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  چكيده

شـيخ احمـد احسـائي و سـيد     (با نگاه به آثار شيخيه، خصوصا آثار موسسان اصلي شيخيه 
خورد كه بستر گانه دين به چشم مياصول پنجدر ، از سوي آنان هايي از غلورگه) كاظم رشتي

هـاي غـالي   به عنوان يكي از فرقـه  ،اين فرقه. مساعدي براي ديگر اعتقادات آنان شده است
، در حـق ايشـان   bمنتسب به اماميه، به تبع رهبران اصلي خود، با ادعاي محبت امامان نور

رينش، مبدأ پيدايش هستي، عـين  علل اربعه آف ،b، معتقدند ائمه اطهارگويي شدهدچار گزافه
اسما و صفات خداوند و محال مشيت پروردگار بوده و بر اين باورند كه خداوند پس از خلقـت  

بر همين اساس، بعضي از . ده استكرتفويض  Aعالم، تدبير امور آفرينش را به حضرت امير
  . شده استعنوان  »غلو«اعتقادات اين فرقه، از سوي عالمان اماميه، 

در آثـار شـيخ احمـد     bاي، پس از بررسي مقامات ائمه اطهاركتابخانه با روشمقاله اين 
احسائي و سيد كاظم رشتي، با استفاده از قرآن كريم و آثار معتبر روايي اماميه و اثبات صحت 
انتساب غلو به اين دو رهبر شيخي، در صدد نقد اين ادعا برآمده و اثبات كرده اسـت كـه نـه    

خـود را   bبيـت گاه اهلبلكه هيچ است،تنها خلقت و آفرينش، از صفات انحصاري پروردگار 
اند و حتي ايشان همواره با تبري از معتقدان به ربوبيت و خالقيت غير خدا، خـود  خالق ندانسته

  .اندرا بندگاني خاضع و فروتن در مقابل خداوند، به مردم معرفي كرده
، شيخ احمد احسائي، سيد كاظم رشتي، غلو، علل اربعه آفـرينش، تفـويض   :واژگان كليدي

  .امامان ،امامت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  mo.mohammadi@ut.ac.ir   دانشيار پرديس فارابي دانشگاه تهران  .1

 gahrou.m@chmail.ir  )نويسنده مسئول( دانشجوي دكتري اديان و مذاهب قم .2



 

 

96 

م
ده

ج
 ه

ل
سا

 /
ه 

ار
شم

60
 /

ر 
ها

ب
13

97
  

  مقدمه

 تعـين  ايشـان  در مقام اين ، به عنوان كساني كهbبر اساس اعتقاد به امامت ائمه اطهار

از ايشان بايد بدون  ، پيروي)33: احزاب(، bپيدا كرده و منطبق بر باور به عصمت امامان نور

اسـاس  و هرگونه تغيير و تحريـف و توجيـه بـي   ؛ )7: و حشر 59: نساء(هيچ چون و چرا باشد 

  .ان، موجب گمراهي استكلماتش

 و كـران  بـي  مندي از دانـش بهره رغم به bاطهار از سويي ديگر، با نگاه به روايات، ائمه

 و 338، ص1ج: 1413ابـن بابويـه،   ( دانسـته  بنـده پروردگـار   را خود هميشه ويژه، هاي قدرت

 گـاه  هيچ و دانند مي او جانب از اعطايي را خويش هاي قدرت و علم؛ و )225ص: 1363كشي، 

 و مسـتقل  العـاده،  خـارق  هـاي  و قـدرت  كـران  بـي  دانـش  از مندي بهره در كه اند نكرده ادعا

 كنـار  خـود  و كـرده  تفـويض  ايشـان  بـه  را ها قدرت برخي خداوند يا و بوده خداوند عرض هم

   ). 100ص: 1414ابن بابويه، ( است نشسته

 هـاي  آمـوزه به عنـوان مسـير واقعـي اسـالم و حقيقـت       ،با لحاظ اين نكته، مذهب تشيع

-يكي از فرقه. هايي منشعب شدبه داليل مختلف، به فرقه r، پس از پيامبر اعظمrنبوي

در اصول و فروع دين، با عالمـان   bهاي منتسب به تشيع كه با ادعاي تبعيت از ائمه اطهار

ـ است كـه   »شيخيه«فرقه  ؛اماميه دچار اختالفات عميق شدند اسـتظهار از احاديـث امامـان     اب

بر اساس توجيهاتي عجيب و عدم اعمال صحيح قواعد استنباط، در فهم متون ديني به  bنور

اعتقـادات آنـان را   عالمان اماميه  تر بيشاند؛ به حدي كه دهكرخطا رفته و نتايج نادرستي اخذ 

  .غلو دانسته اند

 كـه  كـرده  ادعـا  مقاماتي و ها درتق امامان اين فرقه به طور خاص در بحث امامت، براي

به  1.اند دهكر نهي ايشان حق در غلو از را افراد و كرده نفي خود از را مقامات اين bائمه خود

 ). 70ــ 69، ص4ح: 1420احسائي، ( را علل اربعه آفرينش b، ائمه اطهارهشيخي ،عنوان مثال

  ).57ـ56، ص3همان، ج( اندو علت تام خلقت عالم پنداشته

علميه  سال تحصيل در حوزه بنيانگذار اين فرقه، شيخ احمد احسائي است كه پس از چند

از . عراق، سرانجام به انحرافاتي دچار و به اعتقاداتي متفاوت با باورهاي شيعي، باورمند گرديد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در bخـود امامـان نـور    كـه  حالي در بودند؛ قائل الوهيت مقام bاطهار ائمه براي غاليان، از برخي .1

  ).439-438ص، 2 ج :1403طبرسي، : ك.ر( كردندمي نفي خود از را مقام اين متعدد، روايات
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وي در بحث معاد، از جسمانيت معاد تفسيري مطرح كرد كـه بـا ديـدگاه عالمـان      باب نمونه،

مالمحمـد تقـي    شـد بزرگـاني، همچـون   له موجـب  ئ هم سنخ نبوده و همين مساماميه اصالً

برغاني قزويني و ديگر عالمان بزرگي همچون صاحب فصول، پسر صاحب ريـاض و صـاحب   

پـس از وي، رشـتي نيـز در     ).42ص: تـا  تنكـابني، بـي  (حكم تكفير او را صادر كننـد   جواهر 

  . متعدد با عالمان شيعه، مورد تكفير و طرد قرار گرفت هاي همناظر

در زمينـه مقامـات   ) خصوصاً احسائي و رشـتي (رو در صدد وصف تفكر شيخيه مقاله پيش

است و در ادامه بررسي خواهد شد كه چرا انديشمندان شـيعي، شـيخيان را در    bائمه اطهار

  . انددهكرگرا معرفي اين بحث، افراط

هاي آنان، آشنايي با زيست نامـه احسـائي و رشـتي الزم    ي و نقد ديدگاهاما پيش از بررس

  :نمايدمي

  شيخ احمد احسائي نامهزيست

در شـرق   ،ق، در قريه مطيرفي در منطقه احسـاء 1166شيخ احمد احسائي، در رجب سال 

همان، ( وي در پنج سالگي، قرآن خواندن را آموخت ).29و14همان، ص( دشعربستان، متولد 

و احسـائي،   166ص: تـا  ابراهيمي، بـي ( و تحصيالت ابتدايي را در موطن خود گذراند ).30ص

ي جز عوامل و اجروميه، چيز ديگـري  ياو مدعي است در تحصيالت ابتدا ).32، ص1ج: 1420

 گرفـت  در خـواب فـرا مـي    bنخوانده و به مدد رويا، علوم و معارف دينـي را از ائمـه اطهـار   

   ).35ـ32، ص1ج :1420و احسائي،  13ص: 1423رشتي، ؛ 118ص: تا ابراهيمي، بي(

در  ،از رهبران شيخيه كرمان، سفر شيخ احمد در بيسـت سـالگي   ،عبدالرضا خان ابراهيمي

همچون سـيد محمـد مهـدي     ،ق به نجف و كربال و استفاده او از محضر بزرگاني1186سال 

دي طباطبايي، شيخ جعفر شهرستاني، شيخ حسين آل عصفور، آقا باقر وحيد بهبهاني، سيد مه

 :1420احسـايي،  ( را گزارش كرده اسـت ) صاحب رياض(كاشف الغطاء و سيد علي طباطبايي 

   ). 14، ص1ج

راهي ايران شد و طي سفر طوالني خود  Aاحسائي به قصد زيارت حضرت ثامن الحجج

از جمله يزد، اصفهان، كرمانشاه و تهران اقامت گزيد كـه بـه    ،به ايران، در شهرهاي مختلفي

: 1383نجفي، ( همچون ميرزا محمد علي برغاني به قزوين رفت ،درخواست برخي از پيروانش

تر ميرزا محمد علي، مال محمد تقي برغاني، از عالمان برجسته آن خطه، برادر بزرگ ).45ص
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با باورهاي كه دار احسائي  اعتقادات زاويه ازاطالع ر اثر همنشيني و مباحثات مكرر با شيخ و ب

اي متفاوت  با وي به مناظره نشست و مطلع شد احسائي به معاد جسماني، عقيده داشت، اماميه

اعتقاد تشيع به جسمانيت معاد را قبول ندارد و به رغم تصريحات روشن قرآن، تفسـير   دارد و

  . كند ديگري از جسمانيت معاد ارائه مي

: تـا  تنكـابني، بـي  (كـرد  حكم كفـر وي را صـادر   و برغاني، احسائي را تكفير  ،سبب بدين

چون صاحب جواهر، سيد  ،به دنبال حكم برغاني، برخي ديگر از عالمان ايران و عراق). 42ص

مهدي طباطبايي، شريف العلماي مازندراني، شيخ محمد حسين صاحب فصول و سيد محمـد  

   ). 44ص: همان(دند كرمجاهد نيز، احسائي را تكفير 

پس از هجرت شيخ از ايران به سمت عراق و در سفرش از كربال به مكـه، در ميـان راه،   

در ميانـه راه، روز يكشـنبه    »هديـه «در دو منزلي مدينه، در محلي به نـام   و دچار بيماري شد

  ).40ص: 1429احسائي، ( .ديق از دنيا رفت، در بقيع دفن گرد.ه1241ويكم ذيقعده سال بيست

، »الكبيـرة  الجامعـة  الزيـارة  شرح«احسائي آثار متعددي به رشته تحرير در آورده است كه 

احوال البرزخ و « ،»المتعلمين تبصرة شرح في اليقين صراط«، »المشاعر شرح«، »العرشية شرح«

از مـي تـوان   را  »مسائل حكميـه «و  »حيات النفس«، رساله »القضا و القدر«، »الرجعه«، »اآلخره

  . اهم تاليفاتش دانست

خـود را در هـيچ علمـي     ،است كه وي آنيكي از نكات حائز اهميت در زندگاني احسائي، 

شاگرد هيچ استادي ندانسته، مدعي است تمام اجازات و دانـش خـود را در خـواب و از ائمـه     

   ). 25ص: تا هانري كربن، بي( فراگرفته است bاطهار

، بـه او در  Aاز طرف امام زمان Aشبي امام هادي به عنوان مثال، وي ادعا كرده كه

مراحـل  و او ايـن اجـازات را از طريـق پيمـودن      كردهاعطا اجازه نقل روايت و اجتهاد، خواب 

  : نويسدوي در اين خصوص مي .استكسب نكرده ، درسي در حوزه كربال و نجف
. مرسـيدم و شـكايت از حـال مـردم نمـود      Aچون شب شد، خدمت امام هادي... 

اوراقي چند مرا عطا كرد . »ترك كن ايشان را و به حال خويش مشغول باش«: فرمود

تـو   به bامام دوازده از يك هر كه … ماست گانههاي دوازده اين اجازه «: و فرمود

 ). 14ص :تا احسائي، بي( گرفتم و گشودم و نظر كردم .»اند عطا كرده
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  نامه سيد كاظم رشتي زيست

: 1423رشـتي،  ( در رشت متولد شـد  ،ق1212سيد قاسم، در سالسيد كاظم رشتي، فرزند 

ــدا ). 12ص ــاظم رشــتي، دروس ابت ــاي  يســيد ك ــق ادع ــد و طب ــود گذران ــوطن خ ي را در م

در عالم رويـا،   hبراي رسيدن به درجات عالي، با ديدن حضرت زهرا ،خان ابراهيمي ابوالقاسم

رشتي با احسائي، بـه  شدن دوستي و نزديك ). 147همان، ص( به درس احسائي رهنمون شد

  : جايي رسيد كه به نقل از كريمخان كرماني، احسائي در حق شاگرد خود گفته بود

: تـا  بـي  و كرمـاني،  147ص: 1423رشـتي،  ( »فهمنـد  نمـي  فهمد و غير او سيد كاظم مي«

  ). 64ص

مـثالً بـه نقـل از    . كرداحسائي براي تثبيت جايگاه رشتي به عنوان جانشين، تالش بسيار 

 ؛كرماني، وقتي از احسائي سوال شد كه اگر دست ما به شما نرسيد، از چه كسي اخذ علم كنيم

  : احسائي در پاسخ به اين سوال گفت
آموخته است و من از ائمـه، خـود    تاًاز سيد كاظم بگيريد؛ زيرا او علم را از من مشافه

  ). 71ص: تا بي كرماني،... ( ام آموخته تاًمشافه

ـ گرچه تالش احسائي . از مرگ احسائي، زعامت شيخيه به رشتي رسيدبه هر حال، بعد  ر ب

شيخ، در امان ماندن خانه  هايتثبيت جايگاه رشتي به عنوان جانشين موثر بود؛ باالتر از تاكيد

رشتي از هتك حرمت توسط سپاه عثماني، خود در تثبيت جايگاه او در ميـان شـيخيان، حـائز    

  . اهميت بسيار بوده است

ان هم با خوش اقبالي همراه نبود؛ زيـرا  دزعامت شيخيه براي رشتي در آن عصر، چن البته

رسيد كه متشرعان اثناعشـري، عليـه شـيخيان بـوده و      هشيخيفرقه زماني به رياست  ،رشتي

دار كشتي شـيخيه شـد    لذا وي در عصري سكان. كردند قاطبه مجتهدان، احسائي را تكفير مي

تا جايي كه به ادعاي رشتي، مردم چندين بار بـه جـانش    ؛ودندكه از جامعه شيعي طرد شده ب

عمامـه او را از   Aاي در حـرم حضـرت سيدالشـهدا   و يك بار هم در حملـه  كردهسوء قصد 

   ). 87ص: 1423رشتي، ( .سرش برداشتند

براسـاس   گرفت تا جـايي كـه   بر همين اساس، وي از عالمان شيعي كينه عميقي به دل 

عيني خود، او عالمان را در درس خـود، شـتم كـرده،     ه هايمشاهدگزارش تنكابني، مبتني بر 

  ). 58ص: تا تنكابني، بي( داد مورد سخنان ناروا قرار مي
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اين كينه زماني به اوج خود رسيد كه در مجالس متعدد مناظره، رشتي با عالمان بـزرگ و  

باطبايي، تفكر اين مكتب كامالً مورد خدشـه و  از جمله مرحوم سيد مهدي ط ،سرشناس عراق

و  192ص: تـا  ابراهيمـي، بـي  ( شـد  رانـده تكفير قرار گرفت و جامعه شيخيه در عراق به كلي 

در  ،سال رهبري شيخيان 18پس از حدود  ،ق1259رشتي نيز در سال ). 44ص: تا تنكابني، بي

  .كربال از دنيا رفت

 آيـت  تفسـير «، »تطنجيـه  خطبه شرح«، »ده الميهشرح قصي«توان به  از اهم آثار رشتي مي

اشاره  »اهللا الى السلوك«و  »البالغة الحجة«، »دعاء السمات شرح«، »المتحيرين دليل«، »الكرسي

  .كرد

  از ديدگاه احسائي و رشتي bمقامات ائمه اطهار

هاي آنان در خصـوص  پس از آشنايي با سرگذشت دو بنيانگذار شيخيه، به بررسي ديدگاه

  :مي پردازيم bمقامات ائمه

 جايگاه مورد در ديدگاه خود ارائه گذار جريان فكري شيخيه، دربنيان دو ،احسائي و رشتي

 جـا آن از معتقدند اثناعشريه شيعه همچون ،ظاهر در عالم، خلقت و آفرينش در bائمه اطهار

 امكـان  دي،عـا  هـاي  انسـان  و نيست ممكن و غيرمعصومان، خداوند ميان مستقيم ارتباط كه

 و باشد اي واسطه مخلوق و خالق ميان بايد ؛ندارند را از خداوند فيض به طور مستقيم دريافت

  . است مخلوق به خالق از فيض همان واسطه ،Aمعصوم امام

فرقـه  است؛ تاويل  شيعه باورِ همچون اعتقاد، اين ظاهر كه گرچهاين ،توجه اما نكته قابل

 شـيخيه  بـه  افراط و غلو انتساب صحت و شيعه از شيخيه انشعاب موجب ،باور از اينشيخيه 

در آفـرينش بـه    bعصـمت  بيت خصوص جايگاه اهل احسائي و تابعان او، در زيرا گردد؛ مي

 اهـم  بـه در ذيـل   .هايي باورمندند كه از نگاه عالمان اماميه، مصداق غلو و افراط اسـت آموزه

  :شودمي اعتقادات ايشان اشاره

  وجود هستي تامه علت، bائمه) الف

 از فـيض  ايصـال  واسـطه  ايشـان  كه عنوان اين با را bعصمت بيتاهل احسائي مكرراً،

 تامـه  علـت  bبيـت  اهـل  است معتقد و دانسته خلقت در خداوند شريك مخلوقاتند، به خالق

  :است مدعي وي. وجودات هستند
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 صادر ايشان چيزي است كه از كند،مي و سكون پيدا اطمينان بدان قلب كه وجهي و

 و عـالم  صدور در هم هستند؛ عالم وجود تامه علت ايشان كه معنا اين است؛ در شده

 بـه  و هسـتند  فاعلي علت خداوند، ]اراده[ به bائمه از يك هر لذا. آن بقاي در هم

  ). 56، ص3ج: 1420احسائي، ( .دهند مي انجام او امر

 و هداد نسـبت  ،bبيـت  اهـل  به را آن بقاي و عالم صدور ،احمد شيخ پيداست، كه چنان

  . دانسته است خلقت تام علت را ايشان

 همچنـين افـزوده كـه    وي. هسـتند  وجـود  تمام مبدا bبيت اهل است، نيز معتقد رشتي

  : نويسدمي او. است كرده خلق bبيت اهل نور از را آفرينش تمام خداوند
 مبـدأ  rايشـان  آل و محمـد  حضـرت  كـه  است شده ثابت قطعي ادله با و تحقيقاً

رشـتي،  ( .انـد شـده  خلـق  ايشـان  شعاع و نور اضافه از ،خاليق همه سپس...  وجودند

  ).93ص: 1420

را به عنوان مبـدأ و علـت تامـه     bبيتاين دو عبارت، اين استاد و شاگرد، اهل بر اساس

  . وجود هستي معرفي كرده و واقعاً معتقدند ايشان، علت تام خلقت هستند

  بودن ايشان اهللا مشيت محالّ هي واال صفات و با اسما bائمه عينيت) ب

 صـفات  را عـين  bبيـت اهـل  احسـائي،  كه است اين ،و رشتي اعتقادات احسائي ديگر از

  :نويسد وي مي. داندمي هياال مشيت و محل پروردگار
 ] بـدانيم [ كـه  اسـت  ايـن  bبيتاهل معرفت حق و است معاني رتبه مرتبه، دومين

 فرمان و حكمت و قدرت و علم ايشان پس. اند هياال افعال و اسما معاني ،bامامان

 خزائن، كتاب، بازو، دست، نور، ،6محمد آل. اند اهللا وجه و گوش و چشم و عدل و

 زبـان  پروردگـار،  مشيت محل غيب، اسرار هي،اال علم به عالمان او، خزائن كليدهاي

، 3ج: 1420، يئاحسـا ( خداينـد  ياسـما  زيبـاترين  و صـفات  برترين و او اراده گوياي

  ).141ص

. باشـد  مـي  bنامعصـوم  ائمـه  شـريف  وجود ،»هياال مشيت محل« است احسائي، معتقد

 همـان را خواهـد   خداونـد  بخواهنـد،  ايشـان  آنچـه  هر كه معناست اين به هم ،مشيت محل

 بـه  توان مي عباراتش در دقت با است؛ نكرده تصريح معنا اين به احمد شيخ هر چند. خواست

  :نويسد مي وي. برد پي اعتقادي چنين
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 خداونـد  مشـيت  ظرف آنان زيرا هستند؛ ]خلقت[ فاعلي علت ] bبيتهلا=[ آنان پس«

  ). 203، ص1همان، ج( باشند مي

 معنـاي  همـان  به مشيت، محال او از منظور برد كه پي توان احسائي مي عبارت در دقت با

-اهل مخلوقات، بقاي و صدور تام علت است معتقد شيخ وقتي كه رو اين از. است گفته پيش

 شده تفويض ايشان به خلقت امر كه باشد معتقد بايد التزامي داللت به طبيعتاً ؛هستند bبيت

 اختصاصي طور به خواستي هنگام، اين در و شوند مي خلق مخلوقات ايشان، خواست با تنها و

 مشـيت  هـم  خداونـد  كردنـد،  مشـيت  ايشان، كه اين محض به لذا. ندارد وجود خداوند، براي

  . كند مي

 تصريح bبيتاهل بودن هياال صفات و اسما مظهر به ،وضوح به مفصلي بيان در رشتي

 موصـوف،  اسـت  مـدعي  كـه  اين از پس ،بيان اين او در .داندمي ذات مظهر را ايشان و كرده

-اهـل  توسـط  خداوند موصوفيت باشد، شده منتشر وصفي او از كه آيد مي در وصف به زماني

  :كندمي بيان گونه اين را bبيت
 ذات مظهريـت  مراتـب  در ذات مظـاهر  اولـين  نباشند، ذات عين اگر ،صفات اين زيرا

 مظهـر  اولـين  ] bبيتاهل=[ ايشان كه اين بر شده اقامه دليل تحقيق به و هستند

 bعصـمت  بيـت اهـل  حقيقت پس .است هياال جلي جلوت ترين و  قديمي خداوند

  ). 196ص: 1428رشتي، ( است هياال ياسما و صفات همان

  آفرينش اربعه علل) ج

 علـل  bائمـه اطهـار   است، مدعي كبيره، جامعه زيارت از متعدد فقرات شرح در احسائي

 مشـيت  ظـرف  و محـل  bبيـت اهل كه جا آن از است مدعي وي. هستند آفرينش چهارگانه

 آن گفته، اين الزمه. خلقتند فاعلي علت وي، تعبير به و خلقت تام علتايشان  هستند، خداوند

 عبـارت  شرح در او .داد نسبت bبيتاهل به را خلقت صفت حمل، صحت با بتوان كه است

 و قلب و عمر و اجل و رزق و خلقت از بحث از بعد ؛»الْقُبور في قُبوركُم و اآلثار في آثاركُم و«

  : است كرده تصريح گونهاين نيز الزم اين به مردم، روح
ايشان،  لذا .باشندمي معاد و أمبد ها،اين تمام در ،b]بيتاهل=[ ايشان آينه هر پس

  ). 43، ص4ج: 1420احسائي، ( هستند فاعلي علت

 خاليق خلقت مادي علت ،bبيتاهل نور است مدعي وي علت، ديگر نوع توضيح سه در
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 و ايشان اشباح صورت نيز، صوري علت. است آفريده bبيتاهل نور از را اشيا خداوند و است

 و bمعصـوم  ائمه خاطر به مخلوقات همه كه معنا اين به ؛هستند ايشان نيز خود غائي علت

  .اند رسيده درجه خلقت به ايشان براي

 بيـاني،  در را ادعا اين كبيره، جامعه شريفه زيارت از »اَنْفُسكُم اَكْرَم و« عبارت شرح در وي

  :است درآورده تحرير رشته به چنين
 قصور[ از ]=جامعه زيارت شارح مجلسي، تقي محمد مال=[ او از است تعجب مايه و

 موجـودات  تمام شامل كه ايشان سخاوت معناي به ،bبيتاهل كَرَم ]ميزان فهم در

 خاطر به ،يافته تكوين كه چيزهايي اما شود؛مي ممكنات جميع بلكه ،خالئق جميع از

 وجـود  به علت چهار به كائنات تمام همانا كه كرديم اشاره بدان قبالً كه است دليلي

 قـوام  bبيـت  اهـل  ]دست[ به كائنات جميع و است فاعلي علت اول، علت :اند آمده

 مـادي  علـت  دوم، علـت  .... هسـتند  خداوند مشيت حلول محل ايشان، زيرا اند؛ يافته

 نـور  اضـافه  زيرا است؛ شده خلق ايشان نور اضافه از فقط اي يافته تكوين هر و است

 خلـق  آن از مخلوقي هر ماده كه است موجودي تنها ،ايشان نور شعاع يا bبيت اهل

 شَـبح  از را چيزي هر سبحان خداوند است؛ زيرا صوري علت سوم، علت و است شده

-اهـل  اگـر  .است ييغا علت نيز، چهارم علت. است نموده خلق bبيت اهل صورت

 تمـام  خداونـد  و كـرد  نمـي  خلـق  را مخلوقـاتش  از يك هيچ خداوند نبودند، bبيت

  ). 69ص: همان( است نموده خلق ايشان خاطر به فقط را خاليق

 مشـيت  ظـرف  مصـداق  ،bبيتاهل وقتي كرد ادعا توانمي احسائي، با توجه به عبارات

كما  ؛ناميد خالق را ايشان و كرد منتسب ايشان به را كردن خلق صفت توانمي شدند، هياال

  . است همين خلقت، در فاعلي علت از او منظور كه اين

 معتقد بلكه كند،مي منتسب فاعلي علت عنوان به ،bائمه به را خلقت صفت تنها نه وي

 بـراي  او البتـه . است دهكر تفويض bبيت اهل و پيامبر به را خلقت امور اساساً خداوند است،

 هـي اال نهايـت بـي  قدرت تحت مخلوقات همه است مدعي شرك، و تفويض به اتهام از فرار

 و« عبـارت  شرح در وي. است شده ديگري غلو دچار ،bائمه به خلقت انتساب با اما هستند؛
رُهاَم كُملَياست نگاشته چنين »ا:  

 خود ولي به را خلقتش امر نمود، خلق را اشيا همه سبحان خداوند ]كه هنگامي[ پس

 شا ولـي  بـه  را آن خداوند كه زماني و كرد تفويض ،]دارد واليت مخلوقاتش بر كه[
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 او بلكه برنداشت، ]خلقش=[ آن از چيزي هيچ از راش ]قدرت[ دست نمود، تفويض

 و اوسـت  قـدرت  و قبضـه  در ،]دارد واليت اشيا همه بر كه[ شا ولي و ]اشياء همه[

 ]اشـياء =[ او در نيز ولي و كرده تصرف ]اشياء=[ او در بخواهد، ]خداوند=[ او هرگونه

  ).154، ص2ج: همان( كند مي تصرف ،بخواهد سبحان خداوند هرگونه

  احسائي نگاه از »االمة هذه واباَ يلع و انَاَ« حديث

 بحث در وي. مذكور است حديث از احسائي قابل توجه، تفسير نكته موضوع، در ادامه اين

 كـه  آن اسـت فرمـايش   ايـن  از rاكـرم  پيامبر منظور كه است مدعي آفرينش، مادي علت

  : نويسداو مي !هستند آفرينش ماده Aعلي حضرت و rپيامبر
 كه است اين داد، قرار خلقتش براي كمك را bائمه ،سبحان خداوند كه اين معناي

 هر وجود زيرا كند؛ نمي پيدا هستي و قوام صورتش و وسيله مادهه ب مگر ،چيزي هيچ

 حضـرت  ،خداونـد  كه زماني لذا. است متوقف صوري علت و مادي علت بر اي پديده

 را اكبـر  گودال و چاه و شد فروزان ايشان نور نمود، خلق نوراني چراغي را rمحمد

 غيـر  و مادي غيبي، غير و غيبي اشياي از اعم ،اشيا همه ماده ،خداوند سپس. كرد پر

 حضـرت  كـه  زمـاني  نيز. نمود خلق rاكرم پيامبر نور از را عرض و جوهر و مادي

 گـودال  كه اين تا شد فروزان ايشان نور كرد، خلق نوراني ماهي شكل به را Aعلي

 و مـادي  و غيبـي  غير و غيبي از اعم ،اشيا همه صورت خداوند سپس .كرد پر را اكبر

 اسـت  پدر ماده، لذا. كرد خلق Aعلي حضرت نور از را عرض و جوهر و مادي غير

 هـذه  ابـوا  علـي  و انـا « حديث در rاكرم پيامبر ]معنا[ همين به و مادر صورت و

 ).58، ص1ج: همان( كردند اشاره »االمة

 و »اُم« عنـوان  بـه  را Aعلـي  حضـرت  و »اشياء ماده« و »اَب« عنوان به را rپيامبر او

  .كند توجيه نيز را مادي علت بتواند تا است كرده تلقي ،»اشياء صورت«

  Aعالم به اميرالمومنين تدبير تفويض) د

 بـه  را دنيـا  امـور  تـدبير  خداونـد اسـت كـه    شـده  مـدعي  ،در ادعاي گزافي ديگر احسائي

؛ در »طاعتـه  عقـد  احكمتم و«عبارت  شرح در او. است اعطا يا تفويض كرده Aاميرالمومنين

 روايتـي  در Aاميرالمـومنين  حضـرت  كـه  شودمي مدعي روايتي نقل با زيارت جامعه كبيره،

 بـال  و مشرق در بالش يك كه كردند صحبت اي فرشته مورد در ،»السحابه حديث« به موسوم
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 كـار  ايـن  بـر  را فرشـته  اين كه بودند Aعلي حضرت در واقع .شد مي باز مغرب در ديگرش

  : فرمودند Aحسن امام به خطاب حديث، ادامه در حضرت سپس و بودند گماشته
 اعطـا  مـن  بـه  را دنيـا  امر تدبير خداوند كه است دليل اين به ]فرشته جريان[ اين و

  ).45ص: همان( كنممي تدبير خداوند اذن به را دنيا من و نموده

  ولي اذن به نبي بر وحي) هـ

 بـا  فقط ،rپيامبر بر وحي نزول است، معتقد ،bبيتاهل غلوي ديگر در حق در رشتي،

تحت  Aعلي حضرت به اين مطلب اسناد با را ادعا اين او. است بوده Aعلي حضرت اذن

  :است نوشته چنين ،»حديث بساط«عنوان 
 بـر  قـدم  از قـدم  ملكـي  هـيچ  همانـا «: فرمودنـد  بسـاط  حديث در Aعلي حضرت

 rاكـرم  پيـامبر  بـر  گـاه  هيچ جبرئيل همانا ... ، من دستور و اذن به مگر ،دارند نمي

 كه بود گونهاين هميشه پس .گرفت اذن Aعلي حضرت از كه اين مگر نشد؛ نازل

: 1421رشتي، ( شدنازل مي rاكرم پيامبر بر Aعلي حضرت قبلي اجازه و اذن با

  ).293، ص2ج

   تفصيلي واليت و اجمالي واليت مقام) و

 مقام داراي rاكرم پيامبر است مدعي ،Aامير حضرت شان در غلوي ديگر در ،رشتي

 عبـارت  بـه . است Aعلي از آن حضرت تفصيلي واليت مقام و بوده بسيط و اجمالي واليت

 Aعلـي  حضـرت  واليـت  ولي بوده؛ بسيط و اندك و اجمال حد در rپيامبر واليت ديگر،

  : است نوشته چنين را ادعا اين وي. است بوده مبسوط و گسترده تفصيلي،
 ها، مقام اين و است تفصيل مقام صاحب ولي و اجمال مقام صاحب rپيامبر و… 

 واليه مقام ،سوم و بسيط اجمالي واليت مقام ،دوم ؛نبوت مقام ،اول( گانه هستند،سه

 rاكـرم  پيـامبر  لـذا  .هسـتند  ضـلع  سه اين از يكي اضالع، از كدام هر و )تفصيلي

  ). 28ص: 1420رشتي، ( است ديگر ضلع صاحب ولي و ضلع دو جامع

 اصل اند بوده موظف فقط rپيامبر گويا كه است آن ،بسيط و اجمالي واليت از او منظور

 از منـدي بهره با كه بود Aامير حضرت اين اما برسانند؛ مردم به را اسالم نام تنها و شريعت

  . است داشته را تبيين و تغيير تشريع، تفسير، هرگونه حق تفصيلي، واليت مقام
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  bهاي شيخيه در خصوص مقامات ائمه اطهارنقد ديدگاه

امـا   گـردد؛  تحليل و نقد مـي هاي آنان ديدگاهنقل گرديد،  از احسائي و رشتي آنچهپس از 

   :مقدماتي بايد نكاتي طرح گردد ، به صورتمقولهپيش از ورود به اين 

  از نگاه شيعه bمقامات ائمه اطهار

داراي جايگـاهي واال هسـتند و امامـت، ادامـه مسـير       bهاي شيعه، ائمه اطهاردر آموزه

بـه   bبر همين اساس، شيعيان، منطبق بر قرآن و روايات، نسبت به ائمه اطهار. استرسالت 

  : از جملهند؛ اموري معتقد

 ).33: احزاب(خداوند ايشان را معصوم و عاري از هر گونه خطا قرار داد . 1

و سفيران هدايت  b، ائمه اطهارAخداوند قبل از شروع امامت حضرت اميرالمومنين. 2

  ).521، ص2ج: 1407كليني، ( خود را پيش از والدتشان مشخص كرده بود

ي، مقابـل خداونـد در   هان االمندي از دانش و قدرت بيكر، در عين بهرهbائمه اطهار. 3

دانسـتند و نـه   نهايت خضوع و خشوع بوده و همواره خود را بنده خاضع و ناچيز پروردگار مـي 

 افـراد همچون خلقت را به خود منتسب ندانسته، بلكه  ،گاه صفات اختصاصي خداوندتنها هيچ

  . دانداشتهرا هميشه از منسوب دانستن اين صفات به ايشان اكيداً برحذر مي

بسـيار   ،، هميشه دو طيـف bبيتله مقامات اهلئاما در طول تاريخ، در ميان مردم در مس

   :اندبروز و ظهور داشته

معتـرف   bكه به بسياري از مقامات و معجزات امامان نـور  هستند »مقصران«دسته اول، 

ين روايات را انبوده و روايات دال بر معجزات و اعمال خارق العاده خاندان وحي را غلو دانسته، 

هسـتند كـه بـراي امامـان      »غاليـان «در سوي مقابل،  .داننداز جرگه روايات صحيح خارج مي

 ، اين شئون و مقامات را از خود نفي كردهbبيت، مقامات و شئوني قائلند كه خود اهلbنور

  . انداز اين ادعاها و اين دسته مدعيان، همواره تبري جسته و

و دانسته شود كه باور به مقامـات  روشن الزم است مرز ميان اعتدال و غلو  ،بر اين اساس

  . در چه مواردي غلو است bائمه

  نهي ثقلين از غلو

و ها  ناچون و چرا از فرمتبعيت بي ،ترين دستورات خداوند در قرآن به مومنانيكي از مهم
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   ). 7: حشر( است bو به تبع ايشان، خاندان عصمت rنواهي پيامبر اكرم

، غلـو نكـردن در   bبيتترين دستورات قرآن كريم و اهلبا فرض اين نكته، يكي از مهم

، بايد معناي غلو دانسته »غلو«قبل از ورود به بحث اقسام ). 77: و مائده 171: نساء(دين است 

-اين واژه، در لغت، به گذشتن از حد و تجاوز از محدوده و حريم هر چيزي اطالق مـي . شود

مـي دانـد و نيـز    گذشتن و تجاوز از حد و  »غلو«آن را ب اصفهاني در بيان اين واژه راغ. شود

رسد، اطالق اين واژه زماني كه كااليي با قيمتي باالتر از حد خود به فروش مي انگارد كه مي

ترگويي شود، اين واژه بـه   همچنين زماني كه در قدر و منزلت شخص يا چيزي بيش. شودمي

   ).613ص: 1412راغب، ( .شودكار برده مي

  : نويسدلسان العرب هم ميصاحب 

، 15ج: 1414ابـن منظـور،   ( شـود غلو در دين و هر كاري، به تجـاوز از حـد اطـالق مـي    

 ).132ص

-گويي در شان كسي يا چيزي، غلو اطـالق مـي  به هرگونه تجاوز از حد و گزافه ،بنابراين

  . شود

  : است دانستهي، چنين اما شيخ مفيد واژه غلو را در معناي اصطالح
بـه حضـرت    وكننـد  آن دسته از غالياني كه به مسلماني و اسالم داشتن تظاهر مـي 

ف و ستايش فضائل صنسبت الوهيت و نبوت داده و در و bو ائمه Aاميرالمومنين

آنان گمراه و كـافر  . اندخارج شده) bو محدوده مقامات ائمه(، از حد اعتدال bائمه

: 1414مفيـد،  ( به كشـتن و سـوزاندن آنـان، حكـم كردنـد      Aبوده و اميرالمومنين

  ).131ص

  . همچون عالمه مجلسي به چند قسم است ،غلو در آثار بزرگاني

  :نويسددر تعيين اقسام غلو، ميمجلسي عالمه 
  : ، بر چند وجه استbبدان كه همانا غلو در مورد پيامبر و ائمه

 ؛ bقول به الوهيت ائمه. 1

 با خداوند در معبود واقع شدن؛   bائمه مشاركتقول به . 2

 با خداوند در خالق يا رازق بودن؛ bائمه اطهار مشاركتقول به . 3

 يا اتحاد پروردگار با ايشان؛ bقول به حلول خداوند در ذات ائمه. 4

 بدون وحي يا الهامي از ناحيه پروردگار؛ از غيب  bائمه اطالعقول به . 5
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بودند بـه شـمايل    bانبيا همان ائمه(اند ان انبيا بوده، همbقول به اين كه ائمه. 6

 ؛ )rنبي

  ؛bقول به تناسخ ارواح ائمه. 7

از جميـع طاعـات و عبـادات و عـدم      bائمـه ) يا محبت(قول به كفايت شناخت . 8

: 1403مجلسـي،  ( .bها بـا شـناخت و محبـت ائمـه    وجود تكليف به ترك معصيت

 ).346، ص25ج

و انتسـاب صـفات    bد و عالمه مجلسي، قول به الوهيت ائمهشيخ مفيديدگاه با نگاه به 

غلـو بـوده و اگـر كسـي بـراي       bهمچون رزق، خلق، احيا و اماته به ائمـه  ،خاص پروردگار

  . غالي است شود،چنين مقاماتي قائل  bائمه

با لحاظ اين مقدمه، به نقد ادعاهاي احسائي و رشتي پرداخته و روشن خواهد شد كه چـرا  

  . انداعتقادات خود، به غلو محكوم شدهشيخيان در 

  نقد ادعاهاي احسائي و رشتي

سـپس نقـد   و در اين قسمت، به صورت مورد پژوهانه، ادعاهاي احسائي و رشتي تحليـل  

  .خواهد شد

  ، علت تام وجود هستيbاهل بيت. 1

بوده و در صورت معـدوم  وابسته او  وجودتنها به  ،وجود معلول، علتي است كه »علت تام«

است كه وجود و عـدم  آن  ،اين تعريف براي علت تاممفاد . نيز منعدم خواهد شدمعلول شدن، 

  ).127، ص2ج: 1419صدرالمتالهين، ( متوقف استعلت تام تنها بر وجود و عدم  ،معلول

يابد و جز اين علت، هيچ علت معلول تنها از اين علت، هستي و قوام مي ،به عبارت ديگر

  . بقاي معلول، دخيل نيست ديگري در پيدايش يا

و بقـاي عـالم،    صـدور  ، به تصريح احسائي درbبيتكه اهلاينالزم با فرض اين نكته، 

  : علت تام باشند، يكي از اين سه مورد است

 انكار لزوم وجود خداوند؛ . الف

 انكار خلقت عالم توسط خداوند؛ . ب

  . bحداقل تفويض كل خلقت از خدا به ائمه اطهار. ج
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-به اذن و اراده خداوند خلق مي bشود كه اهل بيتچند احسائي در ادامه مدعي ميهر 

كنند؛ با نگاه به هندسه فكري او در ادعاهايي كه از وي گذشت، عميقـاً بـه تفـويض معتقـد     

  .است

، تمام اختالفات شيعه اماميه با مكاتب غالي، در همين نكته نهفته مذكورعالوه بر مطلب 

 ،اوالً و بالذات و استقالالً از آنِ خداست و هيچ كـس  ،است اساساً خلقت است كه شيعه معتقد

وقتـي   ،به عنوان مثال. است و نداشته اند ، در خلقت عالم هيچ نقشي نداشتهbاز جمله ائمه

در مورد حضرت، دچار افكار غاليانـه   ،Aيكي از اصحاب امام صادق ،اسماعيل بن عبدالعزيز

قام عبوديت و مخلوقيت خودشان و عظمت پروردگـار، بـه او   شد، حضرت براي نشان دادن م

  : فرمودند
و [حسـاب كنيـد؛   ) پروردگار(و مخلوق ) خدا(ما را عبد ! ... اي اسماعيل بن عبدالعزيز

، 1ج: 1404صـفار،  ( بگوييـد  ،خواهيـد در مورد مـا هـر چـه مـي     ]با لحاظ اين شرط

  ).241ص

را مخلوق پروردگـار   bديگر ائمه ، هم خودشان و همAپر واضح است كه امام صادق

  .كرده انددانسته و وصف خالقيت را از خود سلب 

-در دعاهاي خويش مي Aهاي شيخيان، امام رضاتر و بر خالف گزافهدر روايتي واضح

  : فرمودند
خـدايا ربوبيـت و    .همانا تو خالق ما و خـالق پـدران اول و آخـر مـا هسـتي      !خداوندا

پس نصارا را كه عظمت تو را كوچك . مگر براي تو سزاوار و شايسته نيست ،الوهيت

همانا ما بندگان تـو   !اخداوند !و هر كه قول ايشان را منتشر ساخت، لعنت كن كردند

براي خودمان نيز هيچ ضرر و نفـع و مـرگ و حيـات و     .و فرزندان بندگان تو هستيم

مـا از او   ،د كـه مـا رب هسـتيم   هر كسـي گمـان بـر    !خداوندا. نشوري مالك نيستيم

  ).100ص: 1414ابن بابويه، ( بيزاريم

هرگونـه عنـوان خالقيـت را از خـود و پـدران      به وضوح،  Aامام رضا مذكور، ،در روايت

طاهرين و فرزندان مطهرشان دور دانسته و از تمام كساني كه ايـن وصـف را از خداونـد بـه     

  . انداند، بيزاري جستهداده و موجب كوچك كردن عظمت خداوند شده سرايتديگران 

-با دو روايتي كه اشاره شد، به خوبي روشن شد كه اين ادعا، غلوي بـيش نبـوده و اهـل   

   . در مخالفت هستند به شدت با اين گزافه، در ستيز و bبيت
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  هياال صفات و با اسماء bائمه عينيت. 2

و محـال   )42، ص2ج: 1380عياشي، ( هاي نيكوي خداوند، اسمbبيتاين نكته كه اهل

مشيت پروردگار هستند، محل اتفاق روايات شيعه است؛ اما شيخيان به رغم استفاده از آمـوزه  

از اين اعتقاد برداشت متفاوتي دارند كـه   ؛»براي اسما و صفات پروردگار bمظهر بودن ائمه«

  . باشدو مورد خدشه عالمان اماميه مي bمقابل ديدگاه امامان نور

، محل و ظـرف مشـيت خداونـد هسـتند،     bاز آن جا كه اهل بيت كردهاحسائي تصريح 

   ).203، ص1ج: 1420احسائي، ( باشندعلت فاعلي نيز مي

 حلـول  مكـان  و ظـرف  از احسـائي  منظور كه شود ادعا گونهاين احسائي، از دفاع در شايد

 bبيـت  اهل بخواهد، متعال خداوند چه آن هر كه باشد اين ،bبيتاهل بودن يهاال مشيت

 مشـيت  كـه  اسـت  اين احسائي منظور نوشتار، اين ادعاي مقابل در يعني. خواهندمي را همان

  . است اهللا مشيت محور حول ،bبيتاهل مشيتو  اصل هياال

 بقاي و صدور در تام علت را bبيتاهل احسائي، وقتي: گفت دفاعيه بايد اين به پاسخ در

 را bبيتاهل مشيت هم بايد ،ديدگاه نوع اين با كند،مي قلمداد خلقت اربعه علل و موجودات

 بـراي  ديگـر،  عبارت به. بداند »تابع« را اهللا مشيت و ،»محور«) بقائاً چه و حدوثاً چه( خلقت در

كـه از   نـدارد  معنـا  اساساً ،bمعصومان حق در غاليانه تفكرات چنين با احسائي مثل شخصي

 خواسـت از ديگر سو،  ولي ؛بداند آفرينش اربعه علل و خلقت تام علت را bبيتاهل يك سو

 در اين فقط bبيتدانستن اهل تام علت زيرا ؛كند قلمداد هياال تابع خواست را bبيتاهل

 معنا اين به او البته .كندمي مشيت را همان خداوند بخواهند، ايشان چه هر كه فرض معنا دارد

  : نويسد مي »النُّفُوس في كُمواَنْفُس« عبارت ذيل كه چنان ؛استكرده  تصريح نيز
ـ  فقـط  و كـرد  نمـي  خلـق  چيزي هيچ خداوند نبودند، ]  bبيتاهل[ ايشان اگر و ه ب

ـ  و است داشته نگه را آسمان و داد رزق و كرد خلق ايشان واسطه  ايشـان  واسـطه ه ب

 بـازوي  عنـوان  بـه  را كسـي  هيچ ايشان از غير خداوند و...  ميراند مي و كند مي زنده

ـ  بلكـه  ،]كنـد  خلـق =[ دهد انجام ايشان بدون تا است نداده قرار خلقش  واسـطه   هب

 ايشان زيرا ؛كند نمي كاري هيچ ايشان بدون و دهد مي انجام خواهد را چه هر ايشان

  ). 42، ص4ج :همان( .هستند هياال مشيت محل

 حصـر  مفيـد  كـه  »مهِبِ الّا لْعفْي ال« در عبارت »الّا« و نفي از استفاده با عبارت عربي، در او
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 خداونـد  و بـوده  ايشـان  خواست گرو در فقط و فقط خداوند خواست كه كندمي تصريح است،

   .هستند هياال مشيت محل ايشان زيرا ؛كنند مشيت ايشان كه كندمي مشيت زماني

و در پايـان،  ه هـي دانسـت  را مظهر تمـامي اسـما و صـفات اال    bوي در ادامه، اهل بيت

  . ه استرا وجه ناميرا و فناناپذير پروردگار قلمداد كرد bائمه

نسـبت داده و   bرزق را به ائمـه  و از جمله خلق ،او با همين ادعا، تمامي افعال پروردگار

ـ كاري را خدامحال مشيت خداوند هستند، هر bاز آن جا كه ائمه استمدعي  وسـيله  ه وند ب

اما  ،است كه گويا تمام اين افعال با اذن پروردگارآن عبارت اين مفهوم . دهدايشان انجام مي

  . شودانجام مي bتوسط ائمه

  : ، بايد گفتمذكورگذشته از نقد 

-بر اين كه نصوص ديني، هيچ يك از ادعاهاي مذكور را پشتيباني و تصديق نمـي  افزون

به راستي با توجه به اين . هاي شيخيان، متفاوت استكامالً با بافته،  bبيتكند، روايات اهل

خداونـد دانسـته و    بنـدگان ، خود و پدران و فرزندانشان را Aو امام رضا Aامام صادق كه

تـوان ادعـا   چگونه مـي  ؛دانندمالك نفع، ضرر، حيات، مرگ و نشري نميبه هيچ گونه  را خود

   !وند، تابع است؟كرد كه مشيت ايشان محور و مشيت خدا

  . اندخداوند بودن را تفسير كرده يخود، اسما bبيتاين كه اهل ،نكته ديگر

فَادعوه   و للَّه الْأَسماء الْحسنىGاز تفسير آيه  Aوقتي راوي از امام صادق ،به عنوان مثال
  : گونه بيان فرمودنداز اين آيه اينرا پرسيد حضرت منظور خداوند  )180: اعراف(F...بِها

هاي نيكوي خداوند هستيم كه خداوند جز بـه شـناخت مـا، هـيچ     به خدا قسم ما نام

 ).143، ص1ج: 1407كليني، ( كندعملي را از بندگانش قبول نمي

مرحوم كليني بعد از اين حديث، حديث ديگري را ذكر كرده كه سـرِّ ايـن فرمـايش امـام     

  : در اين حديث فرمودند Aام صادقام. را نيز روشن ساخته است Aصادق
هاي ما را نيكو نمود و ما را چشـم  همانا خداوند ما را به زيبايي خلق فرمود و صورت

عبادت ما،  او ب... خود در ميان بندگان و زبان گوياي خود در ميان خاليقش قرار داد 

  ).همان( .شدشود و اگر ما نبوديم، خداوند عبادت نميخداوند عبادت مي

صـفات خداونـد نيسـت، بلكـه      ،هيحسناي اال يمنظور از اسما ،اين دو حديثبر اساس 

منظور از اسم خداوند، بهترين دال و راهنما، براي روش صـحيح و درسـت عبـادت و بنـدگي     
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يـا خلـق و رزق دادن بـه     bمبني بر ناميرا بودن ائمـه  ،لذا ادعاي احسائي و رشتي. خداست

تعاليم اساس از افعال پروردگار متعال، همگي غلو بوده و بر  هر كار ديگري اجرايمخلوقات و 

، مظهر اسامي حسناي پرودگارند، مشـيت  bتوان قبول كرد كه چون ائمهنمي bائمه اطهار

هي كه خاص مقام افعال اال اجراينيز . ايشان محور، و مشيت خداوند تابع مشيت ايشان است

ر تناقض آشكار با روايات، بوده، غلو محسوب ، دbالوهيت و روبوبيت است، توسط ائمه اطهار

  .شودمي

  آفرينش اربعه ، عللbائمه. 3

 در خداونـد  ديني، معتبر اسناد و ادله به ادعا اين نبودن مستند بر عالوه كه است واضح پر

 و قـادر  پروردگـار  كـريم،  قرآن متعدد تصريحاتاساس  بر و كرده خلق »شيء من ال« خلقت،

 ]كُـن  امـر [اراده  صـرف  بـه  بلكـه  نيازي ندارد، هيچ خلقت در ماده به تنها نه خلقت در توانا،

   ).68: و غافر 82: ، يس47: ، آل عمران117: بقره( .كند مي خلق هميشه

متوقـف   صوري و مادي علت بر خلقت در اي پديده هر اگر )احسائي ادعاي اساس بر(نيز 

 از ،كـرده  خلـق  را اشـيا  همه ،آن از خداوند كه اي ماده اولين سوال اين جاست كه پس است،

 تسلسل دچار نهايتبي تا لهئمس اين است؟ بوده آن ماده چه صوري و مادي علت و آمده كجا

 ماده: بگويد احسائي از دفاع در كسي شايد. است احسائي ادعاي بطالن نشانه تسلسل و شده

 بـر  بنـا  كـه  شـود مي بيان ،پاسخ در. است بوده rمحمد آل و محمد نور خاليق، همه اوليه

 مادي علت كه است اشيا از ئشي نيز rمحمد آل و محمد نور باالخره احسائي، كالم عموم

 rمحمـد  آل و محمد نور صوري و علت مادي كه شودمي سوال باز لذا .طلبد مي صوري و

  است؟ بوده چه

 در ،bعصـمت  بيـت  اهـل  بـودن  آفرينش اربعه علل به اعتقاد كه شد روشن بياناين  با

  . ندارد ايپايه هيچ ديني معتبر اسناد ميان

  Aبه اميرالمومنين عالم تدبير تفويض. 4

به اين معنا  تفويض واست  مخدوش كامالً ،bبيت عصمتاهل ديدگاه در ادعايي چنين

 بـا  تعـارض  دليـل  بـه  بـود،  هم درست روايت، اين سند اگر واست  غاليانه ادعا اين لذا. است

  . نبود قبول قابل وجه هيچ به روايي، و قرآنيهاي و ضرورت مسلمات
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 احسـائي  يابيم كـه ميدر  شيعه روايي آثار ميان اين حديث، در بررسي با كهاين بر افزون

  . است كرده اخذ »همداني عبدالصمد مولي« اثر »بحرالمعارف« كتاب از را روايت اين

 .است مريق سيزدهم قرن متوفاي و تشيع به منتسب عارفان از همداني، عبدالصمد مولي

 مجـذوب « وسـيله  بـه  بعـدها  امـا  بـوده؛  طباطبايي علي سيد و بهبهاني محقق شاگرد ابتدا او

 بـه  طريق بدين و يافت راه »اللهي نعمت« سلسله مشايخ از »اصفهاني نورعليشاه« نزد »عليشاه

   ).17، ص8ج: 1403امين، ( .كرد پيدا گرايش اللهي نعمت صوفيه طريقت

 ،تصـوف  مشايخ از آن در و نگاشته كربال در خويش عمر اواخر در ظاهراً را كتاب اين وي

و  1370همـداني،  ( نقـل  زيـادي  اقـوال  نيـز  اكبر الديننجم و جنيد و كرخي معروف همچون

 از قـرآن و روايـات   و ).476، 475، 378و  379، 91، ص2و ج 278و  51و  35ـ34، ص1ج: 1374

   ).13، ص1همان، ج( شواهدي اقامه كرده است ،خود براي تاييد مطالب

 »المعارف بحر« كتاب در فقط حديث اين كه است آن ،روايت اين سندي نقد در سوم نكته

 زيـاد  فاصـله  دليـل  بـه  كه است روشن تنهاست و روايت، اين نقل در ،كتاب اين و شده نقل

 و همـداني  از سـندي  لحـاظ  بـه  را حـديث  اين تواننمي ،bائمه عصر با كتاب اين نگارش

  . پذيرفت احسائي

 بـه  بلكـه  در تضاد اسـت،  تشيع ماتمسلّ با داللي تعارض لحاظ به تنها نه عبارت اين لذا

  .متعددي است مشكالت داراي نيز سندي لحاظ

تفويض را از خود دور دانسته و از ايـن  متعددي در روايات  bبيتگذشته از اين نقد، اهل

  : كندبه عنوان مثال، زراره چنين روايت مي. اندنسبت به خداوند پناه برده
مردي از فرزندان عبداهللا بن سبا، به تفويض معتقـد  : عرض كردم Aبه امام صادق

همانـا  : گويـد او مي: گفتم »مرادش از تفويض چيست؟ «: فرمودند Aحضرت. است

رزق، عالم از خلقـت،  [را خلق نمود و امر  Aو اميرالمومنين rخداوند پيامبر اكرم

را به ايشان واگذار كرد و ايشان بودند كه خلق كردند، رزق دادند، زنـده   ]احيا و اماته

زماني كه بـه  . )دشمن خدا دروغ گفته است«: فرمودند Aحضرت. كردند و ميراندند

  ).100ص: 1414ابن بابويه، ( از سوره رعد را بخوان 16سوي او برگشتي، بر او آيه 

 Aبـه زراره تعلـيم فرمودنـد، حضـرت     Aاي كه حضرتيهبه اين روايت و آ بر اساس

با اين بيـان،   ند وكه تفويض را شرك دانستند، قائل تفويض را دشمن خدا خواندعالوه بر اين

  .خود و اجدادشان را از تهمت تفويض مبرا دانستند
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  !ولي اذن به نبي بر وحي. 5

مچون برخي از روايات جعلي اين ادعا نيز، گذشته از مستند نبودن به ادله محكم ديني، ه

خليفه دوم  ديدگاهبه اذن و مطابق  rوحي بر پيامبركه سنت، مدعي است در برخي آثار اهل

سنت با هيچ يـك  اين دسته از روايات اهل ).157، ص1ج: 1407بخاري، ( شده استنازل مي

ز مـوازين  اين ادعاي احسائي و رشتي نيز، با هـيچ يـك ا   و لذا از موازين عقلي مطابق نيست

زيرا واضح است كه نزول وحي بر نبي، بـر اسـاس اذن و   ؛ عقلي و روايي شيعي، تطابقي ندارد

-در موارد متعـدد مـي   Aبا اين كه حضرت امير .ولي بر نبي است ميل ولي، مثبِت رجحان

  :فرمود

، 1ج: 1407كلينـي،  ( هسـتم  rمن تنها شاگردي تربيت يافته از تربيت يافتگان محمد«

  ).90ص

  . اي بيش نيستواضح است كه اين ادعا نيز، گزافه ،بنابراين

  مقام واليت اجمالي و واليت تفصيلي. 6

 »تفصـيلي «و  »اجمالي«كه واليت داراي دو جنبه  استرشتي با ادعايي غير مستند، مدعي 

 Aحضرت امير به؛ و بعد تفصيلي و اصلي آن، rجنبه اجمالي آن، به حضرت رسول .است

  . متعلق است

، ضمن از هرگونه دليل و مستند خالي استمي توان گفت، ادعاي مذكور  در نقد اين ادعا

  :در اين مقوله قابل طرح استچند نكته  اين كه

كه است؛ در حالي rبر پيامبر عظيم الشان Aالزمه اين ادعا، برتري حضرت امير .اول

 . دانسته است rهميشه خود را شاگرد پيامبر اكرم Aحضرت امير

را بـالغ مبـين يـا     rآيات قرآن، خداوند در آيات متعـدد وظيفـه پيـامبر    بر اساس .دوم

  : فرمايدبه عنوان مثال خداوند مي. رساندن آشكار و روشن دين اعالم داشته است

  ).12: تغابن(  آشكار است] پيام روشنگر و[فقط رساندن  ،پس بر عهده فرستاده ما«

كه از ادات حصـر اسـت،    »انَّما«با نگاه به آيات متعددي كه خداوند ابالغ آشكار دين را با 

را مبعـوث   rتوان پيـامبر اكـرم  شود كه نميروشن مي است؛ دانسته rتنها وظيفه پيامبر

  . شده فقط براي ابالغ نام اسالم دانست

بود كه حتـي جزئيـات    rاين پيامبر،rبا نگاه به احاديث متعددي از پيامبر اكرم .سوم
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  : ايشان در آموزش نماز فرمودند ،به عنوان مثال. شريعت را به مردم و اصحاب خويش آموخت

، 2ج: 1403مجلسـي،  ( »خوانم، شما هم نمـاز بخوانيـد  بينيد من نماز ميآن چنان كه مي«

 ).279ص

د، كميت و كيفيت مناسـك اطالعـي نداشـتن   از يا در آموزش مناسك حج به حاجياني كه 

  : فرمودند

  ).472ص: 1982حلي، ( بگيريد ]ياد[مناسك حجتان را از من «

  : ، نيز فرمودند)به دست مرد بودن طالق(ايشان در تشريع ايقاعي بودن طالق 

 ).306، ص15ج: 1408نوري، ( »طالق در دست شوهر است«

 ندهبسـ نه تنهـا بـه بيـان جزئيـات احكـام       r، پيامبر اكرمپيش گفتهگذشته از دو مثال 

 rپيامبر اكـرم  ،به عنوان مثال. كردندنكردند، بلكه با بياناتي، قواعدي فقهي را نيز تاسيس 

  : فرمودند »علي اليد«در تاسيس قاعده 

  ).74، ص2ج: 1405راوندي، ( ، برگردانداست ذمه شخص است كه آنچه را گرفته بر «

بلكه جزئيات احكام را نيـز بـه مـردم     ،، اصل اسالمrنه تنها پيامبر اكرم بر اين اساس،

به عنوان دسـتوري  ( Aتا جايي كه در غدير خم و با ابالغ واليت اميرالمومنين كردنداعالم 

، دين اسالم براي همگان كامل و نعمت دين بر مردم تمام شد و خداوند در آن روز، از )هياال

   ).3: مائده( اسالم به عنوان ديني كامل و جاودان راضي گرديد

روشن مي گردد كـه  دين اسالم در روز غدير، اكمال مبني بر  ،با توجه به فرمايش خداوند

و ابـالغ   كوتاهيدر رساندن و ابالغ آن به مردم  rچيزي از دين نمانده بود كه پيامبر اكرم

  . واگذار كرده باشد bو ديگر ائمه Aآن را به اميرالمومنين

 C، عمده احاديث از امـامين صـادقين  bيث ائمهبا نگاه به تاريخ و احاد ،عالوه بر اين

  .در جزئيات دين، احاديث قابل توجهي نقل نشده است Aاست و از حضرت علي

داللـت   rآيات متعدد قرآن كه بر رسول و فرستاده بودن پيامبر اكـرم  ، ازعالوه بر اين

  . برداساس بودن ادعاي رشتي پيتوان به بيكند، ميمي

از  bمندي ائمهتوان مطرح كرد، اختالفي بودن بهرهپاسخ رشتي مينكته ديگري كه در 

به عبارت ديگر، به موازات اعتقاد برخي از متكلمان و محـدثان اماميـه   . واليت تشريعي است

علم ( از واليت بر تشريع، برخي ديگر از متكلمان و عالمان اماميه bمندي ائمه مبني بر بهره
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همچون سيد مرتضي و صاحب معـالم   ).42، ص2ج: 1344و عاملي،  669ص: 1363الهدي، 

علـم  ( انـد اي داشـته داراي واليت تشريعي بوده و از اين مقام بهـره  bمعتقد نبودند كه ائمه

كه همه عالمان دين، معتقدنـد   با اين .)439، ص2ج: 1364و عاملي،  669ص: 1364الهدي، 

 و شـارع  ايشـان  كـه  سـت ا اين bمعصوم ائمه حضرات به نسبت rپيامبر ليفضا از يكي

چارچوب شريعت و مشـيت پروردگـار، مسـئوليت جعـل قـانون و تقنـين        در و بوده قانونگذار

   ).7:حشر( اند داشته

رسلين و رسـول خـاتم،   مبه عنوان سيدال rتوان قبول كرد كه پيامبر اكرمدر نتيجه نمي

صـاحب   Aاميرالمـومنين حضـرت  از جملـه   ؛bولي ائمه اطهـار بوده؛ فاقد واليت تفصيلي 

  1.اندواليت تفصيلي بوده

مندي از مقام تقنـين و تشـريع،   با بهره rتوان قبول كرد كه پيامبر اكرمپس چگونه مي

و اوالدشان، داراي مقام واليت تفصيلي  Aحضرت اميربوده است؛ اما داراي واليت اجمالي 

   !اند؟بوده

  نتيجه گيري

بـه   bبيـت تي روشن گرديد كه ايشان در حـق اهـل  هاي احسائي و رشبا بررسي انديشه

ورطه غلو افتاده و عمالً به تفويض قائل شده و معتقدند خداوند مقام خلق، رزق، احيا و اماته، 

  . واگذار كرده است bامور عالم و عباد را كامالً به ائمه معصوم

اينـان را  كه متون اصيل ديني، هـيچ يـك از باورهـاي    اين مقاله ثابت كرد عالوه بر اين

خود را عبد خداوند و مخلوقي در  bكند، روايات زيادي داللت مي كنند كه ائمهتصديق نمي

از خـود  كـه بـه خداونـد اختصـاص دارد،     را هي دانسته و به شدت، صفاتي ميان مخلوقات اال

لذا از اين . بيزاري جسته انداند، داده و از كساني كه اين صفات را به آنان نسبتمنتفي دانسته 

    . توان فرقه شيخيه را جزء غالت به حساب آوردجهت مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مندي ائمه از واليت تشريعي است بر آن است كه ائمه اطهار بـه رغـم    معتقد به بهره هرچند نگارنده .1

گاه اين واليت را اعمال نكرده و در چارچوب دين، حكم جديدي را  برخورداري از اين واليت، هيچ

هاي واليت تشريعي امامـان در روايـات، هـادي صـادقي، محمـد ركّعـي        مقاله گونه(تشريع ننمودند 

  .)126ـ 101صسوم، شماره نهم، مامت پژوهي سال فصلنامه ا
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