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 چکیده
اساسای و پربساامد در مطالعاات حادیلی      از مباحا   حادی  شایعه   اعتبار و خاستگاه، اصالت

باه دالیلای چناد ماورد توجاه       «غلو»و  «تقیه»موضوع ، میان که در این خاورشناسان است
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تردیادافکنی در اعتباار روایاات    . اسات  از این دالیل مهم، گسترده این دو عنصر در آن زمان
منحصر ساختن شیعه به ایان   و تأکید بر وجود متهمان به عدم وثاقت در روایات شیعی، شیعه

از نتاایج مهام تحقیقاات     )ع( اهمیت جلوه دادن جایگاه مقدس ائماه بی دو مسئله و نیز کم یا
 در نظر نگرفتن موضع صریح و شادید ائماه  ، اختصای دادن پدیده غلو به شیعه. ایشان است

ماای امامیاه در   عل ع( و) هاای ائماه  راهکارتوجهی به بی، )ع( و علمای امامیه در برابر غالیان
تاوجهی  بای ، تقیهانحصار جریان غالب و کلی مکتوبات روایی شیعه به ، ایکشو روایات تقیه

ع( و نیز محادثان  ) ائمه اصحابسیره  توجه نکردن به روش و، به تقیه در دیگر فِرق اسالمی
از  ایای و توریاه ای و نیز عدم تفکیاک میاان روایاات تقیاه    در مواجهه با روایات تقیهامامیه 
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 اشاره
اند که حدیث در اصول، تاریخ و فقه شایعه، همچاون قارآن،    این یقیدهخاورشناسان بر 

ترین شاکل ادبیاات شایعی باه شامار      دارای باالترین اهمیت است و بدون شک قدیمی
(. آنان ت کید دارند کاه ادبیاات حادیثی شایعه بایش از هار       Kohlberg, 2013: 165رود )می

و رسوم گرفته تا یقاید و زنادگی،   ادبیات دیگری بر تمام زوایای زندگی شیعه، از آدار
 گاردد،  ت  یرگاار بوده و اگرچه ادبیات اصلی حدیثی شایعه باه دوره متقادم آناان برمای     

  1(.Kohlberg, 1983: 304هاای بعادی نیاز اداماه یافات )     ایان تاال  و کوشاش در نسال    
ت کید خاورشناسان بر این جایگاه و اهمیت حدیث شیعه بایاث شاد تاا باا رویکاردی      

ند به اصل و اساس حدیث در بین شایعیان و خاساتگاه ظهاور و رشاد آن توجاه      هدفم
 کنند.

دهاد کاه موراوع    نشاان مای   2موالعه آ ار رژوهشی خاورشناسان در حادیث شایعه  
اصالت، ایتبار و خاستگاه حادیث شایعه از مباحاث مهام ماورد توجاه ایشاان اسات.         

عی، همچون حدیث سنی، باه  ای به نام حدیث شیاندیشمندان غربی در برخورد با مقوله
اند ایتباار آنهاا را بررسای کنناد. در     داشته و تال  کرده منبنِ صدور روایات توجه ویژه

شاود؛ چراکاه باه    به فراوانی در آ ار ایشان دیده مای « غلو»و « تقیه»این میان، دو مبحث 
از متفااوت  ، «غلاو »و مسائله  « تقیاه »ایتقاد بسیاری، حدیث شیعه به دلیل وجود ینصار  

اناد کاه در   هر دو موروع از مباحث مهمای . (221: 8902ر.ک: معارف، ) حدیث سنی است
نوشتار حارر بر آن است تاا ایان    ؛ از این روشوندرژوهانِ غربی دیده میموالعات شیعه

مسائل را، که هر دو به ایتبار روایات شیعی نظر دارند و در رسیدن به نتیجه در نزد یک 
مشترک )تردیدافکنی در ایتبار روایات شیعه و ت کید بر وجود  محقق غربی، در مخرجی

متهمان به یدم و اقت در روایات( قرار دارند، بررسی کند و به این ررسش راساخ دهاد   
های مهم خاورشناسان درباره غلو و تقیه در میرا  حدیثی امامیه چه باوده و  دیدگاه»که 

 «.شوند؟چگونه تحلیل و ارزیابی می
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 3اسان و پدیده غلو در میراث روایی شیعهخاورشن. 1
ای که در تاریخ شیعه حضاور و ظهاوری   تنها همچون ردیدهگری نهموروع غلو و غالی

های ویرانگر آن در مکتوبااتِ ریشاینیان رراکناده اسات،     شگرف داشته و مت سفانه آموزه
شایساته  بلکه به ینوان مورویی زنده و آسیبی فزاینده در گساتره جامعاه دینای شایعه     

. این مسئله بیش از همه باا تااریخ متقادم    (87: 8937بخش، )جهانبررسی و رژوهش است 
گیری مبانی یقیدتی آن ریوند دارد و درگیری مباحثش با مسائل رجاالی و  شیعه و شکل

و انتشاار یقایاد ایشاان     5این ردیده در ری ظهور جریاان واقفاه   4سندی مشهودتر است.
رژوه، که موالعاتشان بیشتر بر تاریخ اساتوار شاده و   نِ شیعهبستری ساخت تا خاورنگارا

اند، به این سوی رو بکشند و در موالعات در ری یافتن نقاب یوف مهم و تاریخی شیعه
حاادیثی شاایعه، مباااحثی را طاارح کننااد کااه البتااه خااالی از اشااکاالت محتااوایی و     

 های ناقص و احیاناً باطل نیست.گیرینتیجه

 در غلو . تنیدگی شیعه1ـ1
اند که شیعه از ینصری به نام غلو جدارایر نیسات؛ باه ایان    برخی خاورشناسان بر این یقیده

گیاری و نشار یقایاد    معنا که با نگاه به مسائل یقیدتی و کالمی شیعه و تاریخ تشاین، شاکل  
هاای فعاال در جامعاه مادیون     ای میان شیعه و دیگار گاروه  شیعی را در سایه کشمکش فرقه

 .Marshal G. Sاناد. هاجساون )  باوده « غالیاان »دانند کاه یکای از آن یناصار    می یناصری چند

Hodgsonکُلبارگ   تشاین قوااران خاود، در فصالی از    رژوه ریشرو و ماورد توجاه هام   (، شیعه
(Kohlberg, 2003 با ینوان ،)«معتقد است کاه تشاین   « بندی تشین در قرون اولیهچگونگی فرقه

گیری و رشد به اصوالح تشین غالیاناه ااا و   اا شکل« غلو»حاصل تکوین و تلفیق دو ینصر 
تاری  دهی به مفهوم معتدلهای کالمی امام صادق )ع( و اصحابش در شکلاا اندیشه«  نص»

( معتقاد اسات کاه ا ار     Robert Gleaveاز تشین درباره نقش و جوهره امامت اا است. گلیاو ) 
ن دارد؛ این جریان شامل تماام آناانی   هاجسون بدون تردید بر وجود جریان اصلی شیعه اذیا

است که امام صادق )ع( را به امامت قبول داشتند که البته بعدها مشتمل بر دو گاروه امامیاه و   
 . (229ر222: 8932)گلیو، اسماییلیه و نیز گروه کوچکی به اسم زیدیه شد 
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 . نقش غالیان در انتقال مفاهیم بنیادی2ـ1
مهم در تاریخ شیعه به شکل یام و ت  یرگاار در تااریخ   گروهی ت کید دارند که از مسائل

حدیث به شکل خاب، نقش جریان غالت در انتقال مفاهیم ایتقادی ا روایی است کاه   
هاای  به سبا خألهای موجود در یصر معصومان )ع( فرصات یافتناد برخای از آماوزه    

تاوبش، داخال   های شیعه، و بعدها در میارا  مک غیراسالمی را در فرهن  یامه و آموزه
سازند. باکلی معتقد است که غالیاان، در روشاش محاد ، اقادامات جعلای و تزویاری       

(. وی با اشاره باه ردیاده تکثار فِارق     Buckley, 1997: 309فراوانی در نقل حدیث داشتند )
داناد و نتیجاه   گیری و رشد غلو مهم میشیعی، ت  یر مسئله غیبت امام منتظر را در شکل

اند که در یصار اماماان )ع( شاکل گرفتناد و     های شیعیجزء آن فرقهگیرد که غالت می
(. Ibid: 309-310شناسی، رجالی ا حدیثی و تاریخی موالعاه شاوند )  باید از سه منظر فرقه

او با بررسی منابن رجالی، همچون کشی و نجاشی، درباره راویان غالی گزار  و تحلیل 
« اصاوالح غاالت  »ل سنت، نتیجه گرفته کاه  ارائه داده و رمن ارائه نظریات رجالیان اه

قون غلو بیشتر یاک یناوان   در منابن متقدم شیعه کمتر به کار رفته است. در نظر وی، به
بساا  شاده و چاه  آمده که احتماالً برای شماتت مخالفان استفاده مای آور به شمار مینن 
یاان و کفاار بارای    هایی باوده کاه مسایحیان، یهود   اساس و شبیه استفاده رایج از واژهبی

؛ نیرز ر.ک: براکلی،   Ibid: 305, 311اناد ) بردهها و افراد مخالف به کار میدست انداختن گروه
 . (832ر811: 8911

کند که باید غالت را بخشی از تال  یقالنی کل شیعه بارای تا مین   باکلی ت کید می
ه متاا خران هااای ایمانشااان دانساات و بساایاری از آرای آنااان در آن زمااان، چنانکاارایااه
(. وی باه ایان منظاور از    Buckley, 1997: 318رفته است )رندارند، افراطی به شمار نمیمی

اند، ولی در برد که مناظرات امام صادق )ع( با منصور یباسی را نقل کردهروایانی نام می
شاود. ایان در   اند و از آنان به بدی یاد میشمرده شده« غالت»های ملل و نحل از کتار
ی است که در بسیاری از این اَسناد، راویانی هستند که از نگاه محد ان شیعه مو قناد  حال

کنند. رمن اینکاه بعیاد اسات    نقل روایت می« غالی»و اغلا به صورت مستقیم از یک 
تمام این راویان مو ق، بعدها به صورت ساختگی در این اَسناد وارد شده باشند؛ چراکاه  
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گرفته باشد، باید این اَسناد از راویان غاالت و راعیف   ای صورت سازیاگر چنین راک
دهد که معاصرانشاان  هم راک شده باشند. بنابراین ظاهر وجود غالت در اَسناد نشان می

کند کاه  اند. وی این نظریه را هم ارائه میاحتماالً بسیاری از روایات آنان را رایرفته بوده
هاایی جنجاالی باا    شود که نوشتن رسالهیمتهم ساختن افرادی به غلو به زمانی مربوب م

دهد که واژه غالت و انتقادی که درباره آنان آغاز شد و نشان می الرد یلی الغالتینوان 
شاده  های خاب اطالق مای در ری داشته، فقم در بازنگری درباره برخی از افراد وگروه

 .(271ر839: 8911نیز ر.ک: باکلی، ؛ Ibid: 315-325است )
باکلی این اسات کاه ظهاور غاالت در جامعاه یاک تاال  یقالنای          خالصه سخنِ

سراسری و یام بود تا یقاید شیعی گستر  یابد که البته امامان )ع( از همان ابتادا باا آن   
هاا، در کتاا رجاالی و ملال و     ها و شماتتکردند؛ اما این انتقادها، مخالفتمخالفت می

ای منفای تلقای   واژه غلو و غاالی واژه رسد در ابتدا نحل رسین ظهور یافت و به نظر می
شده است. از این رو بسیاری از این افاراد در روایاات حتای صاحی  شایعی دیاده       نمی
کند و باا  ( نیز از آنانی است که بر این نظر ت کید میMeir M. Bar-Asherشوند. بَراَشِر )می

 (. Bar-Asher, 1999: 13گاارد )بازگویی سخنی از امیرمعزی، بر آن صحه می

 . نقش غالیان در الهیات و کالم امامیه3ـ1
اناد؛  برخی معتقدند غالیان در ایجاد منازیات کالمی در میان متکلمان شیعه نقش داشاته 

گیری مکتوبات شیعی رن  و باوی شادیدتری   های نخستین شکلاین مباحث در دوران
نشاان داده کاه    اند. بَراَشِر در بحث خاود دربااره یلام غیاا منتساا باه اماماان       گرفته

(. وی معتقد است کسانی این یلم را Ibidکشمکش یقیدتی در این مسئله نیز بروز کرد )
دادناد و دیگرانای اصارار داشاتند یلمای کاه اماماان از آن        ترین حد تنازل مای  به رایین

برخوردارند، حتی از یلمی که خداوند به فرشتگان و ریامبران خود موهبت کرده، بیشاتر  
 (. Ibid: 14است )

مدرسی طباطبایی در این باره، به اختصار، کشمکش ایتقاادی باین شایعه اماامی در     
گیاری  دوران بین دو غیبت را توصیف کرده و نشان داده که شیعیان امامی، از آغاز شکل
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به ینوان یک فرقه دینی، دو گرایش متضاد داشتند؛ در یک سو شاگردان ائمه )ع( بودناد  
کردند اا به این معنا که اماماان فاقاد   ن سنی طرفداری میکه از مورعی نزدیک به مور

 :Modarressi, 1993های فوق بشری هستند و چیزی بیش از یلمای ابرار نیساتند ) ویژگی

هاای  انگاران مشهورند؛ چراکه معتقد به توانایییعنی کوته« مقصره»(. این شاگردان به 29
قصره نیز در تماایز باا سانیان، قائال باه      محدود برای امامان هستند. با همه اینها، حتی م

چون و چرا از امامان )ع( بودند و به آنان به چشم تنها مرجن دینای  والیت و اطایت بی
(. در سوی دیگر شاگردانی بودند کاه  Ibid: 29 ffکردند )و مسائل روزمره زندگی نگاه می

شاامل فرقاه مفوراه     شدند. این گاروه ، شناخته می«غالت»تر آن ، یا مرسوم«مرتفعه»به 
شد که به تفویض اا یعنی تفویض قدرت الهی به ریاامبر خادا )ب( و ائماه )ع( در    می

دهاد کاه   (. مدرسی نشان مای Ibid: 21-22امر خلق این دنیا و خالیقش اا ایتقاد داشتند )
اصوکاک در بین امامیه، که تا زمان غیبت صغرا جریان داشت، راس از غیبات کبارا نیاز     

 (. Ibid: 40 ff)ادامه یافت 
راویاان حادیث   »وی در ا ر دیگر خود به گروه سومی نیز اشاره دارد که بسایاری از  

کند که افزون بر دو رویکرد مفوراه و  گیرند. او تصری  میدر زمره آنان قرار می« شیعه
که بیشترِ افاراد   در میانه این دو نظریه و گرایش، گروه سومی نیز وجود داشتو  مقصره

بار اسااس ایان    . کردناد عه شیعه و بسیاری از راویان حدیث از آن ریروی مییادی جام
هایی واال هستند که به طور ویژه مشمول فیض و برکات و نظار   ع( انسان) ائمه، گرایش

ولای ناه باه    ، های یادی فرق دارندبا انسان، اند و به همین دلیل از نظر ذاتیینایت الهی
ع( ) این گرایش معتقد بود که ائماه اطهاار  . گفتندهای غلوآمیز که مفوره میآن صورت

منشا  برکاات و   ، ترین آناان باه رروردگارناد   ترین افراد بشر و نزدیکاز آن نظر که راک
 اماا ناه باه آن معناا کاه در کارهاای خداوناد،        ، واسوه بسیاری از فیورات حق هساتند 

مدرسی . (12ر18: 8902)مدرسی،  مانند خلق و رزق و حیات و ممات، تصرف داشته باشند
در اینجا با ارائه شواهد تاریخی و مستندات روایی در ری ا بات ایان فررایه اسات کاه     

در کشااکش  ، چاون صافات اماماان و مهادویت    ، مبانی اساسی اندیشاه شایعیان اماامی   
های غالیان و مقصران تغییر یافته و آنچه امروز با ینوان کالم رسمی شایعه اماامی   بحث
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، 20: 8938)گرامری،   تحت ت  یر اندیشه غالیان شیعه شکل گرفته اسات بیشتر ، شهرت دارد
 . (8پانوشت 

بارده ایان اسات کاه کاالم و یقایاد       نقوه اشتراک سخن مدرسی و خاورشناسانِ نام
در بستر وجودی غالت و کشامکش آناان باا دیگار یقایاد      ، ویژه مسئله غیبتبه، شیعه

تغییارات   کام ررداختاه شاد و   سات د، اگر نگوییم سااخته شاد  ، ساری در جامعه شیعی
باه وجاود   ، نقوه افتراق نیز آن است که مدرسی بر خالف خاورشناساان . بسیاری یافت
جریان معتدل و میانه( اشاره دارد که بیشتر افاراد یاادی جامعاه شایعه و     ) جریان سومی

وی بر ایان بااور اسات کاه نسالی از      . کردندبسیاری از راویان حدیث از آن ریروی می
ن دقیق موفق شدند با روایات معتدل، در مقابله با یقاید غالیانه، یقاید شایعه را از  محد ا

غلو و مسائل غیریادی دور نگه دارند؛ آنان تشین امامی را بر خم ایتادال حفاظ کردناد    
 (. تا)ر.ک: انصاری، بی

 یابی غلو در مکتوبات اولیه شیعه. مصداق4ـ1
هاای تااریخی ا متنای      در تحلیل ورت گرفتههای صهای اخیر برخی از رژوهشدر سال

اناد؛ از جملاه   خود، بازتار این جریان در مکتوبات اولیه حدیثی شیعه را موارح کارده  
(. 2015و  Asatryan, Mushegh( )2012( و آسااتریان ) Turner Cp( )2006های تورنر )کوشش

باه  ، ع() دقینباه جاا ماناده از دوران صاا    ، تورنر و آساتریان با تمرکز بر حدیث مفضل
وگوهاای  آسااتریان باا دقات در گفات    . اندهای موجود در این دوران توجه کردهجریان

 وی کاه  . روهاا را شارح داده اسات   مفوراه و میاناه  ، تقابل بین غالت، مفضل با غالت
هاای  های دوران اولیاه شایعه و تقابال گاروه    ظاهراً به مسائل و مباحث مرتبم با جریان

یمار  نوشتاری حدیثی از مفضل بان ، در مقاله دیگر خود 6ند است،ممختلف بسیار یالقه
 گاری در  کاه بار وجاود جریاان غلاو و غاالی      را بررسای کارده    ارشباح وارظلاه به نام 

ع( اسات و افارادی چاون    ) جامعه اشارات جدی دارد و ظاهراً منتسا به اماام صاادق  
در ترا  نصیریه ناام   از امام،یمر ( آن را به روایت مُفضل بنLouis Massignonماسینیون )

 اند.  برده
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کند که در قرن دوم هجری در یراق، شااهد اخاتالف یقیادتی و    آساتریان ت کید می
ایدئولوژیکی درباره ماهیت و وجود امام هستیم. گروهی وی را رهبر صااحا داناش و   

 کنناد و گااهی وی  دانند و گروهی دیگر به وی اوصاف الهی منتسا مییالم جامعه می
دهنااده امااور خداونااد در زمااین کننااده و ترتیااارا جانشااین خداونااد و گاااه هماهناا 

شوند. اگرچه اماماان اغلاا چناین    نامیده می« غالت»خوانند؛ گروه دوم در اصوالح می
رایرفتند، ریروانشان در ایان گاروه بسایار بودناد و برخای نیاز در میاان        ادیایی را نمی

د. کشامکش غاالت و مقصاره در قارن ساوم باه       مخالفان ایشان، مقصره، حضور داشتن
ریروزی مقصره انجامید و در قرن چهارم گروهی از غالت باه ناام نُصایریه باه رهباری      

ق( یاراق را باه مقصاد ساوریه تارک کردناد و در آنجاا        133نُصیر )م بعد از محمد بن
 مرکزیت یافتند.  

مکتوباات باه جاا     های دانشمندان در بازشناسی یقایاد و آساتریان با توجه به تال 
کند که آنچه تا کنون محققان مختلاف  مانده از غالت در مناطق مختلف جهان، ت کید می

( و بیهااوم 1111(، امیرمعاازی )Heinz Halm( )9131(، هااالم )9113همچااون باااکلی ) 
(Tamima Bayhom-Daou( )1118ارائه کرده )   اند، مسائلی همچون آ ار رجاالی، تاراجم و

اند و کمتر به انتشار میرا  حدیثی به جا اید غالت را مد نظر داشتهشناخت باورها و یق
البتاه  »کناد کاه   (. وی ت کیاد مای  Asatryan, 2015: 2-3مانده از آناان توجاه شاده اسات )    

« هایی هم در این باره صورت گرفته تا ایان میارا  بازشناسای و منتشار شاوند     کوشش
(Ibid: 3-4 ،)« ترجمه انتقاادی و نیاز ترجماه انگلیسای     با وجود این درصددم رمن ارائه

محیوی کاه ایان کتاار در آن باه نگاار  درآماده را تحلیال و        ارشباح وارظله، کتار 
کند یناصر گونااگونی از تعاالیم غاالت را در دوره    (. وی تال  میIbid: 4« )تصویر کنم

 ریدایش این یصر و نیز در یصر کشمکش آنان با رقبا به تصویر بکشد. 

 یل و ارزیابی. تحل5ـ1
با توجه به آنچه از مجمویه نظرات خاورنگاران درباره غلو در میارا  حادیثی شایعه گفتاه     

 شوند:  ها، نکاتی به اختصار طرح میشد، به منظور ارائه تصویری ارزیابانه از دیدگاه
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 . تردیدافکنی در روایات شیعی، رهاورد خاورشناسان1ـ5ـ1
ایتبارسازی روایات شیعه و حکم به برسااخته  بی از رهاوردهای موالعات خاورشناسان،

بودن یا ابوال بخش قابل توجهی از آنها است؛ برای نمونه، کلبرگ معتقد است کاه اگار   
شد، به ایان معناا باود کاه وی در     در سندی از روایات شیعی، به یک راوی ایتماد نمی

های وقف، غلاو یاا   یقیده خود انحراف داشت؛ از این رو بیشتر روات به یکی از جریان
(. خاورشناسان با ابراز اینکه در اساناد روایای   Kohlberg, 1983: 301شدند )نصا متهم می

شود و حتی در بین این افراد کسانی هساتند کاه   شیعه موارد متهم به غلو بسیار دیده می
ن و نیاز منحصار سااخت    )ر.ک: نظرات باکلی در برای( اند مورد ایتماد محد ان شیعه نیز بوده

ایتباار و جایگااه   اناد حادیث شایعه را بای    هایی شبیه غلو، تال  کارده شیعه در جریان
هاا از میارا  امامیاه    اهمیت جلاوه دهناد. ایان نتاایج و ارزیاابی     مقدس ائمه )ع( را بی

 ترین خوای روشی است که گریبان آنان را گرفته است.  مهم
اصلی خود را با راهنمایی مشی شیعه در طول تاریخ خود، همواره تال  کرده تا خم

گاه موابق با یقاید انحرافی غالیان یمل نکرده اسات. موران   امامان )ع( برگزیند و هیچ
گری و غالیاان نشاان از آن   جدی و صری  ائمه )ع( و یلمای بزرگ شیعه در برابر غالی

اناد و  دارد که ایشان تا چه حد به نقل روایات از اشخاب  قاه و مومائن ت کیاد داشاته    
اند. همچنین باید توجاه داشات   مواره در ارزیابی سره از ناسره به این نکته توجه کردهه

که موروع غلو، برخالف باور خاورشناسان، مختص به شیعه نیست و حتای برخای باه    
 کنیم.های شیعه معتقدند؛ در ادامه ادله این سخن را مورح میتمایز غالیان از گروه

 غالیان . موضع ائمه )ع( در برابر2ـ5ـ1
میزان تا  یر غاالت   ، شناسی استاگرچه تشخیص احادیث غالیان از معضالت حدیث

 از یک ساو ائماه   قدری نبوده که کلیت آن را دچار تردید کند؛ زیرابر حدیث شیعه به
کردند و از ساوی دیگار، رایش از    ع(، به شدت با آن مبارزه می) ویژه صادقینع(، به)

ای گرفتاه باود. بیشاتر    شاده شکل تثبیات  روایی شیعه این جریان بسیاری از مکتوبات
ایناان  . به وجود آمدناد ، ع() در دوران صادقین، غالت شیعه در نیمه قرن دوم هجری



 نامه امامیه، سال پنجم، شماره نهم/ پژوهش 81

ع( را جعل و با ابزارهای گوناگون وارد منابن حادیثی  ) احادیث غلوگونه در حق ائمه
همچناان آ اار و   ، رغم تال  امامان برای مقابله مستمر باا ایان گاروه   به. شیعه کردند

 : 8901)صرفری،   شاود روایات جعلی این غالت در مصادر و جوامان روایای دیاده مای    
 .فصل چهارم(

دهد که این دو امام هیچ جریانی را به اندازه این جریاان  ع( نشان می) سیره صادقین
که اجماالً گواه نقش قاطن این گروه در مسیر تخریا یقایاد اساالمی    نقد و رد نکردند

هاای ایشاان   ع( در برابار غاالت و فعالیات   ) صاادقین . (829ر883: 8938)محمدزاده،  است
دادند. آنان به معرفی سیمای غالت و ررهیاز دادن شایعیان از   اقدامات صریحی انجام می
صاراحت غاالت   ، بهای از روایاتهمچنین موابق راره. کردندمجالست با آنان توصیه می
ایشان یقاید غاالت را تکاایا و یقایاد    . کردندظهار میارا را نفرین و برائت از ایشان 
هایشان از غالیان را بیاان  خواستند که شنیدهکردند و از شیعیان میشیعیان را تصحی  می

 بااالخره اینکاه صاادقین   . ساختندکنند و انحرافات و اشکاالت یقاید غالت را برمال می
آناان را همتاای   ، روایات خود خواندند و درغالت را جمایتی فاسق و منحرف می ع()

   7.کردندکفار و مشرکان توصیف می، مجوس، نصارا، یهود
امامان ریش از ایشان نیز با شادیدترین وجاه غلاو را ماردود     ، ع() یالوه بر صادقین

ره( حدود صاد روایات از   ) یالمه مجلسی. انددانسته و غالیان را نکوهش و تکفیر کرده
ایان مسائله نشاان    . ، باب نفی الغلرو( 21: 8279)مجلسی،  ده استباره نقل کرآنان را در این 

محصاول   ع( وجاود داشاته و شایعه   ) دهد که ردیده غلو حتی قبل از جریان صادقینمی
 .  جریان غلو و نص در زمان ایشان نبوده است

 . موضع متکلمان شیعه در برابر غالیان3ـ5ـ1
غلو و تفویض و تشبیه غاالت را   با اختصاب دادن مباحث مستقل به نفی یلمای امامیه
، اناد؛ بارای نموناه   آنان را کافر و مشرک دانسته و از آناان تباری جساته   ، نکوهش کرده

کند ع( را رد می) نوبخت نظریه غالت مبنی بر الوهیت امیرالمؤمنینابواسحاق ابراهیم بن
ند ع( با معجزاتای کاه داشات   ) و معتقد است نه خداوند جسم است و نه موسی و ییسی
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ره( نیاز موارح   ) . شبیه این یقیده را یالمه حلای (292: 8913)ربانی،  دارای الوهیت بودند
ره( از قول شیخ طوسی )ره( بر ایان بااور اسات کاه     ) صدوق . شیخ(290)همان:  کندمی

هماه  ، حروریاه ، قدریاه ، مجوس، نصارا، غالت و مفوره کافران به خدا و بدتر از یهود
ره( نیز غالت را ) شیخ مفید. (30: 8282)صدوق،  اندکنندهگمراه هایگااران و گروهبدیت

ع( دساتور باه کشاتن و آتاش زدن     ) که یلی داندمتظاهران به اسالم و کافر و گمراه می
ره( ) یالماه مجلسای  . (898: 8282)مفیرد،   اندآنان داده و دیگر امامان آنان را کافر رنداشته

وجا خروج از دین دانسته و برای ا بات نظر خود را م باورهای غلمباور به هرکدام از 
وی ت کیاد دارد کاه اگار در جاایی     . آیات و روایات استناد کارده اسات  ، به دالیل یقلی

بدانیم که از ، باید به ت ویل ببریم و اگر قابلیت ت ویل نداشت، خالف این قضیه دیده شد
 .، باب نفی الغلو(21: 8279)مجلسی،  های غالت استدروغ

 . عدم اختصاص غلو به شیعه4ـ5ـ1
به آن معنا نیست که در دیگر فرق و ادیاان  ، اگرچه غلو از اختصاصات شیعه برشمرده شده

غلو وجود نداشته است. در تقریباً تمام آ ار خاورشناسان در مواجهه با جریاان غلاو، فقام    
ت آن اناد. حقیقا  شود و برخی نیز آن را از اختصاصاات شایعه برشامرده   شیعه بررسی می

ع( و فرزندانش غلو کرده و آنان را ) نویاً غالت اسم کسانی است که درباره یلی است که
هاای اهال   به الوهیت یا نبوت ستوده باشند؛ از این رو اگر چناین انحرافای در میاان فرقاه    

حلولیه و فرقای از تصاوف کاه باه     ، حلمانیه، فارسیه، حالجیه، روشنیه، مثل یزیدیه) سنت
یاا حتای در میاان دیگار      (2/8708: 8939)ر.ک: خمینی، لند و غالت روندیه( یقاید حلول قائ

؛ نیرز ر.ک:  808نسرا::  کناد:  ع( نهی می) که خداوند متعال از غلو درباره مسی همچنان)ادیان 
در تااریخ  . مرسوم نیست که آنان را از غالت به شمار آورند، دیده شود (00و  01، 02مائرده:  
اند که به الوهیت خلفای یباسی، همچون منصاور، بااور   جود داشتههایی وحتی فرقه اسالم
 . (23: 8928)اشعری،  به غالت یباسیه شهرت دارند و اندداشته

به خوا شیعه را به ساه  مقاالت اإلسالمیین برخی همچون اشعری در ، از سوی دیگر
و نحل نیز روافض و زیدیه تقسیم کرده و به تبن او، سایر اربار کتا ملل ، دسته غالت
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؛ در نتیجااه از غااالی بااودن (8702ررر2/8708: 8939)خمینرری،  اناادهمااین تقساایم را رایرفتااه
در حالی که بسیاری بر این باورند که غالت از فرق شایعه باه   ، اندغیرشیعیان غافل شده

اند که به خداوندی امامان شایعه یاا حلاول روح    غالت کسانی در واقن 8.آیندشمار نمی
. تعریف غلو نیز گاشتن از حد و خارج (818: 8922)مشرکور،   باور داشتندخدایی در آنان 
، مروج الااها به بیان مسعودی در . (982: 8918)ربانی، دانسته شده است  شدن از ایتدال
، ع() ب( یاا ائماه  ) برای فِرقی است که در حق حضرت رسول اسم یام غالت یا غالیه

این به آن معنا است که اگر  9.اندقام الوهیت دادهع(، غلو کرده و به ایشان م) ویژه یلیبه
افرادی در حق ریامبران یا اولیای الهی خود از حاد  ، نه فقم شیعه، ایدر هر دین یا فرقه
 .  شوندغالی دانسته می، تجاوز کرده باشند

 ها و اتهامات ناروا. توجه به برداشت5ـ5ـ1
ن حقیقت برخی از باورهاا دربااره   توجهی به اصل غلو و حقیقت آن و در نظر نگرفتبی

ائمه )ع(، همچون معصوم بودن آنان، داشتن کرامت و ایجاز و یالم بودن به امور غیبای  
های ناروا باه شایعه نسابت داده    به اذن الهی، بایث شده تا برخی از اتهامات و برداشت

( از چناین  گونه امور به غلو در حق ائمه )ع( تعبیر شود. در حالی کاه ائماه )ع  شده، این
اند و دادن مقام الوهیت و ربوبیت و نیز ریاامبری باه ایشاان رنادار بااطلی      اتهاماتی بری

است. هرگز ش ن یک انسان داشتن مقامات الهی نیست و رس از رسول خدا )ب( هایچ  
نبی دیگری نیامده و نخواهد آمد. این ایتقاد تماام اماماان، یلماا و شایعیان اسات و در      

 . (228ر290: 8913)ر.ک: ربانی، ده است کتا کالمی ا بات ش

 خاورشناسان و تقیه در میراث حدیثی شیعه. 2

برخای از   10تقیه است.، های افتراق حدیث شیعه و سنیدر کنار غلو، یکی دیگر از محل
اماماان شایعه در باین یااران      اناد؛ باه ایان معناا کاه     روایات در شرایم تقیه صادر شاده 

ند و شاگردان نیز آنان را به دقت و مراقبت بازنویسی کردموالبی را یرره می خصوصی
. این روایات (221: 8902)معرارف،  اند و به دور از چشم دیگران به طبقات بعد منتقل کرده
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اما در حقیقت مولبی ، خوان با جو غالا سنی و حاکمان وقت بودهدر جمنِ یمومی هم
به کل روایات زیااد نیسات، ولای    ای نسبت تعداد احادیث تقیه. دیگر را بیان کرده است

معلوم نبودن آنها بایث شده تا در روایات بسیاری تردید شود. در حقیقت اگار روایتای   
ای باشد یا حتی احتمال تقیه در آن باشد، قابل احتجاج نیست؛ زیرا برای بیان حکام  تقیه

دیث در واقعی صادر نشده است. برخی قائلند که این یعنی سقوب همه یا بسیاری از احا
. دیگر آسیا تقیه، زیاد بودن آن اسات؛ برخای از   (28: 8932)مسرعودی،  سایه احتمال تقیه 

اند و یلما روایات دال بر جواز اجتهاد و ت سیس مبانی و اصول فقه را حمل بر تقیه کرده
به جای حل اخبار متعار، و به کارگیری مرجحات سندی و متنی، یک سویه فقام باه   

دیگار  11اناد. ای رنداشتها فتاوای مفتیان و قاریان حاکم، روایت را تقیهخوانی بدلیل ناهم
ای از روایاات شایعه اسات.    ریامدِ صدور حدیث در شرایم تقیه، وجود تعار، در راره

دسترسی نداشتن به فتوا و نظر واقعی امام یکی از مشکالت شیعیان باوده کاه حتای در    
 . (212: 8900 )مسعودی،زمان خود ائمه نیز وجود داشته است 

هایی ، به ینوان یک اصل یقیدتی و از مباحث چالشی و جدلی شیعه، با آسیا«تقیه»
ای دانساتن آنهاا، دساتاویز دیگاری     گری در تقیاه ایتبار دیدن روایات و افراطیچون بی

هویات نشاان دادن   است تا برخی خاورشناسان در ادامه برنامه خود در سااختگی و بای  
 نتیجه تخریا چهره شیعه به آن چن  بزنند. روایات امامیه و در

 . دستاویزی در برابر مخالفان1ـ2
( با ایتقااد باه اینکاه تقیاه شاخصاه      Kohlberg, 1975: 395-402ای مفصل )کلبرگ در مقاله

گونی میان نگاه ایتقاادی  انسجامی و ناهماصلی تشین است، درصدد ارائه تصویری از بی
ور وی، از نگاه مخالفان امامیه، تقیه بارای توجیاه برخای    و رفتار یملی شیعه است. به با

بودن کند که برگزیدن تقیه به دلیل فشارها، کمها ینوان شده است. وی ت کید میواقعیت
جمعیت شیعیان و برای مخفی کردن معارف یمیق از دسترس نااهالن شیعه و سنی بوده 

فیاد، شایخ صادوق، شایخ     است. کلبرگ با بررسی نظرات یلمای شیعه اا چون شایخ م 
طوسی، یالمه صفار، شهید اول، کاشف الغواء و یبدالجلیل قزوینی اا تال  کرده نشان 
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دهد که این موروع مورد اختالف یلماا باوده و در طاول تااریخ و بار اسااس شارایم        
 (.Ibidگوناگون اجتمایی و سیاسی، نگاه به تقیه تغییر کرده است )

ایتماادی شایعه باه صاحابه،     رغام بای  کند که باه همو در نوشتاری دیگر تصری  می
یابناد. دلیال آن   هایی وجود دارد که صحابه در رجال سند روایات شیعی ظهور مینمونه

. تقیه در جایی که الزم بود برای رایر  یک سخن، به جای 9نیز دو مسئله بوده است: 
 ار جادلی شایعی، از   . زمانی که در آ1آوردن نام امام، از نام یک صحابی استفاده شود و 
 12(.Kohlberg, 1983: 300شد )یک صحابی ردشیعی روایاتی به نفن شیعه نقل می

 تر از جعل. مشکل جدی2ـ2
کناد. وی بار   گلیو در تبیین موروع تقیه در روایات شیعی به موروع دیگری اشاره مای 

ر تر از جعل، خودِ روایاات شایعه اسات؛ زیارا باه ظااه      این باور است که مشکل جدی
کند که ایان  رسند، اما بازنماینده افکار واقعی ائمه نیستند. او تصری  میواقعی به نظر می

آیاا  »است که بایث شده این سؤال مورح شود کاه  « تقیه»موروع مرتبم با یملی به نام 
«. کنند، تقیه در آن زمان رایج باوده اسات؟  ای که مؤلفان شیعه بعدی ادیا میبه آن اندازه
 گوید: راسخ به ررسش خود می همو سشس در

اگر چنین چیزی رایج بوده باشد، بازسازی نظرات ائمه درباره مسائل کالمای و  
فقهی اگر غیرممکن نباشد، با مشکل جدی مواجه خواهد شد. اگر ائمه به تقیاه  

گاه نخواهد دانست که امام در روایتی خاب نظار  کردند، خواننده هیچیمل می
 . (223ر221: 8932)گلیو، ه یا تقیه نموده است ا  را بیان کردواقعی

 . میراث سانسورشده امامیه3ـ2
سانساور  »اباراهیم، مبحثای را باا یناوان     بَراَشِر رمن مباحث خود درباره تفسیر یلی بن

های مختلاف  آورد و معتقد است که با بررسی نسخهمی« تفسیر قمیموالا ردسنی در 
ای از ایان  خوریم که در اغلا ماوارد هایچ نشاانه   این تفسیر، به برخی از حافیات برمی

اناد را  ، جایی که کلماات حااف شاده   چینسانسور نیست، اگرچه بعضی اوقات با نقوه
شاود. وی  اشاره مای « لِلروایة تتمة»دهند و در برخی موارد، به حاف با یبارت نشان می
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سیر آنها به سه خلیفه بر این باور است که این تغییرات درباره آیاتی صورت گرفته که تف
گاردد. ایان   نخست، یایشه و دشمنان شیعه همچون امویان و یباسیان و دیگاران برمای  

سانسورها را مصح  بر اساس تقیه انجام داده است؛ چون ایان یاک ماتن شایعی دارای     
های افراطی ردسنی درباره مسائل مهم سنی است. از این رو مصاححان شایعی   دیدگاه
هاای دیارین سانی و شایعه را     یی که ممکن اسات ایان ماتن تانش    اند در جاهاکوشیده

 (. Bar-Asher, 1999: 40برانگیزد، سنیان را خشمگین نسازند )

 . رمزنگاری در جامعه شیعی4ـ2
کناد و  بَراَشِر همچنین به استفاده از کدها و رمزهای خاصی در جامعه شیعی اشاره می

ای بود که در های دینیمانه و گروههای محرمعتقد است که این ویژگیِ معمول محفل
گرا کردند. استفاده از چنین فنونی گاهی از یک دیدگاه نخبهحاشیه اجتماع فعالیت می

گیرد که معتقد است اسرار دینی باید از توده مردم رنهاان شاود و امتیااز    سرچشمه می
به  گیرد؛منحصر به فرد برگزیدگان باشد و گاه از یک ررورت وجودی سرچشمه می

محابای یقایدی کاه  های دینی و آیینی شاید از اظهار آشکارا و بییبارت دیگر، اقلیت
رساد کاه در میاان    قبولند، احساس خور کنند. به نظر می برای اکثریت حاکم غیرقابل

در وهله نخست به جهت تارس از اکثریات حااکم    « زبان رمزی»شیعیان امامی کاربرد 
میه که در تمام طول تاریخ خود زیر سلوه اهل سانت  بوده است. در حقیقت، شیعه اما

کرد تا از فنون ماندگاری، هم در زندگی روزانه و هم در زماانی  رشد کرد، ایجار می
ساخت، استفاده کند. یلمای امامیه نیااز داشاتند تاا    که اصول دینی خود را مکتور می

تا بیاان مقاصاد حقیقای     کوشیدندای بسیار دقیق را دنبال کنند. آنان از یک سو میالیه
خود را هر زمان کاه امکاان دارد، از دسات ندهناد و از ساوی دیگار، بایاد مومائن         

انگیزد. ایان یکای از   شان را برنمیشدند که اظهار چنین یقایدی خشم رقیبانِ سنیمی
هاایی از ایان رمزهاا در    (. او با آوردن نمونهIbid: 114های بارز اصل تقیه است )جلوه

داناد کاه   می، که به سه خلیفه نخست اشاره دارند، فر، اساسی را این مای تفاسیر اما
های رمزی اا که بخشی از تربیت دینی و اخالقی او هستند اا ای با این واژههر شیعه
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آشنا است و زبان رمزی دربردارنده یبارات تحقیرآمیازی اسات کاه متوجاه دشامنان      
امیاه و  ب( )حفصه و یایشه(، بنیویژه سه خلیفه نخست، دو همسر محمد )شیعه، به
 . )همان(یباس است بنی

 . تحلیل و ارزیابی5ـ2
 کنیم.به منظور ارائه تصویری ارزیابانه، نکاتی را به اختصار طرح می

 . تردیدافکنی در روایات شیعی، رهاورد خاورشناسان1ـ5ـ2
بایش از   ،مانند مبحث غلو، نتیجه مباحث خاورشناسان در موروع تقیه در حدیث شیعه

در حقیقات، موراعی کاه    . یاباد ایتبارسازی روایات بروز مای همه در تردیدافکنی و بی
به این معنا است که شیعه از این ابزار اساتفاده  ، کُلبرگ در قبال تقیه برگزیده برای نمونه

ای را تحمیال  توانست سخن خود را در جامعه مستحکم یا یقیاده تا هر جا که نمی کرد
باه  ، سانی( ) با ذکر یک صحابی یا فرد مورد و وق در نزد رقیاو  آورد به آن روی، کند

رمن اینکه شیعه چون در اقلیت و همواره مورد خشم . سخن خود ایتبار سندی بخشد
بوده است، برای حفظ جاان و  ، یعنی سنی( و حکام، که دشمن شیعه بودند) طبقه غالا
این بحاث در  . کرده استاستفاده می ای به نام تقیهاز زبان رمزی و کدگونه، یقیده خود

 . (223ر221: 8932)گلیو، سخن گلیو به تصری  آمده است 
ای از ساوی  بازساازی روایاات تقیاه   ، ای که از دید خاورشناسان مغفاول ماناده  نکته

ایشاان  ، که در ادامه از آن سخن خواهیم گفت. در حقیقات  امامان و یلمای شیعی است
به تال  محد ان و اماماان  و اند سره به دیده تردید نگریستهیک، در برخورد با این مسئله

اند؛ از ایان رو تردیادافکنی یماومی در    برای درک درست حقیقت سخن توجهی نکرده
از نتاایج تحقیقاات   ، ایتبار خوانادن آنهاا  ع(، اگر نگوییم بی) متون رسیده از دوران ائمه
 خاورشناسان بوده است.
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 قیه. معنا و کاربرد درست ت2ـ5ـ2
آید که تقیه را یموماً باه معناای رنهاان کاردن     های خاورشناسان برمیاز مجموع دیدگاه

کااری و خدیاه   دشامنان دانساته و برخای آن را فریاا     ایتقادات دینی و تظاهر به دین
: 8932گلیو، ؛ Bar-Asher, 1999: 40؛ Kohlberg, 1983: 300؛ Kohlberg, 1975: 395 )ر.ک:اند نامیده

آوریام  اینجا از یک سو معنا و کاربرد درست تقیه در لسان اهل بیت )ع( را می . در(221
تا متاکر شویم که دیدگاه خاورشناسان به چه میزان به این معنا و کاربرد نزدیک است و 
از سوی دیگر، بوالن این نظر که این رو  خدیه و نیرن  شیعیان بوده است را مورح 

 کنیم.می

شود کاه تقیاه را ایشاان باه شایعه      ا بات می ع( درباره تقیه) از مجموع روایات ائمه
تاریخ شیعه گواه است که آناان هماواره از   . (221ر220: 8913)ر.ک: ربانی، اند سفار  کرده

ویاژه در دوره خلفاای یباسای و اماوی. ایان      باه ، اناد جانا حکومت تحت فشار بوده
کردناد  ع( تال  مای ) رو ائمهاز این است؛  ع( شدیدتر بوده) ورعیت در دوره صادقین
. از کیاان و موجودیات شایعه و تعاالیم ناار آن محافظات کنناد       ، با ابتکار ایان شایوه  

غیرمنصفانه است اگر وجود تقیه در شیعه را ییا بشماریم. اگار باه دیاده انصااف باه      
کاربرد این شایوه هوشامندانه را بهتارین رو  ممکان در آن     ، حقایق تاریخی نگاه کنیم

تنهاا خاود تماام جواناا احتیااب را      ایشان در دوران حیاتشاان ناه  . یم یافتزمان خواه
شایعه   کردند تا با احتیاب زندگی کنند وبلکه به شیعیان نیز توصیه می، کردندمرایات می

 13.یباس آشکار نسازندبودن خود را بر یامه و دستگاه حکومتی بنی

ت و غر، یماده آن حفاظ   یالوه بر این باید توجه داشت که تقیه اصلی  انوی اس
جان، شرف و مال و نیز حفظ دین و شریعت است که حتی در برخی موارد واجا نیاز  

اند؛ برای نمونه، اماام خمینای )ره(   نامیده« مستثنیات تقیه»گونه موارد را خواهد شد. این
 اناد ( بر این نکته ت کیاد کارده  رساله تقیهو شیخ انصاری )در  (801ر800صفحه  الرسائل)در 

 . (22ر88: 8939)برای تفصیل ر.ک: جعفری، 
بر این اساس، خاورشناسان بدون توجه به معنا، کاربرد دقیق و انواع و شرایم تقیاه،  
به وجود آن در بین شیعیان اشاره کارده و از ایان رو تماام روایاات را باا دیاده تردیاد        
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است که ایان   اند. رمن اینکه با توری  مختصری که در باال ذکر شد، مشخصنگریسته
شیوه خدیه و نیرن  و رو  غالا شیعیان )برای فریا و نیرن ( نباوده اسات، بلکاه    

کرد، امروز شیعه تنها به دستور هوشمندانه امام خود این راه را برگزید که اگر چنین نمی
 شد میرا  راستین اسالم را یافت و خواند.نمی

 . اختصاص نداشتن تقیه به شیعه3ـ5ـ2
نداشتن توجه کافی به وجود تقیه در میان دیگر فِرق اساالمی  ، خاورشناساننقد دیگر به 

است. خاورشناسان تقیه را مخاتص جامعاه شایعی دانساته و فقام باه تحلیال یلال و         
تقیه از حیث ماهیت، اقسام و مالک مشروییت و راهکارها . اندریامدهای آن توجه داشته

المی است و در این زمینه هیچ اختالفای  اس یکی از مورویات اتفاقی در بین تمام فِرق
شاود کاه آن را از   بین آنان نیست. ررورت اساتفاده از تقیاه در یاک فرقاه دلیال نمای      

 . (202ر201: 8932)ر.ک: اعرابی، ایتقادات خاب آن فرقه برشماریم 
تقیه یک اصل یقلی است. سیره یقال بر ایان اساتوار باوده کاه از      اوالً توری  آنکه
البتاه در مصاادیق و ماوارد اهام و مهام      . اندکردهور دشمن را برطرف میخ، طریق تقیه
در حکم  گونه اختالفاتاما این؛ هایی میان مکاتا و مااها مختلف وجود دارداختالف

برخای از آیاات قارآن کاریم       انیااً . (222ر229: 8913)ر.ک: ربانی،  کلی تقیه ت  یری ندارند
و  13یماران:  کنناد؛ مانناد آل  ده شریی، داللات مای  روشنی بر تقیه، به ینوان یک قایبه

. مراغی در تفسیر آیه اول، با اساتناد باه قاول یلماای اساالم، جاواز تقیاه را        913نحل: 
ساوره نحال نیاز محاد ان و      913. دربااره آیاه   (9/890ترا:  )مراغی، بیاستنباب کرده است 

: 8903)ر.ک: طبرسری،   مفسران سنی و شیعه قائلند که درباره یمار یاسر ناازل شاده اسات   
 . (2/221: 8283کثیر، ؛ ابن2/290: 8270؛ زمخشری، 2/911

 ایعلمای شیعه برای بازیابی روایات تقیه . راهکارهای ائمه )ع( و4ـ5ـ2
تاوجهی باه   بای ، نقد دیگاری کاه بایاد در ایان حاوزه باه خاورشناساان وارد سااخت        

ای و کشف روایاات تقیاه   برای یهایی است که یلمای امامیه و محد ان بنام شیعحلراه
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 بدون توجه به خانواده آن حدیث و دیادن روایاات مشاابه    ررهیز از رایر  یک روایت
اند. محد ان امامیه کشف روشمند و درست روایات تقیه و بیرون کشیدن آنهاا  ارائه کرده

 ائماه ، ونهبرای نم. اندای دانستههای روایات تقیهحل مقابله با آسیارا راه از دل روایات
مخالفت با اقوال و ماااها مخاالفِ مااها اهال     ، ع( در برخورد با روایات متعار،)

 . (8/22: 8923)ر.ک: کلینی، اند ع( را از مرجحات دانسته) بیت
در حقیقت، تقیه برای کشفِ جهتِ صدور یک روایت در زمانی است که دو یا چند 

دیگر متعارراند و بار اساناد آنهاا     که کاامالً باا یکا    روایت درست و متقن داشته باشیم
های ارائه شده برای حل احادیث متعاار، نیاز   حلراه از این رو؛ ای وارد نیستخدشه

شایخ طوسای    این تال  را به جان خریده و افرادی چون محد ان شیعی14.از این نویند
( و یالمه حلی )با ت لیف کتار الخالفو  تهایا ارحکامهایی همچون )با ت لیف کتار
ایشاان بسایاری از روایاات    . اندهای خود را در این باره بیان کردهحلراه (تاکره الفقهاء
گاه به شکل یک جریان غالاا  اند و معتقدند که تقیه هیچای را شناسایی کردهفقهی تقیه

 . (21ر20: 8932)ر.ک: مسعودی،  و گسترده بر حوزه یلمی شیعی چیره نگشته است
، مسالم محماد بان  ، از طریق چند راوی خاب، مانند زرارهبیشتر روایات فقهی فقم 

که شیعه روایات و حتی مراسایل آناان    یُمیر و دیگر اصحار اجماع، رسیده استابیابن
مسلماً این افراد با آگاهی کامل از شرایم تقیاه و راه شاناخت روایاات    . داندرا معتبر می

اناد و اگار ماورد مابهم و     شاته توان تشخیص احکاام واقعای و غیرواقعای را دا   ، ایتقیه
کردند تا احتمال تقیاه را  به راحتی به امام مراجعه و روایت را یرره می، مشکوکی بوده

 . )ر.ک: همان( منتفی سازند یا یلت تقیه را جویا شوند
بار  ، ای بازشناساد اگر شخصی نتواند حکم واقعی را از حکام تقیاه   نکته دیگر اینکه

کند. همچنین چناین نیسات   شده، با اجتهاد یمل مییرفتهاساس دیگر قواید معلوم و را
ع( دچاار  ) انساان در فهام مااها ائماه     ، وگرنهکه تقیه در همه معارف راه داشته باشد

 ؛ یعنای بلکه  اانوی اسات  ، تقیه اصلی اولی نیست، چنانکه گفته شد. شودسرگردانی می
محدودی امکان اساتفاده   اصل اول در استفاده نکردن از این قایده است و فقم در موارد
 از آن است، بنابراین به شناخت دقیق محل اجرای آن نیازمندیم.
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 . جدا نکردن تقیه از توریه5ـ5ـ2
، توجه نداشتن خاورشناسان به برخی موراویات نزدیاک و شابیه باه تقیاه     ، نکته دیگر
ری باا  تا توریه ارتباب معنایی بیشتر و مناساا . است« توریه»و « اکراه»، «مصلحت»مانند 

بحث دارد. بر اساس روایاات، در صاورت امکاان و لازوم، مانناد اصاالح ذات الباین،        
 . (20: نامه 8937)ر.ک: سیدرضی، تواند توریه کند شخص می

ای برای آسیا دیادن روایاات اسات. در معناای     توریه در مرحله صدور نیز زمینه
. حکام واقعای   داشاتن توریه گفته شده: رنهان داشاتن حقیقات و در راس رارده نگاه     

ساخنی بار   ، گوید و باه ظرافات  اما دروغ نیز نمی؛ کندکننده حقیقت را بیان نمیتوریه
بیند و گااه حتای آن را   ظاهر آن را با یقیده خود مخالف نمی آورد که شنوندهزبان می

 ع( نیز گاه برای کمتر به کار بردن تقیه) معصومان. رنداردهماهن  و موافق با خود می
در مقالاه تقیاه    کسانی چون کلبارگ . (18ر23: 8932)مسعودی،  جستندسود میاز توریه 

ولی ظاهراً تفکیکی میان تقیه و توریاه، کاه دو   ، اندای داشتهخود به این موروع اشاره
در بیشاتر موالعاات خاورشناساان در ایان      رمن اینکه. اندقائل نشده، ینوان مستقلند

ته که  از نواقص کارهای حدیثی آنان در این باره ندرت به کار رفینوان توریه به، باره
 . رودبه شمار می

 گیرینتیجه
. از مباحث مهم و اساسی خاورشناسان درباره حدیث شیعه، توجه به اصالت، ایتبار و 9

خاستگاه آن است. در این باره دو مبحث تقیه و غلو به شکل قابل توجهی در موالعاات  
نمایناد. تردیادافکنی در ایتباار روایاات شایعه و      ده میتنیایشان خودنمایی کرده، درهم

از موارد برجساته در موالعاات   ، ت کید بر وجود متهمان به یدم و اقت در روایات شیعی
 .  خاورشناسان در هر دو مسئله است

گاااری ساندی روایاات    نتیجه یملی بحث از غالت بیش از هماه دربااره ارز   . 1
دهند که چگوناه خاورشناساان در   این باره نشان می شده دریابد. نظرات مورحظهور می
هایی شابیه غلاو، بارای    ها دچار خوا شده و با منحصر کردن شیعه در جریانگیرینتیجه
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اهمیت جلوه دادن جایگاه مقدس ائماه )ع( از  ایتباری روایات شیعی از یک سو و بیبی
 اند.  سوی دیگر تال  کرده

قدری میزان ت  یر غالت در حدیث شیعه به ه اوالًتوان گفت کدر نقد آرای ایشان می
غلو از اختصاصات شایعه نیسات و شاواهد     نبوده که کلیت آن را دچار تردید کند.  انیاً

، افازون بار ایان   . بسیاری بر وجود غلو و غالیان در میان دیگر فِرق و ادیان داللت دارند
؛ بناابراین در رااالیش   انر  هکرد  ع( و یلما به شدت غالت را نکوهش و تکفیر می) ائمه

های طعن یاک راوی یاا   روایات، وجود یناصر غلو در سند یا متن یک روایت از مالک
 .  بوده است رد روایت
تقیه، مانند غلو، دستاویزی است تا برخی برای زیار ساؤال باردن اساناد و متاون      . 8

ناد کنناد.  هویت خوانادن اصاول و مباانی شایعه باه آن اسات      روایی شیعه و در نتیجه بی
اناد  دشمنان دانسته خاورشناسان تقیه را غالباً رنهان کردن ایتقادات دینی و تظاهر به دین

ع( و یلمای امامیاه  ) ایشان به راهکارهای ائمه. اندو خدیه خوانده و برخی آن را فریا
تقیه را شاخصه اصلی شیعه  اند و در یو،ای کمتر توجه کردهکشف روایات تقیه برای
آنان همچناین اساتفاده   . اندروایات شیعی را بیانگر نظر اصلی امام ندانسته اد کرده وقلمد

اند که به هیچ یناوان باا آنچاه    از تقیه را یک جریان غالا و کلی در روایات شیعی دیده
رامن  . خاوان نیسات  هام ، ع( و محد ان امامیه وجود دارد) در رو  و سیره یاران ائمه
ن کریم است و سیره یقال نیز بر ت یید این شیوه در هنگام لازوم  آنکه تقیه مورد ت یید قرآ

رود و در دیگار  های خاب تشین به شمار نمیافزون بر اینها، تقیه از ویژگی. ت کید دارد
ای از توجهی به توریه و تفکیاک نکاردن روایاات تقیاه    بی. فِرق اسالمی نیز وجود دارد

 رشناسان در این بحث است.های تحقیقات خاواز جمله آسیا، ایتوریه

 هانوشتپی
 

 
 
 

اسات،   ()ب اولین منبن وحیانی نازل شده بر نبای گرامای اساالم    که به قرآن، شیعه بیش از روایات .1
 ()ب تا آنجا که رسول خدا. توجه کرده و حدیث را راهنمای فهم و درک آیات الهی قرار داده است

تاا:  حنبال، بای  ؛ احماد بان  11/333: 9318، ؛ مجلسی9/113: 9831کلینی، ) در حدیث مشهور  قلین
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ناراایر و  دو  قال جادایی  ، ایان دو را  (9تا: ؛ برای اطالع از متواتر بودن آن ر.ک: میرحامد، بی9/839
ع( ) مایاه بسایاری از روایاات قرآنای اسات و ائماه      درون، از سوی دیگر. یر، ذکر کرده استهم

دهد که تا چه اندازه از آیات ه، نگاهی کوتاه نشان میاند؛ برای نمونآبشخور یلم خود را قرآن خوانده
 داند. دار این کتار میاستفاده شده و امام خویش را وام البالغهنهجدر  قرآن کریم

 .9813نیا و راد، های خاورشناسان در حدیث شیعه ر.ک: حسنبرای دیدن فهرست تال  .2
، ای دیگار است و برای داللت بر فرقه« شیعه امامیه» منظور، شودنام برده می« شیعه». امروزه هرگاه از 3

؛ نیز برای اقوال سنی ر.ک: قسم الکالم فای  183ا9/183 :9833نیازمند قرینه است )ر.ک: شهرستانی، 
 (. 939ا931: 9393مجمن البحو  اإلسالمیة، 

ن کااربردی و  هایی با موروع غلو و برخی از مبانی و اصاول شایعی، منااب   . درباره ارتباب بین رژوهش4
درخوری در دست است. درنگی در این یناوین نشان از آن دارد که غلورژوهی ابزاری شاده تاا باه    
جایگاه امام )ع( در شیعه و یلم و یصمت ایشان خدشه وارد سازند؛ برای نموناه، آقاای میالنای در    

اسخ داده اسات.  به برخی از شبهات موجود در این باره ر، (9819)ستیزی غلورژوهی یا امامتکتار 
، یفیفای ) ساتیزی غلورژوهی ابازار شایعه  ( و 9811بخش، )جهان سه گفتار در غلورژوهیمراجعه به 
 ( نیز خالی از لوف نخواهد بود. 9819

؛ 339،   393: 9831؛ شایخ طوسای،   991: 9839؛ ناوبختی،  31: 9839. درباره واقفه ر.ک: اشعری، 5
 . 113ا1/113: 9833؛ صابری، 191ا199: 9833منتظرالقائم، 

 . توان این حقیقت را درک کردبرده شده وی میهای ناماز نوشته .6
های مرتبم با جعل حادیث و بااالخره شایوه رفتاار     فعالیت، یقاید، ها. بهترین مرجن در معرفی چهره7

که چکیده مباحث ایان دو در ایان موراوع را     است رجال نجاشیو رجال کشی ، ع( با ایشان) ائمه
؛ 9811بخاش،  ؛ جهاان 9833نیز ر.ک: صفری، ؛ ببینید 918ا991، 91 :9819، انید در محمدزادهتومی

 . 9831؛ کلینی، 9811؛ انصاری، 9833اسفندیاری، 
اسماییلیه و ، واقفیه، ناووسیه، فوحیه، کیسانیه، شود: زیدیهگانه اصلی تقسیم میشیعه به اصناف هفت .8

( )ب شیعیان در زمان رسول خدا. (999ا9/91: 9393، الجزائری) غالت از فِرق شیعه نیستند؛ امامیه
: 9313ناژاد،  جدیدی) به شیعه معروف شدند، به شیعه یلی و رس از ایشان با ایتقاد به امامت ایشان

33) . 
 . 183ا189: 9831؛ ربانی، 9819. برای تفصیل ر.ک: محمدزاده، 9
(؛ اما در تشین از 9813ی اسالمی است )ر.ک: ایرابی، ها. برخی معتقدند تقیه از اشتراکات تمام فرقه10

اصول شمرده شده است؛ از این رو به یلت اوراع خاب حاکم بر جامعه شیعی در طول تاریخ به آن 
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 (. 9833اند )ر.ک: اخالقی، اهمیت زیادی داده

 . 33ا31: 9811. برای تفصیل ر.ک: مسعودی، 11
 (.Kohlberg, 1984)ر.ک: ه دارد وی مقاله قابل توجهی نیز درباره صحاب .12
شود؛ از جملاه مفضال   در مواردی در کتا رجالی گاه از یک راوی به دو گونه کامالً متضاد یاد می. 13
 (. 913: 9831، أیین )ر.ک: کشییمر و زرارة بنبن

های ت ویال و  شیخ طوسی و شیوه»، 18، ب18،  یلوم حدیثهایی از این دست ر.ک: برای مثال .14
 «.تهایا ارحکامین أخبار در جمن ب
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 منابع

 فارسی و عربیالف( 
 . 9، بیروت: دارالکتا العلمیة، چتفسیر القرآن العظیمق(، 9391یمرو )دمشقی، اسماییل بنکثیر ابن

 . قاهره، مسند االمام احمد بن حنبل، تا(بی) حنبلاحمد بن

 .1، تهران: مرکز انتشارات یلمی و فرهنگی، چت والفرقالمقاال(، 9839یبدهلل )اشعری قمی، سعد بن

المللای  مجمویه مقاالت هماایش باین  ، در «شناسانتقیه شیعی در آ ار شرق»(، 9833اخالقی، معصومه )
 ، به کوشش محمدررا بارانی، قم: خاکریز. تشین و خاورشناسان

)ع(، غیبت صغری و مورن ائماه  رژوهشی درباره طوایف غالت تا رایان (، 9833اسفندیاری، اسکندر )
 تهران: سازمان تبلیغات اسالمی. 

سال سیزدهم، شماره شیعه شناسی، ، «تقیه از نگاه مفسران و فقیهان فریقین»(، 9813ایرابی، غالمحسین )
 . 133ا133، تابستان، ب 31

در تارنماای   ،«های تازهورعیت موالعات دوران آغازین تشین در غرر و زمینه»تا(، انصاری، حسن )بی
 های حسن انصاری در حوزه تاریخ و فرهن  ایران و اسالم. های تاریخی، مقاالت و نوشتهبررسی

ترجمه و نقاد مقااالت   ، مترجم محمد افضلی، در «دوران اولیه غالت شیعه»(، 9833باکلی، رونالد ری. )
 . 193ا933ب ، خاکریز: قم، خاورشناسان

 .1، قم: دارالحدیث، چجم مصولحات الرجال والدرایةمعق(، 9313) نژاد، محمدرراجدیدی

 تحقیق: مؤسسة الهدایة إلحیاء الترا ، قم. حاوی ارقوال، ق(، 9393الجزائری، یبدالنبی )

 ، تهران: اساطیر. سه گفتار در غلورژوهی(، 9811بخش، جویا )جهان

، «هاا بنادی و تحلیال راژوهش   خاورشناسان و حدیث امامیه؛ طبقه»(، 9813نیا، یلی و راد، یلی )حسن 
 . 31ا18ب ، زمستان، 33  ، 11، دوره یلوم حدیث

هاای مرحاوم آیات اهلل    نوشاته فرهن  جامن فرق اساالمی بار رایاه دسات    (، 9818خمینی، سیدحسن )
 . 3، تهران: اطالیات، چسیدمهدی روحانی

 . 8المی، چ، قم: مرکز جهانی یلوم اسفرق و مااها کالمی(، 9839ربانی گلشایگانی، یلی )

 . 8، قم: جامعه المصوفی العالمیه، چشناسیدرآمدی بر شیعه(، 9831ربانی گلشایگانی، یلی )
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 .8چ، دارالکتار العربی: بیروت، الکشاف ین حقائق غوامض التنزیل، ق(9313) محمود، الزمخشری

 .91چ، یلویون: قم، ترجمه محمد دشتی، البالغهنهج، (9811) سیدرری

 بیروت: دارالسرور. الملل والنحل، ق(، 9833یبدالکریم )لفت  محمد بنشهرستانی، أبوا

 ، تهران: وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی. رجال کشی )اختیار معرفة الرجال((، 9831شیخ طوسی )

 .1، سمت، چتاریخ فرق اسالمی(، 9833صابری، حسین )

 .1م: کنگره شیخ مفید، چ، قایتقادات اإلمامیهق(، 9393یلی )بابویه محمد بنصدوق، ابن

هاای  ، مشهد: بنیاد راژوهش ها و برآیندهاغالیان؛ کاوشی در جریان(، 9833اهلل )صفری فروشانی، نعمت
 اسالمی آستان قدس رروی. 

 بیروت: دارإحیاء الترا  العربی. مجمن البیان فی تفسیر القرآن، ق(، 9831حسن )طبرسی، فضل بن

 . ، راه نیکانستیزیوهی ابزار شیعهغلورژ، (9819) اهللفرج، یفیفی

، طهران: مجمن البحو  شرح المصولحات الکالمیةق(، 9393قسم الکالم فی مجمن البحو  اإلسالمیة )
 اإلسالمیة. 

 مترجم جواد مصوفوی، تهران: کتابفروشی یلمیه اسالمیه.  اصول کافی، (، 9831یعقور )کلینی، محمد بن

ستین مناسبات فکاری تشاین؛ باازخوانی مفهاوم غلاو در اندیشاه       نخ(، 9819گرامی، سید محمدهادی )
 ، تهران: دانشگاه امام صادق )ع(. های متقدم امامیجریان

، ترجمااه مجیااد منتظرمهاادی، «آخاارین تحقیقااات در تاااریخ تشااین متقاادم»، (9811) روباارت، گلیااو
 . 131ا183، راییز، ب 99، سال سوم،   رژوهیامامت

 ، بیروت: دارإحیاء الترا  العربی. بحار ارنوار(، ق9318مجلسی، محمد باقر )

، صادر، احماد و دیگاران )ویراساتاران(،     دایرة المعارف تشین، در «غالت»(، 9819محمدزاده، مرریه )
 . 918ا991، ب 91تهران: انتشارات حکمت، ج

در ساه  مکتا در فرایند تکامل؛ نظری بر توور مبانی فکاری تشاین   ، (9833) حسین، مدرسی طباطبایی
 . مؤسسه انتشاراتی داروین: امریکا، مترجم هاشم ایزدرناه، قرن نخستین

 . داراحیاء الترا  العربی: بیروت، تفسیر المراغی، تا(بی) مصوفیاحمد بن، مراغی

 ، تهران: سمت و دانشگاه قرآن و حدیث. شناسی حدیثآسیا(، 9811مسعودی، یبدالهادی )
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 .8تهران: اشراقی، چهای اسالمی تا قرن چهارم هجری، شیعه و فرقه تاریخ(، 9831مشکور، محمدجواد )

 ، مؤسسه رری . رژوهشی در تاریخ حدیث شیعه(، 9833معارف، مجید )

 .1، قم: کنگره شیخ مفید، چاإلمامیه ایتقادات تصحی ق(، 9393محمد )مفید، محمد بن

 ، قم: معارف. تاریخ امامت(، 9833منتظرالقائم، اصغر )

 جا. ، بییبقات االنوار فی مناقا االئمه االطهار، تا(بی) محمدقلیحسین بن، دمیرحام

 تهران: راه نیکان. ستیزی، غلورژوهی یا امامت(، 9819میالنی، سید محمدهادی )

 ، تهران: انتشارات یلمی و فرهنگی. فرق الشیعه(، 9839موسی )نوبختی، حسن بن

، «ن )ع(معصومار حضودر دوره تقیه ی گیررنگی به کاچگوک و »مال(، 9818جعفری هرندی، محماد ) 
 . 33ا99، ب 83، سال دهم، شماره های فقه و حقوق اسالمیرژوهش
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