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  مقدمه .1

و  ي انحرافـی در عصـر امامـان   هـا  جریان ترین رسان ترین و آسیب یکی از خطرناك

شاید به همین جهت است که پیشـوایان دینـی مـا     .جریان فکري غلو است، پس از آن

اي  هترسـیم چهـر  منظـور   غالیان بـه  1.اند تهنوع برخورد را با این جریان داش ترین سخت

و روایاتی   دهو تحریف زموجه از باورهاي نادرست خویش در مواردي دست به جعل 

برخی از روایات دو ، میاندر این  .اند دهمنابع حدیثی و تفسیري وارد کر را در برخی از

برخی از روایـاتی کـه در    .اي برخوردارند هغالیان مفاهیم ازقمی عیاشی و  تفسیر روایی

حـق   گـویی در  نوعی غلو و زیـاده  روایاتی است که به، روایی آمده این دو منبع تفسیري

 .شناسایی و نقد این روایات از اهمیت خاصی برخوردار اسـت  .اشاره دارند امامان

ي فراوانی به مذهب شیعه وارد ها ي غالیانه از این تفاسیر که آسیبها سازي اندیشه پاك

 ؛ همچنـین گـذار باشـد  تأثیرتواند در مقبولیت فرهنگ و تفکر شیعی بسـیار   می، ساخته

   .اند تهکه به تفاسیر دیگر راه یافاي  هسایر روایات غالیانتواند محکی باشد براي  می

  که در این موضوع نوشته شده، عبارت است از:ی تمقا� از جمله

، دهقـان منگابـادي  (»ي غالیان بر برخی از مفسران اثرگـراي شـیعی  ها اندیشه تأثیر« ـ

جملـه اعتقـاد بـه    ي غالیـان از  هـا  یی از اندیشهها نمونه، در بخشی از این مقاله )؛1387

وی�ت غالیان اشـاره شـده و   أو برخی از ت انحصار فهم قرآن به ائمه، تحریف قرآن

   .ارائه شده استو قمی  شواهدي از دو تفسیر عیاشی، در مواردي

کرمـان و  پور(»غالیان بر روایات تفسیر منسوب بـه علـی بـن ابـراهیم قمـی      تأثیر«ـ 

به راویان غالی و به برخی از روایـات  ، مقاله بخشی از ایندر  )؛1391، دهقان منگابادي

   .است آنان اشاره شده

ایـن  در بخشـی از   )؛1388(دیـاري بیـدگلی،   »رد پاي غالیان در روایات تفسیري«ـ 

بـه برخـی از    نیـز  به نقش غالیـان در وضـع حـدیث و تحریـف متـون دینـی و      ، مقاله

   .ي تحریفات آنان اشاره شده استها نمونه

شواهدي از روایات غالیان در دو تفسـیر  ، �ي مباحث هدر �ب صرفاً ،در این مقا�ت

روایـات   فقـط  در نوشتار حاضر ت�ش بر این است که .عیاشی و قمی ارائه شده است

شناسایی و نقد ، تطبیقیاي  هگون ، بهدر این دو تفسیر آمده امامان ۀکه درباراي  هغالیان



 در دو تفسیر عیاشی و قمی واکاوي و نقد روایات غلوآمیز دربارۀ امامان  341

   .اتخاذ نشده استاي  هنامبرده چنین روییک از مقا�ت  شوند و پیش از این در هیچ

  شناسی مفهوم .2

  غلو. 1ـ2

، رتفـاع او در لغـت بـه معنـاي    » غلو، غلی«وزن فُعول مصدر  بر» غ ل و« از مادۀ» غلو«

، زبیـدي (.انگـاري اسـت   گویی و زیاده و زیادهبا� رفتن و تجاوز از حد و مقدار ، فراطا

، 15، جق1414، ؛ ابـن منظـور  446ص، 4، جق1409، ؛ فراهیدي23ص، 20، جق1414

 )221ص، 3ج، 1372، ؛ طبرسی131ـ132

» بـاللحم غـالی  «) و 131ص، 15ج، همـان (ها رفتن قیمت به معناي با�» غ� السعر«

، ؛ ابـن منظـور  22ص، 20، جق1414، زبیـدي (.اسـت گـران  قیمـت   خرید گوشـت بـا  

تیر را بیش از اندازه  شود که به کسی گفته می» مغالی بالسهم) «131ص، 15، جق1414

 بـه تجـاوز   )168ص، 8، جتـا  بی، ؛ ازهري446ص، 4، جق1409، فراهیدي(.پرتاب کند

، ؛ راغـب اصـفهانی  23ص، 20، جق1414، زبیـدي (.شـود  گفتـه مـی  » غَلو«تیر از کمان 

گوینـد   مـی ، گنجـد ) و هرگاه مایعی به جوش آیـد و در حـد خـود ن   613، صق1412

  ) جا همان(.کرده است» غلیان«

 به معناي کوتاهی» تقصیر« کلمۀ، که افراط و تجاوز از حد معنا شد» غلو« ضد کلمۀ

، ؛ زبیــدي669ص، 1، جق1414، ؛ ابــن منظــور 171ص، 2ج، ق1417، زمخشــري(

دیـن   .طرف نقصـان و کمـی اسـت    ) و خروج از حد وسط به 435ص، 10، جق1414

روي  نی رعایـت میانـه  یع، ربین غلو و تقصی، اند الهی که همگان به پیروي از آن امر شده

  2)265ص، 3ج ش،1372 ،طبرسی(.و اعتدال است

ه از حـد و  کـ  يزیـ رسد هـر چ  می به نظر، غلو ۀمختلف واژ يبردهاارکبا توجه به 

  .ار رودکآن به  بارۀت درن اسکغلو و مشتقاتش مم ۀلمک، ش فراتر رودیخو ۀانداز

 بـارۀ ایـن واژه در  عمـدتاً ، چند اتفاق نظر وجود ندارددر تعریف اصط�حی غلو هر

امامـان و رهبـران خـویش را از حـدود بنـدگان و      ، رود کـه پیـامبران   می کسانی به کار

 .انـد  تهدانسـ » صـفات خـدایی  «یا متصف به  »خدا«لهی فراتر برده و آنان را آفریدگانی ا

و  غ�ت از متظاهرین به اس�م هستند که به علـی « نویسد: می )ق413شیخ مفید(م 

دهند و آنـان را بـه چنـان     می نسبت خدایی و پیامبري، امامان دیگر از نسل آن حضرت
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، ق1414، مفیـد ( ».فضیلتی در دیـن و دنیـا سـتودند کـه در آن از انـدازه بیـرون رفتنـد       

همچنین بیان  نسبت خدایی و نبوت به امامان، شیخ مفید در این تعریف 3)131ص

   .غلو دانسته استلی غالیانه در حق ایشان را یفضا

پـس  ، ي غالیانه به جوامع حدیثی و تفسیريها رسد راهیابی غلو و اندیشه می به نظر

ي خود در مواریـث  ها از کوششی است که غالیان در جعل و تحریف و پراکندن اندیشه

یکی از محققان ضمن اشاره به  .اند تهي دوم و سوم هجري داشها مکتوب شیعه در سده

به غالیان سـخن   برجسته و متکلمان شاخص شیعی حساسیت محدثاناز ، همین مطلب

و این نکتـه   .گفته و اشاره دارد آنان تا حدودي در طرد و نفی افکار غالیان موفق شدند

از مواریـث مکتـوب و احادیـث    اي  هنسبت بـه پـار  ، خیرکه در ادوار ا شود می را متذکر

قبالی و رویکردي متفاوت ا، ن شیعیاز سوي شماري از فاض�ن و نخبگا، غالیان ۀبربافت

حتـی از نصـوص دینـی اسـتوار و     ، هـا  و کسانی با این ذهنیـت ، صورت پذیرفته است

، جهـانبخش (.دهند می ویلی غلوآلود به دست داده وهاي غیر غالیانه نیز تفاسیر و تأ متن

 )195ص ،ش1390

چون فـ�ن و  و   دهز وقوف بیشتري برخوردار بوپیشینیان در شناخت عقاید اصیل ا«

 .»خران شـک کـرد  باید در صـحت عقیـدۀ متـأ   ، اند دهکر می بهمان عقیده را غلو قلمداد

  ) 95ـ94ص، همان(

سـاز روي آوردن بـه تفسـیرهاي     بارترین عامل زمینـه  زیان« ،مذکور ۀنویسند ۀبه عقید 

گیري مبنـایی   و سهل، آمیز با کثیري از روایات برخورد مسامحت، غالیانه از برخی روایات

ـ  یخبارِ فضـا ابسیاري از قُدما در بابِ  ـ    هل و مناقـب و ب اندیشـه و روش   ۀطـور کلـی غلب

 هـا  دلیـل اینکـه چـون ایـن روایـت      ۀ اعتقادات دینی بوده اسـت؛ بـه  گري در حوز اخباري

 نوع ۀپس دربار ،کنند نمی حکام اهللا نیستند و ح�لی را حرام و حرامی را ح�لحکایتگر ا

  )83ص، همان(.�زم به عمل نیامده است ي محققانۀها ري و مداقّهسختگیها  آن

چنینی باعث شده اسـت  ي غالیانۀ اینها ذکر است که باید بپذیریم ابراز اندیشه شایان

    .که شیعیان از جانب اهل سنت مورد سرزنش و شماتت قرار بگیرند

  عیاشی و قمی  تفسیر . 2ـ2

ایـن کتـاب ابونصـر     ۀنویسند، تفاسیر روایی شیعه تفسیر عیاشی است ترین یکی از مهم
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 چهـارم هجـري   ۀ) از فقهـا و مفسـران شـیعه در سـد    320محمد بن مسعود عیاشـی(م 

) و اهل سمرقند بوده 305، صق1390 همو، ؛295ص، 4، جم1983، آقابزرگ طهرانی(

، زرکلـی ؛ 13ص، 1ج ق،1404، ی؛ طوسـ 6282رقم ، 440، صش1373، طوسی(.است

) وي ابتدا پیرو مکتب فقهی اهل سنت بوده و در همان ایام جوانی 95ص، 7، جم1990

؛ 350ص ،ش1365، نجاشـی (.روي آورده و شیعه شـده اسـت   به مکتب اهل بیت

  )605رقم ، 396ص ،ق1420، طوسی

دهـر و زمـان    ر دانـش، یگانـۀ  امامیه دانسته و او را د ابن ندیم او را از فقهاي شیعۀ

) بسـیاري  275ص، تـا  بی، ابن ندیم(.معرفی کرده و آثار زیادي به او منتسب کرده است

و  350ص ،ش1365، نجاشی(.اند دهاز علما از وي تجلیل کرده و به وثاقت او اشاره کر

  )145، صق1402، حلی ؛396، صق1420، طوسی ؛372

در قرون اخیر از مصادر اصلی کتب تفسـیر و   تفسیر عیاشیکتاب تفسیري او با نام 

ست که در دو جلـد بـه   امروزه تنها نیمی از این تفسیر در دسترس ا .حدیث بوده است

در آن روایـاتی   میان تفاسـیر روایـی ممتـاز اسـت،     چند دراین تفسیر هر .چاپ رسیده

 یکی از مشـک�ت اصـلی ایـن کتـاب     .چندان آسان نیستها  آن وجود دارد که پذیرش

حذف اسناد آن است که کار بررسی سندي روایات این کتاب را با مشکل مواجه کـرده  

  4.است

شم ها ابوالحسن علی بن ابراهیم بن نوشتۀ، تفسیر قمیدیگر تفسیر مهم روایی شیعه 

 .ران برجسته و مورد وثوق شیعه استاز محدثان و مفس قمی .است )307قمی(زنده در 

 ،ش1365، نجاشی ؛202ص، 30جق، 1409، عاملی؛ حر 50ص، 1ج ،ق1413، خوئی(

در ایـن   .خذ برخی دیگر از تفاسیر بوده استأتفسیر منسوب به او م )680ش، 259ص

با عقل و شـرع ناسـازگار    مل وجود دارد که بعضاًأبرانگیز و قابل ت، مطالبی تردیدتفسیر

ي ها یدداست که در انتساب این تفسیر به علی بن ابراهیم تر سببشاید به همین  .است

    5.جدي وجود دارد

 ۀبـار در عیاشـی و قمـی   دو تفسـیر  در لـو غروایـات  بررسی تطبیقـی   .3

   امامان

ها  آن توان در می در دو تفسیر عیاشی و قمی روایاتی وجود دارد که باورهایی غالیانه را
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، ربوبیـت ایشـان  ، الوهیت امامان یی ناروا بهها ویلأبا ت در این روایات .مشاهده کرد

رکـن  ، قـوه ، ابر، ساعت، میزان، اموري چون مسجدعادي آنان اشاره شده و خلقت غیر

  .شدید و مثانی را بر آنان تطبیق داده است

  الوهیت و ربوبیت .1ـ3

عیاشی  .در هر دو تفسیر عیاشی و قمی وجود دارند روایات ناظر به الوهیت امامان

 »نِ إِنَّما هو إِلـه واحـد  ینِ اثْنَیو إل تَتَّخذُوا إِله« ۀشریف ذیل آیۀ روایتی به نقل از ابوبصیردر 

» اله«م و به دو اما» هینال« روایتی نقل کرده که در آن واژۀ از امام صادق 6)51: نحل(

تردیـد چنـین تفسـیري     بـی  7)261ص، 2ج ،ق1380، عیاشی(.ویل شده استأبه امام ت

بـه امـام از نظـر     خدا)(لهاویل أت زیرا ؛ي غالیان صورت گرفته استها دیدگاه تأثیر تحت

قابل توجیـه نیسـت و بـا ایـن نـوع      ، لغت و قواعد زبان عربی و نیز مبانی ک�می شیعه

شـود و از همـین رو ایـن نـوع      می ویژه توحید مخدوش مبانی اساسی اس�م به، تفسیر

، تـا  بی، طوسی(.اند تهشیخ طوسی و طبرسی بر نتاف شیعه نظیرتفسیر را مفسران وا� مقام 

  )564ص، 6ج، ش1372، طبرسی ؛390ـ389ص، 6ج

ه اشـاره  کـ ضـمن این  8)55 :فرقـان (»راًیربه ظَهِ  افرُ علىکانَ الْکو « ۀشریف قمی ذیل آیۀ

 را در آیـه امـام علـی   » رب« مقصود از واژۀ .دوم است دارد مقصود از کافر، خلیفۀ

عنـوان یکـی از    مفضل بن عمر جعفـی نیـز بـه     9)115ص، 2 ج ،ق1404، قمی(.داند می

و أَشْـرَقَت  « شنیده اسـت کـه ذیـل آیـۀ     ن به غلو اشاره دارد که از امام صادقمتهما

، 2 ج ،ق1404، قمـی (حضـرت فرمـوده: خـداي زمـین امـام اسـت!      » الْأَرض بِنُورِ ربهـا 

 نقـل  عمر بـاوري غالیانـه را از امـام صـادق    مفضل بن ، در این روایت 10)253ص

 اند که با نور آنان زمین روش خدایان زمین باور غالیانه امامان بر اساس این .کند می

   .شود می

ى به یمقصود از اشراق و روشنا، اند جمعى گفته شود که می این تفسیر در حالی بیان

را در آن روز بـا آن  ن یه خداونـد صـفحه زمـ   کـ منظور حق و عدالت اسـت  ، نور الهى

د و یر از نور خورشین اشاره به نورى است غیه اکگر معتقدند یبعضى د .ندک نورانى مى

، طبرسـی  ؛47ص، 9ج ،تـا  بـی ، طوسـی (.نـد یآفر ه خداوند مخصوص آن روز مـى کماه 

  )792ص، 8ج ،ش1372
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  عاديخلقت غیر .2ـ3

 .آمـده اسـت   قمـی تفسیر تنها یک روایت آن هم در  عادي امامانۀ خلقت غیردربار

 بـه نحـوۀ   به نقل از امام صادق، حسن بن راشد در روایتی که قمی آن را نقل کرده

فرمایـد: وقتـی خداونـد     مـی  در این روایت آن حضـرت  .اشاره دارد خلقت امامان

اي  هگیـرد بـه فرشـت    مـی  بخواهد امامی را بیافریند شربت آبی در زیر عرش از آب باران

هرگاه متولـد شـد خداونـد آن فرشـته را      .کند می آن امام را خلقدهد تا بنوشد و از  می

إل مبـدلَ   ـصدقاً و عدلًا کلمةُ ربکتَمت و « ۀ شـریفۀ کند تا بین چشمان امام آی می مبعوث

کلالس وه و هماتلیملالْع یعهرگاه امام قبلی فـوت کـرد بـراي او   را بنویسد!  )115: نعاما(» م 

چنین خدا این .کند می آن اعمال بندگان را مشاهده ۀوسیل شود که به می مکانی نورانی برپا

   11)215ص، 1 ج ،ق1404، یقم(.کند می م در برابر بندگان احتجاجبا خلقت اما

آنـان در   .همانند خلقت دیگران بوده اسـت  پیامبران و امامانبدون شک خلقت 

 يهـا  جنبه در حدیثی به امام رضا .اند دههمانند بوي بشري با دیگران ها تمامی جنبه

داشتن بـول  ، دنیخوردن و آشام، و صحت یضیمر، از جمله زاد و ولد ائمه يبشر

مدفون شـدن و  ، و مرگ یزندگ، ه و خندهیگر، يحزن و شاد، اح و خوابکن، و غائط

، 1ج ،ق1378، صـدوق (.اشـاره کـرده اسـت   ال و جـواب  ؤسـ ، حشـر و نشـر  ، ارتیز

 12)291ص، 2ج ،ق1381، یاربل ؛214ص

ع�وه بر این در روایت مذکور به این نکته اشاره شده بود که خداوند با نوشتن بـر  

سـازد!   مـی  وي را بر اعمال بندگان آگاه، پیشانی امام و برپا کردن مکانی نورانی براي او

بندگان را مشاهده تا اعمال «نوشتن در پیشانی امام و برپا کردن مکانی نورانی براي امام 

روایـاتی   .نیز مطلب عجیب و غریبی است که تنها از سوي غالیان ابراز شده است» کند

ي پیشوایان دینی در اثر عبودیـت و بنـدگی آنـان    ها دهد آگاهی می وجود دارد که نشان

  13.خلقت در این باره نیست شود و نیازي به این نحوۀ می حاصل

  به امامان ...میزان و، ابر، ساعت، ویل مسجدأت .3ـ2

در هـر مسـجدى   (»لِّ مسـجِد کم عنْد کموا وجوهیو أَق« در روایتی ذیل آیۀ شـریفۀ  عیاشی

رده روایت ک از امام صادق )29: اعراف().دینک]  م [به سوى قبلهید را مستقروى خو

   )12ص، 2 جق، 1380، عیاشی(.هستند امامان» مسجد«که مراد از 



 1398پاییز و زمستان م، ودو، سال یازدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   346

و (»و أَنَّ الْمساجِد للَّه فَإل تَدعوا مع اللَّه أَحداً« آیۀ شریفۀعلی بن ابراهیم قمی نیز ذیل  

 از امـام رضـا   )18: جـن (.)دیـ س را با خدا مخوانک چیپس ه، خداست ۀژیمساجد و

   14)390ص  ،2 جق، 1404، یقم(هستند! نقل کرده است که مقصود از مساجد امامان

، که در هر دو تفسیر عیاشـی و قمـی بازتـاب یافتـه اسـت      »امام«به » مسجد«تفسیر 

در  تفسـیري اسـت کـه معمـو�ً    ، که از نظر لغوي چندان قابل توجیـه نیسـت  ضمن این

ر یتفسیرهاي گونـاگونی کـه مفسـران در تفسـ     .جوامع تفسیري به آن اشاره نشده است

  شامل موارد زیر است: ، اند دهآور »مسجِد  لِکم عنْد کموا وجوهیأَق«  جملۀ

انـد منظـور    گاهى گفته .اند منظور از آن توجه به قبله به هنگام نماز است گاهى گفته

ه هـدف  کـ اند  ز احتمال دادهیگاهى ن .ت در مساجد به هنگام نمازهاى روزانه استکشر

مقصـود   انـد  تـه و گاهی گف .باشد ت خالص به هنگام عبادت مىیحضور قلب و ن، از آن

؛ 115ص، 8ج، ق1412، طبـري (.اسـت   كتوجه به خداوند و مبارزه با هـر گونـه شـر   

  )634ص، 4ج، ش1372، طبرسی

در روایتی که در سلسله سـندش احمـد بـن هـ�ل عبرتـایی      ، قمی میبن ابراه على

شب و روز دوازده ساعت است و همانا «نقل کرده است:  وجود دارد از امام صادق

مـراد در) قـول   (ن ساعت از دوازده ساعت اسـت و اوسـت  یالب بهتری بن ابیطه علالبت

بلکـه ایـن کـافران آن    (»راًیذَّب بِالساعةِ سـع کذَّبوا بِالساعةِ و أَعتَدنا لمنْ کبلْ ««تعالى  خداى

آتـش دوزخ  ، ساعت را تکذیب کردند و ما براى کسانى که آن ساعت را تکذیب کننـد 

   15)112ص، 2 جق، 1404، قمی(.)11 :فرقان()مهیا ساختیم

سـفانه بـه منـابع و تفاسـیر روایـی دیگـري چـون تفســیر        کـه متأ ، در ایـن روایـت  

کنز  ،)115ص، 4ج، ق1416(بحرانی، البرهان ،)7ص، 4ج، ق1415(حویزي، نورالثقلین

 .احمد بن ه�ل قرار دارد، راه یافته ...و )372ص، 9ج، ش1368(قمی مشهدي، الدقائق

از اصـحاب امـام حسـن     )78ص، 4 ج م،1995، يحمو(ییعبرتا یه�ل کرخاحمد بن 

کـه  ، اسـت  )474ص، 2جق، 1403، یطبرسـ  ؛399، صق1411، یطوس(يعسکر

، یطوسـ (.انـد  نوشته يهجر 267و مرگ او را در  يهجر 180منابع تولد او را در سال 

ــ ؛83، صق1420 ــوئ ؛83، صش1365، ینجاشــ  يو )151ص، 3جق، 1413، یخــ

، یطوسـ (برخـوردار بـود   يصحاب امام عسـکر ان ایدر م يگاه معتبریهرچند از جا
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 17)384ص، 1373 همـو،  ؛جا همان(.وسته استیان پیسرانجام به غال 16)83، صق1420

همان گونـه   مذکور آیۀ، ع�وه بر این .روایت از این جهت داراي ضعف است، بنابراین

ت و دهد در موضوع قیامـت اسـ   می که مفسران اشاره دارند و سیاق خود آیه هم نشان

، 5ج، تـا  بـی ، طوسـی  ؛140ص، 18جق، 1412، طبري(.قیامت است» إلالساع«مقصود از 

، 1جق، 1407، لینـی ک(.همـان قیامـت اسـت    یز مقصود از سـاعإل در روایات ن )386ص

ــابراین  )315ص، 7جق، 1403، مجلســی ؛102ص، 1جق، 1403، رســیطب ؛240ص بن

کننـدگان آن   بر اساس این آیه تکذیب نیست که بگوییم مقصود از ساعت امام علی

آمده و در  میتفسیر قویل ساعت به امام تنها در أت .حضرت گرفتار عذاب خواهند شد

  .ویلی در هیچ روایتی نیامده استچنین تأ تفسیر عیاشی

یـونس بـن ظبیـان اشـاره دارد از حضـرت      ، آمـده  تفسـیر قمـی  کـه در   در روایتی

و روزى که آسمان بـا ابـرى   »(وم تَشَقَّقُ السماء بِالْغَمامِیو « آیۀ شریفۀاز معنی  صادق

ابـر)  (مقصـود از غمـام   :آن حضرت فرمود: پرسیدم )25 :فرقان()شکافد سپید از هم مى

کـه  ایـن در حـالی اسـت      )113ص، 2 جق، 1404، یقمـ (اسـت!  منین علیامیرالمؤ

، 15جق، 1417، طباطبایی(.اند دهابر غلیظ ترجمه و تفسیر کررا به ابر یا  »غمام«مفسران 

 اینکه در روز قیامت آسـمان بـا امـام علـی     .)484ص، 7ج، تا بی، ؛ طوسی202ص

کـه  ضـمن این  .تفسیري است غیرعلمی که با سیاق آیه نیز همخوان نیست، شکافته شود

، یطوسـ (یغـال  يرا فـرد  يو یمنـابع رجـال  که  استاین روایت یونس بن ظبیان  ناقل

ابن (ثیگو و وضاع حد دروغ ،)207ص، 21جق، 1413، یخوئ ؛657ص، 2جق، 1404

فضل بن شاذان  .اند دهخوان )151، ص3جق، 1413، یخوئ ؛101، صق1422، ريئغضا

، یطوسـ (.داده اسـت  يجا ...و 18چون ابوالخطاب يان مشهوریگو دروغ ۀرا در زمر يو

ــ ؛823، صق 1404 ــابع  )336ص، 2جق، 1403، یطبرســ ؛419، صق1402، یحل من

 .) بـوده اسـت  امام صـادق  ۀمشهور دور یغال(ه او در خط ابوالخطابکاشاره دارند 

ان بـا  یـ ونس بـن ظب یـ  یبه همراه یثیدر حد ه امام رضاکن علت بود ید به همیشا

 ؛658ص، 2جق، 1404، یطوسـ (.رده اسـت کـ اشـاره   هـا  ن عذابیبدتر ابوالخطاب در

  )205ـ204ص، 21جق، 1413، یخوئ

أَنْزَلَ  يللَّه الَّذا« آیۀ شریفۀرا در » میزان«مقصود از  در روایتی از امام صادق قمی
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سـپس اشـاره دارد    .دانسته اسـت  امام علی 19)17 : شوري(»زانَیتاب بِالْحقِّ و الْمکالْ

و السـماء رفَعهـا و وضَـع    «الرحمن آمـده اسـت:    ۀدلیل بر این امر این است که در سور

2 جق، 1404، یقمـ ()7: الـرحمن .)(و آسمان را برافراشت و ترازو را گذاشت(»زانَیالْم، 

جا مقصود از میزان قرآن کریم اسـت کـه معیـار    این در حالی است که در این 20)27ص

، 9ج، ش1372، طبرسـی  ؛13ص، 25جق، 1412، طبـري (تشخیص حق از باطل اسـت 

معیار تشخیص حق از باطل) (تواند میزان می امام نیز، چند در معنایی کناییهر )363ص

ن گونه کـه بیـان شـد قـرآن کـریم      در این آیه مراد از میزان امام نیست بلکه هما ،باشد

، قمـی  ؛ صـفار 153ص، 9ج، تـا  بـی ، طوسـی  ؛38ص، 18، جق1417، طباطبایی(.است

 21)4ح، 469ص، 1جق، 1404

  إِلـى  يم قُوةً أَو آوِکبِ یلَ لَو أَنَّ لقا« آیۀ شریفۀدر روایتی از عبداهللا بن قاسم ذیل  قمی

نٍکر  از امام صادق 22)80: هود(»دیشَد  حضـرت مهـدي  » قوه«نقل کرده مراد از 

ــاران آن حضــرت هســتند!  313» رکــن شــدید«اســت و  ــر ی ، 1 جق، 1404، یقمــ(نف

این در حالی است که مفسران اشاره دارنـد ایـن آیـه مربـوط بـه حضـرت        23)336ص

حضـرت  « .باشد که قصد تجـاوز بـه مهمانـانش را داشـتند     می و قوم فاسدش لوط

اش قوه و کاى "اد زد: یناراحت شد و فر، دیحادثه د چون خود را در محاصرۀ لوط

: وبمکـ سـران را در هـم ب   رهینم و شما خکم دفاع یها تا از مهمان "قدرتى در خود داشتم
"أَنَّ ل ةًکبِ یقالَ لَوقُو ى هـا  مـان یپ روان و همیره و پیمى از قوم و عشکگاه مح هکیا تی ."م

 يأَو آوِ(».ره شومیبر شما منحرفان چها  آن کمکار من بود تا با یرومند در اختیقوى و ن

؛ 41ــ 42ص، 6جتـا،   بـی ، ؛ طوسی341ص، 10، جق1417، طباطبایی()دیشَد  نٍکر  إِلى

چنین  ارادۀ، ع�وه بر این 24)97ص، 4ج، 1364، قرطبی؛ 59ص، 12جق، 1412، طبري

خ�ف مراد ظاهري آیـه  ، (نه عیاشی) آمدهتفسیر قمیکه تنها در  ویلی از آیهأتفسیر و ت

  .نیز هست

و لَقَـد  « آیـۀ شـریفۀ  در کـه   »مثـانی «در تفسـیر   از قول امام باقر، تفسیر قمیدر 

گوید: مثـانی مـا هسـتیم کـه      می آمده )87 :حجر(» میو الْقُرْآنَ الْعظ یسبعاً منَ الْمثان كنایآتَ

روي اعتبار و نماد و نمایندۀ خدا) بـر  (ماییم وجه خدا .خداوند ما را به پیامبر داده است

نشناخت به آتش جهـنم  کس ما را رسد و هر می کس ما را شناخت به یقینزمین که هر
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نیز شخصی بـه نـام    تفسیر عیاشیدر  25)377ص، 1جق، 1404، قمی(.دشو رهسپار می

مثانی که به رسـول   :روایت کرده که آن حضرت فرمود بن کلیب از امام باقر ةسور

   26)249ص ،2 جق، 1380، عیاشی(.عطا شده ماییم خدا

ست! با این توضیح کـه  »دوتاها«شاره دارند مقصود از مثانی در آیۀ مذکور مفسران ا

سـبعاً  «، شتر مفسرانیو ب، ست»دوتاها«نى به مع» مثانى« در لغت به معنى هفت و» سبع«

ه یـ هفـت آ ، حمد بنا بر معروف را سورۀیز ؛اند حمد گرفته ۀه از سوریناکرا   »یالْمثان  منَ

ش دو بـار بـر   ین سـوره و عظمـت محتـوا   یـ ت ایـ خـاطر اهم  ه بهکن نظر یو از ا است

و ثنـاى  مـى از آن حمـد   ین(ل شـده کیه از دو بخش تشکنیا ایده و ینازل گرد امبریپ

ه دو بار در هـر نمـاز خوانـده    کنیا ایمى از آن تقاضاهاى بندگان است) و یست و نخدا

، طبرسـی ( .دوتاها بـر آن اطـ�ق شـده اسـت    ى عنیمثانى  لمۀک، ن جهاتیبه ا، شود مى

سـبعاً  «منابع روایی نیـز  در  )191ص، 12 جق، 1417، ؛ طباطبایی87ص، 1ج، ش1372

  27.اند حمد گرفته ۀه از سوریناکرا   »یالْمثان  منَ

  تفسیر عیاشی  تفسیر قمی  امامان روایات غلو دربارۀ

  *  *  روایات ناظر به الوهیت یا ربوبیت امامان

  ـ  *  روایات ناظر به خلقت غیر عادي امامان

  *  *  ویل مسجد به امامأت

  ـ  *  ویل ساعت به امامأت

  ـ  *  ویل ابر به امامأت

  ـ  *  ویل میزان به امامأت

  ـ  *  ویل قوه به امام مهديأت

  *  *  ویل مثانی به امامأت

   ویل آیات قرآن به والیت یا راه امامانأروایات ت .4

فراوانی در آیـات و روایـات    از مسلمات شیعه است که ادلۀ معصومو�یت امامان 

 ۀوی�ت نـاروایی از سـوي غالیـان دربـار    أت ،اما در این میان .براي اثبات آن وجود دارد

بـا   ؛ زیـرا تواند مورد پذیرش قـرار گیرنـد   نمی برخی از آیات صورت گرفته که چندان

  .ی همخوان نیستندقواعد تفسیري و ادبی و سایر موازین عقلی و نقل
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  هدف رسالت ترین مهم .1ـ4

ـ راً لَیم فَآمنُوا خَکم الرَّسولُ بِالْحقِّ منْ ربکها النَّاس قَد جاءیا أَی« آیۀ شـریفۀ ذیل  عیاشی م و ک

از امـام   28)170: نساء(»ماکیماً حیانَ اللَّه علکالسماوات و الْأَرضِ و  یفُرُوا فَإِنَّ للَّه ما فکإِنْ تَ

اثبـات و   هـدف رسـالت پیـامبر اکـرم     ترین روایتی نقل کرده که گویی مهم باقر

 ۀدر این روایت بعـد از واژ  .و دعوت به و�یت آن حضرت بوده است و�یت علی

»بنْ رقِّ مکبِالْحبو�یته آمـده اسـت   واژۀ» فُرُواکإِنْ تَ«و بعد از » علی إلفی و�ی«تعبیر » م 

اى آیه ایـن اسـت:    ۀکه در این صورت گویی ترجم 29)285ص، 1 جق، 1380، عیاشی(

 ــ و�یـت علـی   ۀدربار ـ قت را از سوى پروردگارتانیحق، امبر [موعود]یآن پ، مردم

به و�یـت آن   ـ و اگر .ه براى شما بهتر استکد یاوریمان بیپس ا .براى شما آورده است

و خدا ، ن است از آنِ خداستیو زم ها در آسمان ] آنچه هکد ید [بدانیافر شوک ـ حضرت

   .م استکیداناى ح

أ و مورد توجه بوده دعوت بـه مبـد   امري که در تبلیغ انبیاء ترین بدون شک مهم

بنابراین چنین تعبیـر و تفسـیري از    .مذکور نیز به همین امر اشاره دارد معاد بوده که آیۀ

هـر   ـ که شدهاي  هبه هر وسیل اند تهدست غالیانی است که ت�ش داش ساختۀ آیه احتما�ً

هـدف   تـرین  مهـم  و�یـت امـام علـی    ـ چند با جعل روایت و تحریف آیات قرآن

البته این سخن به این معنی نیست که تبلیغ و�یـت   .جلوه دهند رسالت رسول خدا

ذکور چنـین  مـ  آیـۀ  ۀ مهم این است کـه از اهمیت برخودار نیست اما نکت امام علی

، 3ج ،تــا بـی ، ؛ طوســی148ص، 5جق، 1417، طباطبـایی (.کنـد  نمــی هـدفی را تعقیـب  

  )424ص، 2جق، 1419، ابن کثیر؛ 398ص

  العزمالوووالیت و پیامبران ا .2ـ4

و لَقَد عهِدنا « آیۀ شـریفۀ ذیل  در روایتی از امام باقر فضل بن صالحم، تفسیر قمیدر 

خداونـد  «کـه آن حضـرت فرمـود:    کنـد   می نقل »و لَم نَجِد لَه عزْماً یقَبلُ فَنَسآدم منْ   إِلى

عهـد کـرد و او ایـن عهـد و      و امامان پس از وي با آدم حضرت محمد دربارۀ

وي در ادامه از قـول آن حضـرت   » .پیمان را نادیده گرفت و عزمی در این باره نداشت

کـه آنـان عـزم و     اند دهالعزم خوانرا بدین جهت اولوا ن اولواالعزمیامبراکند که پ می نقل

و جانشـینان آن حضـرت)    پذیرش حضرت محمد(تصمیمشان بر پذیرش این عهد
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   30)66ص ،2 جق، 1404، یقم(بوده است!

؛ 122ص، 1جتا،  بی، صدوق(این روایت هرچند در برخی دیگر از منابع شیعی آمده

عنوان یکی  به حضرت آدم براي او�ً ؛ زیرانیست پذیرفتنی ،)70صق، 1404، صفار

گنـاه دیگـري   ، ترك اولی) خوردن گندم بهشـتی (جز گناه پیامبران الهی به ترین از بزرگ

کـه از عـزم و    انـد  تهالعزم گفپیامبران اولواالعزم را بدان خاطر اولوا ثانیاً .نشده است نقل

، ش1372، طبرسـی ؛ 24ص، 26جق، 1421، طبـري (.انـد  دهتري برخوردار بو ارادۀ قوي

العزم الووپیامبران ا«این ادعا که  ثالثاً 31)136ص، 5جق، 1382، ؛ مازندرانی143ص، 9ج

 که آنان عزم و تصمیمشان بـر پـذیرش ایـن عهـد     اند دهالعزم خوانا لوورا بدین جهت ا

در حقیقت بـه ایـن   ، ».و جانشینان آن حضرت) بوده است پذیرش حضرت محمد(

و جانشـینان   پیامبران عزم و تصمیمی بر پذیرش حضـرت محمـد  معناست که سایر 

  .یري از ساحت پیامبران به دور استچنین تفس ! و قطعاًاند تهآن حضرت نداش

توان معنایی صحیح و متناسـب بـا    نمی یکی از محققان اشاره دارد براي این روایت

 و پرداختـۀ  ت که روایـت مـذکور سـاخته   رسد این اس می چه به ذهنآن .آیه تصور کرد

ع�وه  )392ص ،ش1393، رستمی هرانی(.دست غالیانی چون محمد بن سلیمان است

آمـده کـه عهـد را نهـی از      بر این در برابر این حدیث احادیث دیگري از اهل بیت

در حـدیث صـحیحی روایـت     از امام بـاقر  .کند می نزدیک شدن به درخت معرفی

بود به درخت نـامبرده نزدیـک نشـود ولـی     همانا خداي عزوجل با آدم عهد کرده  شده

وقتی آن هنگام رسید که در علم خدا گذشته بود که آدم با�خره از آن درخـت خواهـد   

خورد آدم عهد نامبرده را فراموش کرد و از آن درخت خورد و این است مـراد خـداي   

ـ یلک(.»نَجِد لَـه عزْمـاً   و لَم یآدم منْ قَبلُ فَنَس  و لَقَد عهِدنا إِلى :تعالی که فرمود ق، 1407، ین

   )113ص ،8 ج

  مقصود از بعوضه(پشه) و حق! .3ـ4

بـا   )26: بقره(»...ضْرِب مثَلًا ما بعوضَةً فَما فَوقَهایأَنْ  ییستَحیإِنَّ اللَّه إل « آیۀ شریفۀذیل  قمی

نعـوذ بـاهللا)   (مذکور نقل کرده که مقصود از پشه در آیۀ اسناد خویش از امام صادق

ت! سپس دلیل بر ایـن بیـان   اس و مقصود از مافوق آن رسول خدا حضرت علی

علَمونَ أَنَّه الْحقُّ ینَ آمنُوا فَیفَأَما الَّذ«آیه آمده اسـت:   ۀگوید در ادام می داند و می آیه را ادامۀ
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هِمبنْ ر؛از جانب خداوند اسـت  دانند که او حق می پس اند دهاما کسانی که ایمان آو؛ » م 

جانشـینی)  ( بـر  رسول خدا حق از جانب خداوند است زیرا منینؤامیرالمیعنی 

نقل شده که مقصـود از میثاقـه در    در ادامه از امام صادق .آن حضرت پیمان گرفت

ـ  کسـانی هسـتند کـه    »  ثاقـه ینْقُضُونَ عهد اللَّه منْ بعد مینَ ینَ الَّذیضلُّ بِه إِلَّا الْفاسقیو ما « ۀآی

: بقـره (» وصـلَ یقْطَعـونَ مـا أَمـرَ اللَّـه بِـه أَنْ      یو «و  .شکستند میثاق خویش را با علی

، یقمـ (». ...منین و امامـان دیگـر قطـع کردنـد    ؤیعنی ارتباط خویش را امیرالمـ  )27ـ26

ارزیـابی و  رد همـین روایـت را مـو    یکی از محققان که دقیقاً 32)35، ص، 1 جق، 1404

به این نتیجه  نهایتدر  ،کند می چند به صحت سندي روایت حکمکنکاش قرار داده هر

آن صـورت   در» تدلیس سندي«اصط�ح  ه سند این روایت ساختگی است و بهکرسیده 

 او�ًمحتواي روایت نیز باید گفـت:   ۀ) دربار189ص، 1395، دب و دلیرمؤ(.گرفته است

، (معرفـت آمیز تعبیـري اهانـت   و رسول خدا امام علی ۀتعبیر پشه و مگس دربار

، 3 جق، 1407، کلینـی (.اسـت  و به دور از ادبیات اهل بیت )328ص، 2ج، ق1418

ود از پشـه در  دهـد مقصـ   مـی  نشـان  ،شان نزولی که براي آیه ذکر شده ثانیاً 33)245ص

ـ  مقداري است که خداوند براي حقیقت همان حشرۀ بی بـه آن   م حقیقـت تبیین و تجس

  34)165ص، 1ج، ش1372، ک: طبرسین(.مثال زده است

ـ  دلیـل  ، بـه از سوي غالیان بیـان شـده   که عمدتاً ها ویلأگونه تفسیر و ت این  توی�أت

همانند روایتی کـه   .اند تهقرار گرف مورد انکار امامان، وجود داردها  آن ناروایی که در

 )45 :زمـر (»رَ اللَّـه وحـده  کو إِذا ذُ« ۀیبود مقصود از آ یبوالخطاب مدعادر آن گفته شده 

ـ ف) همـان (»نَ منْ دونـه یرَ الَّذکو إِذا ذُ« ۀیـ و مقصود از آ یعل ـ  ی�ن  .هسـتند  یو ف�ن

ن یکـه چنـ   یسه مرتبـه فرمودنـد: کسـ    که امام صادق 35)536، صق1404، صفار(

   36)جا همان.(مشرك است، را اظهار کند يا دهیعق

  به والیت امامان زهرا حضرت اقرار ذریۀ .4ـ4

از  در تفسیر خویش در روایتی اشاره دارد مفضل بن محمد از امـام صـادق   عیاشی

کنـد و   مـی  السـؤ  37)159: نسـاء (» ؤْمنَنَّ بِه قَبلَ موتهیتابِ إِلَّا لَکو إِنْ منْ أَهلِ الْ« آیۀ شریفۀ

هـیچ فرزنـدي از فرزنـدان    ، ما نازل شده اسـت  ۀفرماید: این آیه تنها دربار می حضرت

کنـد   می اقرار و اعتراف نیست مگر اینکه قبل از مرگش به امامت امامان فاطمه
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   38.اعتراف کردند همان گونه که فرزندان یعقوب به حقانیت برادرشان یوسف

 دربـارۀ  .این روایت هم از جهت سندي و هم از جهت محتوایی داراي اشکال است

 ع�مه طباطبایی این روایت را جـزء اخبـار آحـاد و مرسـله     تسند این روایت باید گف

   39.داند می روایت را داراي اشکال دلیل به همینداند و  می

کـه در  را در متن روایت تناقضـی  دقت  .ع�وه بر این محتواي روایت نیز ایراد دارد

سـت  یتـاب ن کاز اهـل   یک چیه«قرآن اشاره دارد:  دهد؛ زیرا آیۀ می هست نشان آنمتن 

 کـه  درحـالی  40».آورد مـان مـى  ی) قبـل از مـرگش ا  حضرت عیسی(ه به اوکنیمگر ا

اگـر ایـن آیـه     .) نازل شده اسـت اهل بیت(ما ۀدربار آیه تنها روایت اشاره دارد این

باید اذعان کرد که معنـاي آیـه   ، نازل شده باشد فرزندان حضرت زهرا فقط دربارۀ

ع�وه بر این از جهت عقلـی هـم قابـل پـذیرش      .ظاهري درست نیستحداقل از نظر 

 ۀولو اینکه از ذری(را انکار کرده نیست که کسی که یک عمر امامت و و�یت امامان

اقرار کند! این امـر شـاید بـه     در دم مرگ به امامت امامان باشد) حضرت زهرا

هـم همخــوان   معصــومان ۀهــا باشـد کـه بــا سـیر    نـوعی تبعـیض در میــان انسـان   

  .بنابراین این روایت هم از نظر سندي و از نظر محتوایی داراي ایراد است  41.نیست

  تفسیر عیاشی  تفسیر قمی  ویل آیات قرآن به و�یت یا راه امامانأتروایات 

  *  ـ  هدف رسالت ترین مهم

  ـ  *  العزمالووو�یت و پیامبران ا

  ـ  *  مقصود از بعوضه(پشه)

هنگـام   به و�یت امامـان  زهراحضرت  اقرار ذریۀ

  مرگ

  *  ـ

  تیجهن. 5

  دهد: می در دو تفسیر عیاشی و قمی نشان امامان بررسی روایات غالیانه دربارۀ

اعتمـاد بـه برخـی از روایـات     ، گستردگی وضع و جعل حدیث توسـط غـ�ت   .1

 .ده استدار کر ویلی را خدشهأتفسیري و ت

چنـد سـهم تفسـیر    هر ؛اند دهدر هر دو تفسیر آم امامان دربارۀ روایات غالیانه .2

 .قمی در این زمینه بیشتر است
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در هـر دو تفسـیر قمـی و عیاشـی      ناظر به الوهیت و ربوبیت امامانروایات  .3

 .آمـده اسـت   تفسـیر قمـی  تنها در  روایت ناظر به خلقت غیر عادي امامان .اند دهآم

ویـل  أو روایـات ت  اند دهدو تفسیر آمویل مثانی به امام در هر أویل مسجد و تأروایات ت

 .هستند تفسیر قمیمیزان و قوه تنها در ، ابر، ساعت

 .انـد  تهدر هر دو تفسیر بازتاب یاف ویل آیات قرآن به و�یت امامانأروایات ت .4

و دعـوت بـه    اثبـات و و�یـت علـی   «هدف رسالت را  ترین روایتی که در آن مهم

در هنگـام   روایت اقرار ذریه حضرت زهـرا همچنین ، داند می »و�یت آن حضرت

و روایت مربوط به عدم وجود  اند دهتنها در تفسیر عیاشی آم مرگ به و�یت امامان

و جانشـینان آن   پـذیرش حضـرت محمـد   در خصـوص   عزم در حضـرت آدم 

تنها ، معرفی کرده است پشه) را علی(و روایتی که در آن مقصود از بعوضه حضرت

  .اند دهآم تفسیر قمیدر 

تفسیر ، اند تهپیشوایان دینی پرداخ ۀگویی دربار غالیان به زیادهها  آن روایاتی که در .5

هـا   آن نه منابع معتبر، نه با قواعد زبان عربی سازگار است یی است که عمدتاًها ویلأو ت

  .کنند می ییدرا تأ

و دیگـر   بیشتر روایاتی که متضمن تفسـیر آیـات قـرآن در حـق امـام علـی       .6

هـا   آن راویـان  ند و عمدتاًۀ قرآنی به دورمدلولشان ضعیف و از شیو، هستند امامان

  .ضعیف و متهم به غلو و جعل حدیث هستند

و حتـی در   انـد  تهویل و تفسیرها را نپذیرفأیک از این ت مفسران معتبر و آگاه هیچ .7

کـه   انـد  دهم نشـ هـ هـا   آن متعرض اصو�ً، بسیاري از موارد به جهت سخافت این اقوال

 .بپردازندها  آن بخواهند به رد

گـراي   . مفسـران اعتـدال  اند تهاین روایات به منابع معتبر راه نیاف ۀخوشبختانه عمد .8

و در تفاسـیر خـویش    طبرسی اعتنایی به این روایات ننموده، شیعه همانند شیخ طوسی

و یـا هماننـد    انـد  تهو تنها کسانی که باورهاي غالیانه داشـ  .اند دهاین روایات را ذکر نکر

ایـن روایـات را در    انـد  دهبـو  روایات اهـل بیـت   ۀآوري هم صدد جمعمجلسی در

  .اند دهي خویش آورها کتاب
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 ها نوشت پی

 .1384، زاده در این باره نک: حاجی .1

، 5، ج1367(.محکـوم اسـت  غلـو و تقصـیر هـر دو    ، آورده اسـت در امـور دیـن    النهایـإل در  ابن اثیر .2

آنـان در دو  «گویـد:   ب شـیعه مـی  خود در سخن از مـذاه الملل و النحل شهرستانی در کتاب  )119ص

خداي با� بردنـد و تقصـیر در    چه آنان را به رتبۀ غلو در رابطه با ائمه .اند غلو و تقصیر افتاده ورطۀ

 )105ص، 1ج، 1364»(.رابطه با خدا که او را تا حد انسان پایین آوردند

 »...س�م هم الذینوالغ�ة من المتظاهرین با�« .3

 ).15ـ4ص ،1370، ک: استادين ،اش دربارۀ این کتاب و نویسنده .4

ــ  .5 ــاره ن ــن ب ــان ک: پوردر ای ــادي کرم ــان منگاب ــ234ص ،1391، و دهق ــیقا ؛236ـ ، 1375 ،زاده ض

    .116ـ115ص

   .جز این نیست که او خدایى یگانه است .دو معبود براى خود مگیرید«و خدا فرمود:  .6

یعنـی  » و � تَتَّخذُوا إِلهینِ اثْنَـینِ إِنَّمـا هـو إِلـه واحـد     «  اللَّه ع یقُولُرٍ قَالَ: سمعت أَبا عبدعنْ أَبِی بصی .7

   .بِذَلک: و لَا تَتَّخذُوا إِمامینِ إِنَّما هو إِمام واحد

    . ] است در برابر پروردگار خود پشتیبان [شیطان و کافر همواره .8

ربه ظَهِیراً  و کانَ الْکافرُ على"  فقوله« .9
  »  کان على أمیر المؤمنین ع ظهیرا  الثانیقال الکافر  "

    »...، قَالَ رب الْأَرضِ یعنَى إِمام الْأَرضِ ...« .10

إِنَّ اللَّـه إِذَا أَحـب     عنِ الْحسنِ بنِ راشد قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عو حدثَنی أَبِی عنْ حمید بنِ شُعیبٍ « .11

امإلً  ـ أَنْ یخْلُقَ الْإِمأَخَذَ شَرْب...  «  

12. »ینَام و ینْکح طُ ویتَغَو ولُ ویب و یشْرَب یأْکلُ و و رَضیم و حیص و دیل و یولَد امالْإِم و   ـى وینْس و

  »  ...   یسهو و یفْرَح و یحزَنُ و یضْحک و یبکی

اهللا سـبحانی   ها شهید مطهري و آیت در این کتاب .1377، ؛ مطهري1385، ک: سبحانیدر این باره ن .13

 .شوند اشاره دارند مراحل و�یت تکوینی تنها در اثر عبودیت و بندگی حاصل می

14. ی أَبِی عثَندح إلُقَالَ ومالْأَئ اجِدسنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْمسنْ أَبِی الْحع دنِ خَالینِ بسنِ الْح.   

رَةَ سـاعإلً و  إِنَّ اللَّیلَ و النَّهار اثْنَتَا عشْرَةَ ساعإلً و إِنَّ علی بنَ أَبِی طَالبٍ ع أَشْرَف ساعإلٍ منِ اثْنَتَی عشْ« .15

 ».ه تَعالَىهو قَولُ اللَّ

روي و قـد  « .اشاره دارد وي اکثر اصول اصحاب ما را روایت کرده اسـت  فهرستر شیخ طوسی د .16

 )83ق، ص1420(طوسی، ».اکثر اصول اصحابنا

فانـه مشـهور   «نویسـد:   وي مـی  بـارۀ شیخ طوسی در جاي دیگري در» .و کان غالیا متهما فی دینه« .17

 )204ص، 9جق، 1407(»إل.بالغلو واللعن

  .71ـ49ص، 1392، زاده ابوالخطاب نک: حاجیدربارۀ  .18
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  .سنجش را به حق فرود آورد ۀخدا همان کسى است که کتاب و وسیل .19

و السـماء رفَعهـا و وضَـع    «  قال المیزان أمیر المؤمنین ع و الدلیل على ذلک قوله فی سورة الرحمن« .20

    .مامقال یعنی ا� »الْمیزانَ

عیسى عنْ محمد بنِ سنَانٍ عنْ إِسماعیلَ بنِ جابِرٍ عنْ عبد الْکرِیمِ بـنِ عمـرٍو عـنْ    حدثَنَا محمد بنُ  .21

زَلْنـا  لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبینات و أَنْ   تَعالَىیقُولُ اهللاُ ...«عبد الْحمید بنِ أَبِی الدیلَمِ عنْ أَبِی عبد اللَّه ع قَالَ: 

الْکتَاب الاسم الْأَکبرُ و إِنَّما عرِف مما یدعى الْعلْم التَّوراةُ و الْإِنْجِیلُ و الْفُرْقَانُ فَمـا    معهم الْکتاب و الْمیزانَ

 ».....کانَ کتُب نُوحٍ 

    . جستم استوار پناه مىگاهى  کاش براى مقابله با شما قدرتى داشتم یا به تکیه«لوط] گفت: [ .22

قُوةً قَالَ الْقُـوةُ الْقَـائم ع و الـرُّکنُ       ع قَالَ: فی قَولهأَبِی عبد اهللاِ   بنِ الْقَاسمِ عنْ صالحٍ عنْعنْ عبد اهللاِ .23

    .مائَإلٍ و ثَلَاثَإلَ عشَرَ الشَّدید ثَلَاثُ

ییـد  باشـد تأ  حضـرت لـوط و قـوم فاسـدش مـی      این آیه را که در خصوص، منابع حدیثی زیادي .24

، آشـوب ؛ ابـن شهر 189ص، 1ج، ق1403، ؛ طبرسی552ص، 2ج ،ش1385، از جمله: صدوق؛ کنند می

  .270ص، 1جق، 1379

]  سـنَانٍ أَخْبرَنَا أَحمد بنُ إِدرِیس قَالَ حدثَنی أَحمد بنُ محمد عنْ محبوبٍ بنِ سیارٍ [عنْ محمد بـنِ   .25

قَالَ: نَحنُ الْمثَانی الَّتی أَعطَاها اللَّه تَعالَى نَبِینَـا و نَحـنُ وجـه اللَّـه      عنْ سورةَ بنِ کلَیبٍ عنْ أَبِی جعفَرٍ

رِکمینَ أَظْهضِ بی الْأَرف ي نَتَقَلَّبهِلَ ـالَّذنْ جم ینُ والْیق هامرَفَنَا فَإِمنْ عیرُمعالس هامنَا فَإِم.  « 

  »  .الَّتی أُعطی نَبِینَا  الْمثَانی  نَحنُ  سمعت أَبا جعفَرٍ ع یقُولُ»عنْ سورةَ بنِ کلَیبٍ قَالَ:  .26

محمد بنِ مسلمٍ  محمد بنُ علی بنِ محبوبٍ عنِ الْعباسِ عنْ محمد بنِ أَبِی عمیرٍ عنْ أَبِی أَیوب عنْ .27

بِسمِ اللَّه الـرَّحمنِ   ـ تقَالَ: سأَلْت أَبا عبد اللَّه ع عنِ السبعِ الْمثَانی و الْقُرْآنِ الْعظیمِ هی الْفَاتحإلُ قَالَ نَعم قُلْ

، 1جق، 1378، ؛ صـدوق 289ص، 2جق، 1407، (طوسـی .منَ السـبعِ قَـالَ نَعـم هـی أَفْضَـلُهنَّ      ـ الرَّحیمِ

 )175صق، 1376، ؛ همو302ـ301ص

پـس ایمـان    .حقیقت را از سوى پروردگارتان براى شما آورده اسـت ، آن پیامبر [موعود]، اى مردم .28

هـا و زمـین اسـت از آنِ     ] آنچه در آسـمان  و اگر کافر شوید [بدانید که .بیاورید که براى شما بهتر است

    .حکیم استو خدا داناى ، خداست

فَـآمنُوا خَیـراً لَکـم و إِنْ تَکفُـرُوا       فی ولَایإلِ علـی  ـ ربکم  یا أَیها النَّاس قَد جاءکم الرَّسولُ بِالْحقِّ منْ« .29

   ».و کانَ اللَّه علیماً حکیماً ـ بِولَایته فَإِنَّ للَّه ما فی السموات و ما فی الْأَرضِ

30. »إِنَّ  ع کـذَا وه ـمأَنَّه یهِمف زْمع یکنْ لَه لَم فَتَرَك و هدعنْ بإلِ ممالْأَئ ص و دمحی مف إِلَیه وا   هِدـمـا سم

ـ    أَجمع عـزْمهم أَنَّ ذَلـک   أُولُو الْعزْمِ أَنَّه عهِد إِلَیهِم فی محمد و الْأَوصیاء منْ بعده و الْقَـائمِ ع و سـیرَته فَ

بِه الْإِقْرَار ک وکذَل.  « 

فـی  ، عن سعید بن جبیر، عن سالم، قال: ثنا إسرائیل، اهللا بن رجاءقال: ثنا عبد، حدثنا ابن سنان القزاز .31
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  .قال: سماه اهللا من شدته العزم  قوله: فَاصبِرْ کما صبرَ أُولُوا الْعزْمِ منَ الرُّسلِ

32. »...      ـا رقَهـا فَوم ینَ ع ونـؤْمیـرُ الْموضَـإلُ أَمعینَ ع فَالْبنؤْمیرِ الْمأَمل اللَّه هثَلَ ضَرَبذَا الْمإِنَّ ه   ـولُ اللَّـهس

 »...ص

رنگ در ثی این اعتقاد که خداوند ارواح مؤمنـان را در پیکـر پرنـدگان سـبز    در حدی امام صادق .33

اي  من نزد خداوند عزیز تر از آن است کـه خداونـد او را در پرنـده   دند مؤدهد فرمو هایی قرار می ندیلق

    ».أَکرَم علَى اللَّه منْ أَنْ یجعلَ روحه فی حوصلَإلِ طَیر  الْمؤْمنُ« :قرار دهد

 »  .و معناه أن اهللا � یدع ضرب المثل باألشیاء الحقیرة لحقارتها إذا رأى الص�ح فی ضرب المثل بها« .34

 »  ... و فُلَانٌ  إِذَا ذُکرَ الَّذینَ منْ دونه فُلَانٌ ...« .35

 »  .منْ قَالَ هذَا فَهو مشْرِك ثَلَاثاً« .36

  .آورد و هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر اینکه به او قبل از مرگش ایمان مى .37

و إِنْ منْ أَهلِ الْکتابِ إِلَّـا لَیـؤْمنَنَّ بِـه    «عنْ قَولِ اللَّه سأَلْت أَبا عبد اللَّه ع   عنِ الْمفَضَّلِ بنِ محمد قَالَ .38

هتولَ مقَب  «نَزَلَت هذإلً  فَقَالَ: هینَا خَاصلٌ، فجر لَیس إِنَّه  وتإلَ یممفَاط لْدنْ وتَّـى   ـ منْیا حنَ الدم لَا یخْرُج و

تامامِ بِإِملْإِمرَّ لیقینَ قَالُوا   هح فیوسل قُوبیع لْدا أَقَرَّ ولَینا«کمع آثَرَك اللَّه لَقَد 1 ج ،1380، عیاشی(».تَاللَّه ،

  )284ص

  )145ص، 5 جق، 1417، طباطبایی»(.و هی مرسلإل، الروایإل من اآلحاد« .39

کل واحد مـن أهـل الکتـاب یـؤمن     « .البته اشاره شده این ایمان سودي به حال آنان نخواهد داشت .40

 ص و عبده حقـا و إن  قبل موته بعیسى أي یظهر له قبیل الموت عند ا�حتضار أن عیسى کان رسول اهللا

، 3ج ش،1372، ؛ طبرسـی 134ص، 5 جق، 1417، طباطبـایی »( .یمان منـه إیمانـا � ینتفـع بـه    کان هذا ا�

  )338ـ339ص، 2ج ،ش1365، ؛ مترجمان386ص، 3تا: ج بی ،؛ طوسی211ـ212ص

 حکمـت ق، 1414، صـالح   (صـبحی ».نَسـبه  بِـه  یسرِع لَم عملُه بِه أَبطَأَ منْ«فرماید:  می امام علی .41

در هـر صـورت    زهرا ذریۀ کرد نیز باور برادرش زید را که گمان می امام رضا )545ص، 389 

   )232ص، 2 ج، ش1378، (صدوق.شدت رد کرد ، بهندا اهل نجات
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