
 ،2/87، شمارة پیاپی سومفلسفه و کالم، سال چهل و  :مطالعات اسالمی         

   165 -188، ص1390پاییز و زمستان 

  *بازشناسی مرز تفویض از والیت تکوینی در اندیشه شیعه

رضا نیرومند              
1

  

  دانشجوي دکتري دانشگاه فردوسی مشهد 

Email: niroomand_um@yahoo.com

  محمد مرتضوي دیدکتر س

  دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار

Email: mortazavi-m@um.ac.ir

  چکیده

و بـاور بـه انجـام کرامـات و      )السـالم  همیعلـ (اعتقاد به مقامات عالی و فضـائل امامـان شـیعه    

هنگـامی کـه   . گیـرد  تصرف ایشان در امور جهـان ذیـل آمـوزه صـحیح والیـت تکـوینی قـرار مـی        

محبـان ائمـه در راسـتاي ایـن اعتقـاد ـ احتمـاالً در برخـی مـوارد عاشـقانه و خالصـانه ـ تـالش               

بــه  کننــد کــه بــیش از حــد متعــارف بــراي امامــان معتقــد بــه مقامــات شــبه خــدایی شــده و مــی

           ثناگویی افراطی بپردازند، در واقـع از عقیـده حقّـه والیـت تکـوینی گـذر کـرده و بـه پنـدار غلـو

ایـن مقالـه تـالش بـراي شناسـایی مـرز میـان         مسـئله . انـد  و باور نادرست تفویض گرفتار گردیده

  .این دو اعتقاد ـ والیت تکوینی و تفویض ـ است

شـود   ارزیـابی مـی   هـاي عقلـی و نقلـی   معیار هـا و  با محـور قـرار دادن مـالك   نوشتار  نیدر ا

. باشــد کــه مقامــات امامــان و تصــرف در جهــان بــه اذن خداونــد متعــال و در طــول اراده او مــی

تفـویض و تقصـیر و در واقـع     امامان بـه عنـوان امـر بـینُ االمـرین میـان       والیت تکوینیاعتقاد به 

ـ از ا. گیـرد  حد وسط میان دو نقطه افـراط و تفـریط قـرار مـی     رو، اعتقـاد بـه بـاالترین درجـه      نی

در مقامــات و نقــش آفرینــی در امــور جهــان بــراي ائمــه در دایــره عبودیــت منافــاتی بــا توحیــد 

  .شود نداشته و تفویض نیز شمرده نمی

  .امر بین االمرین والیت تکوینی،، تفویض غلو،: ها کلید واژه

                                                
Ø .15/9/1389 :؛ تاریخ تصویب نهایی29/3/1389 :خ وصولیتار.

.نده مسئولسنوی- 1
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  مقدمه

دلیل شناخت امام نیز از به همین  .امامت از اعتقادات اصیل در تفکر شیعی است

و آن به آن اندازه است که مرز عقل و جهل  تیضروریات این گونه اعتقاد است و اهم

به شمار رفته است، آن چنان که در روایات آمده است که هر  مانیدر نتیجه کفر و ا

، 2 ج کلینی،(ت کس امام زمانش را نشناسد و از دنیا برود به مرگ جاهلیت مرده اس

208(.  

رسیده که جملگی بر اهمیت و  شناخت امام و مقام ائمه روایات زیادي به ما در

فضائل و رفعت مقام ایشان داللت دارد که نتیجه آن اعتقاد به داشتن صفات اخالقی 

سایر  تفاوت با خصوصیات عالی شخصیتی حتی در فیزیک بدنی، کرامات، فوق عادي،

ان و مقام انسان کامل را براي ایشان در ها در خلقت که عنو موجودات و از جمله انسان

، والیت تشریعیو داشته که از جمله آثار آن عالوه بر داشتن مقام امامت ظاهري  یپ

به عالوه  .خالئق دارد عیریاست وجودي بر جم برخورداري از مقام والیت تکوینی و

عالم اینکه خدا و صف اول مخلوقات خداوند قرار گرفتن  رد وساطت در فیض الهی و

بسیاري  برد و وجود را به خاطر ایشان آفرید و اگر ایشان نبودند دست به خلقت نمی

آمده؛ جملگی بر عظیم  هاي خبري دیگر که امروزه در شمار اعتقادات شیعیان در گزاره

ج  مجلسی،(شمردن و در جهت فوق بشري خواندن ائمه نقش بسزایی داشته است 

16 ،405(.  

قائل شدن به این همه مقامات عالی براي ائمه  تاریخ پس ازبسیاري شیعیان در طول 

آن  شما ما را: اند اند که ایشان فرموده وقتی در بسیاري روایات با این مسئله روبرو شده

هم از  را ستایش کنید باز هر قدر ما چنان که شایسته مقام ماست نخواهید شناخت و

ه حل مسئله را در نسبت دادن  را ،)274، 25ج  همان،( درك مقام ما قاصر هستید

این در واقع روزنه ورود و . اند حتی الهی براي ائمه دانسته مقامات فوق بشري و

دانیم که این نیز نادرست بوده و خود ائمه،  نیک می گرفتاري در ورطه غلو است و
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ر غالیان را کاف اًصریح غالیان و شیعیان متمایل به این جریان را از آن بر حذر داشته و

حال پرسش این است که پس در شناسایی و ). همان(اند  از دین خارج شمرده خوانده و

 و عادي بخوانیم دچار تقصیر یها را انسان اعتقاد نسبت به امام چه باید کرد؟ اگر آن

اگر ایشان را بستاییم دچار غلو شده  و کوتاهی شده پس یک شیعه واقعی نیستیم

ی براي ایشان معتقد شد؟ این افراط و تفریط در کالم کافریم؛ براستی باید چه جایگاه

  :چنین آمده است) ع(ن امیرالمؤمنی

  .)117 حکمت شریف رضی،( »محب غال و مبغض قال: هلک فی رجالن«

بینیم دو دانشمند بزرگ  در دشواري اتخاذ موضع در این مسئله همین بس که می

به غلو و ) ع( معرفت اهل بیتیکدیگر را در فهم از مقام و ) مفید و صدوق(شیعه 

) مجلسی( یا متأخر از ایشان، )135-136 ،االعتقاد تصحیح مفید،( کنند تقصیر متهم می

باید به تالش در از این رو، ). 346، 25ج  مجلسی،( داند ر میها را مقص که هر دو آن

 تر انهیگرا واقع یا تقصیر احتمالی دیگران ضفهم و حل مسئله و در نتیجه میل به تفوی

غرض و بدون گناه متهم به تفویض یا  توان به بسیاري که بی یا حداقل می نگریست،

  .اند، حق داد تقصیر شده

کند تا مرز میان این دو اندیشه را بجوید و به این پرسش  این نوشتار تالش می

کدام والیت تکوینی از  باشد می غلو هاي تفویض که از شاخهو مرز  پاسخ دهد که معیار

  است؟

  

  غلو در لغت

باال بردن امري را  به معناي تجاوز از حد، افراط و) غُلواً ،یغلُو ،غَال( غُلّّو در لغت از

 ؛269، 10ج  ؛ زبیدي،327، 3ج  طریحی، ؛131، 15ج  ابن منظور، ؛364 راغب،(گویند 

» غال«چنان که به چیز خیلی گران ). 1258، 2؛ مسعود، ج 446، 4ج  فراهیدي،

گویند  می ،شود می زیآید و سر ر گویند و یا درباره مایعات هنگامی که به جوش می می
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آمده که دو مورد آن درباره غلو  در قرآن مشتقات این کلمه چهار بار. غَلَیان کرده است

اهل کتاب را از غلو و  !ال تغلوا فی دینکم! دینی است که در هر دو بار با عبارت

  .)77/؛ مائده171/نساء(دارد  در باب دین بر حذر میو سخنان غیر حق  يرو ادهیز

  

  اصطالحغلو در 

 مفید،(یا افراط است ) قصد( تجاوز از حد و خروج از میانه رويدر اصطالح غلو 

  .)131 ،تصحیح االعتقادهمان، ؛ 238 ،المقاالت اوائل

غلو اصطالحی در طول تاریخ به همان معناي بیش از حد باال بردن مقام یک 

اصطالح غلو در اسالم ). 305 رازي،(به کار رفته است ) بت(حتی یک جسم  شخص و

) السالم همیعل(شیعه کالم در مورد ائمه و  به طور خاص در علوم فرقه شناسی، رجال

رود به این معنا که غالیان، شیعیانی هستند که در مورد امامان خویش به  بکار می

در نتیجه در کتب فرق و ملل و نحل . اند و فرا انسانی روي آورده زیغلوآماعتقادات 

هاي  در زیر مجموعه مذهب شیعه قرار گرفته و فرقه شناسان براي آن انشعاب »ةغال«

اي از عقاید حق و باطل از توحید و نبوت  متعددي نام برده و براي هر کدام مجموعه

یض دگرفته تا حلول و تناسخ و تجساشعري،( اند و الوهیت امامان بر شمرده و تفو 

      .)76-120 ؛ اشعري قمی،17-12

اگر چه غلو به عنوان یک جریان بیشتر در شیعه بروز و ظهور داشته اما در تاریخ 

غیبت  يو ادعا )ص(ر اسالم بروز اولین اعتقاد غالیانه مربوط به انکار رحلت پیامب

غالت باشد که از سوي خلیفه دوم مطرح شده و برخی آن را مذهب محمدیه  ایشان می

 عایشه و در مورد برخی خلفا،نیز غلو بعدها  و ،)241 ،فصول المختارهمفید، (اند  نامیده

به عالوه، در ). 290، 2ج  همان، ؛261-263، 10ج  خطیب بغدادي،(دیگران بکار رفت 

شود که  هاي غلوآمیز زیادي دیده می مذهب اهل سنت نیز در مورد بزرگان خویش گفته

در برخی موارد اگر بیشتر از شیعیان نباشد کمتر نیست که از شواهد روشن آن نام 
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 اشعري،(باشد  غال ت است که نشان دهنده سنی بودن آن فرق می هاي هبرخی از فرق

از این رو، این شیوه که فرقه شناسان در کتب خویش دنبال کرده و به ). 305 رازي، ؛69

یم بندي مذهب تشیع یکی از فرق آن را غالت معرفی طور کالسیک در هنگام تقس

به ذهن متبادر شده که این از امور مسلّم و مورد توافق دانشمندان  نیکنند و چن می

شماري را براي مذهب شیعه در طول تاریخ  است خبط عظیمی است که توالی فاسد بی

ان آن و بی مهري ها در حاشیه قرار گرفتن شیعه و امام کمترین آن .داشته است یدر پ

است که ایشان را ) السالم همیعل(دانشمندان اهل سنت در عدم نقل روایت از سوي ائمه 

  .اند صالح براي نقل روایت ندانسته

  

      عقاید غالیان

ترین  شیخ صدوق مهم .بندي است هاي مختلف قابل تقسیم هاندیشه غالیان به شیو

را باور نداشتن مرگ پیامبر و امام دانسته، در مقابل شیخ مفید عالمت  انحراف غالیان

ترین اعتقاد غالیان را قدیم بودن و حکم به الوهیت ائمه یا انبیاء معرفی کرده  غلو و مهم

او در معرفی و شناخت غلو، ). 131و  109-111 ،االعتقاد تصحیحمفید، (است 

  :  کند بندي میاعتقادات غالیان را در چهار محور تقسیم 

  .ادعاي الوهیت در نبی یا امام یا ادعاي نبوت امام)1

.یوصف نبی یا امام به بعضی صفات اله)2

.توصیف ائمه به صفات خارج از حد بشریت)3

). 8-14 دیوانی،(ادعاي تقدم ذوات نبی و ائمه بر آدم در وجود یافتن )4

 وهی وگر برخی محققان غالت را در دو دسته برون در تقسیم بندي غلو

واقع با این روش میان غلو و تفویض تفاوت  در گروهی متمایز ساخته و درون

برخی نویسندگان آن را در سه نوع ذات، صفات و فضائل ). 31 مدرسی،(اند  گذاشته
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اند  اند، برخی دیگر نیز دو بعد الحادي و غیر الحادي براي آن تصویر نموده بررسی کرده

  .)121 و مهدوي راد، ؛ قبادي380-382 صفري، غلو،(

هاي باال عالوه بر اینکه برخی معتقدات مشترك و صحیح شیعی دیده  بندي در تقسیم

عقاید  توان غلو و رسد می به نظر می. کند اي ابهام را به ذهن متبادر می شود گونه می

شاخه اصلی تقسیم و تلخیص کرد که عالوه بر اینکه متمایز از سایر  دو غالیان را در

 از این رو گفتمان اصلی و ؛باشد قابل تفکیک از عقاید صحیح شیعی نیز هست یفرق م

  :شود عنوان ذیل خالصه می دو در به نوعی محل نزاع عمده غالیان با دیگران

  الوهیت و نبوت ائمه) 1

  ائمهتفویض جهان خلقت به ) 2

با  و عقاید مفوضه که نسبت مستقیم تفویض و بررسی دیدگاهاز این میان بحث 

دارد به طور مستقل کمتر مورد توجه قرار والیت تکوینی و فضائل و کرامات ائمه 

  .شود رو، در اینجا مستقالً به آن پرداخته می نیاز ا. گرفته است

  

تفوضهیض و عقاید مفو    

به معناي رد کردن و واگذاري کاري به ) فَوض، یفَوض( تفویض در لغت مصدر

در نکاح تزویج  ضیدادن او در امور است، همچنین مراد از تفودیگري و حاکم قرار 

). 71، 5ج ؛ زبیدي، 210، 7ج ؛ ابن منظور، 479، 3 ج ابن اثیر،(بدون مهریه آمده است 

علم کالم مربوط به موضع متکلمان معتزلی است  کاربرد نخست اصطالح تفویض در

و معتقد بودند که انسان در در مقابل اشاعره اتخاذ کردند  اریکه در بحث جبر و اخت

 حلی،(انجام کارهایش مستقل بوده و خداوند در افعال اختیاري انسان دخالتی ندارد 

همیشه از امام صادق  اگر چه معموالً این روایت مشهور) 116-139، 1، ج ؛ بدوي424

ال « :شود که فرمودند در تطبیق با بحث جبر و اختیار نقل می) هماالسالمیعل(امام رضا  و

رایج از  اما باید توجه داشت که خالف تصور» جبر و ال تفویض بل امر بین االمرین
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اند که مراد از  ادامه این روایت حضرت اشاره کرده معناي تفویض، در بسیاري موارد در

هایش  کند خدا امر خلق و رزق را به حجت تفویض اعتقاد کسی است که گمان می

  .)329، 25همان، ج ؛ 11، 5ج  مجلسی،(واگذار کرده است 

باشد به این معناست که خداوند امور عالم  هاي غلو می تفویض در اینجا که از شاخه

» مفوضه«کتب فرق معتقدان به این اندیشه را فرقه . را به ائمه واگذار کرده است

  :اند، مفوضه معتقدند نامیده

ان توانایی داده، او او را در آفرینش جه خدا همگی کارها را به محمد واگذاشته و«

برخی از . ر امور و آفریننده است و خداي سبحان از این بابت چیزي نیافریدهمدب

فرستند و  دهند، این گروه بر ابرها درود می مفوضه این موهبت را به علی نسبت می

  .)17 اشعري،( ».گویند هنگامی که ابري بر آسمان نمودار گردد علی بر آن نشسته است

کند  با بیان اعتقاد سبائیه به تفویض آن را چنین معرفی می) ع(امام صادق  زراره نزد

کنند و رزق  محمد تفویض کرد، پس آن دو خلق می که خداوند امور عالم را به علی و

صدوق شیخ اگرچه ). 344، 25ج مجلسی، (کنند  میرانند و زنده می می دهند و می

ضهمفو ضه را با غالت یکی دانسته و افزودن شهادت ثالثه را در اذان از عقاید مفو

مفید به درستی به این  شیخ ، اما)290، 1ج  ،من الیحضره الفقیهصدوق، ( شمرده است

ضه گروهی از غالت اند و تفاوتشان به این است که تفاوت ظریف اشاره کرده که مفو

گذاري ایشان و ماهیت اعتقاد  علت نام فند وضه به مخلوقیت و حدوث ائمه معترمفو

اند  ها خلق و رزق را به ائمه نسبت داده و ادعا کرده ها به تفویض این است که آن آن

اي داده و آفرینش جهان و تمام افعال و امور  خداوند ائمه را خلقت ویژه و یگانه

  ). 132 -134 ،ح االعتقادتصحیمفید، (مخلوقات را به ایشان تفویض کرده است 

روایاتی است که در این باب از قول ائمه معصومین  دشانیعقاضه در مستند مفو

ت در در بسیاري روایات در فصول مربوط به حج. صادر شده است) السالم همیعل(

نحوه تولد  ائمه و یو روح یجوامع روایی به تفاوت ذاتی در خلقت فیزیکی و آثار بدن
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به طور مثال هیچ یک از عالئمی . ها اشاره صریح دارد انسانایشان با سایر موجودات و 

شمارد که عمدتاً مربوط به آثار بدنی است طبیعی نبوده  براي امام می) ع(را که امام باقر 

ج  ،عیون اخبارالرضا؛ صدوق، 225 -234، 2 ج کلینی،(و با هیچ انسانی شباهت ندارد 

دین و دنیا  گر به واگذاري و تدبیر اموردر روایاتی دی). 1-12، 27ج ؛ مجلسی، 213، 1

  .)340-342و  328و  279، 25ج مجلسی، (به پیامبر و ائمه اشاره شده است 

در پاسخ به نامه ) ع(البالغه آمده است که حضرت امیر  در حدیثی صریح در نهج

  :معاویه فرموده است

»نّا صنائع ربهمین معنا از). 896، 28شریف رضی، نامه (» نا و الناس بعد صنائع لناا 

). 178، 53 مجلسی، ج ؛466، 2 طبرسی، ج(صادر شده است  نیز) ع(ناحیه امام زمان 

تر  توان مناسب با امور تربیتی معنا کرد اما معناي ظاهر و دقیق را می» صنائع«اگرچه لفظ 

  . آن به جنبه تکوینی و آفرینش تصریح دارد

  

  ارزیابی نقلی دیدگاه تفویض

دود بودن عقاید مفوضه از مسلّمات روایات و بیانات امامان شیعه بطالن و مر

صاحبان این به طور صریح در روایات متعددي ائمه . رود بشمار می) السالم همیعل(

را مقابل دیگران تکذیب و سعید بن مغیره ابوالخطاب  انندمآن روساي اصلی نظرات و 

در برخی موارد تصریح . اند داده هاي شدیدي قرار بارها ایشان را مورد لعنو کرده 

یک کلمه باعث خروج از  ترین رابطه با ایشان حتی به اندازه کمتر از اند کوچک کرده

ج  مجلسی، ؛300-302و  297 کشی،( گردد می) ع(اهل بیت  والیت خدا و رسول و

25 ،264.(  

و صاحبان آن بیزاري جسته و در  ضهدر روایات بسیاري امامان از اندیشه مفو

گویند که ایشان خود بدان  نجواي با خداوند از کسانی که سخنانی در مورد ائمه می

پس از آن خود را بنده خدا معرفی کرده و بیان  اند و معتقد نیستند به او پناه برده
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 باشند نمی اند که مالک هیچ گونه سود و ضرر و مرگ و حیات براي خود داشته

کرامت الهی علی «: فرماید در روایتی می) ع(امام سجاد ). 343و  295، 25ج  سی،مجل(

حضرت علی آن چنان که خود ). 286 همان،(» .فقط به خاطر اطاعت خداست و پیامبر

 و ،)26، 6ج  همان،(» .هستمبندگان خداوند ي از ا هدنمن ب« :تصریح کرده است که) ع(

بهترین مردم در مورد من کسانی هستند که «: اند هبراي جلوگیري از انحراف مردم فرمود

  .)127خطبه  شریف رضی،(» .به میانه روي پاي بند هستند

اند  روایاتی که در باب تفویض وارد شده آن چنان که مفوضه بیان داشتهرو،  نیاز ا

در جمع بین  .ید نظر آنان نیست، بلکه موارد نقض بسیاري نیز وارد شده استؤلزوماً م

توان تفویض بکار رفته در روایات را در دو معنا  ها تقریباً می روایات و دسته بندي آن

اگر مراد از  :خالصه کرد ،که یکی مورد نفی قرار گرفته و دیگري تایید شده است

رسانی را واگذار کرده، این مورد  تفویض این است که خداوند امر آفرینش و روزي

داده شده مورد  امبریا تفویض به این معنا که امر دین به پام. انکار ائمه قرار گرفته است

: در پاسخ به این پرسش که تفویض چیست؟ فرمودند) ع(امام رضا . تایید است

ما اتاکم ! :خداوند امر دینش را به پیامبرش تفویض کرد و به بندگانش امر فرمود

ق را به کسی تفویض خلق و رز گاه چیاما خدا ه .)7/حشر( !فخذوه و ما نهاکم فانتهوا

الذي خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم ! د آن این آیه شریفه است کهنکرد که موی

ج مجلسی، (بنابراین تفویض این موارد با آیات قرآن منافات دارد ). 40/روم( !یحییکم

اند که هر کس گمان کند خدا خلق و روزي و احیاء را به ما  ؛ لذا فرموده)328، 25

عیون  صدوق،(خدا شرك ورزیده و از راه راست منحرف شده است  تفویض کرده به

از این رو، اطاعت کردن بندگان خدا در امور دین و حالل و ) 219، 1ج  اخبارالرضا،

این تفویض به  لذا در تسرّي سایر احکام الهی به پیامبر تفویض گردیده است و حرام و

روایت شده است که آنچه خدا به رسولش تفویض کرد به ) ع(ائمه از حضرت صادق 

  ). 339 و 332-335، 25ج مجلسی، ( ه استما هم تفویض کرد



  2/87شمارة                        فلسفه و کالم          –مطالعات اسالمی                                       174  

با توجه به همین روایات است که برخی صرف ادعاي تفویض خلق و رزق و احیاء 

برخی ). 77 حسنی رازي،(د ان و اماته به رسول یا امام را کفر و موجب لعن دانسته

محققان عقاید مفوضه را با آیات قرآن مغایر دانسته و با بر شمردن برخی آیات مانند 

خلق و رزق را براي خداوند انحصاري  ،)6/هود -54/اعراف -58/ذاریات -3/فاطر(

و البته با استناد قرار دادن این مطلب که هر  ،)136 ،االعتقاد تصحیحمفید، (اند  دانسته

، 1ج  کلینی،(نمایاند  باشد دیدگاه ایشان درست می چه مخالف قرآن است باطل می

نادرست تفویض  برخی دیگر از محدثان نیز به تفصیل در باب معانی درست و). 69

صدوق، (اند  همان بیان احکام دینی خالصه کرده قائل شده و مراد از تفویض را غالباً در

  .)545، 4ج ، من الیحضره الفقیه

کند که در زمان غیبت صغري  شیخ طوسی در جهت حل مسئله روایتی را نقل می

میان جماعتی از شیعیان در باب تفویض خلق و رزق به امامان شیعه اختالفی پدیدار  در

اي دیگر واگذاري خلق و  دسته اي معتقد به تفویض امور به ایشان بودند و شد که دسته

ي حل اختالف به محمد بن عثمان نایب امام زمان براایشان . دانستند رزق را محال می

توقیع امام پاسخ این بود که خلق اجسام و تقسیم ارزاق به  مراجعه کردند که در) ع(

 وندپس خدا ،کنند ا نقش ائمه این است که از خدا درخواست میام دست خداست و

 نیشیخ در اخود . دهد روزي می به خاطر مقام و منزلت ایشان دست به آفرینش زده و

، 25ج ؛ مجلسی، 293، 4ج طوسی، (باب به همین راي سوم معتقد گردیده است 

329 .(  

عالمه مجلسی در جمع بندي روایات بسیاري که در باب معناي تفویض آورده 

علم غیب که غیر از ناحیه  رزق، تناسخ و، است اخبار مربوط به الوهیت ائمه، خلق

او تفویض . داند را چاره کار می لیتأو غالت دانسته ورا از مفتریات  باشدوحی و الهام 

 تفویض خلق و رزق و احیاء و اماته را را به دو معناي غلط و صحیح تقسیم کرده و

اعم از اینکه به قدرت ائمه باشد یا به قدرت خدا اما خدا آن را مقارن اراده ائمه انجام 
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اما تفویض به معناي درست در امور فرعی دین، سیاست، تادیب، . شمرد دهد غلط می

تعلیم خلق و حتی منع و عطاء اشیایی مثل زمین و انفال و خمس که خدا براي ایشان 

از این رو،  .باشد و نه اینکه به آراء شخصی حکم به حالل و حرام دهند خلق کرده، می

یف و اکرام به ایشان است وگرنه نزول مالئکه در هر امري به ائمه از باب تشر

، 25ج مجلسی، (نفی تفویض به نحو مطلق درست نیست  نیبنابرا. مدخلیت ندارد

350-346 .(  

  

  رزیابی عقلی و مالك یابی روایات تفویضا

فهم و دسته بندي روایات متعددي که در باب تفویض و مصادیق آن نقل شده است 

و یافتن مالك و معیار تفویض شمردن این قبیل روایات در مقابل دیدگاه تقصیر ـ 

. ی مورد بررسی قرار دادو عقلاز جهات نقلی  توان یمکوچک و عادي دانستن ائمه ـ را 

ی راویان از مصادیق مالك نقلی است، اما به مواردي مانند بررسی سندي و رجال شناس

رسد این قبیل معیارها در عمل مورد اختالف دانشمندان و حتی محدثان  نظر می

این  مسئلهباشد و نتیجه واحدي را نداشته باشد آن چنان که شاهد آن در همین  می

 تصحیح مفید،( کنند مفید و صدوق یکدیگر را به غلو و تقصیر متهم میاست که 

 سهوبه  دهییکی را به خاطر عق ـها را  که هر دو آن مجلسی و )135-136 ،العتقادا

 مجلسی،( داند مقصر می ـرا به خاطر غلو شمردن غرائب معجزات ائمه  يگریالنبی و د

  .)346، 25ج 

و داوري میان روایات تفویض از تقصیر و  مالك عقلی براي تمایز و مرزبندي

ترین ابزار است که فارغ از صحت و سقم روایات و اختالف در  والیت تکوینی معقول

 و شاخصیا نبودن راوي در همه موارد نافذ  بودن یاز غالشناسی اعم  سند و رجال

ي عادي و استقالل و عدم استقالل امامان در افعال اعم از کارها. گیرد معتبري قرار می

فوق بشري مانند فضائل و کرامات، میزان مناسبی براي تشخیص تفویض شمرده شدن 
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از این رو، روایاتی که در آن ائمه براي خود مقامات و . باشد روایات از سایر موارد می

شود تصریح  اند ـ و حتی آن چنان که در ادامه نقل می امور الهی و فوق بشري شمرده

رسید ـ وابسته و معلول خداوند است و صحیح  دم فضائل ما نمیص اند که به یک کرده

اند تماماً مورد  باشد و مواردي را که در آن خود را مستقل از اراده الهی فرض کرده می

. اند را مردود شمرده ها آنانکار و تکذیب قرار داده و این قبیل دیدگاه و صاحبان 

اذن «باشد و از آن به  مورد تایید قرآن می بنابراین با توجه به این شرط الزم و کافی که

همه این . شود تعبیر می) 109/، طه23و  12/، سباء110/، مائده49/آل عمران(» الهی

وجود  ها آنتوان جمع کرد و لذا با تقدیر گرفتن این معیار منافاتی میان  روایات را می

از باب احترام و اند این است که  اشتباهی که اهل تفویض مرتکب شده. نخواهد داشت

فعل و اراده ایشان را مستقل از فاعلیت و اراده الهی در ) ع(رفیع شمردن مقامات امامان 

ماتشاءون الّا !نظر گرفته و از آیات قرآن در باب اذن و همچنین توصیف اولیاء الهی به 

اهل تقصیر نیز از باب توجه به . اند غفلت کرده) 29/، تکویر30/انسان( !انْ یشاء اهللا

رفعت و جالل مقام خداوند متعال و توحید افعالی از مقام اولیاء الهی غفلت کرده و 

  .اند هاي عادي پنداشته ایشان را صرفاً انسان

کرد خلق و رزق را خدا در پاسخ به  با دقت در مورد روایتی که بیان می ،از این رو

سؤال این ). 329، 25ج ؛ مجلسی، 293، 4ج طوسی، ( کند طا میدرخواست ائمه ع

دهد که در این  آیا خدا باز هم رزق می ؟شود یاست که اگر ائمه درخواست نکنند چه م

دهد پس ایشان در افاضه  اما اگر خدا رزق نمی .صورت دیگر ائمه نقش حقیقی ندارند

ول طوسی قول دانشمندان در این صورت اصل روایت منق. خلق و رزق مدخلیت دارند

 اند رد صدوق و مفید که تفویض را صرفاً در امور دینی دانسته دیگر مانند مجلسی،

 عیسیحضرت به عالوه اینکه در قرآن نسبت خلق و زنده کردن و میراندن به . کند می

مراد از روایات  پس حتماً). 110/، مائده49/آل عمران(است  به اذن اهللا داده شده )ع(

خلق و اماته و احیاء که مورد تکذیب ائمه قرار گرفته به نحو استقاللی و بدون اذن 
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به ذهن معتقدان  )استقالل در خلق، اماته و احیاء( الهی است زیرا حداقل چنین چیزي

دانیم نباید روایت مخالف  شده است وگرنه همان طور که می و مخاطبان متبادر می

  . دصریح قرآن باش

روایاتی که مستقیماً آن را منحرف معرفی  ضه عالوه بردر مردود بودن عقاید مفو

دالیل عقلی بر مبناي مالك عقلی که معرفی شد ها در باال گذشت،  کرده که برخی از آن

مرتکب این اشتباه مفوضه این است که  .شمرد ی فاحش میینیز به روشنی آن را خطا

. ندا هت را به جاي علت قرار داده و ائمه را مستقل پنداشتغیر علاند که  مغالطه گردیده

که صفات نامحدود الهی، تفویض هر امر تشریعی یا تکوینی را  ریربوبیت و سا اساساً

رد ـ غیر از خدا ـ ي موجودهر  نحو مطلق و مستقل فرض گرفته شده نسبت به به

در این شود چرا که  میزیرا تفویض به لحاظ عقلی منتهی به اجتماع نقیضین  .کند می

گردد یا به تعبیر دیگر خداي خالق دیگر خالق نیست  بشر محدود نامحدود میصورت 

خود به دیگري دخالتی در و خالقیت با تفویض اراده  خداوند متعال و در نتیجه

در واقع نتیجه . شته و خود به کناري نشسته استآفرینش یا سایر امور موجودات ندا

با او در آفرینش است که  دیگري هی به حذف خدا یا حداقل شراکتچنین اعتقادي منت

عالوه بر توحید در خالقیت،  .این تفکر است نشان دهنده الحادي بودن یا شرك در

مخالف بودن پندارهاي این فرقه با توحید افعالی و توحید ربوبی و تدبیر امور جهان 

 آل، 40/روم(د است مجی قرآنآفرینش که جملگی مورد تاکید و صراحت آیات 

ارزیابی  ینیردیغباعث شده است که همواره مفوضه به عنوان یک نگرش ) 64/عمران

  . شود

  :اند این چنین فرموده )السالم همیعل( از این رو، در روایات بسیاري ائمه 

عیون  ؛ صدوق،328و  273، 25 مجلسی، ج( »الغُالة کفّار و المفوضۀ مشرکون«

  )219، 1ج  ،اخبارالرضا
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وجه عقلی این گونه روایات کامالً روشن است، مفوضه در واقع ائمه را در امور 

زنده کردن موجودات در  میراندن و رزق و تدبیر آن به خصوص در خلق و عالم و

  .اند دادهعرض خدا و شریک او قرار 

  

  والیت تکوینی و فضائل ائمه

اي  است که فاصله چیز ین دوببه معناي نوعی قرب » ولی«والیت در لغت از ماده 

والیت با  مدیریت و وِالیت با کسر واو در معناي امارت و تولیت و. نباشد میان آن دو

این ). 553، 4ج  طریحی،(ربوبیت آمده است  فتح واو به معناي محبت و نصرت و

کلمه ابتدا براي قرب مکانی و سپس به تدریج براي امور اعتباري و معنوي استعمال 

  .)13-15، 6ج  طباطبایی،(گردیده است 

معنوي است که در سایه عمل به  والیت تکوینی در اصطالح یک کمال روحی و

آید  در درون انسان پدید می پیمودن راه بندگی و قرب به خداوند متعال قوانین الهی و

 سبحانی،(گردد  العاده و تصرف در جهان به اذن الهی می که سرچشمه کارهاي خارق

والیت تکوینی مقام قرب به اوصاف ربوبیت و تخلق به اخالق الهی است که ). 26

باشد  ثمره آن تصرف در عوالم است و لذا ولی داراي مقام اسماء الهی و آیات قرآن می

رو، مقام الهی ایشان که همان مقام والیت مطلقه است،  نیاز ا). 29حسن زاده آملی، (

است و محدود به هیچ حدي نخواهد شد  امري نامحدود و بیرون از مرز امکان

  ).35طباطبایی، (

آیات قرآن ) 196/اعراف(والیت در قرآن اشاره شده است  به این معناي خاص از

چنان که  الهی در موجودات جهان به اذن الهی دارد آن اءیداللت بر تصرف انبیاء و اول

گونه  کامل است و هماندر بدن خودشان تسلط دارند زیرا که جهان به منزله بدن انسان 

باید توجه . کند ایشان نیز در موجودات جهان تصرف دارند که نفس بدن را تدبیر می

شود حقیقت است نه مجاز و واقعاً  داشت که همه این موارد که به ایشان نسبت داده می
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گونه که در تصرف یوسف  همان ،اراده مستقیم پیامبر است نه فعل مستقیم الهی فعل و

به طور . مینیب یم) السالم همیعل( و سلیمان عیسی ایی یعقوب و معجزات موسی ودر بین

خلق اعم از  ،)السالم هیعل(اشاره به معجزات حضرت عیسی  نمونه شاهد این مطلب

دادن این امور نسبت و حضرت  توسط آن شفا دادن و زنده کردن ،دمیدن روح ،کردن

  : به خودش است

قَد جِئْتُکُم بَِایۀٍ من ربکُم أَنى أَخْلُقُ لَکُم منَ الطِّینِ  ییلَ أَنائبنىِ إِسرَ إِلىو رسوالً !

ا بِإِذْنِ اللَّه و أُبرِئُ الْأَکْمه و الْأَبرَص و أُحىِ  ۀِ الطَّیرِْ فَأَنفُخُ فیه فَیکُونُ طَیر بِإِذْنِ  الْموتىکَهی

أُنَب و إِن کُنتُم اللَّه ۀً لَّکُمالََی کإِنَّ فىِ ذَال کُموتیرُونَ فىِ بخا تَدم ا تَأْکلُُونَ وئُکُم بِم

  )49/ل عمرانآ( !مؤْمنینَ

:ورزد کید میأیید آن موارد بر وقوعش تأخداوند متعال در آیه ذیل با ت 

والدتک إِذْ أَیدتُک بِرُوحِ  علىعلَیک و  نعمتیإِذْ قالَ اللَّه یا عیسى ابنَ مرْیم اذْکُرْ !

یلَ الْقُدسِ تُکَلِّم النَّاس فی الْمهد و کَهالً و إِذْ علَّمتُک الْکتاب و الْحکْمۀَ و التَّوراةَ و الْإِنْج

و تُبرِئُ الْأَکْمه و  بِإِذْنینْفُخُ فیها فَتَکُونُ طَیراً فَتَ بِإِذْنیو إِذْ تَخْلُقُ منَ الطِّینِ کَهیئَۀِ الطَّیرِ 

 رَصبِإِذْنیالْأَب  إِذْ تُخْرِج تىووبِإِذْنی الْم  إِذْ کَفَفْت نیوب  ناتیبِالْب مإِذْ جِئْتَه نْکرائیلَ عإِس

  )110/مائده( !فَقالَ الَّذینَ کَفَرُوا منْهم إِنْ هذا إِالَّ سحرٌ مبینٌ

ها فعل خود ایشان نیست بلکه فعل  که در تفسیر این افعال گفته شود این نیا

کند  ها خلق می اده آنها اراده نمایند خدا مقارن ار خداست با این توضیح که هر چه آن

این نظر  !تخرج الموتی!و  !تبري!، !تنفخ !، !تخلق! زیرا تعابیر. صحیح نیست

که خداوند چنین قدرت و تسلط و تصرفی را بر جهان  نیبنابراین اصل ا .کند را رد می

هیچ جاي شکی باقی  شود و به اولیائش داده است از صریح آیات قرآن فهمیده می

هرچند همه این معجزات و کرامات و خوارق عادات به اراده ولی خداست،  .گذارد نمی

به این نکته  !اذنی!و  !اذن اهللا!باشد، آن چنان که تعابیر  در عین حال به اذن اهللا می

این مطلب در روایات بسیاري از مجید به تبع قرآن ). 70حسن زاده آملی، (اشاره دارد 
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دانستن جمیع  انندم مناقب وانتساب بسیاري فضائل با نقل و  سوي ائمه بازگو شده و

اند و مراد از  مورد تاکید قرار دادهبر انبیاء مامان ها و برتري ا علوم مالئکه و جمیع زبان

، 110ج  مجلسی،(اند  ائمه معرفی شده) 43/رعد( !من عنده علم الکتاب! آیه شریفه

  ). 227-360 و 159-200، 26ج  همان، ؛9

بسیاري کرامات متعددي نظیر معجزات مذکور پیامبران مانند زنده کردن در روایات 

ها  حیوانات و قلوب انسان ها و تصرف در مرده، رام شدن حیوانات و سخن گفتن با آن

حر (العاده دیگر براي ائمه نقل شده است  بسیاري امور خارق و سایر موجودات و

 همان، ؛345-349، 1ج  ،ارشاد ،مفید ؛52-285، 6؛ همان، ج 148-270، 5ج  ،یعامل

متعددي آمده است که خدا امامان را یک میلیون سال زودتر از  اتیدر روا). 152، 2ج 

، مجلسی(اشیاء خلق کرد و بر تمام اشیاء و موجودات واجب کرد که از او اطاعت کنند 

به خدا سوگند «: فرمود )ع( خطاب به حضرت علی )ص(پیامبر ). 339-342، 25ج 

از امتم درباره تو آن چیزي را بگویند که نصاري در مورد  ییها که گروه دمیترس ینماگر 

شنید وقتی از کنار  را می گفتم که هر کس آن پسر مریم گفتند چیزهایی را در مورد تو می

ابن ابی الحدید، شرح (» .داشت گذشت خاك زیر پایت را به قصد تبرك برمی تو می

تصریح ) ع(رو حضرت امیر  نیاز ا). 247 ،38ج  ،؛ مجلسی282، 18ج ، 113حکمت 

توانم محل ورود و خروج و همه کارهاي شما  کند که به خدا سوگند اگر بخواهم می می

ترسم که شما با شنیدن آن به رسول خدا کفر بورزید و مرا از او  لیکن می ،را بگویم

آیت  نیتر را بزرگدر جایی دیگر خود و  )175خطبه  ،250 شریف رضی،( باالتر بدانید

اگرچه در برخی روایات آمده است که در ). 3، 36ج  مجلسی،(نماید  الهی معرفی می

صدم  بدانید به یکاز عبودیت فراتر نروید اما در ادامه تصریح شده است که  ائمه

و یفه رسید زیرا ما آیات و دالیل و حجت و خل فضائلی که خدا در ما قرار داده نمی

) ع(ا اینکه حضرت صادق ی .)6، 26ج  همان،(الهی هستیم  ن و لسانامین و وجه و عی

آنچه از علم ما به شما رسیده است به اندازه نصف یکی از حروف بیست و « :دیفرما یم



181                در اندیشه شیعه بازشناسی مرز تفویض از والیت تکوینی        90زمستان پاییز و  

بر  کبیره ز این رو در زیارت جامعها) 283، 26ج  همان،(» .گانه زبان عربی است هشت

  .)898 قمی،(شده است عدم توانایی شمارش فضائل و مدح ایشان تصریح 

  

  مرز والیت تکوینی از تفویض

این مسئله  باشد اما در طور که روشن است والیت تکوینی ائمه امري حق می همان

باید از طرفی توجه داشت که اعتقاد به والیت تکوینی ائمه ما را از دایره توحید خارج 

دام تقصیر افتاد و والیت در تفویض از دیگر سو نباید به نام گریز از شرك و  نکرده و

  .و مقامات و فضائل ائمه را که از مراتب توحید الهی است انکار نمود

تصرف در  شود و والیت تکوینی مقامی است که توسط خدا به ائمه افاضه می

در نتیجه ظهور کرامات ایشان در همه احوال تحت اراده و معیت قیومی  موجودات و

در نتیجه شرك و مالك آن در صورتی  که تفویض و یدر حال. به اذن اوست خداوند و

است که ما ائمه را در مقام ایجاد و انجام از کارهاي طبیعی گرفته تا کرامات، مستقل در 

که فاعلیت آنان در این امور مثل  یکنیم در حال فاعلیت و منهاي اراده و اذن الهی تصور

آن است که آنان در فعل خودشان  حقیقت غلو. معلول اراده الهی است تاًیامور عادي نها

بنابراین مرز ). 98 و 69- 70، سبحانی( به صورت علی االطالق خالق و رازق باشند

از والیت تکوینی خارج کردن ائمه از دایره عبودیت است وگرنه ثناگویی در این  غلو

ایشان در زیارت جامعه کبیره به  لذا عدم توانایی بر شمردن ثناء محدوده غلو نیست و

  ). 82 جوادي آملی،(همین ثناء در محدوده عبودیت اشاره دارد 

امر فرمودند که در ) ع(میان والیت و فضائل ائمه از تفویض، خود ائمه  براي تمایز

 نیبه همین خاطر و به دلیل ا). 274، 25ج  مجلسی،(نکنید  تجاوز تیمورد ما از عبود

که از غفلت عموم مردم از  نیدر نتیجه براي ا است و ردم مایل به غلوکه اکثر طبایع م

زیاراتی که شائبه فرا انسانی را به ذهن  خدا جلوگیري شود خود ایشان در متون ادعیه و

به طور نمونه در زیارت جامعه . اند سازد فقراتی را پیش بینی نموده مخاطب متبادر می
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یشان بیش از سایر زیارات به طور صریح اشاره کبیره که به درجات و مقامات عالی ا

کرده است براي تفهیم این مطلب که این زیارت از عبودیت فراتر نرفته و عظمت فقط 

در این  ،رو نیاز ا .)898 قمی،( اند اي را بیان کرده گانه از آن خداست تکبیرهاي سه

ممکن حفظ شده و ائمه را بنده و مطیع خدا خوانده پس  زیارت مرز میان واجب و

  .هیچ استقاللی براي ائمه مطرح نشده تا شبهه تفویض یا غلو پیش آید

  

  نتیجه

ـ و در نتیجه  اگرچه مرز میان والیت تکوینی از تفویض عبودیت و عدم استقالل

یص جایگاه معرفی شد اما خود این مطلب و آن چه که بیشتر ما را در تشخ اذن الهی ـ

. نماید پیچیدگی برخی روایات است واقعی ائمه در دایره عبودیت با دشواري روبرو می

حل را در عدم  راه به طور مثال در بسیاري روایات که براي حل مسئله غلو آمده است و

مخاطب مسئله را تمام شده تلقی  ،نماید و به ظاهر تجاوز از دایره عبودیت معرفی می

توانید به فضائل ما برسید حتی به  کند که شما هرگز نمی ه تصریح میکند در ادام می

ال تتجاوزوا بنا العبودیۀ ثم «: فرماید می) ع(حضرت علی  .رسید صدم آن هم نمی یک

 :دیفرما یم) ع(امام صادق . ) 274، 25ج  مجلسی،(» .قولوا فینا ماشئتم فلن تبلغوا

  .)279، 25ج  همان،(» .تبلغوا اجعلونا مخلوقین و قولوا فینا ماشئتم فلن«

شود که عبودیت مراحل و  در این گونه روایات معلوم می» لن تبلغوا«از عبارت 

مراتب زیادي دارد که هر چه در این دایره سخن بگوییم باز هم مقصریم زیرا ائمه 

 ایم و از سویی از توصیف ائمه به ربوبیت نهی شده. باالترین مقام را در عبودیت دارند

توصیف ایشان در عبودیت مقصریم چرا که انتهاي عبودیت و قله آن  دیگر سو در از

العبودیۀ جوهرة کنهها «: آمده است حدیثآن چنان که در پهلو به پهلوي ربوبیت است 

پس حتی اگر بخواهیم همان قله را توصیف کنیم باز در ). 7 امام صادق،(» الربوبیۀ

و دور شدن از کانون بوده دو سوي این اعتقاد حق  زیرا هر. ایم ورطه کفر و شرك افتاده
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با غلو کردن  که دین یعنی تجاوز از دین آن سقوط در گمراهی است چرا که تقدم بر

چنان که تخلف از دین یعنی تقصیر و عدم اعتقاد نیز  آن شود، باعث خروج از اسالم می

  .)342، ابن شعبه حرانی( شود یباعث ابطال دین م

یید پیچیدگی حل این أدر ت ینکات قابل تأملکه حاوي ) ع(ام صادق روایاتی از ام

که راز ما را  یکس«: که فرمودباشد وارد شده است  می حل آن مسئله و البته بازیابی راه

ابن شعبه (» .تر از کسی است که ما را با تیغ بکشد فاش کند گناهش بسیار بزرگ

بر پدرم و ابو لخطاب بر من دروغ مغیرة بن سعید «: از سویی فرمود). 322 حرانی،

که غالیان رازي را  نیاي بین ا رابطه حتماً). 323همان، (» .ندراز ما را فاش کرد بست و

اند پس نباید در مقام  باطل بوده اگر غالیان کامالً. هست یا تفویض اند با غلو فاش کرده

اند  رازي را از ائمه گرفته ها نیاگر ا اما. رازداري آن هم از سوي ائمه قرار گرفته باشند

توان نتیجه گرفت که  داده شده است پس می ها نیکه فاش کرده و نسبت دروغگو به ا

محتوایی حق داشته که از  اند قطعاً بیان کرده و تفویض ها به عنوان غلو را که آن چه آن

آن یان لذا در هنگام ب و باب مقامات و فضائل عالی ائمه بوده اما این را خوب نفهمیده

 اند؛ اند و آن محتواي حق را به نادرستی بیان کرده چون اشتباهاتی داشتهمقامات 

 ،از این رو. اند اش غلو شده یعنی از فرط عظمت ائمه به الوهیت یا تفویض افتاده نتیجه

 که البته انحرافی بیش نیستـ  ه و راز ائمه با غلواي میان عقاید حقّ نباید از وجود رابطه

بلکه  .ضه از کنار آن گذشتبا صرف باطل شدن عقاید غالیان و مفو رد وغفلت ک ـ

توان در جهت شناخت مقام واقعی امام از میان تعامل و برخورد ائمه با  نتایج دیگري می

  . اند، برداشت کرد ها گفته ها و سخنانی که در مورد آن آن

آن چنان که امام در . است» امر بین االمرین«در حل  راهرسد  به نظر میبنابراین 

فعل الهی و فعل بنده به امر بین االمرین معتقد  میان نسبت میان جبر و اختیار و

در این جا نیز در معرفت امام که کم ). 329، 25همان، ج ؛ 11، 5ج  مجلسی،( گردیدند
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نماید و مرز میان کفر و ایمان شمرده شده است با  از آن بحث نداشته و دشوار می

  :باید معتقد گردید که به نظر نگارنده جمله نورانی از آن یأس ت

  »ال تفویض و ال تقصیر بل امر بین االمرین«

به عنوان » امر بین االمرین«به این معنا که همان طور که در بحث جبر و اختیار 

محور و نقطه حق میان آن دو باطل اشاره به رابطه طولی میان اراده انسان و خدا دارد، 

و ) السالم همیعل(مشیر به رابطه طولی و علّی بین ائمه » امر بین االمرین«در اینجا هم 

در عرض و مستقل از صفات و ) ع(هاي امامان  مقامات و توانایی. خداوند متعال است

قدرت خداوند نیست، بلکه در طول و وابسته و معلول به آن است و ایشان به اذن اهللا 

  .باشند یداراي چنین مقامات و مواهب رحمانی م

  

  منابع 

.تا بی قم، ،ةدارالهجرچا،  بی ، تصحیح صبحی صالح،البالغه نهج

.ق 1337 قم، کتابخانه مرعشی، چاپ اول، ،البالغه شرح نهج ابن ابی الحدید،

.ق 1408، چاپ اول، احیاء تراث عربی، بیروت، لسان العربابن منظور، 

.ق 1364، چاپ چهارم، اسماعیلیان، قم، فی غریب الحدیث النهایۀ، ابن اثیر

تصحیح  ترجمه محمد باقر کمره اي، ،تحف العقول ،حسن بن علی ابن شعبه حرانی،

.ش 1380 چاپ هشتم، کتابچی، تهران، غفاري،

ترجمه  ،مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین ابوالحسن علی بن اسماعیل، اشعري،

.ش 1362 ران،ته چاپ اول، امیر کبیر، محسن مویدي،

چاپ اول،  ترجمه یوسف فضایی، ،المقاالت و الفرق سعد بن عبداهللا، اشعري قمی،

.ش 1382 تهران، آشیانه کتاب،

 بیروت، االعلمی للمطبوعات،چا،  بی ،مصباح الشریعه جعفر بن محمد، امام صادق،

.ق 1400
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صابري، چاپ ، ترجمه حسین تاریخ اندیشه هاي کالمی در اسالمبدوي، عبدالرحمن، 

.ش 1374مشهد،  اول، بنیاد پژوهشهاي اسالمی رضوي،

.ش 1384، 12ش  ،شیعه شناسی ،»غلو و اهل غلو در فرهنگ شیعی« قاسم، بستانی،

 الکتب العلمیه،چا،  بی ،السالم مدینۀتاریخ بغداد او  ،احمد بن علی خطیب بغدادي،

. ق 1417 بیروت،

چاپ اول، نشر  ،از آغاز تا طلوع دولت صفوي تاریخ تشیع در ایران جعفریان، رسول،

.ش 1386 تهران، علم،

انصاریان با همکاري  اول،چاپ  ،حیات فکري و سیاسی امامان شیعه ،_________

.ش 1376 قم، مرکز جهانی علوم اسالمی،

.ش 1382 قم، ، چاپ سوم، اسراء،ادب فناي مقربان عبداهللا، جوادي آملی،

شرح و ترجمه  ،فی النصوص والمعجزات الهداةاثبات  محمد بن حسن، ی،حر عامل

.تا بی تهران، اسالمیه،چا،  بی احمد جنتی،

.ش 1384یم، قم، م. مال. ف، چاپ دوم، الوالیت تکوینیحسن زاده آملی، حسن، 

تصحیح عباس  ،مقاالت االنام فی معرفۀالعوام  تبصرة مرتضی بن داعی، حسنی رازي،

.ق 1313 تهران، مجلس،چا،  بی اقبال آشتیانی،

 چاپ هفتم، تحقیق حسن حسن زاده آملی، ،کشف المراد یوسف بن محمد، حلی،

  .ق 1417 قم، جامعه مدرسین،

مجموعه المقاالت و الرساالت  ،»موقف الشیخ المفید من الغلو و الغاله« دیوانی، طه،

.ق 1413 اول، کنگره هزاره شیخ مفید، قم، اپ، چکنگره شیخ مفید

چا،  بی ضمیمه الغلو و الفرق الغالیه، ،الزینۀ فی الکلمات االسالمیۀ العربیۀ ابوحاتم، رازي،

  .م 1928 بغداد، الواسط،

 ، چاپ اول، نشر کتاب،المفردات فی غریب القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد، 

.ق 1404تهران، 
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.ش 1386 ،13، ش سفینه ،»پدیده غلو و جریان غالی گري در شیعه« مهدي، رضوي،

.بی تابیروت، ، الحیاةچا،  بی ،تاج العروس من جواهر القاموسزبیدي، محمد مرتضی، 

چاپ اول، موسسه امام  والیت تشریعی و تکوینی در قرآن مجید، جعفر، سبحانی،

  .ش 1382 قم، ،)ع(صادق 

، فتح اهللا بدران محمد بن، تصحیح الملل و النحلعبدالکریم،  محمد بنشهرستانی، 

.تا چا، االنجلو، قاهره، بی بی

چاپ  ،)درآمدي بر افکار و عقاید غالیان در دین(غلو  نعمت اهللا، صالحی نجف آبادي،

 .ش 1384 تهران، کویر، اول،

 ، االعلمی للمطبوعات،چا بی ،عیون اخبارالرضا محمد بن علی، ،)یقم بابویه ابن(صدوق 

.ق 1404 بیروت،

 جامعه مدرسین،چا،  بی ،الفقیه حضرهیمن ال ،محمد بن علی  ،)یقم بابویه ابن(صدوق 

  .ق 1413 قم،

پژوهشگاه  چاپ دوم، ،)ع(دانشنامه امام علی ، »غلو« نعمت اهللا، صفري فروشانی،

  .ش 1382 قم، اندیشه اسالمی، فرهنگ و

 ،و برآیندها تا پایان سده سوم ها انیغالیان کاوشی در جر ،نعمت اهللا  صفري فروشانی،

.ش 1378 مشهد، بنیاد پژوهشهاي اسالمی رضوي، چاپ اول،

.ق 1408، تهران، نشر الثقافۀ االسالمیه، چاپ دوم، مجمع البحرینطریحی، فخرالدین، 

جامعه ، چاپ سیزدهم ترجمه باقر موسوي همدانی، ،المیزان محمد حسین، طباطبایی،

.ش 1380قم، مدرسین،

، ترجمه همایون همتی، چاپ اول، امیرکبیر، رسالۀ الوالیۀ، ______________

.ش 1366تهران، 

.ق 1403 مشهد، مرتضی،چا،  بی ،احتجاج احمد بن علی، طبرسی،

  .ق 1411 قم، المعارف االسالمیه،چا،  بی ،الغیبۀ محمد بن حسن، طوسی،
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. ق 1409، چاپ دوم، هجرت، قم، کتاب العین ،فراهیدي، خلیل بن احمد

، 78ماره ش ،مطالعات اسالمی ،»بازشناسی اندیشه غلو« مهدوي راد،مریم و  قبادي،

.ش 1386

 مشهد، چاپ اول، پیام آزادي، ترجمه موسوي دامغانی، ،مفاتیح الجنان عباس، قمی،

.ش 1374

. ش 1348 دانشگاه فردوسی، مشهد،چا،  بی ،رجال محمد بن عمر، کشی،

نشر چا،  بی جواد مصطفوي، ، ترجمه و شرحاصول کافی محمد بن یعقوب، کلینی،

. تا بی تهران، فرهنگ،

.ق 1403 احیاء تراث العربی، بیروت، ، چاپ سوم،بحاراالنوار ،مجلسی، محمد باقر

 چاپ اول، داروین، نیوجرسی، ،مکتب در فرآیند تکامل حسین، مدرسی طباطبایی،

.ش 1374

نژاد، چاپ دوم، آستان قدس رضوي،  ، ترجمه رضا انزابیالرائدمسعود، جبران، 

.ش 1376مشهد،

موسسه فرهنگی و هنري  ،، چاپ دومپژوهشی در تاریخ حدیث شیعه مجید، معارف،

.ش 1376 ،تهران ضریح،

  . ق 1413کنگره شیخ مفید، قم، اپ اول، ، چتصحیح االعتقادمفید، محمد بن نعمان، 

.ق 1413کنگره شیخ مفید، قم، اپ اول، چ ،ارشاد ، ____________

.ق 1413کنگره شیخ مفید، قم، اپ اول، چ اوائل المقاالت،  ، ____________

.ق 1413کنگره شیخ مفید، قم، اپ اول، چ ،لیاما ، ____________

.ق 1413کنگره شیخ مفید، قم، اپ اول، چ ،فصول المختاره ، ____________

  .بی تا مفید، قم، ،چاپ دوم ،السرویهالمسائل  بۀاجو  ، ____________

دانشگاه  ،بی چا ترجمه احمد آرام، ،اندیشه هاي کالمی شیخ مفید مارتین، مکدرموت،

.ش 1372 تهران، تهران،
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.ش 1367 ،تهران بعثت،چا،  بی ،تاریخ کالم و مذاهب اسالمی علی محمد، ولوي،


