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مقاله پژوهشی

حرم مطهر رضوی ،یکی از مهمترین بناهای مربوط به شیعیان است .لذا در میتوان از بررسی آثاری
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و کتیبههای برجای مانده در این بنای تاریخی به برخی از انگارههای مذهب شیعه پی برد .غلو در
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دین ،یکی از مهمترین آسیبهایی تهدیدکننده دین در هر روزگاری ،باورهای ناصواب در این حوزه
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مقدمه
در حالت کلی می توان از باور دینی به عنوان یک نوع ایدئولوژی منطبق بر واقعیت نام برد .از جمله مهمترین مسائل
تهدیدکننده دین ،باورهای نادرست دینی است که میتواند رفته رفته دین را از مسیر و هدف مورد نظر آن خارج نماید
و باورمندان به دین را از دستیابی به معرفت صحیح باز دارد .یکی از انواع باورهای ناصواب دینی ،غلو و زیاده روی در
برخی از عقاید مرتبط با دین است .باورهای غالیانه در شدیدترین وجه خود میتواند موجب خروج شخص دیندار از
دایرة دین گردد و درست بر عکس هدف دین عمل نماید .از دیگر آثار سوء ،به چالش کشیده شدن دین در مواجهه با
عقل و علم است .اگرچه این انتظار وجود ندارد که عقل و یا دستاوردهای علمی بشر بتواند همۀ آنچه که در حوزة دین
وجود دارد را توجیه و تبیین نماید ،اما مخالفت برخی از باورها و عقاید غالیانه با عقل و علم ،میتواند چالشهایی
بیاساس و ناصواب را میان آن ها به راه اندازد و مانع از اقبال به دین گردد .هم چنین تضاد میان این باورها بااصول و
مبانی دین ،نوعی سردرگمی و تضاد در درون دین را به همراه دارد که میتواند منشاء بروز اختالف در میان دینداران
باشد .این همه در حالی است که با شناسایی و قطع ریشه های این اندیشهها ،میتوان از بروز و گسترش چالشها و
اختالف های مذکور جلوگیری نمود.
در حقیقت باورهایی که از دین می شود براساس ایدههایی است که انسان از دین خود برداشت می نماید .در این
پژوهش پس از گذری بر موضوع غلو از دیدگاه قرآن کریم و روایات معصومین تبیین میگردد و آن گاه با اشاره به
اصلیترین شیوة آنان برای ترویج اندیشههای خود در زمان امام باقر و امام صادق (ع) ،یعنی جعل حدیث ،با بررسی و
رد چند نمو نه از مهم ترین مستمسکهای حدیثی غالیان ،اساس و پایه باورهای غلو آمیز مبتنی بر این روایات مورد
خدشه قرار می گیرد .در این خصوص ،روش تو صیه شده به وسیلۀ اولیای دین ،مراجعه به کتاب خدا و احادیث متقن
است تا به توان ساحت دین و مذهب را از باورهای غالیانه برگرفته از برخی احادیث و عواقب آن محفوظ داشت .الزم
به ذکر است که از میان آثار زیادی که به نوعی به موضوع غلو پرداخته اند و در این پژوهش نیز به مناسبت از برخی
از آن ها بهره گرفته شده است ،دو اثر با نگاه نقد حدیث وارد این حوزه شده اند ،یکی کتاب «غلو (درآمدی بر افکار و
عقاید غالیان در دین)» اثر صالحی نجف آبادی و دیگری کتاب «سه گفتار در غلوپژوهی» اثر جویا جهان بخش .لذا با
توجه و عنایت به مطالب فوق این پژوهش به دنبال بررسی غلو از دیدگاه قرآن کریم و روایات معصومین می پردازد.
روش این پژوهش ،روش تحلیلی است و سعی به عمل آمده است که با ارتباط میان مفاهیم مختلف به مقایسه آنها با
یکدیگر ،نتیجه گیری و استدالل نیز پرداخته شود .روش گردآوری اطالعات نیز روش کتابخانهای بوده و جز در مواردی
که برای هدایت موضوع الزم بوده ،از ذکر آمار و اعداد خودداری شده است .رجوع به منابع دست اول ،اصلی ترین منبع
کسب اطالعات می باشد .نگارنده برای دست یابی به این منابع که شامل کتب حقوقی ،اسناد ،معاهدات ،قراردادها،
قوانین ،مدارک و آئین نامهها و همچنین منابع دست دوم همچون گزارشات ،نشریات ،اخبار و اطالعاتی که در زمینه
غلو از دیدگاه قرآن کریم و روایات معصومین در اینترنت موجود می باشد به کتابخانهها و مراکز علمی عدیده ای از
جمله کتابخانه ملی ایران ،کتابخانه دانشگاه تهران و  ...مراجعه نموده است.
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.1مفهوم شناسی غلو
از مهمترین شاخصهایی که باعث می شود انسان دچار غلو در دین نشود تفکر از منظر باطن است نه ظاهر .واژه «غلو»
در لغت به معنای تجاوز از حد و در اصطالح ،زیادهروی در باورهای دینی است که انحراف در عقاید ،مانند اعتقاد به
ربوبیت اشخاص ،را به همراه دارد .این اصطالح در روایات امامان معصوم (ع) با همین کاربرد معنا برای غالت شیعه به
کار رفته است (شهرستانی ،بیتا .)22 :در قرآن کریم این واژه برای نکوهش اهل کتاب (به طور مشخص پیروان حضرت
مسیح) در اعتقاد ایشان به تثلیث آمده است :یا أهل الکتاب ال تغلوا فی دینکم و ال تقولوا علی اهلل إال الحق إنما المسیح
عیسی ابن مریم رسول اهلل و کلمته ألقاها إلی مریم و روح منه (نساء .)171 /از این رو به طور خالصه گفته می شود
که غالی کسی است که درباره پیامبر (ص) یا پیامبران و یا ائمه (ع) از اندازه فراتر برود و آنان را از حدود بندگی خدا
فراتر برده و دربارة آنان به ویژگیهایی که خاص خداوند است ،گرایش پیدا کرده است (خویی.)55 : 1372 ،
در واقع غلو یا برداشت ناصواب در دین در هر جامعه با فرهنگهای متفاوتی وجود دارد که میتواند این برداشتها
همراه با خرافات نیز باشد .گفته شده که غالت کسانی بودند که به امام نسبت الوهیت یا نبوت میدادند و یا آنها را
به فضیلتهای دینی و دنیوی ،خارج از حد اعتدال وصف میکردند .البته شاخهای از غالت به نام مفوضه ،به مخلوق و
حادث بودن ائمه (ع) معترف بودند اما با این حال اعتقاد داشتند خداوند با آفرینش خاص ایشان ،خلق عالم و رزق و
همه افعال را به ایشان واگذار کرده است .با توجه به موضوع این پژوهش در ادامه مالحظه خواهد شد که چگونه غالیان
برای اثبات عقاید خود دست به جعل حدیث زدند تا با این شیوه بتوانند عقاید خود را در جامعۀ اسالمی و به ویژه در
میان پیروان اهل بیت (ع) قابل پذیرش نمایند (استرآبادی.)33 :1409 ،
.2بررسی جایگاه غلو در میان ائمه اطهار
برداشتهای نادرست از دین یقیناً در هر جامعهای پدیدار میشود ولی زمانی این موضوع مهم و حیاتی میشود که این
برداشت ها با مذهب و ایدئولوژی مذهبی مردم آمیخته شود .پیدایش این اندیشه در آیین اسالم به طور مشخص به
دوران امام علی (ع) نسبت داده میشود .گفته شده کسانی که به امیرالمؤمنین (ع) نسبت الوهیت دادند به حکم ایشان
سوزانده شدند .بنا بر نقل کشی ،شخصی به نام عبداهلل بن سبا در زمان حیات حضرت علی (ع) به دلیل ادعای نبوت و
الوهیت برای ایشان ،به دستور امام سوزانده شد .این موضوع پس از شهادت امام علی(ع ) بنابر گزارشهایی هم چنان
با ادعای الوهیت ایشان ادامه داشته است تا آنجا که در زمان امام صادق (ع) نیز عده ای نوعی از الوهیت را برای ایشان
قائل شدند .به نظر میرسـد که یکی از اصلیترین دالیل غلو ،عشق و ارادت به اشخاص اسـت که همراه با جهل و نادانی،
باعث شده تا پیروان ایشان در شأن و منزلت مراد خویش اقدام به جعل حدیث نمایند .غلو درباره حضرت عیسی (ع)
از این موارد است .درآیین اسالم نیز غلو در شأن بزرگان مذهب گاهی به این دلیل بوده که شخص غالی از سر ارادت
اقدام به جعل حدیث با مضامینی در ستایش و یا در فضائل مراد خویش نموده است (اشعریقیمی.)77 :1361 ،
گاهی نیز مخالفت و دشمنی باعث غلو و زیاده روی در مذمت و نکوهش اشخاص شده و اقدام به جعل حدیث یا ترویج
آن را به همراه داشته است .غلو در فضائل و یا در مذمت خلفا و پیشوایان دین و مذهب هم چون ابوحنیفه ،شافعی،
معاویه ،بخاری و ...از این جمله است .نمونه آن ،غلو پیروان مالک ابن انس دربارة اوست که گفته اند او سه سال در
شکم مادرش مانده است یا در شأن کتاب او گفته اند بعد از کتاب خدا کتابی صحیح تر از کتاب مؤطأ مالک نیست.
بخشی از روایات موجود در کتب حدیثی شیعه خبر از آن میدهند که غالت در زمان حیات ائمۀ اطهار به ویژه در
دوران امامت امام باقر (ع) و امام صادق (ع) موفق شده اند ،نظر جمعی از شیعیان را به عقاید و اندیشههای غالیانه خود
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جلب نمایند .برای نمونه به حدیث زیر توجه نمایید" :عنَ ابنْ أبَیِ عمُیَرْ ،عنَ جعَ ْفرَ بنْ عثُمْاَن ،عنَ أبَیِ بَصِیرٍ ،قَا لَ،
قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ ابْرَأْ مِمَّنْ یزَعْمَ أنَاَّ أرَبْاَب قلُتْ برَئِ اهللَّ منِهْ ،ف َقاَل ابرْأ ممِنَّ یزَعْمَ أَنَّا أ نْبِیَاءُ ُقلْتُ بَرِئَ
اللَّهُ مِنه" ارائه گردیده ،داللت بر این دارند که فرقههای غالت توانسـته اند عقاید جمعی از شیعیان را در خصوص
ربوبیت و نبوت امام ،علم غیب امام و مواردی از این قبیل تغییر دهند و امامان معصوم (ع) از این رو با ایشان به شدت
تمام برخورد داشته و از آن عقاید تبری جستهاند (جعفریان.)12 :1393 ،
دیدگاه مبتنی بر غلو از دیرباز تا امروز همواره به دنبال متهم ساختن مذهب شیعه بوده است .در کتب ملل و نحل برای
غالت شیعه و سنی فرقههای گوناگونی ذکر شده است ،مانند آن چه اشعری قمی در المقاالت و الفرق بدان اشاره نموده
است .شیخ مفید غالت را کسانی میداند که معتقد به الوهیت و نبوت امام هستند و امام را با فضائل دینی و دنیوی
فراتر از حد ،توصیف کرده و از میانه روی در این خصوص خارج گشتهاند (خویی .) 44 :1372 ،وی در توصیف غالت
می نویسد :هم الذین نسبوا أمیر المؤمنین و األئمۀ من ذریته ع إلی األلوهیۀ و النبوة و وصفوهم من الفضل فی الدین و
الدنیا إلی ما تج اوزوا فیه الحد و خرجوا عن القصد .او در مرحله پایین تر از غالت ،مفوضه را به عنوان صنفی از غالت
میداند که به مخلوق ائمه باور دارند ولی معتقد به تفویض امور خلقت به امام هستند ،آنجا که مینویسد :دعواهم أن
اهلل سبحانه و تعالی تفرد بخلقهم خاصۀ و أنه فوض إلیهم خلق العالم بما فیه و جمیع األفعال .شیخ مفید گروه حالجیه
را نیز که اهل اباحهگری و معتقد به حلول (تناسخ) هستند ،در زمره گروه غالیان میداند.
در مسلک معرفتشناسی بکارگیری دلیلگرایی از آن جهت حائز اهمیت است که بیان میکند در صورتی موضوعی
دارای اعتبار است که دلیل کافی و وافی به همراه خود داشته باشد .امامان معصوم (ع) در مواضع مختلف با نفی عقاید
باطل غالت و اعالم برائت از آنها ،چه با افشاگری در خصوص سران فرقه های غالت و چه با تصحیح عقاید شیعیان در
جهت از بین بردن باورهای غالیانه کوشیده اند ،اهل بیت (ع) با مشرک خواندن غالیان و ممنوع کردن مراوده و مخالطه
و هرگونه یاری رساندن و حتی ازدواج با ایشان و برائت جستن از آنها و نیز با استدالل به آیات و تحریض عقول
شیعیان ،به مبارزه با جریان غلو و اصالح عقاید پیروان خویش ،اقدام نمودند (استرآبادی .)90 :1409 ،به عنوان مثال
در حدیث زیر امام رضا (ع) غالت را کافر و مفوضـه را مشرک و هرگونه مراوده با ایشان و تصدیق عقایدشان را مایۀ
خروج از والیت خدا و رسول (ص) و اهل بیت (ع) میخوانند" :عنَ أْبیِ هاَشمِ اٍلجْعَ ْفرَیِ قاَل :سأَلتْ أُبَالحْسَنَ الرضِّاَ ع
عنَ الغْلُاَة و المْ ُفوَضِّۀَ ف َقاَل الغْلُاَة ک ُفاَّر و المْ ُفوَضِّۀَ مُشْرِکُونَ مَنْ جَالَسَهُمْ أَوْ خَالَطَهُمْ أَوْ وَاکَلَهُ مْ أَوْ شَارَبَهُمْ أَوْ وَاصَلَهُمْ أَوْ
زَوَّجَهُمْ أَوْ تَزَوَّجَ إِلَیْهِمْ أَوْ أَمِنَهُمْ أَوِ ائْتَمَنَهُمْ عَلَى أَمَانَۀٍ أَوْ صَدَّقَ حَدِیثَهُمْ أَوْ أَعَانَهُمْ بِشَطْرِ کَلِمَۀٍ خَرَجَ مِنْ وَلَایَ ةِ اهللَّ عزَ
و جلَ و ولَاَیۀَ الرسَّوُل و ولَاَیتنِاَ أهَلْ الْبَیْتِ".
.3نمونه احادیث غالیانه از مصادر شیعی و انعکاس مصادیق شیعی در حرم مطهر امام رضا (ع)
غلو در واقع آسیب و آفتی است که شامل دین اسالم نمی شود و تمامی ادیان در سرتاسر دنیا را شامل می شود .پس
از سیر اجمالی بر موضوع غلو و مالحظۀ اهمیت آن و دانستن نفوذ مخفیانه عقاید غالیان در میان کتب اصحاب ائمه
(ع) ،در ادامه ،ضمن استفاده از کتب رجال و لغت (حس نیاز) با گرفتن ایدة اصلی از روش مورد نظر اهل بیت (ع)
یعنی موافقت حدیث با کتاب خدا ،سنت و دیگر احادیث ،چند نمونه از احادیث مشهوری که تاکنون هم چون ابزاری
در اختیار اندیشههای غالیانه بوده ،بررسی میگردد:
"جوابا ..فَإِنَّا صَنَائعِ رَبنّا وَ النَّاسُ بعْدُ صَنَائعِ لنَا "
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اگرچه در رابطه با نامه ای که حضرت علی (ع) به معاویه نوشت نمی توان ادعا جعل کرد ولی متأسفانه برداشت
ناصحیحی از آن در موافقت با اندیشههای غالیان بوده است .این برداشت ناصواب تا به آنجا رفته است که به بهانه این
فرمایش امام (ع) ،حتی در خیال بعضی از مشاهیر اهل ادب ،امیرالمؤمنین و سایر ائمه آفریننده مخلوقات دانسته
شدهاند و متأسفانه مشابه با این باور در در میان برخی از ارادتمندان به اهل بیت (ع) مشاهده میشود (دلبری:1391 ،
 .)88به تعبیر دیگر در مورد این حدیث براساس افکار غالیانه ،نوعی جعل یا سوء برداشت در معنا (تحریف معنوی) رخ
داده است (شهرستانی ،بیتا .)199 :نخست ،باید دانست که کلمه «صنائع» مفرد کلمه صنیعه ،معادل عبارت فارسی
«دست پرورده و تربیت شده » است (فالن صنیعتی أیاصطنعته و خرجتهکه با کلمه «مخلوق» تفاوت بسیار دارد.
همچنین عبارت «صنائع المعروف» در خود نهج البالغه در کالم امیرالمؤمنین به معنای کارهای خیر آمده است .لذا
این کلمه را به معنای مخلوق پنداشتن ،اشتباهی است که جزء با پیش فرض های غالیانه ممکن نیست .در قرآنکریم
به صراحت خداوند خود را خالق همه چیز دانسته (انعام ،102 /رعد ،16 /زمر 62 /و غافر )62/و براساس منطق جز
پروردگار عالم ،همه مخلوقاند و و جز او خالق و رازقی وجود ندارد (هل من خالق غیر اهلل یرزقکم من السماء و األرض
ال إله إال هو فأنی تؤفکون (فاطر3 /و نیز ببینید :حجر ،28 /نساء1 /وانعام .)101/
در حرم مطهر رضوی ،نمودی از غلو مشاهده نمی شود بلکه مصادیق متعددی از اعتقادات شیعی چون تکرار نام ائمه
مشهود است .تصویر شمار( )1که کتیبهای به خط نستعلیق است و در سال 1379شمسی ساخته شده نام حضرت علی
علیهالسالم را ذکر کرده است.

تصویر:1کتیبه احداثیه بر لوالی ضریح حرم مطهر رضوی .مأخذ( :شیخی ،قاسمی.)1397 :

"الَ تَرْفَعِ البِنَاءَ فَوْقَ طَاقَتِهِ فَیَنْهَدِمَ اجْعَلُونَا مَخْلُوقِینَ وَ قُولوُا بنَا مَا شِئْتُمْ فَ َلنْ تَبْ ُلغُوا"
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افرادی در افکار خود دچار غلو شده بود در واقع برای نیل به اهداف خود ریاکارانه خود را عالقمند به مذهب شیعه می
دانستند ولی در حقیقت به دنبال تخریب مذهب شیعه بودند .این حدیث را مرحوم شیخ بهائی در کتاب منهاج النجاح
در شرح دعای هر روز ماه رجب و ذیل عبارت «الفرق بینک و بینها اال انهم عبادک و خلقک» و در شرح آن آورده
است .البته ایشان این حدیث را بدون ذکر سند و با عبارات «نزلونا عن الربوبیۀ و قولوا فینا ما شئتم» ذکر کرده
است(مفید1414 ،ق .)654 :با بررسی متقدم ترین منبع نقل کامل حدیث یعنی نقل مرحوم صفار در کتاب بصائر
الدرجات ،در مییابیم که امام (ع) در مقام نفی اندیشۀ غالیانهای که در ذهن اسماعیل بن عبدالعزیز (راوی) گذشته،
چنین فرموده اند که ما را در مقام خالق قرار ندهید ،چرا که ما نیز مخلوق پروردگار هستیم (البته ظاهر این حدیث از
علم امام (ع) به ضمایر خبر میدهد همان طور که مرحوم صفار در عنوان باب به آن اشاره کرده است) .در حدیث
مشابهی امام صادق (ع) از قول امیرالمؤمنین (ع) فرمودند:
"إِیَّاکُمْ وَ الغُ ُلوَّ فِینَا قُولوُا إِنَّا عَبِیدٌ مَرْبوُبوُنَ وَ قُولوُا فِی فَضْ ِلنَا مَا شِئْتُم"
در رابطه با حدیث فوق که در نفی غلو در دین بیان شده است مشخص است که از این حدیث عبارات «قولوا بنا ما
شئتم» ویا « قولوا فی فضلنا ما شئتم» در هر دو حدیث پس از نفی غلو آمده است ،که از زمینه یا سابقه ضد غلو این
متون خبر میدهد .به ویژه که در ادامه حدیث دوم فرمایش امام (ع) یعنی« :مَنْ أَحَبَّنَا َفلْیَعْمَلْ بعِمَلِنَا وَ لیْسْتَعِنْ
باِلوْرَع» ،در ضدیت با اندیشههای اباحهگری و عملگریزی میباشد که یکی از ویژگیهای گروهی از غالیان بوده است.
با این وجود متأسفانه این حدیث یکی از دست مایههای دیرین غلوگرایان در تنزیه و تبرئه اندیشههای غالیانه بوده
است(بهایی .)64 :1384 ،حال آنکه با دقت در آن در مییابیم که زمینۀ روایت به نوعی در نفی این اندیشهها است .اما
در خصوص قسمت دوم روایت (قولوا بنا ما شئتم) کافی است در این نکته اندیشه شود که چگونه ممکن است امام
معصوم اجازه داده باشند در فضائل ایشان هر سخنی بیان شود .اگر تعبیر روایت عام است ،پس شامل هر سخن دروغ
یا غیرحقی نیز میشود (صالحی نجفآبادی.)97 :1385 ،

تصویر:2کتیبه لوحی اسماء ائمه اطهار در حرم مطهر رضوی ،مأخذ( :شیخی ،قاسمی.)1397 :

آیا می توان پذیرفت که ایشان با چنین فرمایشی ،اجازه جعل هر کالمی را در بیان فضائل خود صادر کرده اند .بیشک
عبارت «ما شئتم» را باید همراه با سایر قیودات ومخصصات عقلی و نقلی تفسیر نمود .مگر نه اینکه حضرت صادق (ع)
در پاسخ به کسانی که به ایشان نسبت علم غیب دادند ،فرمودندَ :فوَ اللَّهِ مَا ب ِقیَتْ فِی جَسَدِی شَعْرَةٌ وَ الَ فِی رَأْ سِی إِالَّ
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قَامَتْ ،ثمَ قَالَ :الَ امام صادق (ع) در حدیثی با رد اندیشههای غالیانه مغیره بن سعید ،خود را به گونۀ دیگری معرفی
مینمایند (کشی .)55 :1409 ،ایشان خود را مخلوق برگزیدهای میدانند که مانند سایر بندگان قدرتی بر نفع و ضرر
خویش ندارد ،هیچ برائتی نزد او نیست ،میمیرد و دفن می شود و از قبر سر بر میدارد تا در موقف حساب پاسخ گو
ک حَتْماًمَ ْقضِیا (مریم .)71 /چگونه
باشد .همان طور که در این زمینه میفرماید) :وَ إِنْ مِنْکُمْ إِالَّ وارِدُها کانَ عَلى رَب ِّ
ممکن است ،امامی که خود را این گونه معرفی میکند ،با قول «ما شئتم» اجازه دهد تا در فضیلت او هر سخن دلخواهی
گفته شود .براساس فرمایشی از امام باقر (ع) غالیان کسانی هستند که در مورد امام چیزهای را میگویند که خود
ایشان نگفتهاند (َ ...فقَالَ لهَ رَجُلٌ مِنَ األَنصَارِ یُقَالُ لهُ سَعْدٌ جُعلّت ِفدَاکَ مَا الغَالیِ قَالَ َقوْمٌ یَقُولوُنَ فِینَا مَا الَ نقُولهُ فِی
ک مِنَّا وَ لسْنَا مِنْه) از این رو کم ترین مخصص عبارت ما شئتم (اگر صدور آن از امام را بپذیریم)،
أَن ُفسِنَا َفلَیْسَ أُولَئِ َ
همین قول اخیر ،یعنی خارج نشدن از حد فرمایش امام در مورد خویش است.
"یَا رُمَیْ َلةُ لیْسَ مِنْ مُؤْمِنٍ یَمْرَضُ إِالَّ مَرِضْنَا بمَرَضِهِ وَ الَ یَحْزُنُ إِالَّ حَزِنا بحُزْنهِ وَ الَ یَدْعُو إِالَّ أَمَّنَّا لدُعَائهِ وَ الَ
یَسْکُتُ إِالَّ دَعَوْنَا  ...لیْسَ یَغِیبُ عَنَّا مُؤْمِنٌ فِی شَرْقِ األَرْضِ وَ الَ فِی غَرْبهَ "
افراد دارای دیدگاه غالیانه خرافات و عقاید نادرستی را در میان شیعیان ترویج دادهاند که بعضی از این خرافات نیز
مشاهده میشود .این حدیث و مضمون آنکه ائمه فرموده باشند ما به مرض شیعیان مریض و به حزن آنها محزون
میشویم ،در میان عامه شیعه و گاه بر منابر شهرت دارد .حال در خصوص راوی اصلی حدیث یعنی ابو داود (نفیع بن
الحارث السبیعی) باید دانست که تنها منبعی از کتب رجالی که ذکری از او آوردهاند ،کتاب ابن الغضائری است که به
نظر وی در حدیث او مناکیر و احادیثی که باید در آنها توقف نمود ،وجود دارد .به عالوه راوی قبلی که در بصائرالدرجات،
الشامی و در نقل همین حدیث در رجال کشی ،الشبامی احوز بن الحسین ذکر شده ،مجهول است .همچنین مرحوم
کشی در ترجمۀ راوی نخست این حدیث یعنی رمیله تنها همین حدیث را ذکر کرده است (البته با دو سند متفاوت)
و بر همین اساس رمیله را از اصحاب امیرالمؤمنین (ع) میداند .بنابراین در سند روایت چند اشکال وجود دارد (صفار،
1404ق .)70 :در حرم مطهر رضوی ،یکی از جلوههای بروز عقاید شیعی ،تکرار نام و القاب امام رضا(ع) است .تصویر
شماره ( )3نمونهای از این کتیبهها را نشان میدهد.

تصویر:3کتیبه القاب امام رضا در حرم مطهر امام رضا(ع) در بدنۀ ضریح .مأخذ( :شیخی ،قاسمی.)1397 :
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صرف نظر از بحث سند ،پذیرش اینکه امام معصوم (ع) با بیماری هر مؤمن یا هر شیعه در هر نقطه از عالم مریض یا
محزون شود ،عقال امکان پذیر نیست .چرکه در این صورت با کثرت مؤمنان و کثرت بیماری و حزن آنها ،امام (ع)
دائما در حال بیماری و حزن خواهد بود .مرحوم صفار در کتاب بصائرالدرجات بعد از نقل این حدیث ،حدیث دیگری
را نقل میکند که در آن حضرت امیر (ع) قبل از موضوع حزن ،شادی و فرح را نیز افزوده اند به این معنا که ایشان،
هم از شادی و فرح و هم از حزن و مرض شعیان ،شاد و محزون میشود .وی تنها با ذکر همین دو روایت بابی با موضوع
فوق گشوده است .در این صورت بر مشکل عقلی فوق ،حالت فرح هم افزوده میشود .به این معنا که هم زمان امام باید
برای شادی ،غم و مرض هریک از مؤمنان شاد ،غمگین و مریض باشد (مجلسی.)195 :1403 ،
امام رض ا(ع) خود در رأس مخالفان غالی قرار داشت .بررسی مصادیق شیعی در حرم وی به مواردی چون انعکاس نام
ائمه اطهار در حرم میتوان اشاره کرد .تصیر شماره ( )4نمونهای از این کتیبهها را به تصویر کشیده است.

تصویر:4کتیبه لوحی اسماء ائمه اطهار در بندة ضریح مطهر امام رضا(ع) .مأخذ( :شیخی ،قاسمی.)1397 :

دیدگاه های غالیانه احادیث نادرست زیادی را در بین احادیث معتبر وارد کردند به صورتی که بسیاری از بزرگان شیعه
تالشهای بسیاری برای پاالیش احادیث صحیح از ناصحیح انجام دادند .براساس ادامۀ روایت ،امام (ع) آن چنان علم
غیبی دارد که در هر لحظه در شرق و غرب عالم مؤمنان و احوال ایشان از نظر او غایب نیست .حال آنکه پس از مراجعه
به معیار موافقت حدیث با کتاب خدا ،مالحظه می شود که از منظر علم غیب تنها به خدا اختصاص دارد و جزء او را
کسی به آن راهی نیست؛ َف ُقلْ إِنمَّا الغَیْبُ للِّه (یونس .)20/این حدیث را مرحوم استرآبادی با سند فوق در کتاب تأویل
اآلیات ذکر میکند .مرحوم مجلسی نیز با همین سند آن را در بابی که عنوان آن برگرفته از همین حدیث میباشد،
آورده است .منبع دیگر مجلسی کتاب کنز جامع الفوائد است که در واقع منتخب و خالصۀ کتاب تأویل اآلیات میباشد
(کلینی .)71 :1407 ،مرحوم بحرانی در تفسیرالبرهان این حدیث را با همین سند در «باب فی ما عنی به االئمه علیهم
السالم فی ال» نقل میکند .بنابراین در هیچ منبعی متقدم تر از تأویل اآلیات استرآبادی نمیتوان این حدیث را جست
و روشن نیست شیخ طوسی این حدیث را با چه سندی و در کجا روایت کرده است .باید دانست که متن حدیث فوق
دقیقا موافق اندیشههای گروهی از غالیان است که مقصود از معصیتهای مذکور در را افرادی میدانستند که مردم باید
از آن ها برائت جویند و مقصود از نماز ،روز ،حج و ...را پیامبر و امام میدانستند و اعتقاد داشتند با معرفت ایشان همه
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تکالیف از آنها برداشته میشود (شریف رضی1414 ،ق .)54 :مضمون حدیث شامل تأویالت غریبی میباشد و برای
فهم بهتر ا ین روایت باید دانست که از جمله کارهای غالت تأویل مفاهیم شناخته شده دینی بوده ،به طوری که آن
مفاهیم از معانی معهود خویش جدا میشد و در معنایی نمادین اصالت خود را از دست میداد (نجاشی.)66 :1365 ،
.4بررسی غلو در مصادر اهل سنت
برخی از نظرات بر آن هستند که ریشه های اولیه غالت در فرقه های منتسب به اهل سنت پدید آمده است .البته
اعتقاد شیعه برآن است که غالت هدف قائل شدن به الوهیت یا ادعای نبوت برای کسانی که پیامبر نیستند از فرقه
های اسالمی خارج می شوند .و اصوال نمی توان آنان را مسلمان نامید .تا چه رسد به این که آنان را ازشیعه یا اهل
سنت بدانیم از این جهت است که معموال سعی داریم قید منتسب را در هنگام ذکر غالت به کار بریم.

غالت

منتسب به اهل سنت کسانی هستند که بانام اهل سنت قئل به الوهیت یا نبوت برای بعضی از خلفا یا اشخاص دیگر
شدند  .غالت منتسب آنها عبداله راوندی بود /که در آغاز قائل به الوهیت منصور خلیفه عباس و نبوت ابوسلم خراسانی
شدند .اما وقتی که منصور ،ابوسلم را به قتل رسانید در سال 141ه.ق بر اوشوریدند .و منصور با اتهام زندقه انان را در
آتش سوزانید .از این فرقه گروههایی با نام «ابومسلمیه» قدل به حلول خداوند در ابوسلم و هاشمیه طرفداران ابوهاشم
عبداله ابن محمد حنفیه منشعب شدند.
البته در اسالم اولین تفکر غلو آمیز را باید نزد اهل سنت دنبال نمود .این تفکر با انکار وفات رسول ا(...ص) پدید آمد.
این افراد را محمدیه می نامند .خلیفه دوم از این تفکر بهره جست و برای مدتی منکر وفات رسول خدا (ص) شد ومی
گفت:به خدا قسم هرکسی بگوید رسول ا(...ص )وفات نموده است او را می کشم ایشان وفات ننموده است بلکه او نزد
خداست و فقط از ما پنهان شده است .همانند موسی (ع )که چهل شب از قوم خود پنهان بود .به خدا سوگند که رسول
ا(. ..ص)به قوم خود مراجعت می کند .همانگونه که موسی بازگشت و دستها وپاهای مردانی را قطع کرد .او با این
کلمات ،جرقه اولین افراطگرایی را برای شعله ورشدن اعتقادات گزاف و خالف واقع روشن نمود .و راه غلو را هموار کرد.
بعد از جریان منع کتابت حدیث که از طرف دوستداران بنی امیه شکل گرفت .شعبه مهمی از جعل حدیث را اعتقادات
غلو آمیز تشکیل می دهد .این افراد کوشیدند برای افرادی چون ابوبکر و عمر وعثمان ومعاویه وحامیان ایشان فضائل
جعل کنند تا امت اسالمی را در جهت حکومت این افراد توجیه کنند .سپس در قرن دوم جریان افراطی حدیث گرائی
به شدت فضائل گزاف را برای خلفا و فقها اهل سنت ادامه داد.

به برخـی

از ایـن فضـائل وکرامـات غــلو آمیز اشاره می کنیم -1 .معاویه امین وحی :انس میگوید :پیامبر فرمود :خداوند سه
نفر را امین وحی قرار داد،که عبارتند از جبرئیل ،محمد و معاویه -2.پیامبر (ص) فرمود :معاویه به مناسبت علم و ایمانی
که به مقدم پروردگار من دارد .در حال پیغمبری مبعوث خواهد شد.
ابن مقیم جوریه می گوید :در خیر صحیح از پیامبر (ص) روایت شده که فرمود :بهترین قرنها قرنی است که من در
آن مبعوث شدم .سپس کسانی که بعد از این قرن میآیند .و در مرتبۀ سوم کسانی که ّعد از آن میآیند :آن گاه در
توجیه حدیث میگوید :خیریت مطلق اقتضا دارد که صحابه در تمام امور خیر پیشتاز باشند و نتیجه آن که سنت آنان
حجت است ،اوالً حمل خیریت بر شمول استراقی خالف تبار از روایت است .زیرا اگر کسی بگوید زید از عمرو اعلم
است .این بدان معنا نیست که تمام مسایل اینی چنین است .ثانیاً خیریت دلیل بر حجیت نیست .زیرا حجیت موضوعی
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که مور بحث است تنها با عصمت سازگاری دارد .ثالثاً خیریت قرن اول در مقابل قرن های بعدی نسبی است نه مطلق،
بدینی معنا کسانی که در عصر پیامبر بودند نسبت به عصرهای بعد بهترند نه این که به طور مطلق کاملند.
مسلم در صحیح به سند خود از سعید بن ابی برده از پدرش نقل میکند :نماز مغرب را به رسول خدا به جای آوردیم
آنگاه با خود گفتیم :چه بهتر است که در مسجد بنشینیم .تا نماز عشاء را نیز با رسول خدا (ص) به جای آوریم پیامبر
(ص) بر ما وارد شد و فرمود :هنوز این جا نشسته اید؟ عرض کردیم پیامبر نماز مغرب را با شما به جای آوردیم خواستیم
که نماز عشاء را نیز با شما به جای آوریم .حضرت ما را تحسین کرد .آنگاه سر به سوی آسمان بلند کرده و فرمود:
ستارگان امانان آسمانند و هرگاه آةنان از بین روند نظام آسمان برهم میخورد .من نیز امان برای اصحابم میباشم.
هرگاه از میان آنان بروم به آنچه وعده داده شدهاند خواهند رسید و اصحاب من امان این امتاند .و هر وقت اصحابم از
دنیا رحلت کنند به امتم آنچه وعده داده شده خواهد رسید ،اوالً :حدیث به دلیل وجود ابی برده ضعیف است زیرا او به
جرائم سنگین مشهور است .او است که در کشتن صحابی بزرگوار مجربن عدی و اصحابش دست داشتند زیرا به دروغ
بر ضد آنها شهادت داده است.
ابن ابی الحدید کسی است که دست ابو غاریه جهنمی را به دلیل کشتن عمار بن یاسر بوسید و بر او دعا کرد .ثانیاً :در
حدیث فوق آمده که هرگاه رسول خدا (ص) از میان اصحاب خود رحلت کند به اصحاب عذاب و وعدة الهی خواهد
رسید .و این با حجیت سنت آنان سازگاری ندارد .ثالثاً :تعبیر پیامبر (ص)در حق صحابه داللت بر عصمت آنان ندارد.
زیرا شبیه این گونه تعبیر در حق کودک یا زن یا پیرمرد نیز رسیده است که آنها اگر در میان اهل زمین نبودند.
خداوند مردم را عذاب میکرد .مقصود پیامبر (ص) آن است که در میان صحابه کسانی وجود دارد که به نقل سنت من
محبت را بر مردم تمام خواهند کرد .واین با حجیت طریقی در اخبار صحابه نیز سازگاری دارد.
 -3فضائل خلفا :عبیدی مالکی در عمده التحقیق می نویسد:
مرار از حروف مقطعه اول سوره بقره که می فرماید :الم ذلک الکتاب
الف:ابوبکر،الم اهلل ومیم محمد(ص ) است .و لغوی گفته است که در آیه «اتبع سیبل من اناب »منطور را –ابوبکرات
همچنین بعضی از اهل تفسیر گفته اند که مراد از آیه «وال یاتل اولواالفضل منکم والسعه ان یوتو اولی القربی» ابوبکر
صدیق است و بعضی از آنان برای او ثروتی این گونه بر شمرده اند:ابوبکر تعدد 360کرسی داشت که بروی هریک از
آنها حله ای بهقیمت هزار دینار افکندهشدهبود .یعنی او سیصد وشصت هزار دنیا وثروت داشت که همه آن را در راه
اسلم صرف کرد-5 .خداوند روز قیامت به صورت رای همه بندگانش تجلی عمومی دارد و برای ابوبکر تجلی خاص
دارد -6.خداوند در شبی که ابوبکر متولد شد بر بهشت عدن تجلی نمود وبه عزت و جالل خود قسم خورد که جز
دوستاران این مولود را داخل بهشت کنم -7.ابوبکر بدون حساب داخل بهشت می رود-8 .اسم ابوبکر در وسط خورشید
نوشته شده است .وه روزی که خورشید مقابل کعبه واقع می شود از حرکت می ایستد و فرشتههای مامور اس که
خورشید را به حق نامی که در اوست قسم دهد تا خورشید عبور کند.
اهل سنت در تفسیر کالم خداوند«فاخلع نعلیک انک فی الواد المقدس» اینگونه بیان می کنند که خاک وادی مقدسکه در آن خلق شده است
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شب معراج رسول ا(...ص) در هر آسمانی فرشتهای را به صورت ابو بکر میدید .روزی مردی از دنیا رفته بود ورسولاکرم (ص) می خواست برای او نماز بخواند .جبرئیل گفت برای او نماز نخوان ،رسول اکرم (ص) هم برگشت ونماز
نخواند .ابوبکر آمد وگفت :یا رسول ا(...ص) بر او نماز بخوان من از او خیر ندیدم جبرئیل آمد وگفت:یا رسول ا(...ص) بر
او نماز بخوان چون شهادت ابوبکر مقدم بر شهادت من است.
ستونی از نور برای خداوند است که در آن نوشته شده است( .ال اله اال ا ...محمد رسول ا(...ص)ابوبکر الصدیق) ابوبکر در هنگام مرگ گفت :من را به سوی قبر رسول ا(...ص ) حمل کنید و بر رسول سالم دهید .و برای من اجازهوارد شدن بگیرید .وقتی این امور را نجام دادید صدایی خواهید شنید که می گوید .دوست را بر دوست وارد کنید
،سپس من را نزد قبر رسول ا(...ص) دفن کنید و لحدش را با لحد من متصل کنید.
 زنی نزد رسول اکرم (ص) آمد و عرض کرد که من دیشب خوابی دیدم وحشتناک دیدمدر منزلمان یک درختتنومند خرما هستو شکست و این افتاد در دامن من همسرم هم سفر ست و من نگرانم  .رسول اکرم (ص) فرمود
تسلیت می گویم ،همسرت در سفر از دنیا خواهد رفت و تو بیوه خواهی شد .این زن هم ناالن وگریان بیرون رفت ودر
بین راه ابوبکر را دید و خوابش را برای او تعریفکرد .ابوبکر گفت امشب همسرت به خانه تو خواهد آمد .زن آمد به خانه
و فکر کرد و سخن رسول خدرا با سخن ابوبکر مقایسه کرد .ناگهان دید در می زنند و شوهرش وارد شد .می گوید فردا
خدمت رسول اکرم (ص) رفتم و گفتم شما در مورد خواب من اینگونه گفتید و ابوبکر آن گونه .جبرئیل نازل شد وگفت
یا محمد آنچه که گفته بودی که او کشته می شود حق بود و ایشان مرده بود .ولی وقتی ابوبکر به آن زن گفت که شما
شوهرت را خواهی دید.خداوند حیا کرد که سخن ابوبکر دروغ از آب در آید  .چون او صدیق است و خداوند هم شوهرش
را زنده کرد به احترام ابوبکر.
عمر بن خطاب در مدنیه مشغول خواندن خطبه نمازجمعه آیات قرآن بود .ناگهان سه مرتبه گفت«:یا ساری الجبل»همه ماندند که چه اتفاقی افتاده ،بعد از نماز از او پرسیدند که چه شد وسط خطبه این چنین گفتی؟ گفت در حین
خطبه خواندن یک نگاهی کردم به ملکوت زمین وزمان ،دیدم لشکری که برای فتح نهاوند فرستادم ،نزدیک است
محاصره شود  .فرمانده را که شخصی به نام ساری بود را صدا زدم که بیایید بهطرف کوه و از یک طرف با دشمن
بجنگید تا آنها از  4طرف حمله نکنند آنها هم آمدند به سمت کوه و جنگیدند .بهد از سه ماه که لشکر آمد به فضا
طنین انداز شد وهک لشکر هم صدای او را شنیدند.و او از مدنیه صدا زد :یا ساری الجبل و اگر صدای عمر نبود هم از
بین رفته بودیم و این پیروی هم لغیب اسالم نمی شد.
 رود نیل طغیان کرده بود و خانه های مردم در حال تخریب بود  .آمدندخدمت عمر بن خطاب که ای خلیفهبه داد مابرس که خاندهای مان خراب شد .خلیفه گفت:یک سفالی برای من بیاوریدکسریع برای او آوردند بروی آن سفال
نوشت :ایها النیل ان کنت تجری بامر اهلل فاجره وانکنت تجری بامری فالحاجه بنا الیک:
اگر به امر خدا جاری می شوی .پس جاری شو واگر یه امر خودت جاری می شوی ،ما نیازی به تو نداریم بعد از آن
دیگر نیل طغیان نکرد .ومردم از طغیان رود نیل راحت شدند .روزی در مدینه زلزله شدیدی آمد .و مردم خارج شدند

دوره  ،19شماره  ،45خرداد 1401
******-

وبه عمر پناه آوردند عمر نیز شالق خود را محکم برزمین زد و گفت آرام باش به اذن خدا ،زمین هم آرام شد.

بعد

از آن زمی ن مدنیه دیگر زلزله نگرفتیکی از خانه های مدنیه آتش گرفت وبه بخش زیادی از خانه های مدنیه سرایت
کرد .مردم حیران و سرگردان بودند عمر روی پارچه ای نوشت ای آتش به اذن خدا خموش شو و آنرا انداخت در آتش
و آتش در همان لحظه خاموش شد.
گفته اند که پیامبر (ص) روزی به عایشه گفت:چون خدای تعالی خورشید را بیافرید آن را مرواریدی سپید آفرید که
 14مرتبه از دنیای ما بزرگتر بودپس از آن برچرخ گردنده ای نهاد وبرای چرخ گردنده نیز  86دست گیره آفرید  .در
هر دست گیره آن زنجیری سرخ نهاد و آنگاه  60000تن از فرشتگان مقرب را بفرمود تابهنیروی خویش که خداوند
ویژه آنان گردانیده آن را باز بخیرها بکشند و خورشید مانند سپهر برآن چرخ گردنده است که در گنبد سبز می چرخد
وزیبایی آن برای خاکیان آشکار می شود .ودر هرروز برخط استواءمی ایستد و می گوید:ای فرشتگان پروردگارم من از
خدای عزوجل شرم دارم که چون در برابرکعبه که قبله مومناناست رسیدم از آنجا بگذرم و مالئکه از دست اوعاجز می
شوند وخدای تعالی با وحی الهامی به مالئکه الهام میکند که آوازدهنده ای خورشید به آبروی مردی که نام او برچهره
درخشانت نگاشته آمده برگرد و به گردشی که داشتی ادامه بده .چون اینرا بشنود به نیروی مالک به تکان آید .عایشه
گفت :ای رسول خدا آن نیروی که اسم وی برآن نگاشته آمده کیست؟ گفت :ای عایشه او ابوبکر صدیق است،پیش از
آن که خداوند جهان را بیافریندبا علم قدیم خود برانست که خود هوا را می آفریند ودر هوا این آسمان را می آفریند و
دریایی از آب می افریند  .و چرخ گردنده ای راهم برروی آن می آفریند تا مرکب خورشیدی باشد که جهان را روشن
می کند و به راستی که خورشید چون به ناحیه استوا رسد از دستور فرشتگان سر بپیچد و خدای تعالی چنان تقدیر
کرد که در آخر الزمان پیامب رریبیفریند که بر پیامبران برتری یابد واوهم به کوری چشم دشمنان شوهر تواست ای
عایشه و آنگاه برچهره خورشید نام وزیر وی را که ابوبکر بشد بنگاشت  .پس چون فرشتگان خورشید را به او سوگند
دهند به تکان می آید .و بقدرت خداوند گردش خودرا دنبال می کند.ب همین گنه هنگامی که گنکاران امت منبر
آتش دوزخ بگذرند و آتش خواهد که بر مومن بتازد پس به احترام دوستی خداوند در دل او وبخاطر نقش نم او بر
زبانش ،آتش هراسناک به پشت سر برمی گرددو در جستجوی دیگری بر می آید(صفوری ،بیتا.)184/2 :
 اصحاب پیامبر در مس جد نشسته بودند که ناگهان مردی کور در آمد و سالم داد ماسالم او را پاسخ داده ودر برابرپیامبر(ص)نشاندیمش که گفت:کیست که در راه دوستی پیامبر(ص) حاجتی را از مرا بر آورد؟ ابوبکر گفتک پیرمرد
حاجتت چیست؟ گفت من خانوادهای دارم وچیزی هم ندارمکه خوراک خود گردنم ومی خواهم کسی در راه دوستی
رسول خدا(ص) چیزی دهد که آن را قوت خودسازیم ،سپس ابوبکر برخاست و گفت :من در راه دوستی رسول خدا(ص)
چیزی بتو دهم که زندگی تو را بر پای دارد .سپس پرسید حاجت دیگری هم داری؟ گفت آری دختری دارم که می
خواهم در راه دوستی محمد(ص) تا زنده هستم کسی او را به همسری بگیرد.
ابوبکر گفت من در راه دوستی رسول خدا (ص) در زندگی خودت او را به همسزی می گیرم حاجت دیکری هم داری
گفت آری می خواهم در راه دوستی محمد(ص) دستم را در میان ریش های ابوبکر صدیق فرو برم پس ابوبکر برخاست
و ریش خود دردست کود نهد وگفت ریش مرا در ره دوستی محمد(ص) بگیر پس آن کور،ریش ابوبکر صدیق را گرفت
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وگفت:پروردگارا تورا به حرمت ریش ابوبکر قسم بینایی مرا به منبازده پس خدا در همان هنگام بینایی اش را به او باز
داد .پس جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت:محمد خداوند سالم مرا می رساند .وبا درود واحترام تورا ویژه می گرداند.
ومی گوید:که به عزت وجالل او اگر همه کوران وی را به حرمت ریش اوبکر صدیق قسم می دادند .البته بینایی شان
را به ایشان باز می گردانید و هیچ کوری بروی زمین رها نمی کرد .واینها همه به برکت توو بلندی تمام ومرتبت تواست
نزد پروردگارت(یافعی ،بیتا.)89 :
روایت شده است که پیامبر (ص)انگشتری خودرا به ابوبکر دادوگفت براین بنگار که ال اله اال اهلل ،ابوبکر آنرا به حکاکداد
و گفت بر این حک کن ال اله االاهلل محمد رسول اهلل پس او چنین حک کرد وچون ابوبکر آن را نزد پیامبر(ص)آورد
دید برآن نوشته شده ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل ابوبکر الصدیق پیامبرپرسید این افزودنیها چیست؟ ابوبکر گفت من
خوش نداشتم که میان نام تو ونام پیامبر خدا جدایی بیاندازم ولی باقی را من نگفته بودم که حک کند .پس جبرئیل
فرود آمد وگفت:خدای تعالی می گوید:اسم ابوبکر را من نوشتم  .چون او خوش نداشتمیان اسم من واسم تو جدائی
بیاندازد من نیز خوش نداشتم که اسم او از اسم تودور بیفتد(.صفوری.)185/2 :
در حدیث آمده است که فرشتگان زیر درخت طوبی گرد آمدند پس فرشته ای گفت دوست داشتم خدای تعلی نیرویهزار فرشته را به دهد وپر وبال هزار پرنده را ازرانی من دارد .ت پیرامون بهشت به پرواز در آیم وبه منتهای آنبرسم،پس
خداوندآنچه وی می خواست بدو بخشید واو هزارسال در پرواز بود تا نیروی او برفت و پرهایش بریخت ولی خداوند
تعالی نیرو و بالها را بوی بازگردانید تا هزار سال دیگر را در پرواز گذراند تا نیروی او برفت و پرهایش بریخت و برای
سوم بار خدای متعال نیرو و بالها را به وی داد تا هزار سال دیگر را هم در پرواز گذراند تا باز نیروی او برفت و پرهایش
بریخت و آنگاه گریان در آستانه کاخی افتاد و یکی از حوریان به او نزدیک شد و گفت ای فرشته چه شده که تورا
گریان می بینم؟اینجا جای گریه و اندوه نیست جای شادی و خوشدلی است پاسخ دادچون من در توانیی خدا با وی
به معاوضه برخاستم .آنگاه او را از داستان خود آگاهی داد او گفت:توخود را در پرتگاه افکندهی ایامی دانی در ین سه
هزار سال چقدر راه را با پرواز بیهوده پیموده ای گفت نه گفت به عزت پروردگارم بیش از یک ده هزار از آنچه خدای
تعای برای ابوبکر صدیق آماده کرده ای نپیموده ای(جرجانی ،بیتا.)25/2 :
 جبرئیل از هیبت ابوبکر به خاک می افتد .چون ابوبکر بر پیامبر (ص) وارد می شد .جبرئیل که با او سرگرم گفتگوبود  .تنها برای بزرگداشت ابوبکر بر میخاست .پیامبر (ص) راز این کار را از او پرسید جبرئیل گفت وی را از نخستین
روزآفرینش برمن حق استادی است زیرا خدای تعالی فرشتگان را بفرمود تا در برابر آدم بخاک افتند دلم بمن گفت
همان باید کی که ابلیس کرد ورانده درگاه شد .وچون خدای تعالی گفت:ب خاک افتید هرگاهی بزرگ دیدم چندین
بار بر آن نوشته شده بود :ابوبکر ،ابوبکر و او می گفت بخاک افت پس از هیبت ابوبکر بخاک افتادم و شدانچه شد
(مالکی ،بیت.)111 :
ابوبکر در کفه ترازو؛ رسول خدا (ص) فرمود:چون به بهشت درآمدم در برابر خود آوازی شیدم و پرسیدم این چیست؟گفتند بالل است و دیدم بیشتر بهشتیان ،همان تهیه ستان ،مهاجران وزادگان ؟ نالند و در آنجا هیچکس را کمتر از
توانگران و زنان ندیدم و تا آنجا که گفت :سپس از یکی از درهای بهشت دوم بیرون شدیم چون نزدیک در رسیدم
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ترازوئی آوردند ومرادر یک کفه آن واستم را درکفه دیگرش نهادند کفه من بر همگان بچربید .سپس ابوبکر را آوردند و
اورا دریک کفه وهمه امتم را در کفه دیگرش نهادند،کفه ابوبکربچربید ،سپس عمررا آوردند و اورا در یک کفه وهمه
امتم را در کفه دیگرش نهادند /کفه عمر بچربید سپس ترازو را بسوی آسمان برداشتند (قرموی ،بیتا.)288 :
نتیجهگیری
در نهایت به این نتیجه رسیدیم که باورهای دینی که براساس مبانی عقلی ،حسی و خطاناپذیر باشند دارای اعتبار
هستند .با مروری بر جریان غلو و برخی از روایات مربوط به آن و به ویژه با بررسی نمونههای حدیثی ،دانسته میشود
که متأسفانه غالیانی که عقاید خارج از اعتدالشان همواره به وسیله اهل بیت (ع) طرد شده بود ،توانستند در وارد کردن
احادیث مجعول و عقاید باطل خود در کتب حدیث و در باورهای دینی برخی از شیعیان تا حدودی مؤفق باشند .دراین
میان با توجه به روش اصحاب غلو در جعل و انتساب حدیث ،شیوه های از قبیل برری سند و اعتماد به کتب و مشایخ
حدیث و نیز اعتماد به اقوال و عقاید مشهور ،در بررسی احادیث به تنهایی کافی نیست .از این رو مطمئن ترین روش
باقیمانده در شناخت این روایات ،عرضه روایات مشکوک به و سایر احادیث قابل اعتماد است ،روشی که ائمه اطهار (ع)
به آن امر کردهاند و در این مقاله برای بررسی احادیثی که مستمسک روایی اندیشههای غالیانه بوده است ،به کارگرفته
شد و بر مبنای آن ،برخی از مهم ترین باورها و عقاید غالیانه ،مانند اعتقاد به خالق و رازق بودن اهل بیت (ع) و یا قائل
شدن به برخی از اختصاصات الهی برای ایشان و نیز به کار بردن تعابیر بیاساس در شأن ایشان ،مردود دانسته شد.
دوری از کشیده شدن به ورطه محبت افراطی ،زیاده روی در محبت و یا عدم درک صحیح از حدود و چارچوب آن،
باعث ایجاد افکار منحرف می گردد .از این رو ائمه ،ما را از این راه نادرست بر حذر داشته اند .امام زین العابدین در
مذمت این گونه محبت چنین می فرمایند" :همانا یهود دوست داشتند ،عزیر (ع) را تا آن جا که چه سخنان غلو آمیزی
درباره او نگفتند در حالی که نه عزیر از ایشان بود و نه اینان از عزیر؛ و نصرانیان دوست میداشتند عیسی (ع) را و چه
گفته های غلو آمیز درباره او بر زبان جاری نکردند ،در حالی که نه عیسی از ایشان بودند و نه عیسی (ع) از اینان .و
همین سنت نیز در مورد ما جاری خواهد گردید ،گروهی از شیعیان ،ما را دوست خواهند داشت ،تا آن جا که میگویند
آنچه یهودیان درباره عزیر (ع) گفتند و آنچه نصرانیان درباره عیسی گفتند ،پس اینان از ما نیستند و ما نیز از ایشان
نیستیم".البته نکته ای که نباید از نظر دور داشت ،آن است که باید با موشکافی و دقت نظر علمی غلو را از غیر غلو
تشخیص داد ،چرا که پاره ای از قضایا و مسائل که در نگاه ابتدائی غلو فرض میشوند مانند فرض پنجم در کالم مرحوم
سبزواری ،غلو نبوده و حتی دارای معانی بسیار عمیق و دقیق در معارف اسالمیاند که با دقت و تفکر ،شناسائی آن از
غلو میسر خواهد بود .به این ترتیب با مخدوش شدن اعتبار این روایات ،به حذف و جلوگیری از عواقب ناخوشایند آنها
در حوزه دین ،مانند تعارض دین با عقل و یا اختالفات میان دین داران در این حوزه ،کمک خواهد شد .در احادیث و
روایات متعددی نیز که در حرم مطهری رضوی منعکس شده است میتوان نمودهایی از مصادیق اعتقادات شیعه به
دلیل عالقمندی به ائمه را مشاهده کرد.
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