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  پای غالیان در روایات تفسیری ردّ
  
    1محمد تقی دیاری بیدگلی

  چکیده
های خطرناکی که دامنگیر تفاسیر مأثور و روایات تفسیر  بدون تردید، یکی از آفت

ای موارد به جعل حدیث یا  های غلوآمیز راویان است که چه بسا در پاره شده، اندیشه
مسلماً در شناخت این . است آنی منتهی شدهتحریف معنوی و تأویل ناروای آیات قر

که  پدیده به ویژه در قلمرو روایات تفسیری دشوارهایی وجود دارد؛ از جمله این
، معیارهای )ع(مفهوم دقیق غلوّ و مرز آن با فضایل واقعی پیشوایان معصوم دینی

ه غلوّ تشخیص غالیان و اعتقادات آمیخته به غلوّ آنان و نیز راویان غالی یا متهم ب
برخی از پرسش هایی که در این مقاله به آنها پرداخته شده، به . چندان روشن نیست

غالیان در جعل روایات تفسیری و یا تأویالت باطل چه نقش و : این قرار است
  اند؟ شمار راویان متهم به غلو و نیز روایات غلوآمیز آنان چقدر است؟  تأثیری داشته

گری، تطبیق و  سازی، روایات تفسیری، اباحی ن، حدیثغلو، غالیا :واژه های کلیدی
  .تأویل

  
  لهئطرح مس. 1

خوریم که غالی یا متهم به غلو شناخته  با مراجعه با منابع رجالی به نام راویانی بر می
شناسان نسبت به  موجب گردیده است تا رجال تردید در مفهوم غلو و غالی .اند شده

با توجه به این که این دسته از راویان . ختالف شوندپذیرش یا ردّ روایات آنان دچار ا

                                                 
  mt_diari@yahoo.com               دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم.  1
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تفسیری و به ویژه تفاسیر روایی  در سلسلۀ اسناد بسیاری از روایات اعتقادی و فقهی و
شناسایی آنان و میزان وثاقت و اعتبارشان در نقل احادیث و سالمت آنان ، اند قرار گرفته

  . نماید از جعل و کذب و عقاید غلوآمیز ضروری می
  

  نگاهی به غالیان. 2
اند، آمار دقیق  در این که چه تعداد از راویان احادیث غالی و یا متهم به غلو معرفی شده

  . و روشنی در دست نیست
نفر از راویانی که نامشان در معجم 150بر اساس تتبّعی که انجام پذیرفته، 

نفر از راویان از  34 .اند  خوئی آمده، متهم به غلوّ شناخته شده آیۀ اهللالحدیث  رجال
نفر از آنان نیز با  116است و معروف هایی نیز به نام آنان  اند که فرقه سران غالیان

های  القول و مشتقات آن دو یا انتساب به یکی از فرقه تعابیری همچون غالی، مرتفع
ی ها از فرقهبرخی . اند ها نام برده شده ابیه، مغیریّه، بیانیّه و جز آنغالت نظیر خطّ

ها نیز  وجود خارجی نداشته و برخی از آن 1»سبائیه«یادشده در کتب ملل و نحل نظیر 
) ع(هایی است که به نام اصحاب بزرگوار ائمه از جمله فرقه 3و یونسیّه 2نظیر زراریّه

بدین وسیله، چهرۀ اهل که گمان می رود، غرض از آن این بوده است که ساخته شدند 
شماری از متهمان به غلوّ، . را نازیبا و بدنام جلوه دهندو یاران خاص آنان ) ع(بیت

ای دربارۀ  که عقاید ویژهمتهم شده اند به این یان و ابن غضائری مصرفاً از سوی ق
  . داشتند) ع(کرامات و صفات ائمه

هایی به  یعنی همان کسانی که فرقه »سران غالت« شایان ذکر است که بسیاری از
روی نامشان در سلسلۀ اسانید روایات تفسیری دیده   نامشان ساخته شده، به هیچ

روایات ساختگی آنان یا بوسیلۀ دسّ در کتب اصحاب  احتمال می رود،. شود نمی
: نک( بوده یا این که از طریق راویان پیرو مکتب اعتقادی آنان پدید آمده است) ع(ائمه

                                                 
 .منسوب به عبداهللا بن سبا.  1

 ).ع(و امام صادق) ع(بن اعین از اصحاب بزرگوار و فقیه امام باقر ۀمنسوب به زرار.  2

 ).ع(و امام رضا) ع(منسوب به یونس بن عبدالرحمن قمی از اصحاب بزرگوار امام کاظم.  3
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 ن،یشیپ ؛یاریاسفند زیو ن 359-345و  151-71ص ن،یشیپ ؛یفروشان یصفر: ک.ر
بررسی روایات تفسیری « هایی که تاکنون دربارۀ  با عنایت به پژوهش. )به بعد 205ص

بررسی نقش غالیان در روایات «و نیز  )نامه ارشد انیپا ،یبانیزارع ش: نک( »غالت
دست آمده است  انجام شده، این نتایج به )نامه ارشد انیپا ،یاحمد: کن( »تحریف قرآن

روایت، احمد  2رهبر فرقۀ خطابیّه، در سند  1)د بن مقالص اسدیمحم(که ابوالخطاب 
 40در سند حدود  3روایت و مفضّل بن عمر جُعفی 11، در سند 2بن هالل عبرتایی

توان مربوط به دورۀ استقامت  برخی از روایات را می. اند روایت تفسیری قرار گرفته
  . عقیدتی راویان دانست

یی با نصوص و ظواهر کتاب و سنت قطعی و عمده روایاتی که از نظر محتوا
ها ناسازگاری دارند، مربوط به آن دسته از  و جز آن یمسلّمات اعتقادی و ادلّه معتبر عقل

در مورد اسناد . اند غالیانی است که در کتب رجالی شیعه مورد طعن و جرح قرار گرفته
دهد که احمد بن  شان میروایات تحریف، فراوانی روایات راویان غالی یا متهم به غلوّ ن

روایت واقع شده است؛  375در سند  4محمد بن سیار معروف به ابوعبداهللا سیّاری قمّی
  .ترین روایات مربوط به تحریف را نقل کرده استبدین ترتیب، وی بیش

                                                 
رفته است؛ اما پس از مدتی دچار  ، به شمار می)ع(وی نخست، از اصحاب امام صادق.   1

- 14/243خوئی، سید ابوالقاسم، : کن( یده استانحراف اعتقادی و رهبر فرقۀ خطابیه گرد
261(. 

) ع(و امام عسکری) ع(وی را ابوجعفر ملقب به کرخی بغدادی و از اصحاب امام هادی.  2
- 2/356خوئی، سیدابوالقاسم،  ؛209-207اسفندیاری، ؛ 199رقم 83نجاشی، : کن( اند دانسته

357(. 

. اند وده که فرقۀ مفضّلیّه را به نام وی ساختهب) ع(و امام کاظم) ع(وی از اصحاب امام صادق.  3
: کن( شناسان اختالف نظر وجود دارد دربارۀ انتساب وی به غالت و وثاقتش میان رجال

 .)303- 18/292، خوئی، سید ابوالقاسم

او مکنّی به ابوعبداهللا و . اند شمرده) ع(و امام عسکری) ع(وی را از اصحاب امام هادی.  4
که گاهی به نام احمد بن محمد سیّاری بصری نیز  استی، قمی و سیّاری ملقب به کاتب بصر

کند، نیست و به  ای که ادعا می او در مرتبه: در مورد او فرموده است) ع(امام جواد. آمده است
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ای پدیدۀ غلو و راویان غالی و متهم به اعتقادات غلوآمیز را در  نگارنده، طی مقاله
مورد بررسی و نقد قرارد اده که نتایج به دست آمده، ) ق450م(ینجاش  رجال  کتاب

  : بدین قرار است
نفر راوی و مصنّف شیعه را  1269نفر از مجموع  141نجاشی تنها در رجال خود 

مورد به آن تصریح  32های راویانی که نجاشی در  یکی از ضعف. تضعیف کرده است
راوی از سوی تصریح به غلو ی موارد، در برخ. های غلوآمیز راوی است کرده، اندیشه

یا از قول بعضی » قیل«با تعبیر  -اتهام غلو را خود نجاشی است و در بعضی مواضع نیز 
نجاشی از سه . از دیگران نقل کرده است - اصحاب یا مشایخ بزرگ خویش و یا قمّیون

ج بجلی و نفر از راویان متهم به غلوّ یعنی حسین بن یزید نوفلی، عبدالرحمن بن حجا
و احادیث آنان را عاری از عیب و خودشان را نیز  کردهمحمد بن بحر شیبانی رفع اتّهام 

 ،»یدر رجال نجاش انیغلو و غال یشناس انیجر« ،یدگلیب یارید: کن( توثیق کرده است
47-66( . 

 
  دینی  متونحدیث و تحریف  نقش غالیان در وضع. 3

حرافی و باطل خود و رسیدن به اهداف و در این که غالیان برای ترویج عقاید ان
های ناپاک خود، اقدام به جعل حدیث، تحریف آیات و روایات و یا تأویل باطل  نیت
  . گونه تردیدی وجود ندارد اند، هیچ ها کرده آن

واسطه به  در بسیاری از موارد غالت احادیثی را به دروغ با واسطه یا بی
کل نام و مشخصات راوی حدیث برای دیگران در این ش. اند نسبت داده) ع(معصومان

مشخص بود؛ از این رو، هنگام نقل حدیث همراه با سلسلۀ سند آن، نام غالی یا غالیان 
شناسایی صحت و سقم حدیث با مراجعه به کتب و منابع رجالی به و  شد ذکر می

  . پذیر بود آسانی امکان

                                                                                                                   
شناسان سیّاری را فردی ضعیف الحدیث، فاسد المذهب، کثیر  رجال. او نباید چیزی داده شود
 .)284-2/283همان، : کن( اند ردهالمراسیل و غالی معرفی ک
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 سان است؛ بدین صورت گرفته) پنهانی( »دسّ«سازی غالیان از طریق  گاه نیز حدیث
های انحرافی همانند مغیریّه و خطّابیّه به دستور رهبران خود  که کسانی از طرفداران فرقه

را به بهانۀ ) ع(های حدیثی اصحاب ائمه یعنی مغیرۀ بن سعید و ابوالخطّاب، کتاب
از دادند و آنان نیز ضمن آن که بعضی  گرفتند و به رهبران خود می برداری می نسخه

کردند، روایاتی هم از نزد خود با سلسلۀ سند  احادیث اصلی کتاب استنساخ می
آنگاه . دادند های استنساخ شده، جا می ساختگی شبیه استناد کتاب اصلی در کتاب

که  –برداری شده را  گرداندند و کتب نسخه های اصلی را به صاحبانشان باز می کتاب
در میان دیگر شیعیان با  –لسله اسناد معتبر بود مشتمل بر احادیث ساختگی فراوان یا س

بدون آن که در سلسلۀ سند، نام جاعل ذکر  ؛کردند نام صاحب کتاب اصلی منتشر می
نقل ) ع(ها را به عنوان احادیث ائمه اطالع، احادیث آن کتاب متأسفانه شیعیان بی. شود
  .کردند می

بن مغیرۀ  :کند ین نقل میچن) ع(بن حکم از قول امام صادق نمونه، هشام رایب 
یاران او که در میان . بست دروغ می) امام باقر علیه السالم(سعید، به طور عمد بر پدرم 

دادند و او  گرفتند و به مغیره می های اصحاب پدرم را می یاران پدرم مخفی بودند، کتاب
رم اسناد ها را به پد داد و آن در آن کتب به صورت مخفیانه  کفر و زندقه را جای می

پس . داد تا در بین شیعیان پخش کنند ها را به یارانش می سپس آن کتاب. کرد می
یابید، بدانید که از آن مواردی است که مغیره  های پدرم می هرگونه غلوّی که در کتاب

 224 ،یالکش رجال ،یکش: نک( های پدرم به صورت مخفیانه جای داده است در کتاب
  .)250-26/249نوار، بحاراال ،یمجلس ؛228-225و

  
  الیاننمونه های تحریفات و تطبیقات ناروای غ. 4

های  های ناروا و سوء استفاده ها و تطبیق هایی از تحریفات، تأویل در این قسمت، نمونه
برای پیشبرد اهداف و مقاصد انحرافی آنان را ) ع(غالیان از آیات قرآنی و احادیث ائمه

  :شویم یادآور می
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  غالیان ت و تطبیقات باطلتأویال. 1. 4
ای غالت مانند تطبیق برخی  های فرقه تحریف معنوی و تأویل قرآن براساس گرایش

یا برخی از اصحاب به بهانۀ ذکر مناقب و یا مثالب آنان از ) ع(آیات قرآنی بر ائمه اطهار
ی ها به عنوان نمونه به چند مورد از تأویل. رود های غالیان به شمار می جمله فعالیت
  :شود آنان اشاره می

آن است  )44المؤمنون، (» م أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْراثُ « گفتند تأویل آیۀ خطّابیه می. الف
که در هر عصری دو رسول الزم است که یکی ناطق و دیگری صامت است و 

المقاالت و الفرق،  ،یاشعر( ، رسول صامت بود)ع(، رسول ناطق و علی)ص(محمد
آیۀ شریفه، مربوط به ارسال پیامبران قبل از حضرت لی است که این در حا. )50

وجه  ، به هیچ؛ بنابراینکه خداوند پیامبران فراوانی فرستاد؛ مبنی بر این است) ع(موسی
  .)34-15/33، ییطباطبا: کن( توان از آن رسول ناطق و صامت را استفاده کرد نمی

وَ ما أَدْراکَ  *وَ الطَّارِقِ السماءِ وَ   « روایتی در ذیل آیات نخستین سورۀ طارق. ب
و مراد ) ع(علی »سماء«از  دآمده است که مرا )3-1الطارق، (» النَّجْمُ الثَّاقِبُ *مَا الطَّارِقُ 

 .)2/415 ،یالقم ریتفس ،یقم( است) ص(پیامبر »النّجم الثّاقب« روح و مراد از »طارق«از 

حمزه قرار  بن ابی بطائنی و نیز علی بن علی بن ابی حمزۀ در سند این حدیث، حسن
بن حسن بن فضّال،  علی. اند شناسان تضعیف شده اند که هر دو از سوی رجال گرفته

 5/14 ث،یمعجم رجال الحد ،یخوئ( نخستین راوی را ملعون و کذّاب خوانده است
 هر دو تعبیراز نظر داللت نیز مشکل دارند؛ زیرا در آیه عالوه بر این، . )2928رقم 

  .، عناوینی از یک چیزندطارق و نجم ثاقب
از امام  »)31الرحمن، (سَنَفْرُغُ لَکُمْ أَیهَ الثَّقَالنِ  « در حدیثی در تفسیر آیۀ. ج
دانسته شده ) ع(کتاب خدا و اهل بیت »ثقالن«نقل شده است که مراد از ) ع(صادق
 .)5/237البرهان،  ،یبحران( است

تفسیر را ارائه داده، محمدبن عیسی یقطینی، غالی و اوالً در سند روایاتی که این 
   .اند ابان بن عثمان، فاسد المذاهب واقع شده
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یابد که در  از نظر متن نیز اگر کسی به آیات سورۀ الرحمن توجه کند، در میثانیاً، 
 »خَلَقَ اْإلِنْسانَ « آیاتی چون. سراسر این سوره، انس و جن مورد خطاب هستند

یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ  « قبل از این آیه و آیۀ »)15الرحمن، (» خَلَقَ الْجَانَّ« و )3الرحمن، (
نیز پس از آن، به روشنی بر این امر داللت دارد و اگر بر طبق  )33الرحمن، ( »اْإلِنْسِ

فَبِأَی  « ، قرآن و عترت باشد، باید آیات مکرّر این سوره یعنی»ثقالن«روایت، مراد از 
از نظر معنا در این صورت که  ؛ حال آنبه آن دو باشدخطاب هم » کُما تُکَذِّبانِ آالءِ رَب

های پروردگارشان  چگونه ممکن است قرآن و عترت، نعمت ؛ زیرانامناسب خواهد بود
  ).177قرآن،  لیتأو یها شاکر، روش( را تکذیب کنند

هَ مُخْلِصینَ لَهُ الدینَ حُنَفاءَ وَ یُقیمُوا الصالۀَ وَ وَ ما أُمِرُوا إِالَّ لِیَعْبُدُوا اللَّ « در تفسیر آیۀ. د
فالصالۀ و الزکاۀ علی بن ابی طالب و «: اند آورده )5 البینۀ،(یُؤْتُوا الزَّکاۀَ وَ ذلِکَ دینُ الْقَیمَۀِ 

 .)4/489البرهان،  ،یبحران( »هی فاطمۀ: ذلک دین القیمۀ قال

و از غالیان که او را ضعیف است  در سند این حدیث، عمرو بن شمر آمده
عالوه بر این، با . )8922رقم  ،107-13/106 ث،یمعجم رجال الحد ،یخوئ( اند دانسته

 خود همین آیهاست که در مواردی اشاره به  »ذلک«سیاق آیه هم سازگاری ندارد؛ زیرا 
مۀ عبادت خالصانه برای خدا و داشتن دین خالص، اقا: ؛ یعنیاست ها امر شده به آن

اینها، اساس دین استواری است که خداوند مردم را به رعایت . نماز و پرداخت زکات
  .)178شاکر، ( ها مأمور کرده است آن

ائْتِ بِقُرْآنٍ  « دربارۀ آیۀ) ع(از امام صادق: گوید در روایتی مفضّل بن عمر می. هـ
 آنان گفتند علی را عوض کن: ال کردم؛ امام فرمودئوس )15یونس، (» غَیْرِ هذا أَوْ بَدلْهُ 

 .)2/287 ،یالکاف ،ینیکل(

: نک( در سند حدیث، محمدبن جمهور و محمدبن سنان متهم به غلوّ هستند
در با این معنا بیگانه است؛ زیرا سیاق آیه نیز . )7/169 ث،یمعجم رجال الحد ،ییخو

عوت اسالم جایی قرآن است که در اصل د مورد بیان دیدگاه مشرکان در تغییر یا جابه
؛ از این رو، روایت، ساخته و پرداختۀ )ع(مشکل داشتند، نه در مورد وصایت امام علی
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 ن،یو المحدث ثیالحد یدراسات ف، یهاشم معروف حسن: کن( رسد غالیان به نظر می
  . )201-169شاکر،  ؛.350

هاشم معروف حسنی در بررسی تطبیقیی که بین روایات کافی کلینی و صحیح 
که است روایت در کافی وارد شده  96نزدیک به است، شده  ام داده، یادآوربخاری انج

 .است) ع(و دیگر ائمه اطهار) ع(آیۀ قرآنی در حق علی 100متضمن تفسیر بیش از 
ند؛ ضمن آن که راویان آنها ضعیف، اهل دور ها از مدلول الفاظ و شیوۀ قرآنیتر آنبیش

و  استدور ) ع(ها از شأن ائمه اطهار ان آنو نحوۀ بی اندغلوّ و متهم به وضع و کذب
که ای دخل و تصرف نمایند  که بخواهند در آیات قرآنی به گونه ایشان را نسزد

گونۀ آن را مخدوش  درخشش و رونقش را از بین ببرند و فصاحت و بالغت معجزه
  . )316- 314 ،یهاشم معروف حسن: نک( سازند

و دشمنانشان ) ع(تیقرآن بر اهل ب اتیا آهکه در آن یاتیروا گر،ید یبر طبق پژوهش
 متهم انیها راومورد آن 649که در سند  رسد یم تیروا 2130داده شده است به  قیتطب

در  قیتطب اتیروا یآور جمع« ،ینیحس: کن( یافت می شوند دهیبه غلوّ و فساد در عق
 .)ارشد ۀنام انیپا(» عهیش ریتفاس

گوید؟  کند که آیا قرآن سخن می ال میئوس )ع(سعد خفّاف در روایتی از امام باقر. و
گوید و آن دارای صورت و شکلی است  آری، نماز نیز سخن می: در جواب آمده است

إِنَّ الصالۀَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ لَذِکْرُ  « :فرماید خداوند می. کند که امر و نهی می
نهی، کالم است، و فحشاء و منکر،  »)45العنکبوت، ( ما تَصْنَعُونَ اللَّهِ أَکْبَرُ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ

  .)1ثیحد 2/596 ، ینیکل( ما هستیم» اکبر«و » ذکراهللا«رجال هستند، و 
سعد بن ( روایت یاد شده، از نظر سندی ضعیف شمرده است؛ زیرا سعد خفّاف

ین راویان، در ب. )226، االقوال ۀخالص ،یحل: نک( تضعیف شده است) طریف حنظلی
علی بن عباس خراذینی رازی نیز متهم به غلو شده و در نقل حدیث، بسیار ضعیف 

و سفیان یا صفوان حریری و حسین بن ) 668رقم ،255 ،ینجاش: نک(خوانده شده 
  . اند و ذکری از آنها در کتب رجالی نرفته استعبدالرحمن نیز مهمل 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 31 \  دّ پای غالیان در روایات تفسیریر

 

با شدت با تطبیق آیات ) ع(هارکه در روایت نخست مالحظه شد، ائمه اط نانچهم
دهد که  این امر، نشان می. اند و موضوعات شرعی برخود یا مخالفانشان مخالفت کرده

نقش نماز و سایر عبادات و تکالیف شرعی را که هدف جاعالن حدیث این بوده است 
- 198شاکر، : کن( رنگ جلوه دهند تأثیر و یا کم در زندگی مردم در جامعۀ اسالمی بی

  .)127 ،یفروشان یصفر ؛199
ای  آمده است که شخصی طی نامه) ع(همچنین در روایتی از امام حسن عسکری .ز
إِنَّ الصالۀَ  " آیات... شود سخنانی دربارۀ شما و فضایل شما گفته می«: نوشت) ع(به امام

البقرۀ، ( "وَ آتُوا الزَّکاۀَوَ أَقیمُوا الصالۀَ " و )45العنکبوت، ( "تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ
مراد از  ، واست، نه رکوع و سجود شخصیمراد از نماز، : و گفته اند را تأویل کرده )43

ها به همین شیوه، سایر  است، نه چند درهم پول و پرداخت آن، این شخصیزکات نیز 
 :حضرت در پاسخ فرمود .کنند واجبات و مستحبات و در مقابل، گناهان را تأویل می

  .)25/315 ،یمجلس(» این دین ما نیست، راه خود را از آنان جدا کن
  

   گری گری و الابالی ترویج فرهنگ اباحی. 2. 4
های غالت را اندیشه و  های مشترک فرقه های ملل و نحل، یکی از ویژگی در کتاب

م جایگزین همۀ اعمال و احکارا آنان، معرفت امام . اند گری دینی دانسته اعتقاد اباحی
  .دانستند شرع می

شیخ عباس قمی در شرح حال فرقۀ خطّابیه آورده است که آنان همۀ محرمات را 
کسی که امام را بشناسد، هر چیزی که بر وی حرام بوده، : گفتند شمردند و می حالل می
را  ابوالخطاب رسید؛ اما از امام بیش از این که) ع(این خبر به امام صادق. شود حالل می
آنگاه آنان را . کاری ساخته نبود ،ین کند و از او و یارانش بیزاری جویدلعن و نفر

را لعن کنند و این  آنانتبری جویند و  آنانشهرها نوشت که از ] اهالی[معرفی کرد و به 
و  یالکن ،همو( سنگین آمد و خطر آن را گوشزد نمود) ع(موضوع بر امام صادق

  .)1/64االلقاب، 
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ری خویش به تأویل ناروای برخی آیات قرآنی گ غالت، در توجیه اباحی
ءَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ  « از جمله آیۀ. اند پرداخته

وَ اللَّهُ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ تابَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ فَأقیمُوا الصالۀَ وَ آتُوا الزَّکاۀَ وَ أَطیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ 
به ) ص(خواستند با پیامبراکرم که دربارۀ افرادی نازل شده بود که می »)13المجادلۀ، (

ای را پیش از مالقات و سخن گفتن  طور سرّی سخن بگویید که خداوند بر آنان صدقه
پس از  به این آیه عمل نکرد تا این که) ع(احدی جز علی ؛ امابا وی را واجب کرد

   .»چون صدقه ندادید«یعنی » لم تفعلو اذ«بنابراین، . مدتی، خداوند این حکم را برداشت
احکام شرع بر کسانی واجب است که امام خود را نشناخته  :گفتند غالیان میمنتها 

پس مفاد آیه چنین است که چون شما  .»عدم معرفت امام«یعنی » فاذا لم تفعلوا«باشند و 
خود را  امامرا نشناختید، باید نماز و زکات را به پا دارید؛ اما بر ما که امام و پیامبر 

  .)61المقاالت و الفرق،  ،یاشعر( ایم، این اعمال واجب نیست شناخته
ها و  در مواردی به تصحیح عقاید انحرافی و تبیین اندیشه) ع(پیشوایان معصوم

ای خطاب به  در نامه )ع(اند؛ از جمله امام صادق باورهای صحیح دینی پرداخته
، صیام و فواحش ۀپنداری که زنا، خمر، صال ام تو می ابوخطاب نوشت که شنیده

من اصل حقم و فروع حق،  .گویی، درست نیست چیزی را که می. هستنداشخاصی 
چگونه . اند های آن فواحش طاعت خداوند است و دشمن ما اصل شرّ و فروع و شاخه

کسی را که از او اطاعت  ،توانند بشناسند د و چگونه میاطاعت کنند کسی را که نشناسن
 ؛14/245 ث،یمعجم رجال الحد ،یخوئ ؛578-2/577، یکش  رجال: نک( کنند نمی

  . )300-292 ،یفروشان یصفر؛ 395-8/394قاموس الرجال،  ،یشوشتر
سؤال شد که افراد خبیث از ) ع(از امام صادق: گوید همچنین، فضیل بن یسار می

بعد  حلّونیاذا عرفت فاعمل ما شئت فهم س« :کنند که فرموده است یت میپدرت روا
بعد از آن هر حرامی . خواهی بکن چون معرفت پیدا کردی، هر کار می؛ ذلک کلّ محرّم 

ما لهم : فرمود) ع(امام. شمارند می ؛ طبق این نقل هر حرامی را حالل»حالل خواهد بود
چه شده ؛ منک قبلی ریاذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خ: انّما قال ابی - لعنهم اهللا
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اگر حق را شناختی، هر کار : همانا پدرم فرمود !خدا آنان را لعنت کند ؟است اینان را
 .)181االخبار، ص یصدوق؛ معان خیش(» شود خیری انجام بدهی، از تو پذیرفته می

غالی به سوی ما « :رمایدف در حدیثی دیگر ضمن تأکید براین معنا می) ع(امام صادق
گردد، او را  اما وقتی که مقصر به سوی ما بر می ؛پذیریم گردد و ما او را نمی بر می

پذیریم و دلیل آن، این است که غالی، عادت به ترک نماز و زکات و روزه و حج  می
تواند عادت خود را رها کند و او هرگز به طاعت خداوند عزوجل بر  کرده است و نمی

 »نماید کند و اطاعت می اما مقصر وقتی شناخت پیدا کرد، عمل می ؛د گشتنخواه
  .)6ثی، حد265همان، (

  
  و اصحاب آنان) ع(اتهام تشبیه و تفویض به ائمه. 3. 4

برخی از رهبران غالیان، صفاتی جسمانی یا صورت مشخصی را به خداوند نسبت 
 بن سعید نسبت داده شده است  ۀو مغیر 1سمعان چنین اندیشه ای به بیان بن. اند داده

  . )99-93 ،یفروشان یصفر: کن(
آید که غالت، اخبار بسیاری را در اثبات تشبیه با اسناد  می از برخی احادیث شیعه بر

را در ) ع(دادند و بدین وسیله هم چهرۀ ائمه نسبت می) ع(و به ائمه ندساختمی معتبر 
رگمی و گمراهی شیعیان و اصحاب و هم موجب سرد ندساختمی برابر مسلمانان مشوّه 

حسین بن خالد از یاران امام : مثال به این حدیث توجه کنیدبرای . شدند می) ع(ائمه
دهند که  مردم به ما نسبت می! ای فرزند رسول خدا: به آن حضرت عرض کرد) ع(رضا

ایت علت آن، احادیثی است که در این باب از پدران تو رو. به تشبیه و جبر اعتقاد داریم
به من بگو ببینم آیا احادیثی که در باب ! ای پسرخالد: فرمود) ع(امام رضا. شده است

                                                 
و ) ع(وی از معاصران علی بن الحسین. اند نامیده» بیانیّه«پیروان بیان بن سمعان تمیمی را .  1

احادیث ساختگی و  دروغ بسته) ع(سجاد بوده است؛ از این رو، بر امام) ع(امام محمد باقر
؛ عسکری، 247- 2/245، قاموس الرجالشوشتری،  : کن( بسیاری به او نسبت داده است

 .)52- 50، 3/47القرآن الکریم و روایات المدرستین، 
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تر است یا احادیثی که در این باب از پیامبر تشبیه و جبر از پدران من روایت شده بیش
البته احادیث روایت شده از : روایت شده است؟ ابن خالد پاسخ داد) ص(خدا
پس مردم باید بگویند که : فرمود) ع(امام رضا. تر است در این باب فراوان) ص(پیامبر

گویند که  مردم می: اعتقاد به جبر و تشبیه داشت؟ ابن خالد عرض کرد) ص(پیامبراکرم
این احادیث ) ص(هیچ یک از آن احادیث را نگفته، بلکه به آن حضرت) ص(پیامبراکرم

پدران من نیز همین سخن را  پس باید دربارۀ: پاسخ داد) ع(امام رضا. اند را نسبت داده
کسی که معتقد به : آنگاه فرمود. اند بگویید؛ یعنی این که این احادیث را به آنان بسته

ای پسر . جبر و تشبیه باشد، کافر و مشرک است و ما از او در دنیا و آخرت بیزاریم
ند که بی گمان اخبار و روایات منسوب به ما در باب جبر و تشبیه را غالتی ساخت! خالد

پس کسی که آنان را دوست بدارد، ما را دشمن داشته . عظمت خدا ر ا کوچک کردند
  ). 223-220 ،یفروشان یصفر؛ 18 ثی، حد3/294 ،یمجلس: نک( است

ترین عقاید غالیان که در منابع شیعی نیز با نکوهش و انکار از آن  یکی از مهم
. اند خوانده »مفوّضه«غالیان را یادشده، عقیده به تفویض است؛ از این رو، گروهی از 

را به صورتی ویژه آفریده و کار جهان را با ) ع(غالیان معتقد بودند که خداوند، امامان
 همۀ آنچه در آن هست از جمله خلق و رزق و افعال بندگان را به آنان واگذارده است

  .)134-133االعتقاد،  حیتصح د؛یمف خیش(
و روایتی از  کردهو رزق به امامان را انکار  شیخ صدوق عقیده به تفویض امر خلق

که آن حضرت در پاسخ به کسی که  است، مبنی بر این نقل نموده) ص(امام صادق
را آفریده و سپس کار را به ) ع(و علی) ص(خداوند محمد: گویند مفوّضه می ،گفته بود

کنند و  دهند، زنده می آفرینند، روزی می و آنان هستند که میاست آنان واگذاشته 
چون نزد آن : افزود) ع(سپس امام. آن دشمن خدا دروغ گفته است: میرانند؛ فرمود می

أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ  « :بازگشتی، این آیه را بر او بخوان که خداوند فرموده است] ابن سبا[مرد 
ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهارُ  کُلِّ شَیْ شُرَکاءَ خَلَقُوا کَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَیْهِمْ قُلِ اللَّهُ خالِقُ

و در  اند دهیاو آفر نشیاند که مانند آفر قرار داده یکانیخدا شر یبرا ایآ؛ )16الرعد، (
است و او  یزیهر چ ۀنندیبر آنان مشتبه شده است؟ بگو خداوند آفر نشیآفر جه،ینت
  .)97صدوق؛ االعتقادات،  خیش(» قهار است ۀگانی
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  الف قرائات و تحریف قرآناخت. 4. 4

) ع(د که ادعای تحریف یا اسقاط آیات قرآنی مربوط به ائمه اطهارسر چنین به نظر می
غالیان به طور عمده از سوی و در نتیجه عدم حجیت قرآن کنونی نیز جریانی است که 

   .اظهار شده است تا از رهگذر آن عقاید خود را به اثبات برسانند
یابی اختالف قرائات  غالیان نقش مؤثری در راهنظر است که بر این عالمۀ عسکری 

 اتیو روا میالقرآن الکر ،همو( اند داشته) ع(موجود در مکتب خلفا به مکتب اهل بیت
  .)3/246 ن،یالمدرست

در اینجا به عنوان نمونه به چند روایت از روایاتی که موهم تحریف به نقیصه در 
  :شود قرآن کریم است، اشاره می

عن ابی عبداهللا علیه السالم قال هکذا انزل اهللا لقد جائکم رسولٌ من انفسنا  .الف
  .)3/428 ،ینیکل( عنتنا حریصٌ علینا بالمؤمنین رئوف رحیم عزیز علیه ما

سورۀ توبه به  128را در آیۀ  »علیکم«و » عنّتم«، »انفسکم« در این روایت، کلمات
ست که در ارتباط با عقاید غالت معنا پیدا تغییر داده ا »الغیر ضمائر متکلم مع«صورت 

لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَریصٌ : اصل آیه چنین است. کند می
  .)128، التوبۀ(عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنینَ رَؤُفٌ رَحیمٌ 

تفسیر کشّاف روایت یادشده در « :نویسد عالمه عسکری دربارۀ این روایت می
توان گفت که برخی از غالت، این قرائت را از  هم آمده است و بنابراین می )2/223(

اند و آنگاه  نسبت داده) ع(مکتب خلفا گرفته و سندی برای آن ساخته و به امام صادق
  ./)3 ،همو(» کلینی این روایت را از سهل بن زیاد غالی در کتاب کافی آورده است

به من  )ع(بن جعفر کند که موسی نصر بزنطی نقل می ابیاحمدبن محمدبن  .ب
لم یکن الذین «من آن را باز کردم و سورۀ ! در آن نگاه نکن: مصحفی داد و فرمود

. الی آن هفتاد تن از قریشیان را با نام و نشان دیدم در البه. را در آن خواندم» کفروا
  .)53-8/52 ،ینیکل( پیام فرستادند که مصحف را باز بفرستم )ع(آنگاه امام
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اند و در جعلی بودن آن، همین بس که  های غالیان شمرده این حدیث را از برساخته
اما به او بگوید در آن نگاه مکن که این کاری بیهوده  ؛مصحف را به کسی بدهد) ع(امام
باشد؛ پس چگونه ) ع(بر فرض که چنین کتابی وجود داشته، باید از میراث ائمه. است
معارف، (؟ سپارد ، میاست دار نبوده ن میراث مهم را به فردی که خویشتنای) ع(امام

  )304-303 عه،یش ثیحد خیدر تار یپژوهش
تواند شاهدی بر دستبرد و تحریف در احادیث  عالوه بر این، حدیث ذیل می

عیاشی از علی بن حسن بن فضّال از حمران بن اعین روایت کرده که . باشد) ع(ائمه
روایت نموده و در آن از علم ) ع(قل نموده که وی روایتی از امام سجادحکم بن عتیبه ن

چون از او در مورد این روایت سؤال نمودم، . ال شده استئوای س در آیه )ع(علی
حمران بن اعین خود به نزد امام باقر رفته و از ایشان دربارۀ صحت . پاسخم را نداد

منزلت  :حکم گفته بوده است. پرسیدآنچه که از حکم به روایت دیگران شنیده بود، 
درحالی که او نبی یا رسول نبوده  ؛علی همچون منزلت جانشین سلیمان و موسی است

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ "«: را این گونه تالوت کرده است  حکم در تأیید مدعای خود، آیه .است
 :گوید پس از این نقل می حمران .»و ال محدّث ")52الحج، (قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ وَ ال نَبِیٍّ

 ،177 ،الرجال ۀمعرف اریاخت ،یطوس خیش( از چنین قرائتی شگفت زده شد) ع(امام باقر
  .)305رقم

وی از حمران بن . االسالم کلینی این روایت را به شکل دیگری آورده است ثقۀ
ی عل: رفته و امام نیز به وی فرموده است) ع(که وی به نزد امام باقر کردهاعین نقل 

از نزد حضرت که بیرون آمدم، پیش یاران خود : گوید وی می. فردی محدّث بوده است
آنان از من . خواهم برای شما بیان کنم سخن شگفتی را می :رفتم و به آنان گفتم

 :شنیدم که ایشان گفتند) ع(این سخن چیست؟ با آنان گفتم که از امام باقر: پرسیدند
) ع(ی محدّث بودن علیامعن بروم وبه نزد امام  ،تندآنان از من خواس. علی محدّث است

اند که  اصحاب از من خواسته :بار دیگر به نزد امام رفتم و به ایشان گفتم. را جویا شوم
ملکی با وی سخن  :امام پاسخ دادند. ال کنمئوی محدّث بودن علی سااز شما دربارۀ معن
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او : ا دست خود را تکان داد و گفتپیامبر است؟ ام) ع(مگر علی: به امام گفتم. گوید می
  .)1/271 ،ینیکل( یا مانند ذو القرنین استموسی یا مانند همراه سلیمان مانند همراه 

: السیّاری عن محمد بن سنان عن ابی خالد القماط عن حمران بن اعین قال .ج
و آل [راهیمَ وَ آلَ عِمْرانَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْ «: یقرأ) ع(سمعت اباعبداهللا

فصل الخطاب،  ،ینور( هکذا و اهللا نزلت: ثم قال ؛)33آل عمران، (عَلَى الْعالَمینَ  ]محمد
  .)30رقم ،1/168 ،یاشیع ؛242

را با » ...انّ اهللا اصطفی آدم«، آیۀ )ع(شنیدم امام صادق: گوید حمران بن اعین می
آیه چنین نازل ! به خدا سوگند: س فرمودکرد؛ سپ تالوت می» و آل محمد«اضافه کردن 
در سند این روایت عالوه بر احمد بن محمد سیّاری که غالی و ضعیف  .شده است

از . اند ، محمد بن سنان نیز قرار دارد که بسیاری او را ضعیف شمردهاست شناخته شده
اد توان اعتم وی بسیار ضعیف است و بر او نمی«: نویسد جمله نجاشی دربارۀ وی می

؛ 888رقم ،328 ،ینجاش(» شود کرد و آنچه را به تنهایی روایت کند، بدان توجه نمی
  .)232 ان،یالب ،یخوئ

قال  :احمد بن محمّد السیّاری، عن علی بن الحکم عن هشام بن سالم، قال .د
؛ 212 ،ینور( الف آیۀ ۀعشر) ص(محمداً) ع(القرآن الذی جاء به جبرئیل): ع(ابوعبداهللا

  .)یۀعشر الف آ ۀسبع: ، فیه2/634کلینی، 
گونه که گذشت بسیار ضعیف شمرده شده  سیّاری راوی نخست این حدیث همان

 ،یخوئ: کن( اند و علی بن الحکم نیز مشترک بین چند نفر است که اکثر آنان مجهول
که برخی از محققان این روایت را  به رغم این. )395-11/381 ث،یمعجم رجال الحد
 )87-86 ان،یدر مجمع الب یالیخ یثهایحد ،ینجف آباد یصالح: کن( ساختگی خوانده

و نقش آن در شناخت و  ثیعلم حد ،یقربان: کن( اند ای توجیه کرده به گونهبرخی یا 
آشکار است که این خبر و « :نویسد سی در ذیل این حدیث می، مجل)296آن،  بیتهذ

ن صراحت دارد و از نظر من بسیاری از اخبار صحیح در کم شدن از قرآن و دگرگونی آ
اعتمادی به  ها، موجب بی است و اساساً دور انداختن همۀ آناین اخبار، متواتر معنوی 

  .)12/525العقول،  ۀمرآ ،یمجلس: نک( شود همۀ اخبار می
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  ج اینت
  :به این قرار استنقش غالت در روایات تفسیری درباره برآیند نهایی تتبع و تحقیق 

های موجود در روایات تفسیری، غلو ها و آسیبترین آفت مبی شک یکی از مه. 1
از این رو، . و وجود راویان غالی یا متهمّ به عقاید غلوآمیز در سلسله اسانید آنهاست

و نیز میزان تأثیر و نقش آنان در حدیث سازی و ترویج اندیشه ها و عقاید  آنشناسایی 
 .نماید ضروری می) ع(ان غالیانه در مجموعه روایات به جامانده از معصوم

شناسان فریقین، غالی و یا  شناسان یا فرقه برخی از کسانی که از سوی رجال. 2
گونه عقیده غلوآمیزی که موجب عدم وثاقت آنان لکن هیچ ؛اند متّهم به غلو شناخته شده

این احتمال تقویت  .است اعتباری روایات آنان شود، در مورد آنان گزارش نشدهو بی
) ع(د که برخی این اتّهامات از سوی مخالفان نسبت به اصحاب خاصّ ائمّهشو می

  .صورت گرفته باشد
که نام شماری از سران غالت به هیچ روی در سلسله اسانید  با توجّه به این. 3

توان چنین نتیجه گرفت که روایات ساختگی آنان  ، میاست روایات تفسیری دیده نشده
پدید آمده یا از سوی راویان پیرو مکتب ) ع(ب ائمّهیا از طریق دسّ در کتب اصحا

   .است اعتقادی آنان ساخته و پرداخته شده
های غالیان را برای ترویج افکار و عقاید انحرافی می ترین فعالیت از جمله مهم. 4

جعل حدیث به ویژه به شکل پنهانی و دسّ در  .الف: توان در موارد ذیل خالصه نمود
ائمّه  ها و تطبیق های باطل برخی آیات قرآنی برتأویل .ب ؛)ع(مّههای اصحاب ائکتاب
ترویج فرهنگ  .ج ؛اصحاب به بهانه یادکرد مناقب یا مثالب آنان یبعض و) ع(اطهار
اتّهام عقیده  .د ؛گری و تالش برای گریز از تکالیف و احکام عبادی و شرعی اباحی

ادّعای تحریف و اسقاط بخشی  .ـه ؛و اصحاب آنان) ع(تشبیه و تفویض به ائمّه اطهار
 ).ع(از آیات قرآنی مرتبط با اهل بیت

  
 شناسیکتاب

 قرآن کریم
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  ق1404ابن فارس، احمد؛ معجم مقائیس اللغۀ، قم، دفتر تبلیغات اسالمی، 
اسفندیاری، اسکندر؛ پژوهشی درباره طوایف غالۀ تا پایان غیبت صغرا و موضع ائمّه دراین باره، 

 ش1374تبلیغات اسالمی، تهران، سازمان 

 ش1361اشعری، سعد بن عبداهللا؛ المقاالت و الفرق، تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی،

 ق1416بحرانی، سید هاشم؛ البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، بنیاد بعثت، 

ۀ الرجال، با تحقیق شیخ جواد قیّومی، قم، مؤسس االقوال فی معرفۀ حلّی، حسن بن یوسف؛ خالصۀ
 ق1417النشراالسالمی، 

 ق1401 بی جا،خوئی، سید ابوالقاسم؛ البیان فی تفسیر القرآن، منشورات انوار الهدی، 

 ق1403، )افست قم(همو؛ معجم رجال الحدیث، بیروت، منشورات مدینۀ العلم

تهران، دانشکده  ،»جریان شناسی غلو و غالیان در رجال نجاشی«دیاری بیدگلی، محمد تقی؛ 
 ش1384علوم قرآن، بهار و تابستان ) 1(77بررسیها، دفتر عارف اسالمی، مقاالت وم والهیات 

 ق1383ذهبی، شمس الدین؛ میزان االعتدال فی نقدالرجال، قاهره، مطبعۀ الجلی، 

 راغب اصفهانی، حسین بن احمد؛ المفردات فی غریب القرآن، قم، دفتر نشر کتاب، بی تا

 ق1408النحل، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه، سبحانی، جعفر؛ بحوث فی الملل و 

 ق1411همو؛ کلیات فی علم الرجال، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه، 

 ش1376شاکر، محمد کاظم؛ روشهای تأویل قرآن، قم، دفتر تبلیغات اسالمی، 

 ق1415شوشتری، مال محمد تقی؛ قاموس الرجال، قم، مؤسسۀ النشراالسالمی، 

 ق1390تعلیق علی اکبر غفاری، تهران، مکتبۀ الصدوق، همو؛ االخبارالدخیلۀ، 

 شهرستانی، عبدالکریم؛ الملل و النحل، بیروت، دارالمعرفۀ، بی تا

 ش1382البیان، تهران، کویر،  صالحی نجف آبادی، نعمت اهللا؛ حدیثهای خیالی در مجمع

 ش   1361االخبار، قم، انتشارات اسالمی،  صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی؛ معانی

 م1984، مؤسسۀ االعلمی، بیروت، )ع(همو؛ عیون اخبار الرضا

صفری فروشانی، نعمت اهللا؛ غالیان کاوشی در جریانها و برایندها، مشهد، آستان قدس رضوی، 
 ش1387

 ق1393طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسۀ االعلمی،
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الرجال المعروف برجال الکشّی، مقدمه و تصحیح و تعلیق  عرفۀطوسی، محمد بن حسن؛ اختیار م
 ش1348حسن مصطفوی، دانشگاه مشهد، 

، تهران، دانشکده اصول دین، 3عسکری، سید مرتضی؛ القرآن الکریم و روایات المدرستین ج
 ش1378

 ق1421عیّاشی، محمد بن مسعود؛ تفسیر العیاشی، مؤسسه بعثت، تهران، 

 ش1369لخیص مقباس الهدایۀ، تهران، نشر صدوق، غفّاری، علی اکبر؛ ت

 ش 1370قربانی، زین العابدین؛ علم حدیث و نقش آن در شناخت و تهذیب حدیث، قم، انصاریان، 

قمّی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر القمّی، تصحیح سید طیّب موسوی جزایری، منشورات مکتبۀ الهدی، 
 ق1387نجف، 

 ق1397، تهران، مکتبۀ الصدوق، قمّی، شیخ عبّاس؛ الکنی و االلقاب

 ش1363کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، با تصحیح علی اکبر غفاری، تهران، دارالتب االسالمیۀ، 

 ق1403مجلسی، محمد باقر؛ بحاراالنوار، بیروت، مؤسسۀ الوفاء، 

 ش1363همو؛ مرآۀ العقول، تهران، دارالکتب االسالمیۀ، 

 ش1368می، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسالمی، مشکور، محمد جواد؛ فرهنگ فرق اسال

 ش1363همو؛ تاریخ شیعه و فرقه های اسالمی تا قرن چهارم هجری، تهران، اشراق، 

 ش1374معارف، مجید؛ پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه، تهران، مؤسسه فرهنگی و هنری ضریح، 

 م1398للمطبوعات،  معروف حسنی، هاشم؛ دراسات فی الحدیث و المحدثین، بیروت، دارالتعارف

 مفید، محمد بن نعمان؛ تصحیح االعتقاد، بی جا، بی نا، بی تا

نجاشی، احمد بن عباس؛ رجال النجاشی، با تحقیق سید موسی زنجانی شبیری، قم، دفتر انتشارات 
 ق1407اسالمی، 

جف، الشیعه، با تصحیح و تعلیقه سید محمد صادق آل بحرالعلوم، الن نوبختی، حسن بن موسی؛ فرق
 م1936/ق1355المکتبۀ المرتضویۀ، 

موجود در کتابخانه تخصصی مرکز فرهنگ و ( نوری، میرزا حسین؛ فصل الخطاب، چاپ سنگی
 )   معارف قرآن کریم
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