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چکیده

قریب به  1۵۰۰سال تاریخ اسالم ،بیانگر آسیبهای فراوانی است که

به دلیل غالیان و رواج اندیشههای غالیانه متوجه این دین شدد اسدت

اینکه غلدو ییتدت و شاهصدههدای آن کدداماندد ،سد ب ب د هدا و

یالشهای فراوانی شد است و میشود ازجملۀ بهترین افدرادی کده
میتوانند شاهصههای دقیقی برای این پدیدۀ حتاس دینی ،مشدص

و ن وۀ برهورد با آن را تعیدین کنندد ،معصدومین

هتدتند ایشدان

دربارۀ ورود اندیشههدای غالیانده در بدندۀ جامعدۀ شدیعی ،در کدالم و

رفتار واکنشهایی نشان داد اند که با تکیه بر مجموعۀ این رهنمودها
میتوان به شاهصههایی برای تمیز گفتمان غلدو و نفدو آن در منداب

 .1دانشجوی دکتری تاریخ اسالم دانشگا الزهرا؛ t_naseri114@yahoo.com

 .2استاد گرو تاریخ دانشگا الزهرا؛ v.am144@yahoo.com
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شددیعه دسددت یافددت گونددهشناسددی غلددو بددهاعت ددار قودداو هددای
معصومین

دربارۀ اندیشههای غالیانده در امامدت و حتاسدیتهدای

نظری و عملی ایشان ازجمله م احثی است که در مقالۀ حاضدر مدورد

توجه قرار گرفته است روایاتی که از غالیان بهعندوان بددترین مدردم

یاد کرد اند ،یا از برابری غلو بدا کفدر ،شدرض ،ضداللت و گمراهدی

سصن گفتهاند ،حتاسیت دربارۀ این پدید را نشان میدهدد در ایدن
پژوهش با اسدتفاد از رو

نظریدۀ زمیندهای بنیدادی بدا رویکدردی

توصیفی از طریق کدگذاری ،مقولهبندی داد ها و مقایته مقولههدا و

موامین ،به یافتن شاهصههای غلو در سنت و سیرۀ معصدومین

ت یین نو واکنش ایشان اقدام شد است داد هدا در دو جددول مهد

و

ساماندهی شد اند که نتیجۀ آن میتواندد زمیندهسداز تولیدد فرهند
م ارز با غلو در ابعاد گوناگون باشد

واژههاااای کلیااادی :بازکددداوی ،موضددد سدددنت و سدددیر ،
معصومین

 ،غلو ،شاهصههای غلو

 .1مقدمه

پیدایش گروهدی در میدان شدیعیان کده بده غدالی مشدهور شدد و بده غلدو در م د

پرداهتهاند ،واکنشهایی از ائمه

امامدت

 -در ابعاد نظری و عملی -بهدن ال داشته است تأمدل در

سنت و سیرۀ این بزرگواران میتواند م ققان را در شناهت و ت یدین پدیددۀ غلدو و شدناهت
شاهصههای آن یاری دهد
اصل واکنش ائمه

در مقابل غالیان ،موضوعی بدیهی اسدت و نشدانههدای فراواندی از

این موضو را میتوان در آثار گونداگون آنهدا یافدت ایشدان قدرآن و روایدا صد یا را
بهعنوان معیار معرفی کرد و مغایر با آموز های این دو را دلیل م کمی بر باطل شدمردن
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ادعاها دانتتهاند  1از شیعه هواندن غالیان نیزهودداری کرد و سصنان آنهدا را باطدلکننددۀ

قرآن و بهشت و جهن معرفی کرد اند  2این موضو میتواند انگیزۀ مهمی برای ت یین دقیق
زوایای غلو برای م ققان فراه آورد
توجه به شاهصههای مه در ت یین پدیدۀ غلو و شناهت سنخهای مصتلف آن و تمتد
به بهترین شیو های م ارز با عقاید غالیانه که معصومین

حاضر اهمیت فراوانی دارد کالم و رفتار ائمه

بدهکدار گرفتدهاندد ،در پدژوهش

یکی از مهد تدرین شاهصدههدا در ت یدین

سنخهای مصتلف غلو و یافتن بهترین شیوۀ برهورد با آنها درنظر گرفته شد است
 .2روش پژوهش

این پژوهش با بهکارگیری رو

نظریۀ بنیدادی زمیندهای  3براسداس صدور بنددی الگدوی

اشتراوس و کوربین ،4به بررسی ابعاد غلو در روایا

معصومین

میپردازد براساس این

رو  ،داد ها و اسناد گوناگون در سنت و سیرۀ رسول هدا ص و ائمده

گدردآوری و

کدگذاری میشوند ارائۀ تفتیر با توجه به موامین و مقولهها و ت قیق و کشف ارت اط بدین
آنها ،از اقداما مه در این ت قیق بهشمار میرود
حتاسیت نظری در فرآیند جم آوری اطالعا و تمرکز بدر مفداهی تفکدر اسدتقرایی و
قیاسی با ایجاد مفاهی و مقوال و کشف روابط موجود بین آنها و همچنین ،آزمون آنهدا
و استفاد از تکنی

در پرانتزگذاری از ویژگیهای این ندو پدژوهش اسدت نموندهگیدری

نظری که در آن تمرکز اساسی بر اید هاست و نده افدراد ،و اشد ا نظدری کده پژوهشدگر را
نت ت به ت یین نظری پژوهش مطمئن میکند ،از مراحلی است که پد

از فرآیندد اول بایدد

طی شود

 1برقی ،الم اسن ،ص147؛ عیاشی ،تفتیرالعیاشی ،ج ،1ص
171

 2ابنبابویه ،عللالشرای  ،ج ،1ص6۰9

9-۸؛ کمر ای ،آراء ائمه الشیعه فی الغدال  ،صد

-17۰

3. Grounded Theory
4. Strauss & Corbin, Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing
grounded theory, P.140
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با استفاد از این رو  ،سنخهای مصتلف غلو بدا توجده بده موضد گیدریهدای حودرا
معصددومین

شددناهته هواهددد شددد و رهنمودهددای ایشددان در برهددورد بددا غلددو ،بددهشددکلی

سازمانیافتهتر مورد بررسی قرار هواهد گرفت
جامعۀ مورد مطالعه در این پژوهش ،مناب شیعه در بازۀ زمانی قرن سوم تا پدنج هجدری
قمری و پایان دورۀ شیخ طوسی

بود است

 .۳متن گزارهها در احادیث معصومین (ع)

و اه ار موجود در مناب شیعه دربارۀ موضو غلو برای شناهت شاهصههدا و حکد

احادی

صادرشد از ناحیۀ معصومین برم نای رو

نظریۀ بنیادی در دو جدول زیر تنظدی و بررسدی

شد اند
جدول  .1-۳شناهت شاهصههای غلو
موضوع

علی مانند بنددگان معرفدددددی ائمدددددده مقابلدده بددا اعتقدداد
 1کددان علددی لیأکددل اکددل
 1مدددددیهدددددورد و بهعنوان انتانهدای بددددده صدددددفا
الع د و یجل جلته الع د
ماورایی
عادی
مینشتت

 1صفا امام

م مددد ص نیددز
 2ان اهلل عند عل التداعه و ادعددای تتددلط بددر

یندزل الغید و یعلد مدا فدی علدد بددده سددداعت
االرحددام و مددا تدددری نف د
قیامددددت ،نددددزول
ما ا تکتب غدا تدری نف
بددداران ،جنتدددیت
بدددأی ارم تمدددو ان اهلل فرزنددد ،وضددعیت
ه یر ماکان م مد یدعی مدا در قیامت و مکدان
2
ادعیت
مددر را کدده نددزد
هداست ،نداشت

 1ابنبابویه ،امالی ،ص2۸1
 2همان ،ص

فراوانی

متن حدیث

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

1

علدد بددده متدددائلی
مصت به هداست
مطلددددق پیددددام ر 3
که پیام ر نیز از آن
ص در علددددوم
مطل نیتت
مصت به هدا

416-41۵؛ همان ،الصصال ،ج ،1ص29۰؛ کراجکی ،معدن الجواهر ،ص4۸

رد ادعددای علدد
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موضوع

متن حدیث

فراوانی

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

 3فطددره الندداس جمیعدداً
فطر همدۀ مدردم
1
علی التوحید
وجددددود فطددددر
 2بر توحیدد اسدت و
[ ] فطره علی المعرفه به
واحددددد در همددددۀ برابری انتدانهدا 9
هدددر فرزنددددی بدددا
انتانهدا و برابدری در آفرینش
[ ] کددل مولددود یولددد علددی
معرفددت بدده هدددا
در هلقت
الفطر یعنی المعرفده بدان اهلل
متولد میشود
3
عزوجل هالقه

م دددددم کددددالم
فرشته را میشنود؛

امدا تواندایی دیدددن
فرشددته را ندددارد و

حلمدددددداء [ ] مفهمددددددون ائمه م دماند
6
م دثون

تواندددایی ائمددده در
رؤیت فرشدتگان
اسددددتما کدددددالم
نمددددیتوانددددد از
مالئدد و قدددر
کرامدددا ائمددده
نداشدددتن ائمددده در
باشد
رؤیت فرشتگان

2۵

 4امددا الم دددم فهددو الددذی
یتم کالم
المل و الیرا و الیأتیه فی
المنام ] [ 4ن ن اثندی عشدر
م دددثاً ] [ ۵االئمدده علمدداء

علدد بدده حددالل و
 ۵کدددذا علد د بدددال الل و
حرام و تمییدز بدین
ال رام و فصدل بدین النداس
عل ائمه بده حدالل
حدوم عل ائمه 2
مردم  ،علد قدرآن
و حددرام و عل د بدده
علد د القدددرآن و ال دددالل و
و در هر شدب و
قرآن حادم است
ال رام یصیر فی جنب العلد
روز حددددددددددادم
7
ی دم فی اللیل و النهار
میشود

 1کلینی ،اصول کافی ،ج ،3ص2۰؛ ابنبابویه ،التوحید ،ص
 2کلینی ،اصول کافی ،ج ،3ص2۰

 3همان ،ص

21-2۰؛ ابنبابویه ،التوحید ،ص331

329-32۸

 4کلینی ،اصول کافی ،ج ،1ص

 2۵۰-24۸و 362؛ ابنصدفار ،بصدائرالدرجا  ،صد

 ۵کلینی ،اصول کافی ،ج ،2ص

4۸4-47۸

329؛ طوسی ،االمالی ،ص24۵
 6طوسی ،امالی ،ص24۵

 7مفید ،اهتصاص ،ص314

4۸۸-4۸2؛ مفیدد ،اهتصداص،
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موضوع

متن حدیث

سطح دوم:
مقولۀ محوری

فراوانی

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

امددام علدد غیددب
 6آیدددا امدددام علد د غیدددب
6
نددددارد؛ امدددا اگدددر انکددار علدد غیددب
دارد؟ ال ولکدددن ا ا اراد ان
اسددتقاللی ائمدده
 1بصواهد هددا او را ائمه
یعل الشی اعلمه اهلل ل
عال میکند
نفددی عل د غیددب

 7یا عج ا القوام یزعمون انا

نعل الغیب ما یعل الغیب اال تعجب می کن از ائمددده علدد غیدددب
اهلل عزوجدددل لقدددد هممدددت اقدوال مردمدی کده ندارند و فقط هددا نفددی عل د غیددب 3
بورب جاریتی فالنه فهربت گمان میکنندد مدا از غیددددب مطلدددد ائمه
است
عل غیب داری
منی فما علمت فی ای بیو
2
الدار هی؟
بددهدلیددل قدد و
بتط در عل ائمده

،

بددهدلیددل قدد
علددد ائمددده
۵
همیشددددددددگی و
مطلق نیتت

تغییر عل ائمده
 ۸ی تددط لنددا العل د فددنعل و
 ،ایشددددان بدددده
3
دربارۀ متائل
یق عنا فال نعل
برهددی امددور عل د
ندارند

 1۰لقد علمنی رسول اهلل

6

پیدددام ر بددده مدددن آمددوز
آموز

میداد

و تعلددی

ص2۸6

 2کلینی ،اصول کافی ،ج ،1ص37۸؛ ابنصفار ،بصائرالدرجا  ،ص

 3ابنصفار ،بصائرالدرجا  ،ص66۸؛ کلینی ،اصول کافی ،ج ،1ص
 4کلینی ،اصدول کدافی ،ج ،1صد

 6ابنبابویه ،الصصال ،ص

عل امام

3۸2 -3۸۰؛ مفیدد ،اهتصداص،

 2۸1و 3۰3

 2۵6و 377؛ ابنبابویه ،الصصال ،ص۵2۸

 333 ،۸۰ ،79و 3۸9؛ همدان ،ج ،2ص2۵۰؛ ابدنصدفار ،بصدائرالدرجا  ،ص2۵7؛

عیاشی ،تفتیرالعیاشی ،ج ،1ص6؛ مفید ،اهتصاص ،ص

 ۵کلینی ،اصول کافی ،ج ،1ص

اکتتددابی بددودن 6

منشأ عل ائمه

 1ابنصفار ،بصائرالدرجا  ،ص413؛ همان ،ص۵73؛ کلینی ،اصول کدافی ،ج ،1صد

1۸

اکتتددابی بددودن
عل ما فدی علدددد ائمدددده
 9علمت ل
علدددد امدددددام و
التماوا و [ ] من کتاب نت ت به آسمان ها منشددأ علدد ائمدده،
معرفدددی قدددرآن
اهلل ] [ 4علدد الکتدداب واهلل و زمدددددددین و از کتاب هداست
بددهعنددوان منشددأ
۵
کتاب هداست
کله عندنا
عل ایشان

 333 ،332و 379

2۸1-2۸۰

646-643؛ همان ،ص6۵1؛ مفید ،اهتصاص ،ص

2۸۵-2۸2

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 225 /

موضوع

متن حدیث

فراوانی

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

 11ان اهلل علددد د رسدددددوله
ال ددرام و ال ددالل و التأویددل علدد بدده حددالل و

 1ابنصفار ،بصائرالدرجا  ،ص

3۸2-3۸۰؛ مفید ،اهتصاص ،ص27۸

 2کلینی ،اصول کافی ،ج ،1ص3۰۸
 3همدددان ،ج ،1صد د

 37۸ ،377 ،374 ،34۵ ،۸3و 393؛ همدددان ،ج ،2صد د

ابنصفار ،بصائرالدرجا  ،ص

 4مفیددد ،اهتصدداص ،ص د

 3۸7 ،3۸6و ۵12

314-312 ،279؛ ابددنبابویدده ،الصصددال ،ص د

االیودا  ،ص461؛ ابددنصددفار ،بصددائرالدرجا  ،صد
ابنبابویه ،معانیااله ار ،ص

اکتتددابی بددودن
عل امام

64

 12فل یعل واهلل رسدول اهلل
پیدددددام ر آنچددددده
حرفا مما علمده اهلل عزوجدل
آموهددت بدده علددی
آمددوز و تعلددی
اال و قد علمه علیا ثد انتهدی
آموز داد و ائمه
منشأ عل ائمه
العل الینا [ ] 3ان علد علدی
نیددز از ایددن طریددق
مدن علد رسدول اهلل فعلمندا
تعلی دیدند
4
ن ن فیما علمنا [ ]

اکتتددابی بددودن
عل امام

21

فعلد رسدول اهلل علیدا لد
کلدددده ] [1قددددد علمدددده اهلل
عزوجل جمی ما اندزل علیده
مددن التنزیددل و التأویددل و مددا
کددان اهلل لینددزل علیدده شددیئاً
لد یعلمدده تأویلدده و اوصددیاء
2
من بعد یعلمونه کله

حددرام و تأویددل را
پیددددام ر از هدددددا
آمددوز و تعلددی
آموهت و به علی
منشأ عل ائمه
یاد داد ائمه نیز از
این طریق صاحب
عل شدند

 63 ،6۰و 249؛ همدددان ،ج ،3ص393؛

 649-643 ،2۵7و 6۵1؛ ر ض ابددنشددا ان،

۵17 ،493 ،492 ،4۰4-397 ،394-392 ،39۰-3۸6 ،3۸2-3۸۰؛

14۰-139؛ همان ،عللالشرای  ،ص

2۸1-273
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موضوع

متن حدیث
 13ان هلل عزوجددل علمددین:
علد الیعلمدده اال هددو و علد
علمدده مالئکتدده ورسددله فمددا
علمه مالئکته و رسله فدن ن
نعلمدده 1ان هلل علمددین علمددا
مصزون داً مکنون داً الیعلمدده اال
2
هو

عل هددا دو ندو
است کده ائمده بدر اهتصدداص برهددی م دودیت علد
ائمه

یدددد نددددو آن علوم به هدا
تتلط دارند

همدددۀ علددد ندددزد
عل امدام در زمیندۀ
 14اما جملده العلد فعندداهلل هداسددت و علمددی
م دودیت علد
ضددروریاتی اسددت
جل کر و امدا البدد للع داد کدده بددرای مددردم
ائمه
که مردم به آن نیاز
3
الزم اسدددت ،ندددزد
منه فعند االوصیاء
دارند
اوصیا

م دودیت علد
ائمه

4

16

ائمه بده  72حدر
از  73حددر اس د
 16ن ددن عندددنا مددن االس د
اعظ تتلط دارندد
عل غیدب مصدت
االعظددد اثندددان و سددد عون
که آن ی حر
هداست
حرفاً و حر واحد عندداهلل
نزد هداسدت و بده
6
استأثر به فی عل غیب
عل غیدب مربدوط
است

9

11

 1۵لو ال اندا ندزداد النفددنا 4ازدیاد عل ائمه هر
[ ] انمددا العلدد مددای دددم روز و شددب و هددر ازدیدداد علدد ائمدده حددددوم علددد
ائمه
و تغییر آن
باللیددل والنهددار یددوم بیددوم و سدددداعت اتفددددا
۵
میافتد
ساعه بالتاعه

فراوانی

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

 1کلینی ،اصول کافی ،ج ،1ص376؛ ابنبابویه ،التوحید ،ص444
 2ابنبابویه ،عیون اه ار الرضا ،ج ،1ص1۸1

 3کلینی ،اصول کافی ،ج ،1ص3۵1؛ ابنصفار ،بصائرالدرجا  ،ص

 4کلینی ،اصول کافی ،ج ،1ص374
 ۵همان ،ص

174-172

 327 ،326 ،246 ،24۰ ،22۵و 346؛ ابنصفار ،بصائرالدرجا  ،ص

194-193

 6کلینی ،اصول کافی ،ج ،1ص  23۰و 334؛ همان ،ص 277-274؛ شریفالرضی ،هصائ
دالئلاالمامه ،ص21۵

االئمه ،ص47؛ ط دری،
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موضوع

فراوانی

متن حدیث

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

امام هزانهدار علد
ائمدددده بددددر علدد د
 17انا لصزان اهلل فدی سدمائه
2
هداسددددت و ندددده
و ارضدده ال علددی هددب وال
متددلطانددد و ندده بددر بد در گدددن هدددا و
هزاندددهدار طدددال و
1
گن
هائر زمین
علی فوه اال علی علمه
نقر
انکار تتلط ائمده

 1۸سدددداال از معجددددز و
توصیه بر استفاد
امدددددروز ،عقدددددل
اینکددده حجدددت بدددر مدددردم
کدددارایی نداشدددتن
بددهجددای معجددز ،
از عقل بدهجدای 1
معجددز در برهددی
ییتددت العقددل یعددر بدده
معجدددددددددز در
صاد را از کا ب
زمانها
الصاد علدی اهلل فیصددقه و
تشصی حق
میشناسد
2
الکا ب علی اهلل فیکذبه
برائددددت ائمدددده از
 19الله انی ابرأ الید مندا
نفددددی قدددددر
1
تواندددایی متدددتقل توانددایی معجددز از
ال ول و القو فال حول و ال
متتقل برای امام
قائددل شدددن بددرای آنِ هداست
3
قو اال ب
در انجام معجز
هود
ائمه ،بندگان هددا
و فرزندان بنددگان
اقددرار بدده بندددگی
 2۰الله انا ع یدض و ابنداء
اوینددد کددده هدددی
نفددددی قدددددر
3
ائمه و انکار تتدلط
ع یدددض ال نمل د النفتددنا
تتددلطی بددر ضددرر،
متتقل برای امام
ایشان بر دف ضدرر
ضرا و ال نفعا و ال موتدا و ال
در دف شرور
نف  ،حیا  ،مر
4
و جلب منفعت
حیا و ال نشورا
و زندددگی پ د از
مر ندارند
م دودیت علد

 21ما کدان و مدا هدو کدائن علد بدده گذشددته و
اهتصدداص برهددی
ائمه
الی یوم القیامه کان فی علد آینددد تددا قیامددت
علوم به هدا
۵
اهلل
متعلق به هداست

 1کلینی ،اصول کافی ،ج ،1ص274
 2همان ،ج ،1ص2۸

 3ابنبابویه ،االعتقادا  ،ص99

 4همانجا؛ ر ض طوسی ،اهتیار معرفه الرجال ،ص194
 ۵ابنبابویه ،التوحید ،ص13۵

1
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موضوع

 23واالمدددام یولدددد و یلدددد،
یصددا و یمددرم ،یأکددل و
یشدددرب ،ی دددول و یتعدددو ،
و
یفر و ی دزن ،یود
ی کی ،یمدو و یق در ،یدزاد

فیعل

2

1۰

 22ان هلل تعالی علما هاصدا
و علمدددا عامدددا فامدددا العلد د از عل هاص هدا
اهتصدداص برهددی م دودیت علد
الصاص فالعل الذی ل یطل هددی کدد مطلدد
ائمه
علوم به هدا
علیه مالئکته المقربین و ان یا نیتت
1
و المرسلین

فراوانی

متن حدیث

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

امددددددام متولددددددد
مددیشددود ،بیمددار همانندددی امددام بددا معرفددی امددام بددا
2
میشود و به دودی سددایر انتددانهددا در ویژگدد دیهددددای
عادی و معمولی
دارد مددیهددورد و نیازهای جتمانی
میآشامد و

 24هل عندک شیء سوی
هداوندددددد فهدددد
منشدددأ علد د ائمددده علدددد د امددددددام 1
الدددوحی؟ ال والدددذی فلدددق
کتابش را بده ائمده
ال دددده وبرأالنتددددمه اال ان
اکتتابی است
کتاب هداست
عطا کرد است
3
یعطی اهلل فهما فی کتابه
بندای اسدالم بددر د
 2۵بنی االسدالم علدی عشدر
عصدددددمت بدددددا
1
ییدددز اسدددت [ ] معندددای عصدددمت،
اسده [ ] و العصدمه و هدی
اطاعددت کتددب
عصدددددمت کددددده اطاعت است
4
الطاعه
میشود
اطاعت است

 26ال املد مددا ارجددو و ال ائمه قدادر بده رفد
اطیددق دفدد مددا اکددر [ ] و شددرور و برطددر

م دودیت توانایی
ل یدهل مامن سروراً یفرج کددردن اندددو هددا
ائمه در دف شرور
عندده کربدداء او یکشددف عندده بدددددرای هدددددود و
۵
دیگران نیتتند
فاقته

 1همان ،ص13۸؛ ابنصفار ،بصائرالدرجا  ،ص1۵4

 2ابنبابویه ،الصصال ،ص۵2۸؛ همان ،عیون اه ار الرضا ،ج 1ص214
 3ابنشا ان ،االیوا  ،ص

 4طوسی ،االمالی ،ص44

 ۵همان ،ص

461-4۵9

641-64۰؛ ابنقولویه ،کاملالزیارا  ،ص19

نفددددی قدددددر

متتقل برای ائمه
در دف شرور

2
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موضوع

 27فک ر رسول اهلل فل ی در آموز تک یدر بده
امدددامحتدددین
ال تین بالتک یر حتدی سد
1
توسط پیام ر
تک یرا فاحارال تین

آمددوز و تعلددی
منشأ عل ائمه

علدددد د امددددددام 1
اکتتابی است

آمددددوز علددددی
 2۸هذا مدن المصی دا ممدا
توسدددط پیدددام ر و آمددوز و تعلددی
علمنی رسول اهلل و امرنی ان
آمددوز حتددنین منشأ عل ائمه
2
اعلمه ال تن و ال تین
توسط علی

علدددد د امددددددام 1
اکتتابی است

فراوانی

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

متن حدیث

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

بکداء آسدمان بده
 29مددا مددن مددامن اال و لدده معنای بکاء آسمان
بیددان معنددی بکدداء
معندددای حقیقدددی 1
باب یصعد منه عمله و بداب در مدددر مدددامن
آسددمان در وفددا
آن فقدددط بدددرای
ینزل منه رزقه فإ ا ما بکیا بتددددددته شدددددددن
مامن
3
امام نیتت
بابهاست
علیه
اطددددال هدددددا از
 3۰تعلدد مددا فددی نفتددی و منویدددا امدددام و ائمددده از منویدددا
4
الاعل ما فی نفت
بیاطالعی امدام از الهی مطل نیتتند
هواست هدا

م دودیت علد
امام

اکتتددابی بددودن
 31التعر ال دق فهدداض تو معرفتی بده حدق
هدددایت پیددام ر بدده
هدددایت پیددام ر و
الیدددده و وجدددددض ضدددداال نداشتی و هداوندد
سوی شناهت حق
۵
امام
تو را هدایت کرد
فهدی
 32ال شددی علمدده اهلل تعددالی
من حالل او حدرام او امدر او
حالل و حدرام و
نهددی او طاعدده او معصددیه او
را به علی آموز
شی کان او یکدون اال و قدد
داد
6
علمنیه و اقرأنیه

پیدددام ر علددد بددده

 1طوسی ،تهذیباالحکام ،ص67
 2همان ،ج ،2ص1۰۸

 3سیدمرتوی ،امالی ،ج ،1ص۵3

 4همان ،ج ،1ص326

 ۵طوسی ،الت یان فی تفتیر القرآن ،ج ،1۰ص369

 6کلینی ،اصول کافی ،ج ،1ص ۸3؛ ابنبابویه ،االعتقادا  ،ص121

آمددوز و تعلددی
منشأ عل ائمه

1

1

اکتتددابی بددودن 1
عل امام
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موضوع

 33قددومی در کوفدده کدده
فکددر مددیکننددد پیددام ر در

نمدداز سددهو ندددارد فقددال
کذبوا لعدنه اهلل ان الدذی ال
یتهو هو اهلل الدذی ال الده اال
1
هو

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

کتانی که به سهو
پیدددددام ر معتقدددددد
نیتدددددددتند ،دروغ سددهو در پیددام ر را
مددیگوینددد فقددط دارد
هداست که سدهو
ندارد

مقابلدده بددا تفکددر
سدددهو نداشدددتن
پیام ر

فراوانی

متن حدیث

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

1

لعن و غوب هدا
 34قددومی در کوفدده کدده
برابری انکار وفا
بر کتدانی کده بده
امدددام بدددا کفدددر و مقابلدده بددا تفکددر 1
حتین را زند میدانند
تکدددذیب وفدددا
فقال کذبوا علیه غوب اهلل
گرفتاری به لعدن و انکار وفا امام
امددددددامحتددددددین
2
غوب هدا
و لعنته و کفروا بتکذی ه
پرداهتند
 3۵در تفتدددددیر آیددددده و
کتددی از وضددعیت
ماتدری نفد مدا ا تکتدب
اطددال نداشددتن از
م دودیت علد
هددود در قیامددت و
سرنوشددت اهددروی
غدددا و ماتدددری نف د بددأی
امام
مکان وفدا هدود
و مر
ارم تمو  :من قددم الدی
ه ر ندارد
3
قدم

1

 36ان الشددددم و القمددددر
ت ددوال فیزیکددی
انکددار ت ددوال
آیتان من آیدا اهلل یجریدان هورشید و مدا در
2
در وفددا افددراد یددا
فیزیکددددددددی در
بتقدیر و ینتهیان الی امدر و وفددا یددا والد
والد روی
وفا امام
الینکتفان لمو احدد و ال کتی نمیگیرند
نمیدهد
4
ل یا احد
 1ابنبابویه ،عیون اه ار الرضا ،ص2۰3
 2همانجا

 3ابنبابویه ،من ال ی ور الفقیه ،ج ،1ص139

 4برقی ،الم اسن ،ص21۸؛ ابنبابویه ،من ال ی وه الفقیه ،ص۵4۰
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موضوع

متن حدیث

 37اصدددد ت و لددددی رب
حالدددت هدددو و
فوقی و النار امامی و المو
رجدداء ائمدده از
اطددال نداشددتن از
یطل نددی و ال تدداب م ددد
وضددعیت هددود در
سرنوشددت اهددروی م دودیت علد
بی و اندا مدرتهن بعملدی و ال
قیامددت و اقددرار بدده
اجد مدا احدب و ال ادفد مدا
و ندداتوانی در رفدد امام
ندداتوانی در تغییددر
اکر و االمور بید غیری فأن
عذاب
وضعیت
شدداء عددذبنی و ان شدداء عفددا
1
عنی فأی فقیر افقر منی

فراوانی

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

2

 3۸انهدد یزعمددون اندد
تعل الغیب  :س ان اهلل ض
ابدددراز انزجدددار از
یدض علی رأسدی فدواهلل مدا
کتددانی کدده علدد امدددام علد د غیدددب نف دی عل د غیددب 1
بقیددت شددعر فیدده و ال فددی
ائمه
غیددب را بدده امددام ندارد
جتدی اال قامت ثد قدال ال
نت ت میدادند
واهلل مددداهی اال وراثددده عدددن
2
رسول اهلل
 39لددی علیهددا ان تقوددی
الصددال و علیهددا ان تقوددی
صوم [ ] ان رسول اهلل یدأمر
بذال فاطمده و کاندت
3
تأمر بذال المامنا

قوددددای نمدددداز و
همانندی فاطمده
روز بددددر زنددددان وجدددوب احکدددام
س در
حددددائج واجددددب ویددددژۀ بددددانوان در
ویژگددددیهددددای 1
نیتت و این حک گرفتدددداریهددددای
جتمانی با سدایر
دربددارۀ فاطمدده نیددز ماهیانه برای فاطمه
زنان
داد شد

مدددددددددددری س همانندددی مددری
 4۰مددری فلد تصددرج مددن هددروج مدددری در
گرفتدددداریهددددای س بدددا سدددایر 1
متجد حتی بلغت فلما بلغت زمدددددان عددددداد
هدددداص زنددددان را زنددددددددددددان در
4
ماهیانه از متجد
ما ت لغ النتاء هرجت
ویژگیها
داشت
 1ابنبابویه ،من ال ی ور الفقیه ،ج ،4ص4۰4؛ ابنقولویه ،کاملالزیارا  ،ص19

 2مفید ،امالی ،ص3۵

 3کلینی ،الفرو من الکافی ،ص
 4همان ،ص1۰۵

1۰۵-1۰4
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متن حدیث

 41ان عشدددت رأیدددت منددده اگددر زنددد ماندددم اطددال نداشددتن از
م دودیت علد
رأیی و ان هلکدت فأصدنعوا رأی مددرا هواهیددد زمدددان مدددر یدددا
امام
1
شهاد
دانتت و
به ما یصن یقاتل الن ی

7

12

 42ان عالمنا ال یعل الغب

2

عدددال مدددا غیدددب امدددام علد د غیدددب نفددی عل د غیددب
ندارد
نمیداند
امام

فراوانی

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

ه ددددددددددددر دادن
کتددددب علدددد از اکتتددابی بددودن 2
 43فإنا کندا عندد رسدول اهلل
رسولاهلل به ائمه از
3
عل امام
طریق آموز
فیص رنا بالوحی
وحی

12

 44انددا اعددر [ ] و علدد رسددددددددددولاهلل و
کتددددب علدددد از اکتتددابی بددودن
ل عندد اهدل بیتدی و قدد آمددددددوز بدددددده
عل امام
طریق آموز
4
اهلبیت
علمتها اهل بیتی

سدددهو نداشدددتن
 4۵ان اهلل تعددالی الینتددی و تنها هداسدت کده
سددهو و نتدددیان در
فقدددط بددده هددددا 1
الیتهو و انما ینتی و یتدهو سددهو و فراموشددی
مصلو را دارد
۵
اهتصاص دارد
ندارد
المصلو الم دم
 46فددانی لتددت فددی نفتددی
من مصون از هطدا مصددددون از هطددددا امکدددان صددددور
1
بفددو ان اهطددی و ال آمددن
هطا از امام
ن ودن امام
نیتت
6
ل من فعلی
 1کلینی ،اصول کافی ،ج ،2ص67؛ مفید ،االرشداد ،ص2۵؛ حمیدری ،قدرباالسدناد ،ص67؛ متدعودی ،اث دا الوصدیه،
ص166؛ طوسی ،تهذیباالحکام ،ج ،9ص176

 2ابنصفار ،بصائرالدرجا  ،ص426

 3همان ،ص19۰؛ عیاشی ،تفتیرالعیاشی ،ج ،1ص14

 4ابنصفار ،بصائرالدرجا  ،ص3۸9

 ۵ابنبابویه ،عیون اه ار الرضا ،ج ،1ص12۵
 6سیدرضی ،نه ال الغه ،هط ۀ 216
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موضوع

فراوانی

متن حدیث

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

تواندددایی نداشدددتن
م دددددددددودیت
ائمه قادر بده زندد
ائمددددددددددددددده در
 47وی د د اندددا احیدددی و
کردن یدا میرانددن
توانددایی ائمدده در 1
1
حیددا بصشددی یددا
امیت اهلل ی یی و یمیت
حیا بصشی
افراد نیتتند
مر افراد

 4۸الله اندی اصد ت و ال
املددد لنفتدددی هیدددر مدددا
م دددددددددودیت
اظهار عجز امام در
تواندددایی نداشدددتن
ارجولها و الادف عنها شر ما
قدددر ائمدده در 1
برابددر هدددا از دفد
ائمه در دف شرور
احدددذر علیهدددا و اصددد ت
دف شرور
شرور
االمدددور کلهدددا بیددددض و ال

فقیرا افقر منی

2

بده
 49کددد اطدددرد االیدددام اشار علی
اب ثها عن مکنون هذا االمدر تددال بددینتیجددۀ بیاطالعدی امدام از م دودیت علد
امام
هددود بددرای درض زمان مر
فددابی اهلل اال اهفائدده هیهددا
3
زمان مر
عل مصزون

 ۵۰پیددددام ر در یکددددی از دعای پیام ر بدرای
سریهها الله التمتنی حتدی زنددد ماندددن تددا
زمان وفا هود
4
مالقا علی
ترینی علیاً

بیاطالعی پیام ر از م دودیت علد

 1نعمانی ،غی ت ،ص327

 2ابنقولویه ،کاملالزیارا  ،ص19

 3سیدرضی ،نه ال الغه ،هط ۀ 14۸

 4کراجکی ،کنزالفوائد ،ج ،1ص296

پیام ر و امام

1

1
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موضوع

فراوانی

متن حدیث

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

 ۵1مفدداتا الغیددب همتدده و
هی الیعل متی یدأتی المطدر زمدددددان بددددداران،

اال اهلل عزوجددل و الیعلد مددا
تغدددددی االرحدددددام اال اهلل
عزوجل و الیعلد ماتکتدب
غدا اال اهلل عزوجل و الیعل
نف د ب دای ارم تمددو اال
اهلل عزوجددل و الیعلدد متددی
1
تقوم التاعه اال اهلل تعالی

 ۵2رب زدنی علما

2

جنتیت فرزندد در
ارحددام ،وضددعیت
کددر علددومی کدده م دودیت علد
فدددرد در قیامدددت،
امام
مصت هداست
مکددددان وفددددا و
زمدددان قیامدددت را
فقط هدا میداند

دعای پیام ر بدرای امکان افزایش عل
پیام ر
ازدیاد عل

1

اکتتددابی بددودن
علددد پیددددام ر و 1
امام

 ۵3علددددی هطدددداب بدددده همددده انتدددانهدددا
اکتتدددددددددابی و
امددامحتددن فاندد اول مددا جاهدددل بددده دنیدددا عال شدن امام نیدز
تدددریجی بددودن
1
هلقددت هلقددت جدداهال ثدد مددددددیآینددددددد و مانند همۀ انتانهدا
علددد پیددددام ر و
علمت و ما اکثدر مدا تجهدل بددهتددددری عدددال تدریجی است
امام
3
من االمر
میشوند

 1کراجکی ،معدنالجواهر ،ص4۸

 2کوفی ،تفتیر فرا  ،ص14۵

 3سیدرضی ،نه ال الغه ،نامۀ 31

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 235 /

موضوع

فراوانی

متن حدیث

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

ابدددراز تعجدددب از
 1ما اعجدب اقاویدل النداس
اقدددوال مقصدددر و
افدددراط و تفدددریط نفددددی جایگددددا
فی علی ک بدین مدن یقدول
غالیددددددددددددان در
1
غالیان و مقصر در ربوبی برای علی
اندده رب المع ددود و بددین مددن
گناهکدددداری یددددا
بیان جایگا علی
یقدددول انددده ع دددد عددداص
ادعدددای ربوبیدددت
1
للمع ود
علی

 2نقش و جایگا امام

 2الله ال تلیدق الربوبیده اال جایگددا ربددوبی را ربوبیدددددت فقدددددط نفددددی جایگددددا
ربددددوبی بددددرای
ب د و ال تصددلا االلهیدده اال فقددط بددرای هدددا شایتتۀ هداست
2
غیرهدا
میتوان قائل شد
ل

1

نقددش ائمدده از بددین تأکیددد بددر جایگددا
 3فدان فینددا اهدل ال یددت فددی
بدددردن ت ریفدددا
علمدددددی ائمددددده و نفددددی غلددددو از
کل هلف عدو ال ینفون عنه
2
غالیدددان و تأویدددل وظیفۀ آنهدا در از وظایف ائمه
ت ریددف الغددالین و انت ددال
 3ناص د یا جدداهالن بین بردن ت ریفا
است
الم طلین و تأویل الجاهلین
غالیان
است

اگددر ائمدده بدده رأی
نفدددددددددددددددددی
ائمه از جانب هود
قدددانونگدددذاری 1
 4انا لو کنا ن دثک برأینا و هدددددود سدددددصنی
فرمان نمیدهند
4
متتقل به ائمه
بگوینددد ،هددالض
هوانا لکنا من الهالکین
میشوند

 1ابنبابویه ،امالی ،ص1۰2

 2همان ،االعتقادا  ،ص99

 3همان ،ص39؛ مفید ،اهتصاص ،ص4
 4مفید ،اهتصاص ،ص2۸۰
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موضوع

متن حدیث

فراوانی

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

 ۵در پاسددخ بدده سدداال آیددا
امددام ،ن ددی اسددت ال مثددل

نفددی ن ددو ائمدده و
نفددددی جایگددددا
الصوددر و ی القددرنین ] [ 1امدام ن دی نیتدت و
اث ددددا م دددددم
ن و برای امام
ان علیدددا کدددان م ددددثا [ ] م دم است
بودن ایشان
کصدددددداحب سددددددلیمان او
کصدداحب موسددی او کددذی
2
القرنین

۵

برتددری عل د ائمدده
تفددداو ائمددده در
 6االئمه بعوده اعلد مدن نت ت به یکددیگر
میدددددزان علددددد و برابری عل ائمده
بع نع و علمه بدال الل و برابددددری علدد د
6
برابدددری آنهدددا در در امددور مربددوط
و ال ددرام و تفتددیر القددرآن ایشددان نت د ت بدده
عل نت ت به امدور به دین
3
حددالل و حددرام و
واحد
ضروری دین
تفتیر

 7لکیال یکون آهرندا اعلد
مددن اولنددا ] [ 4لیکددون عل د علد د امدددام آهدددر
آهددره االئمدده مددن عنددد برتدددر از امدددام اول برابری عل ائمه
اولهدد و الیکددون آهددره
۵
اعل من اوله

 1همان ،ص2۸7

 2ابنصفار ،بصائرالدرجا  ،ص
 3همان ،ص

267-266

479-47۸

 4کلینی ،اصول کافی ،ج ،1ص37۵

 ۵مفید ،اهتصاص ،ص267

نیتت

نفددددی برتددددری
علمددی ائمدده بددر
یکدیگر

7
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موضوع

فراوانی

متن حدیث

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

 ۸و علددی اولنددا و افوددلنا و
هیرنا بعدد الن دی ص ] [ 1
علددی افوددل ائمدده
ت یدددین جایگدددا
رسدددول اهلل بددداب اهلل الدددذی
اسددددت و بعددددد از علی بعدد از پیدام ر
7
الیاتی اال منه و س یله الدذی
علی پد از
رسدددددول ،ایدددددن بهترین ائمه است
پیام ر ص
مددن سددلکه وصددل الددی اهلل
افولیت را دارد
عزوجدددل و کدددذل کدددان
2
امیرالمامنین من بعد
برائت از معتقددان
 9الله من زع انندا اربداب
به ربوبیت ائمده یدا
فن ن الی منده بدراء و مدن
آنهاکددده هلدددق و
زعد ان الینددا الصلدق و علینددا
 3رز را از آندددددان
الرز فن ن الی منه براء
میدانند

برائدددت از عقایدددد
نفددددی جایگددددا
غالۀ و مفوضده در
ربوبی برای ائمده 2
ادعددای ربوبیددت و
و نفددی تفددوی
تفدددوی هلدددق و
امور به ایشان
رز به ائمه

نفدددددی عقایدددددد
هداوندددد هلدددق و
هلددددددددق و روزی
 1۰ان اهلل ت ددارض و تعددالی
مفوضددددددددده در 1
روزی را بدددددددددده
متعلدددق بددده پیدددام ر
فوم الی ن یه امدر دینده [ ]
تفوی امدور بده
پیدددام ر ندددداد
4
نیتت
فأما الصلق و الرز فال
پیام ر
است
 11فمدددن ادعدددی لالن یددداء
برائددت از کتددانی
نفددددی جایگددددا
ربوبیه و ادعی لالئمه ربوبیده
2
کدده بددرای ان یددا و ربوبیت مصصوص
ربددوبی یددا ن ددوی
او ن و او لغیدر االئمده امامده
ائمه ربوبیدت قائدل هداست
برای ائمه
فن ن منه بدراء فدی الددنیا و
شد اند
۵
اآلهر
 1کلینی ،اصول کافی ،ج ،1ص333
 2همان ،ص2۸2

 3ابنبابویه ،االعتقادا  ،ص99

 4همان ،عیون اه ار الرضا ،ج ،2ص2۰2
 ۵همان ،ص2۰1
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موضوع

فراوانی

متن حدیث

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

برائددت از کتددانی غالیان جایگا ائمه
 12و انددا ابددرأ الددی اهلل ممددن
2
که ائمده را از حدد را برتددر از جایگددا
یغلدددوا فیندددا و یرفعندددا فدددو
بدددداالتر بددددردن
هددددددود بدددددداالتر اصدددددلی آنهدددددا
1
حدنا
جایگا امام
میدانند
برد اند
مذمت افراط در

 13زطدددیهدددا و ادعدددای
ادعای زطیها در تأکیددد بددر بندددگی
ربوبیددت بددرای علددی  :انددی
انکدددار جایگدددا
ربوبیددددت علددددی امددددام و مصلددددو
ربوبی برای امام
لتددت کمددا قلددت انددا ع ددداهلل
بودن او
ص یا نیتت
2
مصلو

1

ائمددددده مصدددددد
اولددین مددا مصددد
 14اولنا دلیل علی آهرندا و
تأکید بر برابدری
1
آهددرین ماسددت و یکدیگرندددددد و در
ائمدده در سددنت و
آهرنا مصد الولندا والتدنه
سدددنت مدددا یکدددی سددنت بددا یکدددیگر
3
رو
فینا سواء
برابرند
است

پایین یا باال ن دردن
پرهیددز از افددراط و غلو یا تقصیر در
 1۵التوددعوا علیددا دون مددا
1
مقام علی از آنچده
وضددعه اهلل و الترفعددوا علیددا
تفددددریط در بیددددان بیان جایگا امدام
که هدا قدرار داد
4
ص یا نیتت
جایگا امام
فو ما رفعه اهلل
است

 1همانجا

 2ابنبابویه ،من الی ور الفقیه ،ج ،3ص1۵۰

 3مفید ،امالی ،ص93

 4ابنبابویه ،امالی ،ص216
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موضوع

متن حدیث

فراوانی

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

 1ان اهلل اتصذ ابدراهی ع ددا
طی مراحدل کمدال
ق ل ان یتصدذ ن یدا و اتصدذ هداوند ابدراهی را
بددرای دسددتیابی بدده
ن یا ق دل ان یتصدذ رسدوال و بندۀ هدود گرفدت
اکتتددابی بددودن ۵
مقام ن و  ،رسالت
مقام امامت
اتصذ رسوال ق ل ان یتصدذ ق ل از اینکده او را
یا امامدت از سدوی
هلیال و ان اهلل اتصذ ابدراهی ن ی کند و
ابراهی
1
هلیال ق ل ان یتصذ اماما

 3ن وۀ تعیین امام

 2ان اهلل ت دددارض و تعدددالی
کر یمت ن االوصدیاء فدی
اکتتددابی بددودن
حیا االن یاء فی س عه مواطن امت ان اوصیا در 7
2
طی مراحدل کمدال
مقدددام اوصدددیا و
لی تلددی طدداعته فددا ا رضددی مرحلددده صدددور
با مجاهد و تال
ائمه
م ندددته امدددر االن یددداء ان میگیرد
یتصذوه اولیاء فی حیداته
2
و اوصیاء بعد وفاته [ ]
 3فمن االدذی ی لدغ معرفده افدددراد قدددادر بددده
انتصددددداب امدددددام
االمام او یمکنه اهتیار [ ] 3انتصددددداب امدددددام
توانددایی نداشددتن
1
نمیتواند از سدوی
[ ] هل یعرفون قدر االمامده نیتددددتند؛ یددددون
مردم در انتصاب
مددددردم صددددور
و م لها من االمه فیجوز فیها معرفددت نتد ت بدده
امام
بگیرد
4
قدر امام ندارند
اهتیاره [ ]
اولددین مددا ،دلیددل و
ائمددده یکددددیگر را انتصدداب امددام از 1
 4اولنا دلیدل علدی آهرندا و
مصدددد آهدددرین
۵
طریق ن
تصدیق میکنند
آهرنا مصد الولنا
ماست

 1کلینی ،اصول کافی ،ج ،1ص

 2کلینی ،اصول کافی ،ج ،1ص
 3کلینی ،اصول کافی ،ج ،1ص
 4همان ،ص2۸4
 ۵همان ،ص267

247-246؛ مفید ،اهتصاص ،ص23

247-246؛ مفید ،اهتصاص ،ص ،164ابنبابویه ،الصصال ،ص36۵

2۸7-2۸4

 / 240تحلیل واکنش امامان شیعه (ع) به غلو در امامت

موضوع

متن حدیث

فراوانی

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

 ۵ان علیددا ل د یددذهب حتددی
تددرض حجدده مددن بعددد [ ]
ائمه یکدی پد از
اشدددهد علدددی ال تدددن انددده
دیگری حجتدی را تعیین امام از سوی انتصدداب امددام از 1
ل یذهب حتی تدرض حجده
طریق ن
بعد از هود تعیدین امام پیشین
مددن بعددد [ ] واشددهد علددی
میکردند
ال تین انه لد یدذهب حتدی
1
ترض حجه من بعد [ ]
نفی برتری افدراد
قریشی و عرب بدر
حتددددب ونتددددب
 6الحتددددب لقرشددددی وال
از نظددر حتددب و
هددددد امتیدددددازی
2
عامل امتیاز نیتت
لعربی اال بتواض
نتب
ندارند

1

 7فددأ ا الیکددون االمددام اال امددام بایددد معصددوم
عصدددمت امدددام از
انتصدداب امددام از 1
معصوما و التعل عصمته اال باشدددد و عصدددمت
سوی امام و با ن
طریق ن
بن [ ] الن العصمه لیتت فقط بدا ند امدام
او تأیید میشود
3
مشص میشود
فی ظاهر الصلقه

 ۸جماعددده مدددن اصد د اب
حتب و نتب مرد
ینتتد د ون و یفتصدددرون یدددا
بدده دیددن اوسددت و حتددددب و نتددددب نفی برتری افدراد
معشر قریش ان حتب المرء
1
فقددط تقددوا عامددل عامل امتیداز افدراد از نظددر حتددب و
دینه و مروءته هلقه یاسلمان
برتری است
نتب
نیتت
اندده لددی الحددد مددن هدداالء
4
علی فول اال بتقوی اهلل
در قددرآن شدداهدی حتددددب و نتددددب
نفی برتری افراد
 9انی نظر فدی کتداب اهلل
1
در برتری فرزندان فرزندددان اسددماعیل
از نظددر حتددب و
فل اجد لولد اسدماعیل علدی
اسدددددماعیل بدددددر عامل امتیداز آنهدا
۵
نتب
ولد اس ا فوال
نیتت
اس ا نیافت
 1همان ،ص26۸

 2ابنبابویه ،الصصال ،ص1۸
 3همان ،ص31۰

 4کلینی ،الروضه من الکافی ،ص

1۸2-1۸1؛ طوسی ،االمالی ،ص147

 ۵کلینی ،الروضه من الکافی ،ص69
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موضوع

متن حدیث
 1۰تواضددع
اشدددر لدد
1
آبائ

فددی شددرف
مدددن شدددر

نفی برتری افدراد
تواضدددد انتددددان
حتددددب و نتددددب
از نظددر حتددب و
برتدددری دارد بدددر
امتیاز نیتت
نتب
شر آباء او

فراوانی

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

1

نفدددددددددددددددددی
والیدددت علدددی از
حتددددب و نتددددب ارز گددددذاری 1
 11والیتدددی امیرالمدددامنین
فرزندددد نتددد ی او
2
بددددر حتددددب و
امتیاز نیتت
احب الی من والدتی منه
بودن برتر است
نتب
هداونددد پیددام ر را
بندگی هدا شدرط اکتتددابی بددودن
 12ان اهلل ت ددارض و تعددالی
1
ق ددل از اینکدده ن ددی
یتصددددذنی ع دددددا ق ددددل ان
دسددتیابی بدده مقددام مقام ن و
قرار دهدد ،ع دد و
3
نو
یتصذنی ن یا
بندۀ هود قرار داد
عددرب و عج د بددر
 13ال فودددل لعربدددی علدددی
حتدددب ،نتدددب و نفی برتری افدراد
1
یکدددیگر برتددری
عجمددی و ال لعجمددی علددی
نددژاد عامددل امتیدداز از نظددر حتددب و
ندارنددد ،مگددر بددا
4
نتب
افراد نیتت
عربی و [ ] اال بالتقوی
تقوا
 14یا ایها النداس ان العربیده
لیتت بأب و جد و انمدا هدو
لتان ناطق فمن تکل به فهو
عربددی اال انکدد ولددد آدم و
آدم مدددن تدددراب واهلل لع دددد
ح شددی حددین اطددا اهلل هیددر

اطاعدددت از هددددا
نفی برتری افدراد
بندۀ ح شدی مطید
حتددی بددرای کتددی
از نظددر حتددب و
هدا از سید قرشی
1
که حتب و نتدب
نتب و تأکید بر
گناهکددددار برتددددر
پددایینتددری داشددته
تقددوا بددهعنددوان
است و تقوا شدرط
باشد ،امتیاز بهدن ال
عامل امتیاز
برتری است
من سید قرشدی عصدی اهلل و
دارد
۵
ان اکرمک عنداهلل اتقاک

 1ابنبابویه ،االعتقادا  ،ص112
 2همانجا

 3ابنبابویه ،عیون اه ار الرضا ،ج ،2ص2۰1

 4کراجکی ،معدنالجواهر ،ص21

 ۵قمی ،تفتیر قمی ،ج ،2ص94
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فراوانی

 1۵ان اهلل هلق م مدا ع ددا پیددددام ر طددددی  4۰دستیابی به ن و و اکتتددابی بددودن
فادبدده حت دی ا ا بلددغ اربعددین سال ،با بنددگی بده رسددالت بددا بندددگی مقدددام ن دددو و
1
رسالت
هدا
رسالت رسید
سنه

14

موضوع

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

متن حدیث

 16اما علمدت أنده لد یمدت
مندا میدت حتددی یصلدف مددن
بعد من یعمل مثدل عملده و
یتددیر بمثددل سددیرته و یدددعو
2
الی مثل الذی دعا الیه

سطح دوم:
مقولۀ محوری

هددددددی امددددددامی
نمددیمیددرد ،مگددر
تعیین امام از سوی تعیدددین امدددام از 3
اینکددده کتدددی را
طریق ن
امام پیشین
ماننددددددد هددددددود
برگزیند

من امامحتدن از
گریددده از هدددو
 1انما ابکی لصصلتین لهدول
هددددو پدد د از
3
مر و قیامت
المطل و فرا االح ه
مر میگری

نگرانددی ائمدده از
وضدددعیت هدددود
پ از مر

2

 4اهمیت اعتقاد به والیت و امامت

شددیعۀ مددا نیتددت،
اطاعددت از هدددا
 2فددواهلل مددا شددیعتنا اال مددن مگددر کتددی کدده شددیعه بددا اطاعددت
شددددرط شددددیعه 1
4
اطاعدددت از هددددا هدا شیعه میشود
اطا اهلل عزوجل
بودن
میکند
 3یا ایها الناس واهلل مدا شدی
یقددددربک مددددن الجندددده و

ی اعدک مدن الندار اال و قدد
امرتک و ما من شی یقربک
مددن النددار و ی اعدددک مددن
۵
الجنه اال و قد نهیک عنه

ای مدددردم ییدددزی
اطاعددت از هدددا و
بددهجددز اطاعددت از
پرهیدددز از ندددواهی ،اطاعددت از هدددا
هددددا شدددما را بددده
تنهددا شددرط بددرای شددرط ورود بدده 2
بهشددت نزدی د و
ورود بدده بهشددت و بهشت
از جهددددددددن دور
دوری از جهن
نمیکند

 1ابنبابویه ،عیون اه ار الرضا ،ج ،2ص2۰1
 2ابنصفار ،بصائرالدرجا  ،ص

 429 ،337و 663

 3ابنبابویه ،عیون اه ار الرضا ،ج ،1ص 3۰3؛ همان ،امالی ،ص222

 4کلینی ،اصول کافی ،ج ،3ص117
 ۵همان ،ص11۸
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موضوع

متن حدیث

فراوانی

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

ادعدای حدب ائمده
اطاعت از هدا و
 4ایکتفی من انت ل التشدی
بدون اطاعت هددا وجوب اطاعدت از
رعایدددت تقدددوا،
ان یقددول ب نددا اهددل ال یددت
و رعایددددت تقددددوا هدا و رعایت تقوا
6
شرط شیعه بودن
فواهلل ما شیعتنا اال مدن اتقدی
افددددراد را شددددیعه برای شیعه
1
است
اهلل و اطاعه
نمیکند
 ۵ما کانوا یعرفون الشیعه شددددیعه جددددز بددددا
لدددددزوم اجدددددرای
شدددیعه فقدددط بدددا
یدددا جدددابر اال بالتواضددد و تواضدد  ،هشددو ،
شددریعت و رعایددت
2
اعمدددال صدددالا
التصشدد و االمانددده و کثدددر امانتداری و زیادی
اهدددددال بدددددرای
شیعه میشود
کراهلل و الصوم و الصدال و کدددددر و نمددددداز
شیعیان
2
شناهته نمیشود
[ ]
 6حتددب الرجددل ان یقددول
احددب علیددا و اتددوال ثدد ال
یکون م لد فعداال؟ فلدو
قال انی احب رسدول اهلل ثد
ال یت دد سدددیرته و ال یعمدددل
3
بتنته ما نفعه ح ه ایا شیئا

ادعای حدب علدی کافی ن ودن ادعای
شددناهت م ددان
2
بددددون پیدددروی از حب بدون پیدروی
فقط با پیدروی از
سنت ایشدان نفعدی از رو و سنت
سنت
پیام ر و امام
ندارد

 7فددداتقواهلل واعملدددوا لمدددا بین هدا و احددی
شناهت م ان و
عنددداهلل لددی بددین اهلل و بددین قرابتددددی نیتددددت دستیابی به حدب و
مقددربین فقددط بددا 2
احد قرابده احدب الع داد الدی م ددددوبتددددرین قددددرب هدددددا بددددا
تقوا و اطاعت از
اهلل عزوجل اتقاه و اعمله بندگان متقیتدرین اطاعت و تقوا
هدا
4
آنها هتتند
بطاعته
 1همان ،ص119

 2همانجا؛ ابنبابویه ،الصصال ،ص

 3کلینی ،اصول کافی ،ج ،3ص119
 4همانجا

۵1۵ ،444 ،397؛ طوسی ،االمالی ،ص۵76
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موضوع

متن حدیث
 ۸وال علددی اهلل الحددد مددن
حجه من کان هلل مطیعدا فهدو
لنا ولی ومن کدان هلل عاصدیا

فهو لنا عدو مدا تندال والیتندا
1
اال بالعمل والور
 9واهلل ما معنا من اهلل براءۀ و
ال بیننا و بین اهلل قرابه و ال لنا
علی اهلل حجه و النقرب الدی
اهلل اال بالطاعددده فمدددن کدددان
منک مطیعا هلل تنفعده والیتندا
و من کان منک عاصیا هلل ل

تنفعه والیتنا

2

هددددرک مطیدد د
هداست ،دوسدت
ماست و والیت ما
فقددط بددا عمددل و
ور بددددهدسددددت
میآید

فراوانی

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

والیددت ائمدده فقددط
نفی والیت ائمده
1
بددا اطاعددت هدددا،
بدددددددون ور و
ور و عمل صالا
عمل صالا
بهدست میآید

بدددین مدددا و هددددا
قرابتدددی نیتدددت و
دسدددددتیابی بددددده
والیدددت ائمددده
2
هدددرک از شدددما
بدون اطاعت هددا والیت ائمه فقط
مطید د هداسدددت،
با اطاعت هدا
منفعتی ندارد
والیت مدا بدرایش
منفعت دارد

 1۰لدی مندا مدن کدان فددی
از ما نیتت کتدی بدداور تددرین افددراد نفی دسدتیابی بده
1
مصدددر فیددده مائددده الدددف او
که از او بداور تدر مددیتواننددد شددیعه والیدددت بددددون
یریدون مکان ل المصدر
ور
باشند
در شهر باشد
3
احد اور منه
 11و کوندددوا دعددداۀ الدددی شدددیعیان بایدددد بدددا شددیعه بدددون عمددل نفی دسدتیابی بده
انفتدددک بغیدددر التدددنتک و عمددل مایددۀ زینددت صالا عامل تشدنی والیدددت بددددون 6
عمل صالا
ائمه
کونوا زینا و التکونوا شینا  4ائمه باشند
 12اعینونا بدالور فانده مدن

لقدددی اهلل عزوجدددل مدددنک
بالور کان له عنداهلل فرجا

[ ] فاعینونا بور و اجتهاد

 1همانجا

 2همان ،ص12۰
 3همان ،ص

12۵-123

 4همان ،ص123
 ۵همان ،ص124

۵
1

شددددیعه بددددا ور و
یاری امام توسط
بددا ور و اجتهدداد،
اجتهدداد ،یددار امددام
4
شیعیان با ور
ما را یاری دهید
است
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موضوع

متن حدیث

فراوانی

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

شدددیعۀ مدددا کتدددی
مشصصددددۀ شددددیعه شناهت شدیعه از
 13لددی منددا شددیعتنا مددن
اسدت کده زنددان از
پاکدد ددامنی و ور طریق پاکددامنی 1
التت دم الم ذرا بورعه
پددداکی او سدددصن
2
و ور
اوست
فی هدورهن
بگویند
اصدد اب ائمدده را
 14ا ا ارد ان تعدددددددر
اص ابی فانظر الی من اشدتد بدددا شدددد ور و مشصصۀ شیعه ور
ورعه و ها هالقده و رجدا هدددو از هدددالق و هو اوست
3
میتوان شناهت
ثوابه و [ ]

شناهت شدیعه از
1
طریددق هددو و
ور

 1۵هددل یعطددف الشددیعه

شناهت شیعه بدا
الغندددی علدددی الفقیدددر؟ هدددل شیعه به فقرا توجده شیعه اهل مواسا
یتجدددداوز الم تددددن عددددن میکند و اهل هیر و سد قت در نیکدی صددفت مواسددا
و توجه به فقیر
است
المتدددیء و یتواسدددون؟ [ ] است

1

4

الشیعه من یفعل هذا
 16ابلغ عنی اولیائی التدالم
و قدددل لهددد ان الیجعلدددوا
للشیطان علی انفتده سد یالً
و مددددره بالصددددد فددددی
ال دی و اداء االمانه و [ ]
و ال یشتغلوا انفته بتمزیدق
بعوه بعوا [ ] ان من فعل
لدد و اسددصط ولیددا مددن
اولیددائی دعددو اهلل لیعذبدده
فی الدنیا اشد العذاب و کان
۵
فی اآلهر من الصاسرین
 1کلینی ،الروضه من الکافی ،ص
ص

 33و 722

 2کلینی ،اصول کافی ،ج ،3ص
 3همان ،ص333
 4همان ،ص2۵2

 ۵مفید ،اهتصاص ،ص247

کتددانی از اولیددای

ائمه که را شیطان
را بدداز مددیکننددد و
صداقت در گفتدار
ندارنددد ،در دنیددا و
آهدددددددددددر در
عذاباند

دوسدددتداران ائمددده
بدون کنترل نف ،
صددددددددددددداقت و
امانتددددددددداری در
عددددذاب گرفتددددار
میشوند

امکان گرفتداری
اولیددددددددددددددا و
دوستداران ائمده 2
بددده عدددذاب در
صدددور انجدددام
گنا

213-212؛ ابنبابویه ،فوائلالشیعه ،ص9؛ مفید ،امالی ،ص27۰؛ طوسدی ،االمدالی،
126-12۵
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م غومترین افراد
پذیرفتن سنت ائمه
 17ان ابغ النداس الدی اهلل نددزد هدددا کتددانی
نفی دسدتیابی بده
1
بدون عمدل بده آن
عزوجل من یقتدی بتنه امام هتدددتند کددده بددده
والیدددت بددددون
موجدددب غودددب
1
اعمددال ائمدده اقتدددا
و ال یقتدی بأعماله
اقتدا
هداست
نمیکنند

یاری ائمه بدا قلدب
 1۸من اح ندا بقل ده و اعانتدا
و زبان ،و ن درد بدا
بلتددانه و قاتددل معنددا اعدددائنا
دشدددمنان آنهدددا،
بید فهو معنا فدی الجنده فدی
عامددددل ورود بدددده
2
درجتنا
بهشت است

عامددددل ورود بدددده
بهشت و همنشدینی
بدددا ائمددده ،یددداری
همددهجان ددۀ ایشددان
است

الزمددۀ ورود بدده
بهشدددددددددددت و
1
همنشینی با ائمه،
یاری همدهجان دۀ
آنهاست

 19انت عمر بن یزید واهلل کتی از اهدلبیدت
ت عیددددت از ائمدددده ،نزدیکی بده ائمده
1
منا اهل ال یدت [ ] ان اولدی ما هواهد بدود کده
عامددل نزدیکددی بدده با ت عیت از آنها
الناس بابراهی للذین ات عدو از ما ت عیت ایشدان
ممکن است
آنهاست
3
کند
ابراهی 6۸

 2۰هل الدین اال ال ب؟ ان دین برابر بدا ح دی همددۀ دیددن ،حددب
ت عیدددت از ائمددده 1
اهلل عزوجددل یقددول :قددل ان اسددت کدده در آن همددرا بددا ت عیددت
نشانۀ حب است
4
است
ت عیت باشد
کنت ت ون اهلل فات عونی
 21امت ندددوا شدددیعتنا عندددد
ثالم عندد مواقیدت الصدال
کیدددف م دددافظته و عندددد
اسرار ه کیف حفظه لهدا
عنددد عدددونا و الددی امددواله
کیددف مواسدداته الهددوانه
۵
فیها [ ]

شدددیعیان در نمددداز
مشصصددۀ شددیعه
بدددهموقدد  ،حفدددج
امت ددان شددیعه بدددا تقید بده شدریعت 1
اسددرار و مواسددا
و اهال است
اعمال
امددددوال امت ددددان
میشوند

 1ابنبابویه ،الصصال ،ص1۸
 2همان ،ص629

 3طوسی ،االمالی ،ص4۵

 4ابنبابویه ،الصصال ،ص21

 ۵حمیری ،قرباالسناد ،ص3۸؛ ابنبابویه ،الصصال ،ص1۰3؛ طوسی ،االمالی ،ص 34با اندکی تغییر
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فاطمه از وضدعیت
نگراندی معصددوم از هددو معصددوم
 22هنگددام وفددا فاطمدده
1
هدددددود پددد د از
از سرنوشددددد دت
وضعیت هود پد
اللهد د انهدددا قدددد أوحشدددت
مددددر  ،هددددو
1
اهروی هود
از مر
فأنتها
داشت
امدددددامحتدددددن از
 23ماندددددن قطیفددددهای از هددددو عددددذاب هو امامحتن از نگرانددی معصددوم
1
بیت المدال ندزد امدامحتدن  :قیامددددت قطیفدددده حتابرسدددددددددی و از وضعیت هدود
در قیامت
النار النار یا ابا م مد [ ]  2بیدددددتالمددد دال را عذاب
برگرداند
 24علددی هطدداب بدده
اص اب فتزودوا فدان هیدر

الددزاد التقددوی ] [ 3لهد بهددا
اوالد المو و آثروا زینتهدا
فطل وا رت تها [ ] الی الق دور
تنقلون [ ] و الدی ال تداب
4
ت عثون

 2۵بلغ شیعتی عنی التالم و
اعلمه انه ال قرابه بیننا و بین

اهلل و ال یتقدددددرب الیددددده اال
بالطاعدده لدده مددن اطددا اهلل و
اح نا فهو ولینا و مدن عصدی

اهلل ل ینفعه

۵

 1ابنبابویه ،الصصال ،ص۵۸۸

 2شریفالرضی ،هصائ

 3طوسی ،االمالی ،ص۵۵

 4همان ،ص6۵2
 ۵همان ،ص

االئمه ،ص7۸

 296و 736

بهترین توشه برای
اص اب تقواسدت
کددددده بدددددا آن در
قیامدددددت بدددددرای
حتدددددابرسدددددی
حاضر میشوند

توصیه به اص اب

درهصوص تقدوی وجود حتابرسی
و هشدار بده ایشدان در قیامددت بددرای
در حتابرسدددددددی اص اب
قیامت

3

والیددددت بددددددون
والیددت و قددرب
بددین ائمدده و هدددا
اطاعدددددت هددددددا
هدا بدرای شدیعه
قرابتدددی نیتدددت و
منفعتدددی نددددارد و
1
بددددون اطاعدددت
تقدددرب فقدددط بدددا
ائمدده نمددیتواننددد
منفعتی ندارد
اطاعدددددت هددددددا
بدددرای انتدددانهدددا
ممکن است
کاری کنند
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اقرار به نداتوانی در
 26اصد د ت و ربدددی مدددن
هددددو ائمدددده از
وجود حتابرسی
قیامدددددت بدددددرای
1
مددر و اقددرار بدده
فوقی و الندار امدامی المدو
دسددددددتیابی بدددددده
بدددرای ائمددده در
توانایی نداشدتن در
فی طل ی ال امل مدا ارجدو
قیامت
هواسددتههددا و رفد
1
رف عذاب
و ال اطیق دف ما اکر
اندو و عذاب
بدده هدددا سددوگند
 27واهلل مددا یتقددرب الددی اهلل
امکان قرب به هدا عمل صالا تنهدا
1
فقدددط بدددا عمدددل
اال بالعمل و ما معنا براء من
و دوری از آتدددش را رسدددیدن بددده
میتدوان بده قدرب
2
قرب هدا
با عمل
النار
رسید
 2۸ال قربدده الیدده اال بطاعتدده قرب جز با اطاعت
اطاعددت از هدددا
ورود بدده بهشددت و
[ ] فات اعه م ه اهلل و رضا ممکن نیتت و در
تنها را تقدرب و 2
تقددرب بدده هدددا بددا
ورود بددددده بددددده
غفدددران الدددذنوب و کمدددال ایددن حددال بهشددت
اطاعت
3
واجب میشود
الفوز و وجوب الجنه
بهشت
 29و ان انجاک من عدذاب
اهلل اشددددک هشدددیه هلل و ان
اقربک من اهلل اوسعک هلقا
[ ] ان اکدددرمک علدددی اهلل
4
اتقاک هلل

کتددی را از آتددش
هشددددیت ،حتددددن شدددرط دوری از
نجددا مددیدهددی
هلق ،و تقوا عامدل عدددذاب تقدددوا و 4
کددددده بیشدددددترین
نجدددا از عدددذاب مجاهد است
هشدددیت را دارد و
است
هلقش بهتر است

نددداممکن بدددودن
 3۰ال یجوز الی جنتی الیوم ظدددال امدددروز بددده ظددال و کتددی کدده
ورود بدده بهشددت
1
ظددددال [ ] و الحددددد مددددن بهشدددت مدددن وارد مظلمهای بر گدردن
بددرای متددلمانی
المتلمین عند مظلمه حتدی نمیشود تا حتاب دارد ،بددده بهشدددت
که مظلمدهای بدر
۵
پ دهد
یأهذها منه عندال تاب
وارد نمیشود
گردن دارد
 1همان ،ص

642 -64۰

 2همان ،ص736

 3کلینی ،الروضه من الکافی ،ص 26 ،19و 49

 4همان ،ص

69-6۸

 ۵همان ،ص1۰6
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 31نتددتجیر بدداهلل مددن النددار ،پنددا مددیبددری بدده پنا بدردن ائمده بده
1
هدا از آتش
هدا از آتش
نعو باهلل من النار

اطمینان نداشدتن
ائمه از نجدا از
آتش
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1

 32انی رسول اهلل الیک [ ]

ان لدی عملدی و لکدل رجددل
مدددنک عملددده ال تقولدددوا ان
م مد منا و سندهل مدهلده
فال واهلل ما اولیائی منک و ال
مددددن غیددددرک یددددا بنددددی
ع ددالمطلب اال المتقدون اال
فال اعدرفک یدوم القیامده اال
انی قد اعدذر الدیک فیمدا

عمل من متعلق بده
هرکتددی بددا عمددل
مددن و عمددل شددما
هدود مدیتواندد بده
متعلق به شماسدت
بهشت وارد شود و
و مددن نمددیتددوان
وابتدددتگی نتددد ی
بددرای شددما کدداری
عامل نجا نیتت
انجام ده

وابتدددتگیهدددای
نتددد ی ،عامددددل
نجددا از آتددش 2
نیتدددت و فقدددط
عمل افدراد مهد
است

بینی و بیدنک و فیمدا بیندی و
2
بین اهلل عزوجل فیک
وابتدددتگیهدددای
 33اسدددماعیل :مدددا حدددال گناهکددددددداران از هی نتب ،مذهب نتددد ی ،عامددددل
المذن ین منا  :لی بامدانیک اهدددددددلبیدددددددت و موقعیتی بهتنهایی نجددا از آتددش 1
و ال امانی اهل الکتداب مدن نمدددیتوانندددد بددده نمی تواندد پاداشدی نیتدددت و فقدددط
3
بهدن ال داشته باشد عمل افدراد مهد
پادا برسند
یعمل سوءا یجزی به
 34وال علددی اهلل الحددد مددن
حجه من کان مطیعا فهدو لندا
ولی من کان هلل عاصدیا فهدو
لنا عدو و ال تندال والیتندا اال
4
بالور و العمل
 1همان ،ص164
 2همان ،ص1۸2

 3ابنبابویه ،االعتقادا  ،ص112
 4همان ،ص

113-112

است

هددددرک مطیدد د
هداسددت بددا ائمدده
نفی دسدتیابی بده
1
دستیابی به والیدت
والیدددت بددددون
اسددددددددددددددت و
ائمه فقط با ور
عمل
گناهکدددددددددداران
دشمنان ائمهاند
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 3۵ان علیا ل یکدن ینتدب
احدددا مددن اهددل حربدده الددی
الشددرض و ال الددی النفددا و
لکن یقول هد اهوانندا بغدوا
1
علینا

علددی بدده م اربددان
از دیددددگا علدددی
عندددوان شدددرض و
نفددددی برابددددری
1
م اربدددده بددددا
نفا نداد و آ نهدا
عدددماعتقدداد بدده
ایشان برابر بدا کفدر
را بدددرادر هطددداب
والیت با کفر
ن ود است
میکرد

 36بلغنددا عددن بعوددک ان
زیددار الق ددر ال تددین تعدددل
حجدده و عمددر فقددال :مددا
اصددعب هددذا ال دددی مددا
2
تعدل هذا کله

ایدددن سدددصن کددده
نفددددی برابددددری
زیدددار حتدددین تکدددذیب برابدددری
پدددادا زائدددران 1
برابدددر بدددا حد د و ثواب زیدار امدام
امام تددددین
عمدددددر اسدددددت ،با ح و عمر
با ح و عمر
ص یا نیتت

 37رب فوقی و النار امدامی
اطمینان نداشدتن
اگر هددا بصواهدد
از
هو ائمده
[ ] و ال تاب م د بی و
مرا عذاب می کند
ائمدددددددده از 1
انددا مددرتهن بعملددی [ ] فددأن
عددددذاب الهددددی و
موقعیددت بهشددتی
و اگدددر بصواهدددد
حتابرسی
شدداء عددذبنی و ان شدداء عفددا
هود در قیامت
میبصشد
3
عنی

توصددیه بدده ش دیعیان حودددددددددور در
 3۸کونددددوا فددددی الندددداس بددرای مددردم مفیددد
که بهتدرین باشدند؛ قیامدددددددددددت و
1
کالن له فی الطیدر [ ] لکدل باشید که هدرک
یراکدده بددا اعمددال حتابرسی اعمال
امرئ ما اکتتدب و هدو یدوم بدده اندددازۀ عمددل
هدددود در قیامدددت همه،
4
هود بهر میبرد
القیامه م من احب
ازجمله شیعیان
حاضر میشوند

 1حمیری ،قرباالسناد ،ص4۵
 2همان ،ص4۸

 3ابنبابویه ،من ال ی ور الفقیه ،ج ،4ص4۰4
 4مفید ،امالی ،ص144
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هروج از والیت و
نفی دسدتیابی بده
 39من کان منا لد یطد اهلل هرک کده مطید
نزدیکی به ائمده بدا
فلی مندا و اندت ا ا اطعدت هدددا ن اشددد ،از مددا
والیدددت بددددون 1
اطاعددت نکددردن از
1
اطاعت هدا
نیتت
اهلل فانت منا اهلال یت
هدا
 4۰اندده لددی بددین اهلل وبددین
احددد قرابدده و ال ینددال احددد
والیدده اهلل اال بالطاعدده و لقددد
قددددددددددال رسددددددددددول اهلل
ل ندددیع ددددالمطلب ایتدددونی
بأعمدددالک ال بأحتدددابک و
2
انتابک

هی کد

بدا هددا

قرابدددت نددددارد و
والیت هددا فقدط
دستیابی به قدرب و
بدددددا اطاعدددددت او
والیددت هدددا فقددط
حاصددل مددیشددود؛
با اطاعت او
حتب و نتدب در
ایدددن امدددر نقشدددی
ندارد

نفی دسدتیابی بده
تقرب و والیدت
الهی بدون عمدل 1
و فقط با حتدب
و نتب

متدددتثنی ن دددودن
برای نیکوکاران از
وابتتگان ائمده در
 41لم تدددننا کفدددالن مدددن
وابتتگان ائمه از
ما اجر زیاد و برای
صور انجام گنا
االجر و لمتیئنا ضدعفان مدن
3
حتابرسدددددددددی
بددددکاران عدددذاب
3
العذاب
عذاب میشوند
اعمال
هواهد بود

هی ید از مدا بده
اطاعت از هدا تنها نفی دسدتیابی بده
 42واهلل مددا ینددال احددد مددا هدددددا نزدیدددد
شددددددرط بددددددرای تقددددرب بدددددون 1
عنداهلل عزوجل اال بطاعته  4نمدیشدود مگدر بدا
نزدیکی به اوست عمل
طاعت

 1ابنبابویه ،عیون اه ار الرضا ،ج ،2ص232
 2همان ،ص23۵
 3همان ،ص

23۵-232

 4همان ،ص234
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رضددایت از دیددن
شدددفاعت شدددامل
 43ال یشددددفعون اال لمددددن آنهاست که هدا شفاعت برای همدۀ شدددددددددددددددرط
1
1
برهددددورداری از
از دینشددان راضددی افراد نیتت
ارتوی دینه
شفاعت
است
 44بلغنی انکد تقولدون اندا
تقول ان النداس ع یددلنا ال و مددددن و پدددددران
ائمدددده ،مددددردم را
قرابتی من رسول اهلل مدا قلتده نگفته ای که مردم
بنددددددگان هدددددود نفددددی برابددددری
1
قط و ال سمعته من احد مدن بندگان ما هتدتند
نمددیدانتددتند و بدده والیددت ائمدده بددا
آبددائی و ال بلغنددی عددن احددد مردم در اطاعت از
اطاعدددت از هددددا بندگی مردم
منه قاله لکن تقدول النداس هددددا مطیددد مدددا
میهواندند
ع ید لنا فی الطاعه و موال لنا هتتند
2
فی الدین
شیعۀ ما بده گندا و
 4۵شدددیعتنا واهلل ال یتصدددت هطدددددا گرفتدددددار شددیعه بدده گندددا و والیددددت ائمدددده
1
الذنوب و الصطایا ه صفو نمدددیشدددود و بددده هطددددا مرتکددددب بدددون پرهیددز از
3
اهلل الذین اهتاره لدینه
گنا معنا ندارد
همدددددین دلیدددددل نمیشود
برگزید است

نفی دسدتیابی بده
شدددیعۀ مدددا پیدددرو
والیددددت بددددددون
 46انما شدیعتنا مدن تابعندا و
والیدددت بددددون
ماسدددت و بدددا مدددا
4
ت عیت معنا ندارد
ل یصالفنا
ت عیت
مصالفت نمیکند
 47در واکددنش بدده اینکدده
ایدددن قدددول کددده
نفددددی برابددددریِ
هرک امام را نشناسد کافر
هدددرک امدددام را انکار کفدر کتدانی
بددیاعتقددادی بدده
است  :س ان اهلل هدذا قدول
1
نشناسددددد ،کددددافر کدددددده امددددددام را
الصوارج [ ] انه شر علدیک
والیت و امامدت
است ،قول هوارج نمیشناسند
ان تقولدددوا بشدددیء مدددا لد د
با کفر
است
۵
تتمعو
1

 1همان ،ج ،1ص137

 2مفید ،امالی ،ص2۵3

 3عیاشی ،تفتیرالعیاشی ،ج ،2ص1۰۵
 4همان ،ص117

 ۵کلینی ،اصول کافی ،ج ،4ص122
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موضوع

 1یدددا علدددب ان ربدددی ال هداوندد بده بعددد و
یوصدددددددف بال عدددددددد و ال حرکددت توصددیف
1
نمیشود
بال رکه

نفی تش یه

فراوانی

متن حدیث

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

نفدددددی عقایدددددد
کالمدددی غالیددان 1
دربارۀ تش یه

 2مددن ش د ه اهلل بصلقدده فهددو کددافر هدددا را بدده
نفدددددی عقایدددددد
برابددری تشدد یه بددا
مشرض و من وصفه بالمکان هلددددددق تشدددد د یه
کالمدددی غالیدددان
کفر
2
میکند
فهو کافر
دربارۀ تش یه

3

 ۵نفی عقاید کالمی غالیان

اعتقدداد بدده تشدد یه
نفدددددی عقایدددددد
 3من قال بالتشد یه [ ] فهدو برابدددر بدددا کفدددر و برائت ائمه از تش یه
کالمدددی غالیدددان
کددافر مشددرض و ن ددن مندده شدددرض اسدددت و و برابددر گددرفتن آن
3
دربارۀ تش یه
3
برائددت ائمدده را بدده با کفر و شرض
براأ فی الدنیا و اآلهر
دن ال دارد
 4ان اهلل ت ارض و تعدالی ال تش یه هدا فقط در علدددت تشد د یه بددده نفدددددی عقایدددددد
اوهدددام انتدددانهدددا کالمدددی غالیدددان 3
یش ه شیئا و ال یش هه شیء و وهدددد صددددور
4
برمیگردد
میگیرد
کل ما وق فی الوه
دربارۀ تش یه

 ۵و ل د یکددن لدده مددن هلقدده هددی کد کفددو و
۵
همانند هدا نیتت
کفوا احد

 1مفید ،اهتصاص ،ص236
 2ابنبابویه ،التوحید ،ص

نفی تش یه

 69و  ۸۰؛ ابنبابویه ،عیون اه ار الرضا ،ج ،1ص11۵

 3ابنبابویه ،التوحید ،ص364

 4همان ،ص ۸۰؛ کراجکی ،کنزالفوائد ،ج ،2ص41

 ۵ابنبابویه ،التوحید ،ص1۰4

نفدددددی عقایدددددد
کالمدددی غالیدددان 2
دربارۀ تش یه
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موضوع

متن حدیث

فراوانی

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

 6ال مدددددهلل الددددذی منددد
نفدددددی عقایدددددد
اوهدددددام عامدددددل
علت گرفتداری بده
االوهام ان تنال اال وجود و
کالمدددی غالیدددان
گرفتاری به تشد یه
تشددد د یه ،اوهدددددام
حجددب العقددول ان تتصیددل
1
دربارۀ تش یه
است
اتدده المتناعهددا مددن الش د ه و
انتانهاست
1
التشاکل
 7مددن قددال بالتناسددخ فهددو اعتقدداد بدده تناسددخ برابددری اعتقدداد بدده نفی عقاید غالیان
2
دربارۀ تناسخ
تناسخ با کفر
کفر است
کافر

1

اعتقدداد بدده تناسددخ اعتقدداد بدده تناسددخ نفدددددی عقایدددددد
 ۸مدددن قدددال بالتناسدددخ [ ]
انکدددار بهشدددت و برابدددر بدددا انکدددار کالمدددی غالیدددان 1
3
مکذب بالجنه و النار
بهشت و جهن
دربارۀ تناسخ
جهن است
 9فانه الغال و المفوضده
نفدددددی عقایدددددد
غوددب هدددا بددر
انکار وفا ائمه از
لعدددنه اهلل فدددانه یقولدددون
کالمدددی غالیدددان
غالیددان و مفوضدده
سددددوی غالیددددان و
1
ل یقتلوا علدی ال قیقده و انده
دربدددارۀ انکددددار
که وفدا ائمده را
مفوضه
ش د ه للندداس امددره فکددذبوا
وفا ائمه
انکار میکنند
علیه غوب اهلل
 1۰انددی بددریءا الهددی مددن

برائددت از تش د یه و
برابدددر قدددرار دادن

الذین بالتش یه طل وض لدی
کمثله شیء [ ] بل سووض
هدا با هلق
4
بصلق

برائت از تش یه

نفدددددی عقایدددددد
کالمدددی غالیدددان 3
دربارۀ تش یه

 1کلینی ،الروضه من الکافی ،ص19

 2ابنبابویه ،عیون اه ار الرضا ،ج ،2ص2۰2
 3همانجا

 4ابنبابویه ،عیون اه ار الرضا ،ج ،1ص116؛ ابنبابویه ،امالی ،ص6۰9؛ مفید ،االرشاد ،ص۵۰۵
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موضوع

دوری جتددددتن از
 11ال مدهلل الواحدد االحدد
افرادی که هددا را
الصمد المنفرد الدذی ال مدن
به هلدق و هلدق را
شیء کان [ ] ابانده لهدا مدن
بددده هددددا تشددد یه
1
ش هه و ابانه له من ش هها
کرد اند
 12قددوم انت لددوا مودتنددا و
زعموا انه یدینون بمواالتنا
و یقولون بامامتنا و زعموا ان
ال تین ل یقتدل و انده شد ه
للناس امر کعیتی بن مدری
فال ألئمه ا ن علی بندی امیده
و ال عتب علی زعمهد مدن
زع ان ال تین ل یقتل فقد
کددذب رسددول اهلل و علیددا و
کذب مدن بعدد االئمده فدی
اه اره بقتله ومدن کدذبه
فهددو کددافر [ ] مددا هدداالء
شیعتی بری منه کذا و کذا
ابطدددال القدددرآن و الجنددده و

النار

برائت از مش هه

قائالن بده شد اهت
بدا
امر حتدین
عیتدددددددی در
انکددار وفددا امددام
کشددددته نشدددددن و
برابر با کفر
عروج ایشان
کافرندددد و شدددیعه
نیتتند

فراوانی

متن حدیث

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

نفدددددی عقایدددددد
کالمدددی غالیدددان 2
دربارۀ تش یه

نفدددددی عقایدددددد
کالمدددی غالیدددان
2
دربدددارۀ انکددددار
وفا ائمه

2

نفدددددی عقایدددددد
هداوند از جت و
تنزیددددده هددددددا از
 13س ان من لدی کمثلده
صدددور داشدددتن
کالمدددی غالیدددان 2
3
ش اهت به مصلو
شی الجت و الصور
دربارۀ تش یه
منز است

 1ابنبابویه ،التوحید ،ص

44-41 ،34

 2ابنبابویه ،عللالشرای  ،ص ،227همان ،عیون اه ار الرضا ،ج ،2ص2۰3
 3کراجکی ،کنزالفوائد ،ج ،2ص42
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جدول  .2-۳احکام صادرشد از معصومین
موضوع
احکام معصومین درهصوص غلو و غالیان

 1لدددوال ان تقدددول فیددد

طوایف مدن امتدی مدا قالدت
النصاری للمتیا عیتدیبدن
مری لقلت فی الیوم قدوال
ال تمر بمال اال اهذوا التراب
1
من ت ت رجلی

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

فراوانی

متن حدیث

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

دربارۀ غلو و غالیان

بیددددان نکددددردن
تدددرس از غلدددو در
ک ظرفیتدی مدردم،
فودددائل راهدددی
میان پیروان مان از
۵
عامددل غلددو بددود
بددرای مقابلدده بددا
بیددان فوددائل علددی
است
غلو
بود است

 2ان م مد قد بع ن یا [ ]
و لقد ابرأ االکمه و االبدرص
و [ ] و ل د نتصددذ ربددا مددن
دون اهلل [ ] فمتددی اتصددذت
عیتددی ربدددا جدداز لکدد ان
تتصذوا الیتد و حزقیدل ربدا
النهما قد صنعا مثل ما صدن
2
عیتی

از پیدددام ران الهدددی ک د ظرفیتددی مددردم
مقایتددۀ امددتهددا
مانند م مد ،الیت در دیدددن معجددز ،
در برهدددورد بدددا
1
و [ ] نیددز معجددز عامددل اعتقدداد بدده
پیام رانشددددان در
میدیدند؛ اما آنها ربوبیددت ان یددا بددود
برهورد با غلو
است
را هدا ندانتتند

 3الله انی ابدرأ الید مدن
الذین ادعوا لندا مدا لدی لندا
ب ق الله انی ابرأ الی من
الذین قالو فینا ما ل نقلده فدی
انفتنا ] [ 3قوم یقولدون فیندا
4
ما ال تقوله فی انفتنا

اعدددالم برائدددت از
کتددددانی کدددده در
مددددددورد ائمدددددده برائت از ادعاهدای
برائدددت ائمددده از
2
ادعاهایی میکنندد غالیددددان در برتددددر
غالیان
کددددددده آنهددددد دا جلو دادن ائمه
درهصددوص هددود
نکرد اند

 1مفید ،اهتصاص ،ص ،1۵۰ابنبابویه ،امالی ،ص
 2ابنبابویه ،عیون اه ارالرضا ،ج ،1ص

 3همان ،االعتقادا  ،ص99

 4کلینی ،اصول کافی ،ج ،3ص12۰

16۰-1۵9

 97-96و  ،116همان ،الصصال ،ص۵7۵
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موضوع

متن حدیث

انتتدداب گنددا بدده پذیرفتنی تر دانتتن
 4و لقد کان قول من ینتد ه
ائمدده بددرای ایشددان ادعاهددای مقصددر تددرجیا مقصددر
الی العصیان اهون علیده مدن
 1پذیرفتنیتر بدود تدا در مقایتددددده بدددددا بر غالۀ
قول من ینت ه الی الربوبیه
غالیان
ادعای ربوبیت
 ۵یددا معشددر الشددیعه کونددوا دعددو شددیعه بدده دعدو بده اعتدددال مقابله بدا غلدو بدا
شدددددیعیان بدددددرای دعدددددو بددددده
النمرقه الوسطی یرج الیک اعتدال
2
اعتدال
الگوسازی
الغالی و یل ق بک التالی
 6الله من زع انندا اربداب
فن ن الی منه بدراء و مدن
زع ان الیندا الصلدق و علیندا

الددرز فددن ن الیدد
3
براء

مندده

فراوانی

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

3

2

برائددت از کتددانی
کددده بدددرای ائمددده انکدددددار ادعدددددای
برائددت از غالیددان 3
ادعدددای ربوبیدددت الوهیت و تفدوی
و مفوضه
میکنند و به آن ها برای ائمه
هلددددق و روزی را
نت ت میدهند

غالیان عظمت هدا
برائدددددددددددت از
 7الغدددال الدددذین صدددغروا را کویدددددددددد
3
دوسدددتدار غدددالی،
دوسددددددددتداران
عظمه اهلل فمدن احد ه فقدد میکنند دوسدتدار
م غوم ائمه است
4
غالیان
آنهددددا م غددددوم
ابغونا
ماست
مقابلدده بددا غلددو از

 ۸ان الددددین اهلل ال یعدددر
دیددددن بددددا افددددراد پرهیددددددددددددددز از
بالرجدددال بدددل بحیددده ال دددق
طریدق م دارز بددا
شصصیتپرستی
 ۵شناهته نمیشود
شصصیتپرستی
فاعر ال ق تعر اهله
 1ابنبابویه ،امالی ،ص1۰2

 2کلینی ،اصول کافی ،ج ،3ص12۰؛ مفید ،امالی ،ص 16با کمی تغییر ؛ طوسی ،االمالی ،ص626

 3ابنبابویه ،االعتقادا  ،ص1۰۰

 4ابنبابویه ،التوحید ،ص364؛ ابنبابویه ،عیون اه ار الرضا ،ج ،1ص143؛ طوسی ،االمالی ،ص6۵۰

 ۵مفید ،امالی ،ص ،16طوسی ،االمالی ،ص626

2
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موضوع

متن حدیث

 9الترفعونی فو حقی

1

 1۰لعددددددن اهلل الغددددددال و
المفوضددده فدددانه صدددغروا
عصددیان اهلل و کفددروا بدده و
أشدددرکوا و ضدددلوا و أضدددلو
فددرارا مددن اقامدده الفددرائ و
2
اداء ال قو

فراوانی

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

مقابله بدا غلدو بدا
ائمه را از حق هود پرهیز از افدراط در
ت یدددین جواندددب 2
باال بردن ائمه
باالتر ن رید
آن
لعندددت هددددا بدددر
غالیددان و مفوضددده
کدددده عصددددیان را
کوید دانتدتند،
کددافر ،مشدددرض و
گمدددرا شددددند و
اقامددده فدددرائ را
نادید گرفتند

ت عدددددا غلدددددو ،لعددددن غددددالۀ و
گرفتاری به اباحده ،مقابله با آنهدا از 1
کفدددر  ،شدددرض و طریق بیان ت عا
غلو
گمراهی

 11سددیهل فیدده اثنددان و ال دو گددرو هددالض
هالکدددت م دددان هشددددار ت عدددا
ندددب لددده ،م دددب غد دال و مددیشددوند :م ددب
غلو به غالیان
غالی
3
مقصر
غالی و مقصر
اگدددر عیتدددی

۳

 12و لعمری ان عیتدی بدن واکنشددی در برابددر عدددددذاب نتیجدددددۀ
مقابله بدا غالیدان1 ،
مری لو سکن عما قالت فیده غلو نشان نمدیداد ،سددکو در برابددر
وظیفه است
4
مورد عدذاب قدرار غالیان
النصاری لعذبه اهلل
میگرفت

 1ابنبابویه ،عیون اه ار الرضا ،ج ،2ص2۰1
 2همان ،عللالشرای  ،ج ،1ص227

 3همان ،عیون اه ار الرضا ،ج ،2ص2۰1؛ همان ،امالی ،ص

 4طوسی ،امالی ،ص612

197؛ طوسی ،االمالی ،ص2۵6
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موضوع

 13بینا رسول اهلل ا یدوم
جددددال فددددی المجلدددد

ا جددداء جاریددده لددد ع
االنصددارو هوقددائ فاهددذ
بطر ثوبه فقام لهاالن ی فل
تقل شیئا حتی فعلدت لد
1
ثالم مرا
 14فلی
2
منه

اولئ

واکددنش پیددام ر در
برابددر زنددی کدده از مقابلددده بدددا عمدددل مقابلددۀ عملددی بددا
ل اس ایشان ت رض ت رضجویی
میهواست

غلو

مقابلدده بددا غلددو از
غالیان از ما نیتدتند
تأییدددددد نکدددددردن
منا و لتدنا
طریدددددق طدددددرد
و مدددددا از آنهدددددا
غالیان
غالیان
نیتتی

لعددن مغیددر بددرای
 1۵لعن اهلل المغیر بن سعید
دروغ بتددددتن بدددده لعن افراد غالی
3
کان یکذب علینا
ائمه

فراوانی

متن حدیث

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

1

1

مقابلدده بددا غلددو و
3
لعن غالیان

 16وقتددددددی از عقایددددددد مفوضددددددده دروغ
مفوضدددددددده دروغ تکددذیب عقایددد 1
تفویوددی مددردی پرسددیدند میگویند و دشمن
مفوضه
میگویند
4
هدا هتتند
کذب عدواهلل
 17ثالثدده الیصددلی هلفه د
۵
المجهول و الغالی [ ]

حکدددد صدددد ت
مقابلددۀ عملددی بددا 1
پشتسر غالی نماز
نداشددتن اقتدددا بدده
ص یا نیتت
غالیان
غالی در نماز

 1۸رجال التنالهما شدفاعتی
1
صددداحب سدددلطان عتدددو
غددددالی مشددددمول م رومیددت غالیددان
م ددروم کدددردن
از شفاعت ائمه
غشددوم و غددال فددی الدددین شفاعت نمیشود
آنها از شفاعت
6
مار
مقابله با غالیان و

 1کلینی ،اصول کافی ،ج ،3ص16۰
 2همان ،ص12۰

 3مفید ،اهتصاص ،ص2۰4

 4ابنبابویه ،االعتقادا  ،ص1۰۰

 ۵همان ،الصصال ،ص1۵4؛ همان ،من ال ی ور الفقیه ،ج ،1ص379؛ طوسی ،تهذیباالحکام ،ج ،3ص2۸2
 6ابنبابویه ،الصصال ،ص63
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موضوع

فراوانی

متن حدیث

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

 19ادنی ما یصرج به الرجل شددددنیدن سددددصن تهیدددی جامعددده در
من االیمدان ان یجلد الدی غالیددان و تصدددیق تأییدددددد نکدددددردن دعو به مقابلدۀ
1
غددال فیتددتم الددی حدیثدده و آنها برابر با هروج سددصنان غالیاندده و جمعی با غالیان
1
یصدقه علی قوله
یا استما آن
از ایمان است
مقابلدده بددا غلددو از
 2۰صددددنفان مددددن امتددددی
غالیدددان نصدددی ی از حکد د هدددروج از طریددددق تأییددددد 1
النصددیب لهمددا فددی االسددالم
اسالم برای غالیان نکدددردن اسدددالم
اسالم ندارند
2
الغال و القدریه
غالیان
 21احددذروا علددی شدد ابک
الغدددال ال یفتددددونه فدددان
الغددال شددر هلددق اهلل [ ] ان
الغدددال شدددر مدددن الیهدددود و
النصدددداری و المجددددوس و
3
الذین اشرکوا
 22الینددا یرج د الغددالی فددال

نهددی از مجالتددت
جوانددان بددا غالیددان
کده آنهددا بدددترین
مدددددردماندددددد و از
یهودیددددددددددددان و
متددددددددد دی یان و
زرتشددددددددددتیان و
مشرکان بدترند

تهیدددی جامعددده در
پرهیز از مجالتدت دعو به مقابلدۀ 1
و معاشددددر بددددا جمعی با غالیان
غالیان

نق لدده و بنددا یل ددق المقصددر
فنق لدده [ ] الن الغددالی قددد ترجیا مقصدر بدر
مقابلدده بددا غلددو از
ترض الصال و الزکا و [ ] غالیدددان بدددهدلیدددل هشدار به غالیان در
1
طریق بیان ت عا
فال یقدر علی تدرض عادتده گرفتاری غالیان بده گرفتاری به اباحه
آن
الدددی طاعددده اهلل ابددددا و ان اباحه
المقصددر ا ا عددر عمددل و
4
اطا
 1همان ،ص72
 2همانجا

 3طوسی ،االمالی ،ص6۵۰

 4همانجا
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موضوع

 23ولعنه اهلل القصاصون
1
یشنعون علینا

مقابلدددددده بددددددا
لعن قصاصدون کده لعددددن قصاصددددون
قصددددهپددددردازی 1
موجب تشنی ائمده بددهعنددوان عددامالن
بددهمنظددور تأییددد
رواج غلو
میشوند
نکردن غلو

 24وسددئل عددن القصدداص اسددددتما کددددالم حک حرمت برای مقابلددۀ عملددی بددا
ای ددل االسددتما لهد فقددال :قصدددداص حددددالل شدددددنیدن کدددددالم قصددهپددردازی و
2
غلو
قصاصون
نیتت
ال
 2۵الغال کفار و المفوضده
مشددرکون مددن جالتدده او
هدددددالطه او آکلهددددد او
شددددداربه او واصدددددله او
زوجهدد او تددزوج مددنه او
آمنه او ائتمنه علدی امانده
او صد حدیثه او اعدانه
بشطر کلمه هرج من والیده
اهلل و والیدددده رسددددول اهلل و
3
والیتنا اهلال یت

فراوانی

متن حدیث

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

غالیدددان کافرندددد و
مفوضدده ،مشددرض؛
مجالتت با آنها و
تصدیق گفتارشدان
برابددر بددا هددروج از
والیددددت الهددددی و
والیدددت رسدددول و
ائمه است

حکددد د کفدددددر و
شرض برای غالیان
و مفوضددددددددده ،و
هددروج از والیددت
بددددرای تصدددددیق
گفتار و مجالتت

1

مقابلدده بددا غالیددان
در صدور احکام
1
علیددددۀ آنهددددا و
تهیدددی جامعددده
برای طرد آنها

مقابله با غالیان از
 26فرقدده غددال فی د فه د غالیان کافرند و در
حک د کفددر بددرای طریدددق صددددور 1
الجاحدون [ ] والغدال فدی آتدددددددددددش وارد
حک کافر برای
غالیان
4
میشوند
م ت فی النار
آنها
 1ابنبابویه ،االعتقادا  ،ص1۰9
 2همانجا

 3ابنبابویه ،عیون اه ار الرضا ،ص2۰2

 4ابنشا ان ،مأ المنق ه ،ص۸1
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موضوع

متن حدیث

فراوانی

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

 27لعن اهلل الغدال اال کدانوا لعنت بدر غالیدان از
یهددودا اال کددانوا مجوسددا اال هددر گروهددی کدده
لعدددددن غالیدددددان و
کدددانوا نصددداری اال کدددانوا هتددددددددددددتند؛ از
توصیه همگانی در دعو جامعه به 1
قدریدده اال کددانوا مرجئدده اال همنشدددددددددددینی و
پرهیز از مجالتدت مقابله با غالیان
کدددددانوا حروریددددده [ ] ال مجالتت بدا آنهدا
با آنها
تقاعدوه و التصدادقوه و بپرهیزید و از آنها
1
ابرءوا منه بری اهلل منه
برائت بجویید
هالکدددت م دددب
 2۸یهلدد فددی اثنددان و ال
افراطددی و دشددمن
هالکدددت م دددان
نددب لددی م ددب مفددرط و
افراطی و برائدت از
افراطی و حک بده
م غ مفرط و اندا ابدرأ الدی
غالیان کده ائمدۀ را
برائت از آنها
اهلل ممن یغلدوا فیندا و یرفعندا
از حد هدود بداالتر
2
فو حدنا
میبرند
 29فن ن منه غدالی بدراء
3
فی الدنیا و اآلهر

 1ابنبابویه ،عیون اه ار الرضا ،ج ،2ص2۰2
 3همانجا

 4همان ،من ال ی ور الفقیه ،ج ،3ص1۵۰

برائت

برائددددت ائمدددده از حک بده برائدت از
مقابله با غالیان از
1
غالیدددان در دنیدددا و غالیدددان در دنیدددا و
طریق طرد آنها
آهر
آهر

 3۰در برابددددر ادعاهددددای
تهدیدددد بددده قتدددل
غالیانددده زطدددیهدددا لدددئن
زطددیهددا بددهدسددت
لد د ترجعدددوا عمدددا قلدددت و
علدددددددددددی و
ل تتوبو الی اهلل القتلنک [ ]
مجدددازا آنهدددا
فأمر ان ت فر آبدار ف فدر
برای عقاید غالیاندۀ
ث هر بعودها الدی بعد
ایشان
4
ث قذ به فیها

 2همان ،ص2۰1

مقابله با غالیان از
طریق بیان ت عا
1
غلددو و حکد بدده

مجازا غالیان

مقابلددۀ عملددی بددا

تعیددین مجددازا
برای غالیان

1
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موضوع

متن حدیث

فراوانی

سطح اول:
مفاهیم مقتبس

سطح دوم:
مقولۀ محوری

سطح سوم:
مقولۀ مرکزی

غالیان شیعه نیتتند
 31ما هداالء مدن شدیعتی و
و سددددصنان آنهددددا شیعه ن ودن غالیدان مقابله با غالیان از
انی بریء منه کدذا و کدذا
ابطددددال قددددرآن و و اعددالم برائددت از طریددددق اعددددالم 2
ابطدددال القدددرآن و الجنددده و
برائت از آنها
بهشددت و جهددن را آنها
1
النار
درپی دارد
 32اللهدد انددی بددریء مددن برائددت از غالیددان و
الغال ک رائه عیتیبن مدری درهواست از هدا
من النصاری الله هصدذله برای یاری نکدردن
2
ابدا و ال تنصر منه احدا
به آنها

برائت از غالیان

مقابله با غالیان از
طریددددق اعددددالم 1
برائت از آنها

سطح اول :کدگذاری باز (شناسایی مفاهیم احادیث و اخبار موجود)

در این سطا به منظور شناسایی مفاهی  ،احادی

و اه دار موجدود یدا داد هدا در منداب شدیعه

مورد بررسی و مقایته قرار گرفتهاند این داد ها براساس ماهیت یکتان مفهومی و یا طیدف
یکتان معنایی ،یل مفاهی انتزاعیتر «مقولهیابی» میشوند در پژوهش حاضر ،احادید
دو مفهوم کلدی :ت یدین شاهصدههدای غلدو ،و ن دوۀ مقابلدۀ معصدومین

در

بدا غلدو و غالیدان

شناسایی شد اند دو جدول  1-3و  ،2-3حاصل ط قهبندی داد ها در این دو مفهوم است
سطح دوم :کدگذاری محوری (شناسایی مقولههای محوری)

شناسایی مقولههای م وری و سنجش ارت اط آنهدا بدا یکددیگر ،پد
یافتن مفاهی و مقولههای احادی

از کدگدذاری بداز و

انجام مدیشدود ایدن مقولدههدا براسداس الگوهدای نظریدۀ

بنیادی رمزگشایی میشوند متن احادی

و اه ار با توجده بده ندو برهدورد در شدش مقولده

قرار گرفتهاند  2۵گزار به مذمت اندیشههدای کالمدی غالیدان مدیپردازندد  2۸۵گدزار بده
 1همان ،عللالشرای  ،ج ،1ص
 2طوسی ،امالی ،ص6۵۰

 227و 6۰9
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ویژگیهای امام 4۰ ،گزار به جایگا امام 3۵ ،گزار بده ن دوۀ تعیدین امدام و  77گدزار بده
اهمیت والیت و امامت اشار دارند تعداد گزار هایی که به احکام صادرشد دربارۀ غلدو و
اهمیت م ارز با آن اشار دارند ۵1 ،است
در هری

از مقولههای کلی فو  ،مقولههای فرعی نیز شناهته شد اند که میتواند پایدۀ

ت قیقا بعدی در این زمینه باشد
سطح سوم :کدگذاری گزینشی (کشف مقولۀ مرکزی)

پاالیش و یکپاریهسازی مقولدههدا ،ارت داط معندایی مقولدههدایی کده در احادید

بده اشد ا

رسید اند و کشف مقولۀ مرکدزی ،در ایدن سدطا صدور مدیگیدرد مقولدههدای م دوری
احادی

به ترتیب فراوانی ،ع ار اند از :مذمت غلو در ویژگدیهدای امدام ،مدذمت غلدو در

اهمیت والیت و امامت ،مذمت غلو در جایگا امام ،ن وۀ تعیین او و نقد اندیشههای کالمی
غالیان
رمزگشایی مقولهها نشان میدهد که بیشترین تمرکز احادی

ائمه

بر م ارز با غلدو

در ویژگیهای امام آفرینش ،والد  ،شدهاد  ،علد غیدب و علد بدینهایدت ،عصدمت و
فوایل اتی ،معجز و کراما و
دورۀ حوور ائمه

و اهمیت والیت و امامت بود است این فرضیه که در

 ،بیشترین غلو به متئلۀ فو بشری جلو دادن ائمه

اهتصاص داشته

است ،طر میشود
در میان مقولههایی که به اش ا نرسید اند مدذمت اندیشدههدای کالمدی غالیدان و ن دوۀ
تعیین امام  ،مذمت غلو در ن وۀ تعیین امام بیشترین فراوانی را دارد این فرضیه کده در دورۀ
حوور ،این ب

کمتر رواج داشته است ،تأملپذیر است

در بصش احکام صادرشد دربارۀ غالیان 41 ،گزار به بیان مقابلۀ عملی با غالیان و طدرد
و لعن این گرو اهتصاص یافته اسدت و  1۰گدزار بده ت یدین غلدو و ت عدا آن مدیپدردازد
ترجیا مقصر بر غالیان از سوی ائمه

میتواند ایدن فرضدیه را کده ائمده هطدر غالیدان را

نت ت به مقصر بیشتر میدانتتهاند ،تقویت کند فرضیۀ دیگدری کده مدیتواندد بدا توجده بده
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جدول  2-3قابلطر باشد ،این است که از نظدر ائمده

م دارز بدا غلدو در بعدد عملدی از

اهمیت بیشتری برهوردار بود است
 .۴نتیجه

موضو مشترض بیشتر احادی

پیام ر اکرم ص و ائمه

که بر مذمت غلو اشار دارند،

مقابله با دیدگا های غالیانه در بیان ویژگیهای فو بشری بود است که ائمده

در ت یدین

غلو نیز پرهیز از آنها را بارها به افدراد گوشدزد کدرد اندد از نظدر ایدن بزرگدواران هرگونده
حرکتی که به باال بردن قدر و شأن ائمه

از حد هود بینجامد ،غلدو م تدوب مدیشدود و

باید با آن بهطورجدی برهورد کرد با توجه به اینکه بیشدترین موضد گیدری معصدومین
نت ت به غلو در ویژگیهای امام بود  ،این فرضیه که در عصر حوور ،غلو در موضو فو
رواج بیشتری داشته است ،قابلطر است ائمه

برای م ارز با این سنخ از غلو ،سعی در

ت یین واقعی ویژگیهای هدود بده جامعده و درنهایدت تشدویق جامعده بده اعتددال داشدتهاندد
بیشترین احادی

صادرشد از این بزرگواران به ینین دیدگا هایی متعدرم اسدت اسدتفادۀ

راه ردی از این متئله در ریشهکن کردن اندیشههای غالیانه از تمرکز بر این مقولدۀ مرکدزی
قابلاستن اط است
منابع
 ابنبابویه ،م مدبنعلی 1361

معانیاالخبار ق  :جامعۀ مدرسین

13۸6 _______ 

عللالشرایع .نجف :مکت ه ال یدریه

139۸ _______ 

التوحید ق  :جامعۀ مدرسین

137۰ _______ 

امالی تهران :انتشارا کتابچی

14۰3 _______ 

الخصال .ق  :جامعه المدرسین

1413 _______ 

االعتقادات الماتمر العالمی للشیخ المفید

1413 _______ 

من ال یحضره الفقیه ق  :جامعۀ مدرسین
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 _______ بیتا عیون اخبار الرضا تهران :انتشارا علمیۀ اسالمیه
 _______ بیتا فضائلالشیعه تهران :اعلمی
االیضاح تهران :انتشارا دانشگا تهران

 ابنشا ان ،فولبن شا ان 13۵1
14۰7 _______ 

مأه المنقبه ق  :مدرسۀ اماممهدی
تحف العقول ق  :جامعۀ مدرسین

 ابنشع ه ،حتنبنعلی 14۰4
 ابنصفار ،م مدبن حتدن 1429

بصائرالدرجات فی فضاائل لل محماد قد :

منشورا طلیعه النور
 ابنقولویه ،جعفربن م مد 13۵6
 برقی ،احمدبن م مد 1429

کاملالزیارات نجف :مرتوویه

المحاسن بیرو  :ماسته االعلمی

 حمیری ،ع داهللبن جعفر قرباالسناد ،ق  :انتشارا کتابهانۀ ن وی
 سیدرضی بیتا نهجالبالغه بیجا :بینا
 سیدمرتوی بن داعی  1313تبصره العوام فی مقاالت االنام تص یا ع اس اق دال
تهران :مط عۀ مجل
 شریف الرضی ،م مدبن حتین 14۰6

خصائصاالئمه مشدهد :بنیداد پدژوهشهدای

اسالمی آستان قدس رضوی
 ط ری ،م مدبن جریر 14۰۸
 طوسی ،م مدبن حتن 139۰

دالئلاالمامه بیرو  :ماسته االعلمی
تهذیب االحکام تهران :دارالکتب االسالمیه

134۸ _______ 

اختیار معرفه الرجال رجال الکشی مشهد :دانشگا مشهد

14۰4 _______ 

االمالی ق  :دارالثقافه

1411 _______ 

الغیبه ق  :ماستۀ معار

اسالمی

 _______ بیتا التبیان فی تفسیر القرلن ت قیق احمد قصیر عاملی بیرو  :دار
الترام العربی
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 عیاشی ،م مدبن متعود 13۸۰

تفسیرالعیاشی ت قیق سیدهاش رسدولی م التدی

تهران :یاپهانۀ علمیه
 قمی ،علی بدن ابدراهی 14۰4

تفسایر قمای ت قیدق طیدب موسدوی جزایدری قد :

دارالکتاب
 کراجکی ،م مدبن علی 1394
141۰ _______ 

معدن الجواهر .تهران :کتابهانۀ مرتوویه

کنزالفوائد ق  :انتشارا الذهائر

 کلینی ،م مدبن یعقوب 1391

الفروع من الکافی .تهران :دارالکتب االسالمیه

136۵ _______ 

اصول کافی تهران :دارالکتب االسالمیه

136۵ _______ 

الروضه من الکافی تهران :دارالکتب االسالمیه

 کمر ای ،هلیل 13۵1

لراء ائمه الشیعه فی الغاله .یاپ افتت حیدری

 کوفی ،فرا بن ابراهی 141۰
 متعودی ،علیبن ال تین 14۰9
 مفید ،م مدبن م مد 1364
1413 _______ 

تفسیر فرات بیجا :ماستۀ یاپ و نشر
اثباتالوصیه بیرو  :داراالضواء
امالی ق  :کنگرۀ شیخمفید

تصااحیح اعتقااادات االمامیااه قد  :المدداتمر العددالمی للشددیخ

المفید
1416 _______ 

اختصاص .ق  :ماسته النشراالسالمی

1376 _______ 

االرشاد .تهران :اسالمیه

 نعمانی ،م مدبن ابراهی 1362

غیبت تهران :دارالکتب االسالمیه
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