل   ید غـالت اسـت؛ و از جانـب د   یـ ت، از عقایـ ب ت اهـل یه اعتقاد به ربوبکداللت دارد  یجهت
اسـت، از مـا    یتعـال  يه جزء صفات مخصوص بارک يزیند: هر چیفرما شان مییند. اک ان مییت را بیب اهل

ه به ائمه مقـام  ک ین، هر وصف و منقبتید. بنابراییبگود دربارة ما یخواه د؛ اما بعد از آن، هرچه میینک ینف
، مثـل علـم   يالعـاده و فرابشـر   گر، هر وصف خـارق یشود؛ اما از سوي د می یبدهد نف ییت و خدایربوب
  ند.ک شان ثابت مییا يان بودن را براکون و مک، و سبب خلقت یم الهی، عصمت، نصب مستقیلدن

ه آنها به خـدا  کن است یعتقاد ما در مورد غالت و مفوضه اا«ند: یفرما غلو می یدر نف مرحوم صدوق
) 97(همـان، ص  » ه و همۀ اهل بـدعت بدترنـد.  یه و حروریو مجوس و قدر يهود و نصاریافرند و از ک

ت حضـرت  یـ ان بـه خـدا بـودن و ربوب   یحیدربـارة اعتقـاد مسـ    يا هیـ غلو، به آ یشان بعد از نفیه اکنیاز ا
 تیـ ب ت اهلینجا، اعتقاد به ربوبیشان از غلو در ایه منظور اکشود  ده مییند، فهمک استشهاد می یسیع

  کند. می یشان آن را نفیه اکاست 

  ضي. اعتقاد به تفو۲

شـان  یا ییه گـو کـ اند  ردهکبه هم عطف  يا عبارات، مفوضه و غالت را به گونه یدر برخ مرحوم صدوق
نـد:  یفرما شـان مـی  یانـد. ا  ف غالت شـمرده یطوا ز ازیاند و مفوضه را ن دانسته می یکیغالت و مفوضه را 

ن یـ ) در ا101(همان، ص » خ قم است.یر به مشایعالمت مفوضه و غالت و اصنافشان نسبت دادن تقص«
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انـد. قـول    نند، از غالت و مفوضه شـمرده ک ر متهم مییقم را به تقص يخ و علمایه مشاکرا  یسانکعبارت 
ر یگـاه امـام اسـت. تقابـل غلـو و تقصـ      یجا مسـئلۀ  به یطیو تفر یر، دو نگاه افراطیبه غلو و قول به تقص

ننـد، معلـوم اسـت؛ امـا     ک ر مـی یخ قم را متهم بـه تقصـ  یه مشاک یسانکواضح است و نسبت دادن غلو به 
 مسـئلۀ  با یض ارتباط چندانیرا اساساً تفویند؛ زک یدا نمیپ ین گروه، وجه درستیض به اینسبت دادن تفو

در  ين اعتقـاد یرده باشد؛ اما چنـ کار خلق را به ائمه واگذار کآنکه خدا  یعنیض یفوند. تک یدا نمیر پیتقص
شمریم و عطف مفوضـه و غـالت بـر     یکیه غالت و مفوضه را کنیر قرار نگرفته است؛ مگر ایبرابر تقص

در  مرحـوم صـدوق  ه کن است یم. شاهدش ایا عطف عام بعد از خاص بدانیر یهم را از باب عطف تفس
رده اسـت.  کـ هاي آنها، مفوضه و غالت را بر هم عطـف   ان دیدگاهیا بیم غالت کان حیب يچند مورد برا

ن یـ ) بـا توجـه بـه ا   203، ص 1378؛ همـو،  227، ص 1، ج1385؛ همـو،  529، ص 2، ج1362(صدوق،
غـالت  ف یـ ز از طوایـ باشـد و مفوضـه ن   هاي غالت می ز از ویژگییامبر و ائمه نیض امور به پیته، تفوکن

ح یتصـح  يرا معتزله برایان نیستند؛ زینجا، معتزلیدر ا» مفوضه«ه منظور از کشوند. واضح است  شمرده می
نـد؛ امـا   یگو مـی  هز مفوضـ یـ ل به آنـان ن ین دلیر شدند و به اکرا من ید افعالیار و ثواب و عقاب، توحیاخت
  است. تیب ض امور به اهلیتفو يمعنا نجا بهیض در ایتفو

  پردازند: ه به رد قول مفوضه میکند ک نقل می از امام صادق یثیحد مرحوم صدوق
بـن سـبأ قائـل بـه      از فرزندان عبـداهللا  یکیگفتم:  د به امام صادقیگو ه میکو از زراره نقل شده 

را خلـق   یو عل امبرید خداوند پیگو ست؟ گفتم: مییض چیض است. حضرت فرمود: تفویتفو
دهنـد و زنـده    ننـد و رزق مـی  ک رد؛ پس خلق میکض یشان تفویا رد؛ سپس امور مخلوقات را بهک

ـ ، آید دشمن خدا. اگر نزد او رفتیگو رانند. امام فرمود: دروغ مییم نند و میک می ۀ سـورة رعـد را   ی
ا الل شد. یسنگ شد  ییاو رفتم و آنچه امام صادق فرموده بود، به او گفتم. پس گو يسو بخوان... به
  )100ص  ق، 1414(صدوق، 

رده و کـ ض یامبر تفـو یـ نش را بـه پ یـ همانـا خداونـد امـر د   «د: یگو ث مییان حدیبعد از ب مرحوم صدوق
رده کـ ض یز تفـو یـ ن را بـه ائمـه ن  یو ا "؛و ما آتاکُم الرَّسولُ فَخُذُوه و ما نَهاکُم عنْه فَانْتَهوا"فرموده است: 

مثـل   يضِ اموریشود که اعتقاد به تفو می، روشن صدوقث و عبارت مرحوم ین حدیبا توجه به ا .»است
، منظـور  101شـان در صـفحۀ   یامبر باطل است و با توجه به عبارت ایا، اماته، و رزق به ائمه و پیخلق، اح

ان یـ د غـالت اسـت. ادامـۀ ب   یـ ز از عقاین ين اموریض چنیاست و اعتقاد به تفو یکیاز مفوضه و غالت، 
 ين جهـت، بـرا  یـ رده اسـت و از ا کـ ض یامبر و ائمه تفـو یا به پر ینیه خدا امور دکند ک شان داللت مییا
  و فوق عالم ابرار بودن قائل است.   يفرابشر یشان مقامیا

۵۴     ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  

  تيب شته نشدن اهلك. اعتقاد به ۳

هـاي   شان را از نشانهیت و زنده بودن ایب شته نشدن اهلکه اعتقاد به کند ک را نقل می یاتیروا خ صدوقیش
  د:یگو می از امام صادق یثیر حدک، بعد از ذخصالبودن شمرده است. ایشان در  یغال

و امـام   نیرالمـؤمن یانـد، ماننـد ام   شته شدهکر یبا شمش یاند؛ بعض شته شدهکامبر، همه یازده امام بعد از پی
ـ  آنچنانان بر آنها اتفاق افتاده است؛ نه ین جریقتاً ایاند و حق شته شدهکبا سم  یو باق نیحس ه غـالت و  ک

اند و بر مردم امر مشتبه شـده اسـت.    شته نشدهکقتاً یه آنها حقکند یگو مفوضه ـ لعنت خدا بر آنان باد ـ می  
  )528، ص 2، ج1362(صدوق، 

ن یـ اسـت. ا  تیـ ب شته نشدن اهـل ک، اعتقاد به صدوقخ یهاي غالت در نظر ش از ویژگی یکین، یبنابرا
ۀ یـ ه خدا در سـورة نسـاء آ  کدانند  می یسیرا مانند عروج حضرت عت یب فه از غالت، شهادت اهلیطا

لَبوه  ومـا  قَتَلُـوه  وما اللَّه رسولَ مرْیم ابنَ عیسى الْمسیح قَتَلْنَا إِنَّا وقَولهِم«د: یفرما می 157 صـ نْ  و لکـ  هشُـب 
میسیه حضرت عک گونه پس همان» .لَه فـه  ین طایـ امر بر مردم مشـتبه شـد، ا   ده نشد، امایشکب یبه صل

انـد.   شـان زنـده  یان مشتبه شده اسـت و ا یعیه امر بر مردم و شکدند، بلیند امامان به شهادت نرس ز معتقدین
شته شـد؛ و اعتقـاد مـا    کتوسط معتمد با سم  يرکالعس یبن عل و حسن«ند: یگو شان در اعتقادات مییا
ه از کـ  یسـان کاز  یه بعضـ کـ  بود و امر بر مردم مشتبه نشده است. آنچنان یقیان حقین جریه اکن است یا

شـان در  یان ایـ ) بـا توجـه بـه ب   99ص  ق، 1414(صدوق، » .  نند، معتقد هستند...ک ت تجاوز مییب حد اهل
  اند. در اعتقادات، غالت» همیتجاوز الحد فیمن «شود که منظور از عبارت  روشن میخصال تاب ک

از  يا فـه ید طایـ ت، از عقایـ ب کند که اعتقاد به زنده ماندن اهل ز اشاره میینن یالد مالکدر  صدوقشیخ 
ه امـر بـر   کـ هسـتند   یسـ یاند و مانند حضـرت ع  شته نشدهکه ائمه کاند  ردهکادعا  یبعض«غالت است: 

ه ماننـد  کـ وارد نشـده   يزیـ چ چیسـت و در مـورد ائمـۀ مـا هـ     ین درست نیمردم مشتبه شده است؛ اما ا
از غـالت ادعـا    يا فـه یفقط طا ـشته نشدن و مشتبه شدن بر مردم  کن را ـ  یهستند؛ و ا یسیحضرت ع

سـو قـول بـه زنـده مانـدن و بـه شـهادت         ن عبارت، از یکی) ا82، ص 1، جق1395(صدوق، » .اند ردهک
ه غـالت  کنیاست بر ا يگر، شاهدیداند و از سوي د دة غالت مییکند و آن را عق می یدن ائمه را نفینرس
از  یشوند و قول به زنده مانـدن ائمـه، نظـر گروهـ     را شامل می يا ف گستردهیستند و طین يفۀ واحدیطا

  آنهاست، نه همۀ آنها.
 نیه اعتقاد به زنده ماندن امـام حسـ  کند ک نقل می از امام صادق یثیز حدینع یعلل الشراایشان در 

و همـۀ   یو علـ  ده، رسـول خـدا  شته نشـ ک نیه حسکند کگمان  یسکهر «داند.  را نظر غالت می
 کوچـ کخـدا را   یشـان نافرمـان  یند غالت و مفوضه را. اکرده است... خدا لعنت کب یذکرا ت يائمۀ بعد
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فرار از انجـام واجبـات و اداي    يردند، براکدند و گمراه شدند و گمراه یورز كفر و شرکشمردند و به او 
ه اعتقـاد بـه زنـده مانـدن     کـ ز داللت دارد یف نیث شرین حدی) ا227، ص 1، ج1385(صدوق، » حقوق.

ث ی، قـول غـالت و مفوضـه اسـت. ادامـۀ حـد      نیث، زنده ماندن امام حسـ ین حدیو در ا تیب اهل
ه در فقرات بعـد بـه   کاست  ینیواجبات و ظواهر د كهاي غالت، تر گر از ویژگیید یکیه کداللت دارد 

  م.  یپرداز ح آن مییتوض

  يالنبسهو. ۴

امبران و امامان اسـت. اهـل   یشود، عصمت پ ل بحث نبوت و امامت مطرح مییذ هک یاز مسائل یکی
امبر را در بحـث  یـ م امام و پکعه حینند و شک امبران مطرح مییسنت، بحث عصمت را تنها دربارة پ

امبران، در سه مقام بحث شده است: عصمت از گناه؛ عصـمت در  یداند. عصمت پ می یکیعصمت 
امبر یلمان، در محدودة عصمت پکن متیان. بیمت از خطا و سهو و نس؛ و عصیافت و ابالغ وحیدر

 ،ق1412،یدانند؛ (سـبحان  امبر و امام را مطلقاً معصوم از گناه مییه، پیعۀ امامیاختالف وجود دارد. ش
نـه اخـتالف وجـود دارد (همـان) جمهـور      ین زمیـ لمان اهل سـنت، در ا کن متی) اما ب166 ص ،3ج
) اما در مقام 183 ص ،3ج دانند؛(همان، معصوم می یامبران را در ابالغ وحی، پیعه و سنیلمان شکمت

 ،3ج داننـد. (همـان،   ز مییرا جاسهوالنبی  ه عصمت از خطا و سهو باشد، جمهور اهل سنتکسوم 
(صـدوق،   داننـد؛  ز مـی یو بالتبع، سهو اإلمام را جـا سهوالنبی  از علما یز بعضیعه نی) در ش200 ص

) 317ص ،7، ج1372بـه نقـل از طبرسـی،     204ص ، 3، جق1412سبحانی، ؛ 360 ص ،1 ج ،1378
ــان شــ ياریامــا بســ و  یالنبســهو )201و  200 ص ،3ج ،ق1412 ،ی(ســبحان عه،یاز علمــا و محقق

و  يامبر و امام را شـامل سـهو و خطـا در امـور عـاد     یدانند و ادلۀ عصمت پ االمام را ممنوع میسهو
عه، یاز محققـان و بزرگـان شـ    يارین، بسـ ی) بنـابرا 197 -192ص ،3ج دانند. (همـان،  ز میین يعباد

شـان را از سـهو و خطـا و    یهستند، ا یافت و ابالغ وحیامبر در دریه قائل به عصمت پکگونه  همان
ا یـ ث لغت شـامل سـهو   ی، گرچه از حیالنبدانند. اصطالح سهو ز معصوم میین يان در امور عادینس

الم، فقط به سـهو و خطـا در   کشود، در اصطالح اهل  ز میین یافت و ابالغ وحیامبر در دریپ يخطا
نـاظر بـه    یالنبن بـه سـهو  ین، ادلۀ قائلیشود. بنابرا اطالق می یو شخص يق عبادات و امور عادیتطب
است. پس الزمـۀ   یو شخص يامور عاد ق عبادات ویه ناظر به تطبکست؛ بلین یافت و ابالغ وحیدر

ن معناسـت  یبه ا یالنبهونیست. س یافت و ابالغ وحیامبر در دری، عدم عصمت پیاعتقاد به سهوالنب
ان یگر مردمان دچار سـهو و خطـا و نسـ   یخود، مانند د یو شخص يامبران و ائمه در امور عادیه پک
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ننـد و از  ک را فرامـوش مـی   ينند و امور عادک می کز در عبادات خود شیشان نین، ایشوند. بنابرا می
  ستند.ین ق، معصومیص مصادیخطا در تشخ
ه کـ  یهـای  از ویژگـی  یکـ یاست و  یالنبقائل به سهو، دیالول ابن، به پیروي از استادش صدوقمرحوم 

شـان  یاسـت. ا  یالنب، عدم اعتقاد به سهوکند ر میکترین مرحلۀ غلو ذ عنوان نشانه و پایین به صدوقمرحوم 
  :یبر وقوع سهوالنب یند مبنک نقل می را از امام صادق یثیحده یحضره الفقیمن ال در 

ـبح بـه خـواب     ه میکدم ید: از امام صادق شنیگو د اعرج مییسع گفت: خداوند رسولش را هنگام نماز ص
ـبح   - قبل از فجر بود خواند يه براک یعتکدار شد و دو ریامبر بیرد. سپس پکد طلوع یبرد تا خورش نافلۀ ص

ـ  نداختامبر را به اشتباه ایو سپس نماز صبح را خواند. و خدا پ -  ـ ن ی... و خـدا چن ـ را بـا پ  يارک امبرش ی
ـ رد، بگوکا در نماز سهو ینماز صبح خواب ماند  یخاطر رحمت بر امت انجام داد تا اگر مسلم به  يد بـرا ی
  )360- 358، ص 1، ج1378ش آمده است. (صدوق، یز پیامبر نیپ

  نقل شده است. یالنبدال بر سهو ون اخبار الرضایعدر  یتین روایهمچن
امبر در نمـازش  یـ ننـد پ ک گمان می يا وفه عدهکان مردم یگفتم: در م د: به امام رضایگو می اباصلت«

نـد،  ک یه سـهو نمـ  کشان باشد. آنیند؛ لعنت خدا بر ایگو دچار سهو نشده است. حضرت فرمود: دروغ می
ه قبالً گذشـت،  کسپس قول استادش را  صدوق) مرحوم 203، ص 2، ج1378(صدوق، » فقط خداست.

رم را کـ امبر ایـ ه وقوع سهو از پکان، بلکام ث، امام صادق و امام رضاین دو حدیند. در اک ر میکذ نجایا
خ یشـ ؛ 205 ص ،3ج ق، 1412، یانـد. (سـبحان   ردهکـ ال کث اشیاز علما در سند حد یاند. برخ ردهکاثبات 

امبر، یـ و از په الزمـۀ قبـول سـه   کال شده است کث نیز اشی). در داللت حد44 - 26 ص تا، ، بییعامل حرّ
، 1، ج1378(صـدوق،   صـدوق باشد. مرحوم  ز میین یافت و ابالغ وحیشان در دریا يان سهو و خطاکام

طان یه سهو اگر از جانـب شـ  کاند  ال پاسخ دادهکن اشی) به ا1372، ی(طبرس یطبرس) و مرحوم 360ص 
بـه   یالکچ اشـ یباشـد، هـ  امبر باشد، با مقام عصمت منافات دارد؛ امـا اگـر از جانـب خـدا     یپ یا فراموشی

ل بر بندگان صـورت گرفتـه اسـت تـا     یتسه يرا سهو از جانب خدا و برایند؛ زک یامبر وارد نمیعصمت پ
ـ انـدازد. ا  یشان را به سهو نمیخدا ا یافت و ابالغ وحیست؛ اما در دریامبر عبد است و خدا نیبدانند پ ن ی

ص  ق، 1412، یدانند. (سـبحان  ینم یافکرا  کیکن تفیست و ایعه نیشتر دانشمندان شیپاسخ مورد قبول ب
معتقـد بـوده و    یالنببـه سـهو   خ قـم، یه مشاک، بلدیابن الولو استادش  صدوقخ یهرحال، ش ). به206- 205

  اند. ران آن را جزء غالت شمردهکمن
خ قـم اسـت؛   یدة مشایه عقک، بلدیالول ابنو استادش  خ صدوقیششۀ ی، از اجزاي اندیاعتقاد به سهوالنب

ن یـ ا يسـندگان از مبنـا  ینو یه برخالف برداشـت برخـ  کن است ید به آن توجه داشت ایه باک يا تهکن اما



  ۵۷ معيار غلو در انديشه شيخ صدوق

امبر و ائمـه نـدارد.   یـ پ يو فرابشـر  یمقامـات الهـ   یبا نفـ  يا گونه مالزمه چیهسهوالنبی  بزرگان، اعتقاد به
، عصـمت،  یعلـم لـدن  ، مثل يو امور فرابشر یمعتقد باشد، اما مقامات الهسهوالنبی  به یسکن است کمم

گرچـه   سـهوالنبی،  د گفت کـه اعتقـاد بـه   یر نباشد. باک، ظهور خوارق عادت و معجزات را منینصب اله
  گر صفات و مقامات ائمه ندارد.ید یبر نف یامبر و ائمه است، داللتیپ ياز مقامات فرابشر یکی ینف

تـاب  کانـد و نگـاه بـه     هردکـ ر کـ در مقامـات ائمـه ذ   صدوقه مرحوم ک یثیدر احاد یاجمال یبا تورق
ـ انـد و بـا نظر   قائـل  یائمـه مقـام الهـ    يشان بـرا یشود که ا ایشان می اعتقادات  یبعضـ » علمـاي ابـرارِ  «ۀ ی

 يبـرا  صـدوق ه مرحـوم  کرا  یمقامات و مراتب یندارند. براي نمونه، بعض یگونه همراه چیسندگان، هینو
  م.ینک ان مییر کرده است، بکامبر ذیائمه و پ

  نماز و عبادات ك. تر۵

ا، یـ میک يعبادت و ادعا كرا تریغالت دانست؛ ز یهاي فرع توان از ویژگی را می ين مورد و مورد بعدیا
مان شـرط  یز وجود دارد؛ مثالً مرجئه عمل را در ایر آنها نیست و در غیهاي مخصوص غالت ن از ویژگی

ز بـه  یـ فاسق ن یره را حتیبکب کن مرتیبنابرادانند؛  یمان نمیعبادت را مضر به ا كندانسته، انجام گناه و تر
  ، فقط در غالت وجود دارد.یهاي قبل ) اما ویژگی73 ص ،9ج تا، ، بییآورند؛ (سبحان شمار نمی

ـ  خ صدوقیشالم کبودن در  یعنوان نشانۀ غال ه بهک ییزهایگر از چید یکی و  یتـوجه  یوجود دارد، ب
ه از غـالت،  یـ و عالمـت حالج «آمـده اسـت:   اعتقـادات  است. در  یو مال یعبادات و حقوق شرع كتر

 ق، 1414(صـدوق،  » ع فـرایض. یـ نمـاز و جم  كن آنهـا بـه تـر   یانزوا به عبادت است، با وجود تد يادعا
، عیعلل الشـرا شود. عبارت  شمرده می ینید کمناس كبودن، تر یهاي مهم غال ن، از نشانهی) بنابرا101ص

ـ   بهز یه قبالً گذشت نک) 227ص  ،1ج( ام و آداب کـ بـه اح  نسـبت  یمبـاالت  یصراحت ویژگی غـالت را ب
ز یـ بسـا مـؤمن ن   را چـه یـ بـودن شـود؛ ز   یتواند موجب غـال  یعبادت نم كداند. البته صرف تر می یشرع

عبـادت   كعبـادت، صـرف تـر    كرسد، منظـور از تـر   ند. به نظر میک كتر یمباالت یب يعبادات را از رو
ه مرحـوم  کـ ن اسـت  ین مطلب اینۀ ایه لزوم عبادت و فرایض است. قره منظور، عدم اعتقاد بکست؛ بلین

فـرایض   كن بـه تـر  ی؛ و نشـانۀ آنهـا را تـد   »ع الفرائضیالصالة و جم كنهم بتریمع تد«د: یگو می صدوق
  فرایض. كداند، نه صرف تر می

  ايميكعلم  ي. ادعا۶

 ایضـاً  و«کند:  ر میکا ذیمیکعلم  يغالت را ادعا هاي ، یکی از نشانهاعتقاداتتاب کدر  شیخ صدوق
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 و دغـل  سواى دانند، نمی را آن از هیچ آنکه وجود با کیمیاست؛ علم ادعاي هایشان عالمت جمله از
 يرسد، ادعـا  ) به نظر می101ص ق، 1414(صدوق، » مسلمانان. بر يریت و شبهه دادن رواج و فساد

انـد   حلـول خـدا در خـود بـوده     یاز غالت مدع یبا بحث غلو نداشته باشد؛ اما بعض یا ارتباطیمیک
ل بـر حلـول و   یـ ) و انجام خوارق عادت و شعبده و سـحر را دل 123 ص ،1ج ،1364 ،ی(شهرستان

دادند و آن را از  ه از خود نشان میکاست  یاز خوارق عادت یکیز یا نیمیکدانستند.  مقامات خود می
  شمردند. رامات خود میک

  خ صدوقيالم شكدر  و ائمه امبريپ يمقامات و درجات فرابشر
رده کـ اعطـا   تیب طور خاص به اهل ه خدا بهکاست  ی، صفاتيمنظور از مقامات و صفات فرابشر

گر یدکـ یبـر   يچ برتـر یتوانند به آن برسند. افراد بشـر هـ   یز نمیوشش نکو  یگران با سعیاست و د
 یعمل صالح، بعضـ وشش و کو  ین است با سعکمم يندارند، مگر به تقوا و عمل صالح. افراد عاد

ن یدن به ایرند؛ اما رسین قرار گیبرسند و در شمار مقرب یتعال ينند و به قرب بارکسب کمقامات را 
توانـد بـه آن برسـد؛     نـد، مـی  ک یرا ط یق بندگیه طرک یسکاست و هر  یعموم يمقامات، اوالً امر

ه اوالً کـ اسـت   ی، مقامـات يده است؛ ولی منظور از مقامات فرابشریاً، فرد با عمل خود به آن رسیثان
نـد؛  ک ن مقامات را اعطا مـی یدگان ایامبران و برگزیپ یت و بعضیب نیستند و خدا فقط به اهل یعموم

ده و یـ شان را برگزیتش اینها یعلم ب يه خدا از روکد؛ بلیتوان به آن رس یوشش و عمل نمکاً، با یثان
شـان داده  یبـه ا  تیـ ب خلقت اهـل  يرا از ابتدا ن مقاماتیثالثاً، ا 3ن مقامات را به آنها داده است؛یا

شتر بر سه مقـام  ینند، بک می ینف تیب را از اهل يه صفات فرابشرک یسندگانیلمان و نوکاست. مت
صـفات   يرشده بـرا کهاي ذ ز ویژگیین سه صفت نیه دارند. ایکو عصمت ت ی، علم لدنینصب اله

 يانـد؛ ثالثـاً، از ابتـدا    ییه اعطاکستند، بلین یتسابکاً، ایستند؛ ثانین یرا اوالً عمومیرا دارند؛ ز يربشریغ
 خ صـدوق یشـ ) 121، ص 4ج ق، 1405جمهور،  ابی شان داده شده است. (ابنیبه ا تیب خلقت اهل

 يرا بـرا  یرد، صـفات یپـذ  یت از خطا و سهو را نمیب معتقد است و عصمت اهلسهوالنبی  ه بهکنیبا ا
  ابد.یتواند به آنها دست  ینم ياند و بشر عاد يشره از صفات فرابکند ک ایشان ثابت می

  ية مقرب الهك. برتر بودن از مالئ۱

ن و از یۀ مقـرب کـ ع مالئیـ ل افضـل هسـتم و از جم  یل و اسرافیائکل و میمن از جبرئ«د: یفرما می امبریپ«
 ق، 1414(صـدوق،  » ن فرزندان آدم هسـتم. ین مخلوقات هستم؛ من بهترینندگان عرش؛ و من بهترک حمل
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ـ  یشان، ائمۀ طـاهر یتبع ا امبر اسالم و بهین نقل، مقام و مرتبۀ پی) مطابق ا90ص   ی، حتـ کن، از همـه مالئ
در  27و  26ا آیـات  یـ شـتر اسـت. خداونـد متعـال در سـورة انب     یل، بیائکیل و میمقرب مثل جبرئ کمالئ

ه خداونـد در  ک یوصف» .یعملُونَ بِأَمرِه وهم بِالْقَولِ یسبِقُونَه ال مکْرَمونَ عباد بلْ«د: یفرما ه میکوصف مالئ
نار هـم قـرار   کن، از یاست. بنابرا یهاي اله چون و چرا از فرمان یند، اطاعت بک ر میکه ذکمالئ يقرآن برا

ه عصمت دارند و مخالف اوامـر  کرد. مالئکز استدالل یشان نیتوان بر عصمت ا ه مییث و آین حدیدادن ا
ـ  قیـ طر مقرب است، پس به که مالئک، بلکامبر افضل از همۀ مالئیدهند. اگر پ یانجام نم یملع یاله  یاول
 یعـوال شده از  ث نقلیمعصوم است. حد ینند و از گناه و نافرمانک یعمل نم یز مخالف اوامر الهیشان نیا
ن آب یآدم بـ  یوقت«ند: یفرما امبر مییرا پیست؛ زین یتسابکن عصمت، ایه اکند ک ن مطلب را تأیید مییز این

  »بودم. یو گل بود، من نب

  . افضل بودن از همة مخلوقات۲

ن یتـر  سـت؛ و آنهـا محبـوب   یتش نیب و اهل افضل از محمد یه خلقکم یواجب است اعتقاد داشته باش«
گرفـت و   ثاق میین مییه خدا از نبک ینشان هستند؛ و آنها هنگامیتر رامتکمخلوقات نزد خدا هستند و با 

ا در یـ گـر انب ید يرا بـرا  ردند و خـدا محمـد  که اقرار کبودند  یسکن یگرفت، اول خودشان را شاهد می
  )93(همان، ص » رد.کعالم ذر مبعوث 

  ت در صلب اويب خاطر وجود نور اهل . سجده شدن آدم به۳

بـه سـجود   ن امر یرد. اکامر به سجود  کد: هنگام خلق آدم، خدا به مالئیگو میاعتقادات در  خ صدوقیش
خدا، عبـادت و اطاعـت اسـت و بـر      يبرا کاست. سجود مالئ که برتر از مالئکباشد  يد بر موجودیبا

و «انـد.   ه در صـلب آدم بـوده  کـ ت عصـمت  یب و اهل امبریخاطر پ رام و احترام است، بهکحضرت آدم، ا
خـدا،   يه بـرا کـ مالئه از آنها افضل باشد. پس سـجود  ک یسک يرد، مگر براکفرشتگان را امر به سجود ن

امبر و ائمه ـ صلوات خـدا بـر    یه پکنیخاطر ا رام آدم است؛ بهکخاطر ا ت است و بر آدم، بهیعبادت و عبود
  )90(همان، ص » .آنها باد ـ در صلب آدم قرار داشتند

  تيب ا به قدر معرفتشان به اهليمشخص شدن مقام انب. ۴

ـ کاعطا  يامبریه به هر پک يزیخداوند هر چ«  یشـ یامبر ماسـت و پ یـ خـاطر انـدازة معـرفتش بـه پ     هرده، ب
  )93(همان، ص » گرفتنش در اقرار به اوست.

۶۰     ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  

  تيب خاطر اهل ان بهكون و مك. خلق ۵

خـاطر   ه همـۀ عـالم بـه   کـ ن اسـت  یـ نـد ا ک نقـل مـی   تیـ ب اهل يبرا خ صدوقیشه ک یلیاز فضا یکی
خلـق   تیب خاطر اهل فرشتگان بهن، آدم و حوا و همۀ یه آسمان و زمکنیآفریده شده است. ا تیب اهل
و خداونـد همـۀ   «د. یـ آ یت جور درنمـ یب دانستن مقام اهل يوجه با عاد چیه ه بهکاست  ياند، از امور شده

رد و کـ  ین را خلق نمیرد. و اگر نبودند، خدا آسمان و زمکتش خلق یب امبر و اهلیخاطر پ مخلوقاتش را به
  )(همان »رد.ک یرا خلق نم يزیچ چیه و هکبهشت و جهنم را و آدم و حوا و مالئ

  ي. همساني اوامر ائمه و اوامر اله ۶

الم خدا، و امرشـان امـر   کالمشان کاند و  ه حقاً آنها از جانب خدا آمدهکن است یو اعتقاد ما دربارة آنها ا«
نـد، مگـر از خـدا و    یگو ینمـ  يزیت خداست و آنها چیتشان معصیخدا، و طاعتشان طاعت خدا، و معص

  )92(همان، ص» او. یوح

  . عصمت از خطا و گناه۷

(همـان، ص  » و آنها معصوم از خطا و لغزش هسـتند. «د: یگو میاعتقادات تاب کدر  مرحوم صدوق
از آن حضـرت در   يث بلنـد ی) حد221ص  1، ج1378(صدوق،  الرضاخبارون أیعتاب ک) در 94

از  یکـ یه کـ شـود   امام ثابت می يبرا يادیث، مقامات و صفات زین حدیند: در اک مقام امام نقل می
ز یـ ن یو لـدن  یت، علـم الهـ  یب ث، افزون بر اثبات عصمت اهلین حدیت است. ایب آنها عصمت اهل

  ند.ک ایشان اثبات می يبرا
  ت دارد:یب در اثبات عصمت اهل یانیز بیناعتقادات در شیخ صدوق 

 یچ گنـاه یمعصوم هستند و ه يدیشان از هر پلیه اکن است یه اکا و رسل و ائمه و مالئیو اعتقاد ما در انب
دهنـد. و   ند انجـام مـی  کنند و آنچه خدا امر ک یان امر خدا نمیره؛ و عصیبکره و نه یدهند؛ نه صغ یانجام نم

  )96ص ق، 1414شان را نشناخته است. (صدوق، یند، اک یشان عصمت را نفیاز احوال ا یکیه از ک یسک

  تيب به اهل ينيض امور ديتفو .۸

ن یـ ح بـه ا یداند؛ اما در توض ض مییهاي مفوضه و غالت را اعتقاد به تفو از نشانه یکی خ صدوقیش
ت یـ ت و رزاقیـ ض در خالقیانـد، تفـو   ه غالت به آن قائلک یضیه منظور از تفوکند ک ته اشاره میکن

است قبالً ه نقل شده زراره از کث ین حدیض شده است. ایامبر و ائمه تفویبه پ ینیاست؛ اما امور د
  )100ان شد. (همان، ص یب



  ۶۱ معيار غلو در انديشه شيخ صدوق

  يعلم لدن. ۹

شـان رازگـاه   یه اکن است یشان ایو اعتقاد ما در ا«ند: ک ان میین بیچن بیت دربارة علم اهل خ صدوقیش
  )94(همان، ص» د او هستند.یان توحکاو و ار یعلم خدا و ترجمان وح

  گرياوصاف د. ۱۰

از آنهـا   یه بـه بعضـ  کـ رده است کر کت ذیب اهل يبراشماري  ی، صفات باعتقاداتتاب کدر  شیخ صدوق
  شود: اشاره می

بـا قـرآن    ینۀ نوح؛ همراهیخدا؛ امان اهل ارض؛ مانند سف يسو ل بهیالناس؛ سب یاولواألمر؛ شهداء عل
) 121و  94شان؛ واسطۀ نزول بـاران؛ و باعـث دفـع بـال و اسـتجابت دعـا. (همـان،        یقرآن با ا یو همراه

 يآنهـا را بـرا   صـدوق ه مرحـوم  کـ انـد   يز از صـفات فرابشـر  یـ ن صـفات ن یشود، ا ه مالحظه میک چنان
  ند.ک ر میکذ تیب اهل

  يريگ جهينت
صـفات   یهاي سوم تـا پـنجم، نفـ    عه در قرنیر غالب علما و بزرگان شکسندگان معتقدند که تفینو یبرخ

از  یکـ یانـد.   انیـ اند، جزء غال ایشان قائل يبرا يه صفات فرابشرک یسانکاست و  تیب از اهل يفرابشر
و اسـتادش   صـدوق است. گرچه مرحـوم   صدوقنند، مرحوم ک شان به سخنانش استناد مییه اک یبزرگان

هـاي   تـاب کدر  صـدوق داننـد، امـا مرحـوم     رانش را جزء غالت میکمعتقدند و منسهوالنبی  به دیالول ابن
و فـوق   یائمـه مقامـات الهـ    يدهـد بـرا   ه نشان میکند ک میان یب یث و مطالبیاش، احاد یثیو حد یفیتأل

اجمال به چنـد نمونـه از آن اشـاره     و ما بهـ ند  ک ر میکت ذیب اهل يشان برایه اک یقائل است. صفات يبشر
ه در چـارچوب اصـطالح   کاست  یعیار رفی، مقام بستیب دهد که مقام اهل وضوح نشان می بهم ـ  یردک
  گنجد.   ینم» ابرار يعلما«

سـهوالنبی   شـان بـه  یاً، اعتقاد ایمعتقدند؛ ثانسهوالنبی  به دیالول ابنو استادش  خ صدوقیشن، اوالً یبنابرا
مرحـوم  ه کـ  یندارد، ثالثاً، با توجـه بـه صـفات    تیب از اهل يگر صفات فرابشرید یبا نف يا چ مالزمهیه

را  تیـ ب سـت و مقـام اهـل   یابـرار ن  يۀ علمـا یشان قائل به نظریند، اک ر میکذ تیب اهل يبرا صدوق
  داند.   تر از عالم ابرار بودن می عیار رفیبس
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   _______________________ ________________________________    نوشت پی

اقنـوم  ، گناه جبلی بشر، وحدت خدا در عین سه . اموري مانند تحریف کتاب مقدس و اعتقاد به تثلیث، الوهیت حضرت عیسی1
  داشتن و غیره

گرایی در پاسخ به اشکاالت واردشده بر کالم مسیحی شکل  . به طور مثال مباحث نظیر تجربه دینی، زبان دین، هرمنوتیک و ایمان2
 –اعم از عهد عتیق و عهد جدید  –کنند. کتاب مقدس  گرفت و بعضی نویسندگان همین راه حل را به عینه در مورد اسالم اجرا می

از حیث سند با مشکالت فراوانی روبروست و هیچ کس ادعاي الهی بودن و وحی بودن آن را ندارد. مباحثی ماننـد زبـان دیـن و    
کنند  هرمنوتیک در در ارتباط با چنین متنی شکل گرفته است. امروزه همان مباحث را بعضی نویسندگان در ارتباط با قرآن اجرا می

  معجزه جاوید پیامبر و سخن خداست. که قرآن وحی مستقیم و در حالی
اصطفاکم بعلمه، و ارتضاکم لغیبه، و اختارکم لسره، و اجتباکم بقدرته، و اعزکم بهداه، و خصـکم ببرهانـه، و انتجـبکم لنـوره، و     . «3

من الـدنس و   ایدکم بروحه، و رضیکم خلفاء فی أرضه، و حججا علی بریته، ...، عصمکم اهللا من الزلل و آمنکم من الفتن و طهرکم
  زیارت جامعه کبیره» أذهب عنکم الرجس و طهرکم تطهیرا
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