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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی چگونگی معرفی مفوضه و عقاید آنها در منابع اعتقااد ا
روایی و فرقنگار و نیز بررسی تطور تاریخی رویارویی و مبارزات علما شیعی از سده
سوم تا ششم و مشخص کردن نقطه اوج آن است .از اینرو ،این پرساش مطارا اسات
که رویکرد و رویارویی علما شیعی نسبت به تفویض غالیانه از آغاز مواجهاه آنهاا تاا
ابتدا سده ششم هجر چگونه بوده است و فرقنگاران چگونه مفوضاه را باه تیاویر
کشیدهاند؟ یافتهها پژوهش نشان میدهد مناابع اعتقااد ا روایای بارمنف مناابع
فرقنگار به تفییل بدین جریان پردامتهاند .این امر نمایانگر دغدغه علماا نسابت باه
انتشار گسترده عقاید تفویضی در جامعه شیعی و تنش آنان در ابطال ادعاها گوناگون
مفوضه است .یافتهها دیگر حااکی از آن اسات اوج مباارزات علماا شایعه در ساده
چهارم هجر بوده و پس از آن روند نسبتاً کاهشی داشته است.
کلیدواژگان :مفوضه ،علما شیعه ،منابع اعتقاد ا روایی ،سده چهارم ،فرقنگار .

مقدمه

عقاید کفرآمیز غالیان اولیه و نسبت خدایی دادن به ائمه با مقاومت شدید و طـرد آن
حضرات روبهرو شد .از اینرو این نوع از غلو از اواسط دوره امامان شیعه به تدریج بـا
تغییر مدعا ،به تفویض امور خلقت به پیامبر و امامان تبدیل شد .بر طبق این اندیشه کـه
در میان غالیان گسترش یافت خداوند پس از خلق پیامبر یا ائمه ،امور خلق ،آفـرینش و
مدبریت عالم را به آنها تفویض کرده است .طبق عقاید مفوضه ،ائمـه مللو انـد ،امـا
پس از خلقتشان توسط خداونـد متعـال ،خلقـت و ربوبیـت عـالم را بـر ع ـده دارنـد.
سدههای سوم تا ششم ،اوج رشد و فعالیت فر در ج ان اسالم به شـمار مـیرود و از
این منظر ،این حوزه زمانی اهمیتی بسزا دارد .بیشترین گزارش و یا رویارویی با مفوضه
و عقاید تفویض غالیانه نیز با فراز و فرودهایی در آثار این حوزه زمانی صورت پذیرفته
و برخی آثار اعتقادی و روایی علمای بزرگ شیعی سدههای سوم تا ابتدای ششم است.
اشاراتی درباره این اندیشه از اواخر سده سوم در منابع به دست میآید و از سده چ ارم
به تفصیل چگونگی رویارویی با آن مکتوب گردیده است .افـزون بـر آن ،برخـی منـابع
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

فر نگاری نیز بنا به ماهیت و رسالت این نوع آثار ،به عنوان یکی از فر غالی از آنهـا
یاد کردهاند .در این پژوهش تالش بر آن است با استفاده از منابع اعتقـادی ـ روایـی و
فر نگاری ،ضمن معرفی مفوضه و اندیشه تفویض غالیانه مواج ه علمای شیعی با آنان
تا ابتدای سده ششم تبیین و مشـل

شـود .بـر اسـا

گزارشهـای منـابع ،پیـدایش

نلستین اندیشههای تفویض در میان غالیان به حدود اواسط سده دوم بـازمیگردد ،امـا
نلستین آثاری که درباره آنها اشاره کردهاند ،در سده سـوم و گزارشهـای مفصـل ،در
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است .از م مترین آثاری که میتواند اطالعاتی درباره این اندیشه ارائه دهد منابع شـیعی

سده چ ارم مکتوب شده است .در سده پنجم نیز گزارشهای متعددی وجود دارد ،امـا
از تفصیل آن کاسته شده است .از اینرو پژوهش حاضر ،با تمرکز بر دو قرن چ ـارم و
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پرسشهایی که پژوهش حاضر تالش دارد بـدانها پاسـخ دهـد ،بـدین قـرار اسـت:
علمای شیعی در سدههای سوم تا اوایل ششم چگونه با عقاید تفویض غالیانه مواج ه و
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پنجم ،سامان یافته است.

مبارزه کردهاند؟ تطور زمانی و نحوه گزارشهای این آثار درباره مفوضـه چگونـه بـوده
است؟ همچنین آثار فر نگـاری در همـین حـوزه زمـانی چگونـه مفوضـه را گـزارش
کردهاند؟ با بررسی چگونگی مواج ه و سیر زمانی گزارشهـا دربـارۀ مفوضـه در آثـار
اعتقادی ـ روایی ،این مدعا مطرح میشود که علمای شیعی مبارزه شدیدی علیه عقایـد
تفویض غالیانه صورت دادهاند .اوج مبارزات سده چ ارم با تمرکز بـر شـیخ صـدو و
سپس شیخ مفید ـ که بیشـترین دامنـه مواج ـه و ملالفـت در آثارشـان وجـود دارد ـ
مشاهده میشود .این امر نشان از گسترش این نـوع عقایـد در ایـن دوره اسـت .ضـمن
آنکه نوع روایت منابع فر نگاری متفاوت از منابع روایی ـ اعتقادی است ،ایـن امـر در
وهله اول با توجه به ماهیت متفاوت این آثار طبیعـی بـه نظـر میرسـد؛ امـا چگـونگی
پردازش منابع فر نگاری در معرفی مفوضه و بررسی سـیر زمـانی آن نشـان از تفـاوت

پیشتر نگارنده مقالـهای در مجموعه مقاالت همایش امام

رضا

و ادیان و فرق با نام «مفوضه و نگرش امام رضا بـه اندیشـه تفـویض» بـه
مواج ه امام رضا با آنان بررسی شود .مسئله مقاله یادشده ،افزون بر مواج ه امام

رضا

با آنان ،فرقهای بودن مفوضه یا جریانی بودن اندیشه تفویض در میان غالیان بوده است.
طبق مدعای مقاله مذکور ،جریان تفویض در میان غالیـان ،فاقـد بسـیاری شاخصـهها و
ساختار فرقهای بوده و بیشتر اندیشهای افتراقـی در میـان غالیـان بـوده اسـت .در ادامـۀ
مطالعات انجام گرفته ـ که ناظر بر مقاله یادشده است ـ یداهلل حاجیزاده ،مقالۀ «غالیـان
مفوضی و نوع برخورد امامان با ایشان» را به چاپ رسانده است که برخـورد امامـان در
مواج ه با مفوضه را بررسی کرده است .گفتنی است قسمت اعظم این مواج ه در زمان
امام رضا و امام صاد  صـورت پذیرفتـه اسـت .از ایـنرو در مقالـه مـذکور ،مسـئله

تفویض غالیانه از جریان پیدایش تا سده ششم هجری

طور مشترک به چاپ رسانده است که در آن تالش شده اندیشۀ مفوضـه بـا تأکیـد بـر
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ماهوی شناخت مؤلفان این دو گروه از آثار دارد.

متفاوتی مطرح نشده است (حـاجیزاده .)132 - 101 :1394 ،مقـاتت دیگـری نیـز از
ضمن معرفی انواع تفویض ،مقدماتی از تفـویض غالیانـه بیـان کـرده اسـت (برنجکـار،
 .)1389علیرضا فرجپور در مقاله «اندیشه تفویض و آرای مفوضه؛ واکـاوی یـخ خلـط
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زوایای ملتلف به این موضوع پرداختهاند؛ از جمله رضا برنجکـار در مقالـه «مفوضـه»،

ناموفق» به جریانی بودن اندیشه تفویض اشاره کرده اسـت (فرجپـور .)1375 ،مقـاتت
محمدحسین گرامی نیز در زمینه تفویض غالیانه با تمرکز بر سده دوم و اصحاب امامـان
و رفع ات ام تفویض و غلو برخی از آنان نگاشته شده اسـت (گرامـی57 - 27 :1391 ،؛

همو ،زمستان  .)1390وی همچنین در کتاب نخستین مناسباات فربر
تشیع ،ضمن بررسی جریانسازی تاریخ اندیشه تشـیع و بررسـی غلـو ،بـه مف ـوم و
اندیشه تفویض نیز اشاره دارد (همو.)1391 ،
آنچه مقاله پیش رو بدان میپردازد ،جریان و اندیشه تفویض در میان غالیان با تکیـه
بر آثار اعتقادی ـ روایی علمای شیعه و نوع مواج ه آنان از سدههای سوم تا اوایل ششم
است و آنچه در بررسی سیر تاریلی این دادهها مشـل

میکنـد ،تمرکـز خـاد در

سده چ ارم و نوع خاد رویکرد علمای این سده بهویژه شیخ صدو و نقش ویژه وی

وجه تسمیه تفویض

تفویض در لغت به معنای واگذار کردن و تسلیم کردن امر به دیگری و حاکم کـردن
وی بر آن کار است (ابنمنظور :1405 ،ج .)210 ،7اولین معنای تفویض در معنای دینی
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

و قرآنی این است که انسان امور و تدابیر خویش را به خداونـد واگـذار نمایـد .آیـاتی
مانند وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ بِالْعِباد( ِِغافر )44 :در این راستاست .دوم،
در مسئله اختیار که مقابل نظریه جبر به کار میرود؛ بـه ایـن معنـا کـه خداونـد افعـال
بندگان را به خودشان تفویض کرده است و حدیث معروف امـام صـاد  کـه فرمـود:
«تجبر و تتفویض؛ بل امر بین م» (صدو  )34 :1385 ،نـاظر بـه ایـن معنـا از تفـویض
اســت (بــرای مطالعــه بیشــتر ،نــخ :برقــی :1371 ،ج 295 ،1بــه بعــد ،بــاب  49بــاب
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در این رویارویی است.

االستطاعة و اإلجبـار و التفـویض؛ نیـز حرانـى458 :1404 ،؛ مفیـد198 :1413 ،؛
طبرسی :1403 ،ج .)208 ،1سلن دیگر امام صاد  که میفرماید« :المفوض امـره الـی
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دون اهلل تعالی» (طوسی )175 :1411 ،نیز در همین باره است (برای مطالعه بیشـتر نـخ:
کلینى :1407 ،ج52 ،2؛ اسکافى63 :1404 ،؛ صدو  .)187 :1403 ،این مف وم به همـراه
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اهلل تعالی فی راحه اتبد و العیش الدائم الرغد و المفوض حقا هو العالی عـن کـل همـه

با توکل به خدا نیز به کار رفته است (نخ :کلینى :1407 ،ج63 ،2؛ طوسـى :1411 ،ج،1
.)234
سوم ،بحث تفویض در امر دین و وضع احکام و شرایع ،در روایات متعددی از امـام
محمدباقر و امام صاد  با استناد به آیاتی چون ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَلُـذُوهُ وَ مـا نَ ـاکُمْ
عَنْهُ فَانْتَ ُوا( حشر )7 :و آیه إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَیْخَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّا ِ بِما أَراکَ
اللَّه که درباره رسول خدا بحث تفویض به پیامبر و سـپس ائمـه مـورد تأییـد قـرار
گرفته است (برای مطالعه بیشتر ،نخ :صفار :1404 ،ج392-378 ،1؛ کلینی :1407 ،ج،1
 .)265-268واگذاری بیان علوم و احکام دین بـه اسـتناد برخـی احادیـث همچـون «...
خدای تعالی تفویض کرد بر رسول که حکم کند در امور شرعی به علم خویش هر جـا
که در آن موضع نصی از قبل خدای نباشد» (رازی177 :1313 ،؛ برای مشاهده تفـویض
صحیح تفویض است.
چ ــارم ،تفــویض امــور 1پــس از خلقــت بــه پیــامبر و امامــان ،از جملــه م متــرین
سپس ائمه است .چنین اعتقادی به شدت توسط ائمه و علمای شـیعی طـرد و معتقـدان
بدان لعن شدهاند .در روایتی از امام رضا ضمن اینکه آن حضرت ،تفویض امر دین را
به رسول خدا تأیید فرمودهاند ،در ادامـه ،تفـویض خلـق بـه ایشـان را نفـی کردهانـد.
(صدو  :1378 ،ج .)202 ،2کسانی را که به اندیشه اهل تفویض و اعتقـاد تفویضـی بـا
معنای غلو آمیز آن اعتقاد دارند مفوضه نامیدهاند .آنـان بـرخالف بسـیاری از فرقـههای
دیگر ـ که با نام رهبرانشان یا مکان خاصی نامگذاری میشدند ـ نامشان بر اسا

قالب

اعتقادی صورت پذیرفته است .ائمه نیز در لعن آنها نامی از فرد خاصـی نبردهانـد .در
ادامه گزارش منابع اعتقادی ـ روایی که غالباً توسط علمای شیعی نگاشـته شـده اسـت،

تفویض غالیانه از جریان پیدایش تا سده ششم هجری

شاخصههای تفویض غالیانه اعتقاد به واگذاری امور خلقت از جانب خداوند به پیامبر و

دچار عجب شد ،به عذاب ال ی گرفتار آمد .این روایت به امام باقر نسبت داده شـده اسـت (برقـى،
 :1371ج.)123 ،1

79

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1394.1.19.4.4

 .1در یکی از روایات تفویض خلقت به یکی از فرشتگان ذکر شده است :این فرشته به ایـن سـبب کـه
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احکام ال ی به رسول خدا نخ :صـفار :1404 ،ج 379 ،1بـه بعـد) از جملـه مصـادیق

آورده میشود.
مفوضه به روایت منابع اعتقادی ـ روایی علمای شیعه

از جمله مسائل و مشکالتی که علما و محدثان معروف شیعی سدههای سوم تا ششم
با آن مواج ه و ناگزیز از برخورد بودند ،اندیشه تفویض غالیانه بـود کـه در ایـن زمـان
گسترش وسیعی یافته بود .در واقع دوره زیست علمی و حیات فکریآنان اوج فعالیـت
غالیان و مروجان اندیشه تفویض به شمار میآمـده اسـت .از ایـن رهگـذر دیـدگاههای
علمای این دوره از منظر نوع ،چگونگی برخورد و تعریفی که آنهـا از عقایـد تفـویض
غالیانه ارائه میدهند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .ضمن آنکه تالش میشـود
فراز و فرود این مواج ه از نظر زمانی در آثار علمای این دوره تبیین شود.
از نلســتین اشــارات علمــای شــیعی میتــوان گــزارش کلینــی ( ) 329 - 258در
از اصحابش ـ که به آن حضرت گفت« :قومی گمـان میکننـد کـه شـما خـدا هسـتید».
فرمود:
ای سدیر! گوش و چشم و گوشت و خون و موی من از ایشان بیـزار اسـت و
خداوند نیز از آنان بیزار است .ایشان بر دین من نیستند و نه بر دین پدران مـن
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

و خداوند در قیامت بر آنان خشم میگیرد ... .ما خزینههای علم خداوند هستیم
و ما تراجمه امر خداییم .ما معصومین دین خدا هستیم.

(کلینی :1407 ،ج)269 ،1

در این روایت از عبارت «قومی» استفاده شده است بدون اینکه مشـل

شـود آیـا

غالیان مدنظرند یا مفوضه؟ البته از قرائن موجود در متن یعنـی بـا توجـه بـه صـراحت
نسبت خدایی دادن بر امام احتمال اینکه منظور غالیان باشند و نه مفوضـه وجـود دارد؛
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الرافی 1دانست که روایتی از امام صاد  آورده که ایشان در پاسخ سدیر ـ یکـی

چرا که مفوضه تالش داشتند از به کار بردن نسبت خدایی بـه ائمـه دوری کننـد ،بلکـه
خالقیت و ربوبیت را به آنان نسبت دهند ،اما از سوی دیگر با توجـه بـه آغـاز فعالیـت
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 .1الرافی را میتوان مربوط به حوزه زمانی سالهای پایانی سده سوم و اوایل چ ارم دانست؛ زیـرا
کلینی آن را طی بیست سال تقریباً در این حوزه زمانی نگاشته است.

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1394.1.19.4.4

اندیشه تفویض در میان غالیان از زمان امام صـاد  و اشـاره بـه نسـبت نبـوتِ امـام و

پیوستگی نام یا لعن آنها در تبویب کتاب ،میتوان مفوضه را نیز در این روایت ،مـورد
اشاره دانست .اشاراتی نیز کشّی از رجال شیعی همعصر با کلینـی بـه مفوضـه دارد کـه
قابل طرح است .در گزارش او اعتقادی از واقفیه با عقاید تفویضی پیوند خورده اسـت.
وی مینویسد:
با ش ادت امام موسی کاظم ،واقفه به انکـار وفـات امـام پرداختنـد و چنـین
اعتقاد داشتند که امام غیبت کرده است و او م دی قائم است .فردی موسوم بـه
محمد بن بشیر را به پیشوایی انتلاب کردند .از جمله اندیشههای آنان این بـود
که باور داشتند محمد ربّ است و نه زاده شـده و نـه خواهـد

زاییـد( 1.کشـی،

)479 - 478 :1409

کشّی با این عبارت آنان را معرفی میکند:

وی در ادامه برخی از اعتقادات فرقه واقفه را بیان میکند که در واقع همـان اندیشـه
تفویضی است (همو) .کشّی روایتی از ابوعلی بی قی میآورد مبنی بر اینکه در نیشـابور
 .)542البته این اشارات نیز به نوعی مب م بوده و به درستی تفکیـخ دو گـروه غالیـان و
مفوضه را نشان نمیدهد ،اما در گزارشهـای پـس از ایـن بـهویژه در سـده چ ـارم بـا
زعامت شیخ صدو و شیخ مفید به روشنی تفکیخ میان غالیان و مفوضه مشل

شده

و به صراحت مورد لعن و تکفیر قرار گرفته و در واقع میتوان گفت م مترین مبارزه با
آنان توسط این دو عالم شیعی صورت پذیرفته است .اگر از این اشارات احتمـالی و بـا
اب ام بگذریم م مترین رویارویی با مفوضه را در آثار شیخ صـدو و سـپس شـاگردش
شیخ مفید میتوان مشاهده کرد .روایاتی که از آثـار ایـندو عـالم شـیعی بـهویژه شـیخ
صدو در سده چ ارم به دست میآید ،به طور مشل

و معین درباره مفوضه بـوده و

تفویض غالیانه از جریان پیدایش تا سده ششم هجری

قومی از شیعه بر مذهب غلو و تفویض بودند و از بردن نام آنها اکـراه میکنـد (همـو:
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مذاهبهم فی التفویض مذاهب الغالة من الواقفه.

(همو)479 :

نهتن ا به صراحت از آنها و عقایدشان نام برده شده است ،بلکه تفاوت آنهـا بـا سـایر

انتسب الیه ،و انه لم یلد و لم یولد .»...

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1394.1.19.4.4

 ...« .1و زعموا ان کل من انتسب الی محمد ف م بیوت و ظروف ،و ان محمداً هو رب حل فی کل مـن
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غالیان و میزان نفوذشان نیز معلوم میگردد.
مفوضه و علمای شیعی؛ سده چهارم

از اشارات احتمالی و قطعی یادشده که بگذریم ،م مترین عالم شـیعی کـه بیشـترین
مبارزه با عقاید مفوضه را صورت داده ،شیخ صدو است که حیات علمـی وی تقریبـاً
بلش اعظم سده چ ارم را دربر میگیرد .وی تن ا صورت صحیح تفـویض را تفـویض
امر دین به پیامبر میداند و مینویسد:
و به تحقیق که حق تعالی تفویض فرمود امر دینش را به پیغمبـرش و فرمـود:
هر چه داد شما را رسول ،بگیریدش و از هـر چـه ن یتـان نمـود بـاز ایسـتید.
(صدو )101 :1414 ،

و ایضا حق تعالی فرمود :از حد به در مرویـد در دینتـان؛ قـال اللّـه تعـالى :ت
تَغْلُوا فِی دِینِکُم( نساء. ... )171 :

(همو)97 :

شیوخ و علمای قم نسبت میدهند (همو .)93 :شیخ صدو با قاطعیت نسـبت بـه اهـل
تفویض ،ضمن آنکه آنان را جزو غالت و کافر به خدا معرفـی کـرده ،آنـان را بـدتر از
ی ود ،نصارا ،مجو  ،قدریه و حروریه برمیشمرد ،بلکه از کلیه اهل بدعتها و گمـراه
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

کنندهها نیز بدتر میداند و اعتقاد دارد خداوند به چیـزی مثـل کوچـخ نمـودن ایشـان
کوچخ نشده است (همو .)97 :وی با استناد به حدیثی از رسول خدا نوعی از تفویض
را میپذیرد که منحصر در امر دین باشد و تفویض به غیر از این معنا را کفر میداند .او
در من ال یحضره الفقیه و الخصال مفوضه را لعن کرده است (همـو،
 :1413ج290 ،1؛ همو :1362 ،ج.)529 ،2
نلستین روایاتی نیز که در رد تفویض غالیانـه بـدان اسـتناد شـده ،مربـوط بـه امـام
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وی عالمت مفوضه و غالیان و امثال آنها را در این میداند که «قول به تقصیر» را به

صاد  است .در روایتی از زرارة بن اعین آمده است که ایشان با امام صـاد  دربـاره
مردی از اوتد عبداهلل بن سبأ سلن گفت که قائل به تفویض بود .امام صـاد  پرسـید:

82

علی را آفرید ،سپس امر را به ایشان تفویض کرد .پس آفریدند و روزی دادند و زنـده
نمودند و میرانیدند ».فرمود« :دشمن خدا دروغ گفته است» (همـو .)100 :1414 ،آنگـاه
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«تفویض چیست؟» زراره تفویض را اینگونه توصیف کـرد کـه «حـق تعـالی محمـد و

امام او را بر اسا

آیهای از قرآن (رعد )17 :مشرک خواند.

یکی دیگر از نلستین گزارشهای منابع از پیدایش آنـان در زمـان امـام صـاد  در
اعتقادات االمامیة آمده است .یکی از اصـحاب امـام صـاد  بـه ایشـان
گفت :یکی از فرزندان عبداهلل بن سبأ قائل به تفویض است و بـر ایـن بـاور اسـت کـه
خداوند عزوجل محمد و علی را خلق کرد و سپس امر را بـه آنهـا تفـویض کـرد و
آنها خلق میکنند و روزی میدهند و زنده میکنند و میمیرانند .امـام فرمـود« :دشـمن
خدا دروغ میگوید» (صدو .)100 :1414 ،
روایاتی که علمای شیعی به کار میبرند از امـام صـاد  فراتـر نرفتـه و ایـن خـود
میتواند نشانگر آن باشد که اعتقادات تفویضی از زمان امام صاد  آغـاز شـده اسـت؛
بهویژه با توجه به این امر که امام از چیستی آن میپرسد ،خود دلیلی روشن بر پیـدایش
شیخ صدو در پاسخ به تردید کسانی که در امر ائمه از حد خود تجـاوز کردنـد و
ش ادت و مرگ ائمه را انکار نمودند؛ زیرا اعتقاد داشتند [به دلیل تفویض مدبریت عالم
 ،)215مینویسد:
اینها بر اظ ار مذهب خودشان در این باب جرأت نمیکردند.

(همو)

امام درباره گروهی از آنان که گمان میکنند حسین بـن علـی کشـته نشـد و ماننـد
عیسی به آسمان رفت ،چنین میفرماید:
دروغ میگویند؛ غضب و لعنت خدا بر ایشان باد! کافر شدند کـه نبـی را بـاور
نداشتند در خبر او که فرمود :حسین بن علی کشته شود .به خدا حسـین کشـته
شد و کشته شد آنکه از او ب تر بود.

(همو :ج)203 ،2

در این روایت به صراحت امام ضمن لعن آنان ،اهل تفویض را کافر معرفی میکند و

تفویض غالیانه از جریان پیدایش تا سده ششم هجری

به آنان] جایز نباشد که امر ائمه به نظر خلق چنین نماید که آنها را کشـتن (همـو :ج،1
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این پدیده در زمان ایشان است.

نه مشرک .دلیل کفر آنان را نیز در این میداند که خبر رسول خدا را درباره کشته شدن
امام صاد  در روایتی دیگر ،کسانی را که گمان کردند امام حسـین شـ ید نشـده،
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امام حسین نپذیرفتهاند.

بلکه مانند عیسی امرش بر مردم مشتبه شده است ،دروغگو نامیده و میفرمایـد« :آنـان
شیعیان ما نیستند ».سپس غاله و مفوضه را لعن فرموده؛ چرا که آنـان سرکشـی خـدا را
کوچخ شمردند و به او کافر شدند و گمراه گشتند و از اقامـه واجبـات و ادای حقـو
فرار کردند (صدو  :1385 ،ج.)227 ،1
شیخ صدو گفتوگوی میان مأمون و امام رضا را شرح میدهد که مـأمون از امـام
میپرسد« :ای ابا الحسن! به من خبر رسیده که قومی در حق شما غلـو کـرده و از حـد
درگذشتهاند ».امام روایتی از پیامبر ذکر میکند کـه ایشـان فرمـود« :مـرا برتـر از حـق
مپندارید؛ زیرا خداوند پیش از رسالت ،مـرا بنـده قـرار داده اسـت» (همـو :1378 ،ج،2
 .)200-201آنگاه در ادامه فرمایشات خود از امیرالمـومنین روایتـی ذکـر میکنـد کـه
فرمود ...« :من بیزاری میجویم به خدا از کسی که غلو کرده و ما را از انـدازهمان برتـر
ابنبابویه در همین کتاب از محمد بن موسی بن متوکل از حسین بـن خالـد صـیرفی
روایت کرده که گفت:
امام رضا فرمود :هر کس قائل به تناسخ باشد ،کافر است .سپس فرمـود :خـدا
لعن کند غالیان را چرا مجـو

نشـدند؟ چـرا مرجئـه نشـدند؟ چـرا حروریـه

سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

نشدند؟ سپس فرمود :با ایشان ننشینید ،به ایشان دوستی نکنید ،از ایشـان بیـزار
شوید که خدا از ایشان بیزار است.

(همو)202 :

در این روایت ،امام اظ ار نظر تندی درباره غالیان مینماید و با آنان سلتتر از هـر
دین و مذهب دیگری برخورد کرده و حتـی مجـو

و مرجئـه و حروریـه را بـر آنـان

ترجیح داده است و نهتن ا هیچگونه سفارشی برای بحـث و هـدایت آنـان نمیفرمایـد،
بلکه از اختالط و همصحبتی آنان به شدت ن ی کـرده و اعـالم بیـزاری مینمایـد .ایـن
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دارد ،چنانکه مسیح بیزار شد» (همو.)201 :

روایات هر چند مربوط به غالیـان اسـت ،امـا در ذیـل بـاب چ ـل و ششـم عیبون
اخاار الرضا با نام «آنچه از امام رضا مروی اسـت در ادلـه امامـان و رد بـر
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مفوضه نیز وارد دانسته ،هرچند در روایت دیگری از امام رضا غالیان را کافر و مفوضه
را مشرک دانسته است .شیخ صدو با ذکر اسناد و رجال روایتی از امام رضا مـیآورد
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غالت و مفوضه لعن م اهلل» آورده شده است .در واقع بـه نـوعی لعـن بـر غالیـان را بـر

که امام در پاسخ سؤال درباره مفوضه و غالیان فرمود:
غالیان کافراناند و مفوضه مشرکان هستند .هر کس با ایشان نشیند ،یـا ملالطـه
کند [یا بلورد و بیاشامد] ،یا مواصلت کند ،یا زن دهد و یـا بسـتاند ،یـا ایمـن
گرداندشان ،یا بر امانتی امین سازدشان ،یا سلنانشان را باور دارد ،یا به کلمهای
اعانت نمایدشان ،از وتیـت خـدای عزوجـل و وتیـت رسـول و وتیـت مـا
اهلبیت بیرون رفته

بر اسا

است( 1.همو)203 :

این روایات ،امام رضا ـ برخالف رویه هدایت و مدارا با سـایر گروههـای

معارض فکری و حتی الحادی ـ شـدیدترین و سـلتگیرانهترین مواج ـه را نسـبت بـه
غالیان و تفویضیان داشته و هیچگونه اغماضی را درباره آنان روا نداشته است ،تا حـدی
که هر گونه مراودهای با آنان را قاطعانه تحریم کرده و آنـان را از وتیـت خـدا ،رسـول
خدا و اهلبیت خارج دانسته و کسانی نیز که سلنی از آنان را بپذیرد یـا حتـی در حـد
سلتترین و جدیترین نوع مواج ه دانسته که در دین اسالم و تشیع نسبت به اندیشه
شیخ مفید در تصحیح اثر استاد خود شیخ صدو مطالبی بر آن حاشیه میزند .ایشان
در باب سى و هفتم (اعتقاد در نفى غلو و تفویض) ،غالیان را چنین معرفی میکند:
غلو در لغت ،گذشتن از حد است و بیرون رفتن از میانـهروى .خداونـد تعـالى
فرموده است :یا أَهْلَ الْکِتابِ ت تَغْلُوا فِی دِینِکُمْ وَ ت تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا

الْحَقَ

تا آخر آیه (نساء .)171 :پس ن ى فرموده است خداوند تعـالى از درگذشـتن از
حد در باب مسیح و حذر فرموده است بیرون رفتن از میانهروى در گفتار را و
گردانیده است آنچه را که ادعا نمودند آن را نصارا در باب عیسـى غلـو ،بـه
ج ت تجاوز نمودن ایشان از حد ،به گونهای که بیان نمودیم ما آن را و غالیـان
از کسانى که ظاهرا اسالم را بر خود بسته بودنـد کسـانیاند کـه نسـبت دادنـد

تفویض غالیانه از جریان پیدایش تا سده ششم هجری

ملالف بیان شده است.

احمد بن حسن قزوینی از عبا

بن محمد بن قاسم بن حمزه بن موسی بن جعفر از حسن بن س ل

قمی از محمد بن خالد از ابیهاشم جعفری.
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 .1رجال سند بدین ترتیب است :محمد بن علی بن بشار گوید :روایت کرد برای ما ابوالفرج مظفـر بـن
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کلمهای یاری دهد ،خارج از وتیت بـه شـمار آورده اسـت .میتـوان ایـن برخـورد را

امیرالمؤمنین و امامان از ذریه او را به سوى خدایى و پیغمبرى و وصف نمودن
ایشان را در فضیلت در دین و دنیا به سوى آنچه تجاوز نمودند در آن از حد،
و بیرون رفتند از میانهروى و ایشان گمراهان و کافراناند و حکم نموده دربـاره
ایشان امیرالمؤمنین ـ صلوات اهلل علیه ـ به کشتن و سوزانیدن به آتش و حکـم
نمودند امامان بر ایشان به کافر بودن و بیرون رفتن از اسالم.

(مفید)119 :1386 ،

شیخ مفید درباره اهل تفویض و غالت میگویـد کـه آنـان نسـبتهای غیـر انسـانی
میدهند (مفید .)72 :1413 ،همچنین از علم ائمه بـه همـه صـنعتها و زبانهـا سـلن
میگوید و همه اهل تفویض و سایر غالت را از قائالن به این موضـوع میدانـد (همـو:
 .)67وی در ادامه چنین میگوید:
سلن پیرامون دانش و علم لدنی و غیبی ائمه اط ار به باطن و وجدان درونـی
انسانها و موجودات هستی و ن ادینه شدن ایـن عنصـر بـاطنی در آنـان بـدین
برخی از بندگان آگاه بودند و آنچه را قبل از حـدو

شـیء وجـود داشـته را

میدانستند .البته این ویژگی به منزله ویژگی وجوبی آنان و شـرط در امامتشـان
محسوب نمیشود ،بلکه تن ا مایۀ اکرام و بزرگداشتی از جانب خداوند سبحان
بر ایشان است .خداوند ایشان را بـه لطـف خـود و بـه دلیـل میـزان طاعـت و
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

فرمانبرداریشان [در اجرای فرامین ال ی] مج ز به این ویژگی نموده تـا دیگـر
بندگان به امامت ایشان چنگ زنند .ایـن ویژگـی م ـم بـرای ایشـان بـه منزلـه
وجوب عقلی نیست ،اما به سبب سمعی (شـنیداری) بـر ایشـان واجـب اسـت
(واجب سمعی است) .اما سلن پیرامون اینکه ویژگی دانستن غیب برای آنـان
مطلق است ،این است که اگر باعث فساد اندیشه شود انکارپذیراست؛ زیرا آنان
را بـا ایـن ویژگـی توصـیف کـردن بـه منزلـه علـم ایشـان بـه اشـیاء و نفــس
پدیدههاست و نه علم ب رهبرداری شده [از منبع فیض ال ی]؛ و این قسـم فقـط
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مضمون است که من معتقدم ائمه اط ار از سالله پاک محمد از ضمایر بـاطنی

برای ذات باری تعالی امکانپذیر است و بر پایۀ ایـن اعتقـادم .جماعـت شـیعه
امامیه بر این اصل معتقدند ،مگر افرادی از این گروه کـه از مفوضـیه محسـوب
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« .1القول فی علم األئمة بالضمائر و الکائنات و إطال القول علی م بعلم الغیب و کـون ذلـخ ل ـم
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شده و به غاله منتسب هستند( 1.همو)

وی در اثر دیگر خود تصحیح االعتقباد نیـز مفوضـه را صـنفی از غـالت
دانســته اســت (مفیــد )133 :1413 ،و البتــه در همانجــا آنــان را از غــالت بــا برخــی
ویژگیهایی که برای مفوضه برمیشمرد متمایز و جدا میسازد:
سلنی که آنان را از دیگر غالت جدا کرد ،باور به حاد

بـودن ائمـه و خلـق

آنان و نقی قدیم بودن از ائمه و اعتقاد به خلق و رز آنان است و این ادعا که
خداوند سبحان آنان را خلق کرد و خلق عالم و همه آنچه در آن است و همـه
افعال را به آنان واگذار کرد.

(همو)134 :

شیخ مفید مفوضه را گروهی از غالت میداند که تمایز آنها از بقیه غالت اعتراف به
حدو

و مللو بودن امامان است و نفی قدم از ایشان میکنند .بهرغم معترف بودن به

حدو  ،نسبت خلق و روزی به امامان میدهند و مدعیاند خداوند تن ا ایشان را خلـق
اباحه معرفی و مجو

و نصـارا را بـه شـریعت و عبـادات نزدیـختر از آنـان در نظـر

میگیرد (همو) .شیخ مفید در بلش  49اوائل المقاالت درباره میزان تحمـل
تفویض و غالیان در این اعتقاد سلن میگوید .اصل عبارت عربی شیخ مفیـد اینگونـه
است:
 ...و على هذا القول إجماع أهل التوحید و قد خالفنا فیه المنتمون إلى التفوویض
و طبقات الغالة ...

( 1.مفید)72 :1413 ،

فی الصفات ،و أقول إن األئمة من آل محمد قد کانوا یعرفون ضمائر بعض العباد و یعرفـون مـا
یکون قبل کونه و لیس ذلخ بواجب فی صفات م و ت شرطا فی إمامت م و إنما أکرم م اهلل تعالى بـه و
أعلم م إیاه للطف فی طاعت م و التمسخ بإمامت م و لیس ذلخ بواجب عقال و لکنه وجـب ل ـم مـن

تفویض غالیانه از جریان پیدایش تا سده ششم هجری

رسوتن و انبیا نسبت به آتم و حاتت ایشان پس از مرگ ،درباره سـازش نکـردن اهـل
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نموده و آنگاه خلق عالم را به آنان محول کرده است .شـیخ مفیـد آنـان را از اصـحاب

جهة السماع فأما إطال القول علی م بأن م یعلمون الغیب ف و منکر بین الفساد ألن الوصـف بـذلخ

 .1در ترجمه فارسـی اوائل المقاالت فی المذاهب المختارات توسـط سـجاد
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إنما یستحقه من علم األشیاء بنفسه ت بعلم مستفاد و هذا ت یکون إت اهلل عز و جل و على قـولی هـذا
جماعة أهل اإلمامة إال من شذ عبنه مبن المفوضبة و مبن
انتمى إلیه من الغالة» (همو.)67 :

مفوضه و علمای شیعی؛ سده پنجم

شیخ طوسی م مترین و تأثیرگذارترین عالم شیعه سده پنجم معروف به شیخ الطائفـه
و شاگرد شیخ مفید ،روایتی نقل میکند که میان جمعی از شیعیان درباره تفویض بحـث
درگرفت .عدهای معتقد به تفویض خلق و رز بر امامان بودند و قومی از آنان آن را رد
میکردند و برخی معتقد بودند خداوند ائمه را بر رز و خلق قادر ساخته است .میـان
آنان نزاع شدت یافت و در نتیجه برای حل اخـتالف نامـهای بـه ابیجعفـر محمـد بـن
عثمان عَمری ـ دومین نایب از نواب خاد امام دوازدهم ـ فرستادند و سؤال خـود را
مطرح کردند .وی در توقیعی از سوی امام زمان به آنان چنین گفت:
همانا خدای تعالی اجسـام را خلـق و روزیهـا را تقسـیم کـرد .امـا ائمـه از
خداوند سؤال میکنند و خداوند خلق میکند و از او سؤال میکنند .پس او بـه
سبب سؤال آنها و بزرگی حق آنها روزی میدهد.

(طوسـی294 :1411 ،؛ طبرسـی،

طوسی در روایتی دیگر به نقل از حسین بن روح نوبلتی ذکر کرده که اصـحاب مـا
در تفویض و  ...اختالف داشتند که وی از طاهر بن بالل درباره تفویض سؤال کرد و او
در پاسخ ،روایتی از امام صاد  بیان کرد با این مضمون که وقتی خداوند امری را اراده
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

میکند ،آن را بر پیامبر و یخیخ ائمه تا صاحبالزمان عرضه مینمایـد ،سـپس آن را
به دنیا خارج میکند .همینطور هنگامی که مالئکه بلواهند امری را به سـوی خداونـد
ببرند ،آن امر را بر صاحب الزمان و سایر ائمه و رسول خدا عرضه میدارند و سپس
بر خدا عرضه میکنند .پس هر چه خداوند نازل میکند به دست آنان است و آنچه بـه
سوی خدا بات میرود ،به دست آنان صـورت میگیـرد و لحظـهای از خداونـد بینیـاز
نیستند (طوسى.)387 :1411 ،
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 :1403ج)471 ،2

طبرسی ( ) 548-468از علمای سده پنجم و ششم ،روایتی از امام صاد  بـه ایـن
شرح آورده است:

است( .برای مقابله با اثر فارسی نخ :مفید.)60 :1388 ،
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واعظی که پیشتر به آن ارجاع داده شده است ،از کلمه «مفوضه» به جـای «التفـویض» اسـتفاده شـده

اما [مقام] تفویض که امام صاد  آن را باطل کرد و هر کس بر آن معتقد باشد
را خطاکار دانسته ،این است که این همان عین سلن خداوند عزوجل است که
به بندگان امر و اراده اختیار در انجام فعلی یا ن ی آن و یا تـرک آن را تفـویض
کرده است .این سلنی دقیق و تأملبرانگیز است که تن ا ائمـه هـدی از عـزت
رسول خدا به غور و کنه عظمت آن واقفاند؛ زیرا اگر ایشان گفتند :خداونـد
اوامر خود را به بندگان از سر واگذاشتگی سپرده است .بنابراین در این صورت
حتماً بر وی تزم است که بر آنچه بندگان اختیار (انتلاب) میکننـد ،خشـنود
باشد و بدین روی باید آنان را سزاوار پاداش نماید و بر آنان در آنچه از جـرم
و جنایت مرتکب میشوند عقاب و نکوهشی نیست ،اگر که امـر واگذاشـتهای
واقعا وجود داشته

باشد( 1.طبرسی :1403 ،ج)452 ،2

حلوانی ـ از محدثان شیعی سده پنجم ـ و فتال نیشـابوری از علمـای همـین سـده و
«کسی که گمان کند خداوند تعالی امر خلق را به حجتهای خـود تفـویض کـرده ،بـه
تفویض قائل شده است ».آن حضرت در ادامۀ روایت ،قائل به تفویض را مشرک نامیـد
.)193
از امام رضا پرسیدند :درباره تفویض چه میگویید؟ فرمود:
خداوند به نبی خود امر دین خود را تفویض کرد و فرمود :آنچه رسول بدهـد
و بیاورد ،شما فراگیریـد و از آنچـه ن ـی کنـد بازایسـتید و امـا آفریـدن  ...را
تفویض نکرده است.

(همو)202 :

امام نیز در این عبارات ،تفویض امر دین به رسولخدا را مـورد قبـول میشـمرد و
خلق و آفرینش را از جمله مصادیق نادرست تفویض معرفی میکند .در ادامه ،امام برای

تفویض غالیانه از جریان پیدایش تا سده ششم هجری

(حلــوانى132 :1408 ،؛ فتــال نیشــابورى :1375 ،ج38 ،1؛ ابنش رآشــوب :1369 ،ج،1
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شاگردش ابنش رآشوب (سده  5و  ) 6روایتی دیگر از امـام رضـا آورده کـه فرمـود:

 ...« .1فاما التفویض الذی ابطله الصاد  و خطا من دان به ف و قول القائل ان اهلل عز و جل فـوض الـی
المهدیة من عترة آل الرسول فان م قالوا لو فوض اهلل امره الی م علـی جهة اتهمـال لکـان
تزماً له رضا ما اختاروه و استوجبوا به الثواب و لم یکن علی م فیما اجترموا العقاب اذ کـان اتهمـال
واقعا تکون» (طبرسی :1403 ،ج.)452 ،2
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العباد اختیار امره و ن یه و اهمل م و هذا الکالم دقیق لـم یـذهب الـی غـوره و دقتـه ات االئمبة

تأکید بر خالقیت خداوند میفرماید:
خدای عزوجل فرمود« :خداوند خالق هر چیز است» و فرمود« :خداونـدی کـه
شما را خلق کرد ،پس روزی داد ،پس بمیراند و زنده کرد .آیا آنان را کـه خـدا
پنداشتهاید چنین کارهایی میتوانند بکنند؟ خدا از آنچه برای او شـریخ قـرار
دادهاند منزه است».

(همو)203 :

در دالئل االمامه منسوب به طبری صغیر ـ که در سده پـنجم نگاشـته شـده
است ـ مطلبی درباره مالقات یکی از مفوضه به نام کامـل بـن ابـراهیم بـا امـام حسـن
عسکری آمده است که وی به دیدار امام حسن عسکری میرود و دربـاره مفوضـه از
ایشان در دل خود سؤالی دارد .امام پیش از طرح سؤال ،چنین میفرماید:
لعنت خدا بر آنان باد؛ بلکه قلبهای ما سرشار از مشیت خداوند است .هرگـاه
نمیخواهند مگر آنچه را خدا بلواهد».

1

با بررسی آثار اعتقادی ـ روایی سده پنجم به نظر میرسد ،از تفصیل گزارش و بالتبع
شدت مبارزهای که در آثار شیخ صدو و پس از وی شیخ مفید علیـه عقایـد تفـویض
غالیانه وجود دارد در سده پنجم کاسته شده است.
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394
تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ( طبرى آملى صغیر.)506 ، 1413 ،
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خداوند بلواهد ،ما نیز خـواهیم خواسـت و خداونـد عزوجـل میفرمایـد« :و

گزارش منابع ملل و نحل

1

نوبلتی (سده سوم و چ ارم) از نلستین ملل و نحلنویسانی است کـه در اثـر خـود
فرق الشیعه ،از گروهی از غالیان شیعه با نام مفوضـه یـا مفوضـیه نـام میبـرد.
نوبلتی تن ا توضیحی که دربارۀ آنان میدهد عقیده اصلی آنها در ایـن امـر اسـت کـه
امور عالم را به حضرت رسول یا به علـی و یـا بـه یکـی از ائمـه مفـوض میداشـتند
(نوبلتی .)214 :1404 ،پس از نوبلتی ،ابوالحسن اشعری ( )324 - 260صـنف اول از
شیعه را غالیان نامیده و مفوضه را صـنف پـانزدهم غالیـان بـه شـمار آورده اسـت .وی
همچون نوبلتی بدون ذکر نام رهبر یا پیروان و افراد شاخ

تن ا به ذکر اعتقـاد آنهـا

درباره پیامبر و حضرت علی میپردازد ،به این صورت که غالیان میپندارند خداونـد
پس از خلقت پیامبر ،کل امور و مدبریت ج ان را به او واگذار کرده و چیزی از ج ـان
آنها همین اعتقاد را به حضرت علی نیز نسبت میدهند (اشعری.)16 :1400 ،
ابوالحسن ملطی شافعی (م ) 377مفوضه را از قدریه برمیشمارد .وی بر ایـن بـاور
بدون توفیق ال ی بر نیکی کردن قادرند .حال آنکه خداونـد از آنچـه آنـان میگوینـد،
جلیل است و آنان نمیخواهند ،مگر آنچه را خداوند رب العالمین بلواهد.

2

 .1گفتنی است در المقاالت و الفرق از متقدمترین آثار فرقهنگاری شیعی در سده سوم ،نامی
از مفوضه نیامده است (اشعری قمی .)92 :1360 ،این امر خود درخور تأمل است ،بهخصود آنکـه
ابنحزم و ش رستانی نیز در آثار فرقهنگاری خود که به ترتیب در سـدههای پـنجم و ششـم هجـری
نگاشته شده است ،از مفوضه ذکری به میان نیاوردهاند (ابنحزم ،بیتا؛ ش رستانی :1361 ،ج- 191 ،1
 .)253در آثار زیادی از پژوهشگران معاصر مفوضه را بـه عنـوان یـخ فرقـه معرفـی کردهانـد (نـخ:
صابری :1384 ،ج293-292 ،2؛ اقبال265-264 :1345 ،؛ مبلغی آبادانی :1376 ،ج1380 ،3؛ پزشـکی،

تفویض غالیانه از جریان پیدایش تا سده ششم هجری

است که ایشان خود را موکل خودشان میدانند و گمـان میکننـد از طریـق تفـویض و
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را خداوند خلق نکرده است و پیامبر را بر خلق ج ان قـادر سـاخته و تعـداد کثیـری از

304-305 :1389؛ مشکور.)425-424 :1387 ،
إن م یقدرون على اللیر کله بالتفویض الذی یذکرون دون توفیق اهلل وهداه تعالى اهلل عما یقولون علوا
کبیرا واهلل جل من قائل یقول :وما تشاؤن إت أن یشاء اهلل رب العـالمین( الملطـی الشـافعی:1977 ،
ج.)174 ،1
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 .2ومن القدریة صنف یقال له

المفوضة زعموا أن م موکلون إلى أنفس م إن م

اسفراینی (م ) 471مفوضه را شاخهای از غرابیـه معرفـی کـرده اسـت کـه معتقدنـد
خداوند تعالی محمد را خلق کرده و تدبیر عالم را به او تفویض فرموده است .پـس او
خالق عالم است و پس از وی ،تدبیر عالم را به علی واگذار کرد .او در ادامه ایـن قـوم
را بدتر از مجو

و نصارا میداند.

1

بغدادی (م ) 429مفوضه را گروهی از رافضیان میداند کـه معتقدنـد خـدای تعـالی
محمد را آفرید و سپس آفرینش و تدبیر ج ان را به علی واگذار کرد و او کـارگزار دوم
ج ان است .بغدادی این دسته را بدتر از مجو

ـ که اعتقـاد داشـتند خـدا اهـریمن را

آفرید و اهریمن بدیها را و آنها از عیسویاناند که عیسی را کارگزار ج ان خواندند ـ
میداند (بغدادی .)183 :1367 ،وی اعتقاد دارد «هـر کـس مفوضـان را از فـر اسـالم
بداند ،مانند آن است که مجو

و ترسـایان را از فـر اسـالم شـمرده باشـد» (همـو).

افراد معروف و نام محل و مکان رشد و ترویج و ...ـ سلنی به میان نمیآورد و تن ا بـه
ذکر اعتقاد آنان میپردازد.
سید مرتضی رازی (سده پنجم هجری) فرقه پـانزدهم را مفوضـه معرفـی میکنـد و
همچون اسالف خود این عقیده را درباره آنها ذکر میکند که ایـن قـوم اعتقـاد دارنـد
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

خدای تعالی امور عالم را به محمد و امامـان تفـویض کـرده و ایشـان در جملـه امـور
شریعت آمر و ناهی و حاکماند 2.افزون بر آن ،اعتقـاد قـومی دیگـر از مفوضـه را بیـان
میکند که بر اسا

آن مشل

میشود اعتقاد تفویض در میـان آنـان یکدسـت نبـوده

است:
 .1وأعلم أن من هؤتء الغرابیة قوم یقال له

المفوضة کانوا یقولون :إن اهلل

تعالى خلق محمداً وفوض إلیه تدبیر العالم فکان هو اللالق للعالم ثم إنه فوض بعده إلى علـی تـدبیر
العالم ف ؤتء القوم شر من المجو

الذین قالوا :إن اهلل خلق الشیطان وفوض إلیه األمر فکان الشـیطان

کان إل ا وکان المدبر الثانی للعالم ألن هؤتء نقلوه من شل
المسیح (اسفرایینی :1983 ،ج.)128 ،1
2

 .این مورد ،از مصادیق صحیح تفویض است.

إلـى شـل

وأولئـخ اقتصـروا علـى
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یللق الشرور ألن هؤتء قالوا بالتفویض فی الشر واللیر وهؤتء شر من النصارى حین قالوا :إن عیسى
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بغدادی ،نوبلتی و ابوالحسن از شاخصههای عملکرد فرقهای ـ یعنی رهبر ،نام پیروان و

گفتند که تفویض خلق و احیا و اماتت بدیشان کرد و رسول و امامان مسـتحق
عبادتاند و ایشان را نامها ن ند بـه اسـمای خـدای تعـالی و معتزلـه و جملـه
نواصب این حکایت بر علمای امامیان بندند.

(رازی)176 :1313 ،

در جمعبندی ن ایی درباره گزارش منابع فر نگاری سده سوم تا پایان پـنجم ـ کـه
مفوضه را به عنوان یکی از فر در اثر خویش ذکـر کردهانـد ـ میتـوان گفـت منـابع
فر نگاری در ثبت و گزارش مفوضه نسبت به منـابع اعتقـادی تقـدم زمـانی داشـتهاند،
هرچند المقاالت و الفرق ـ از متقدمترین آثار فر نگـاری شـیعی ـ بـدان
اشاره نکرده است .این منابع درباره مفوضه در برخـی مـوارد مشـابه عمـل کردهانـد؛ از
جمله اشاره به اختصار و موجز درباره اندیشه مزبور ،عـدم ذکـر نـام رهبـر یـا پیـروان
شاخ

آنان ،عدم انتساب آنها به نام افراد یا رهبرانشان ،عدم ذکر مکان خاصی بـرای

جمله این موارد است .این امر برخالف بسیاری فر دیگر است که نام رهبـر یـا پیـرو
شاخ

آنها معلوم و انتساب آنها عموما بـه نـام رهبرانشـان مطـرح بـوده یـا اینکـه

در واقع حوزه نفوذ اندیشه آنان معلوم نشده اسـت .از افتراقـات ایـن منـابع در معرفـی
مفوضه آن است که آنان را به شاخهها و گروههای ملتلف منتسـب کردهانـد؛ از جملـه
غرابیه ،قدریه ،رافضیه و غالیان که نشان از تشتت آرا و عدم وفـا آنـان در ایـن زمینـه
دارد.
نتیجهگیری

برخالف گزارش موجز ،ملتصر و حتی متناقض منـابع فر نگـاری ،گـزارش منـابع
اعتقادی ـ روایی بهویژه در سده چ ارم هجری درباره مفوضه مفصل است و بر اسـا
محتوای آنها میتوان نوعی ملاصمه و مجادله عالمان و اندیشمندان شـیعی بـا عقایـد

تفویض غالیانه از جریان پیدایش تا سده ششم هجری

جغرافیای حضورشان مشل

شده است؛ در حالیکه درباره مفوضه حـوزه جغرافیـا و

دغدغه ذهنی علمای این دوره بوده است؛ چرا که اندیشه تفـویض غالیانـه از م متـرین
معضالت فکری تشیع در این دوره به شمار میرود .از اینرو علما تالش داشتند ضمن
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تفویضی را بنا به ماهیت و رسالت این نوع آثار مشاهده کـرد .ایـن امـر ،خـود نشـانگر
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نضج و گسترش عقاید این گروه و اکتفا به بیان م مترین عقیـده آنهـا و تکـرار آن ،از

معرفی آن ،از گسترشش جلوگیری کنند و م مترین ابزاری که برای مبارزه با آن به کـار
بردند ،کالم و روایات ائمـه بـوده اسـت .بـا بررسـی ایـن روایـات مشـل

میشـود

نلستینبار این اندیشه در زمان امام صاد  ظ ور کرده و در زمـان امـام رضـا شـیوع
یافته است .بیشترین روایات نیز به امام هشتم تعلق دارد .لعن ،اعالن بیـزاری ،تحـریم،
خروج از دین ،مشرک دانستن و حتی تکفیر آنها از نمونههای بارز رویـارویی ائمـه بـا
آنان است .سلب خالقیت و کلیه مصادیق ربوبیت از شـأنیت امامـان ،از دیگـر مـواردی
است که ائمه بر آن تأکید خاد داشتهاند .پذیرش وفات و ش ادت برخالف تصـورات
رایج آنها که این موارد را از ائمه سلب کرده بودند ،از موارد م م مبارزه با عقاید آنـان
است؛ در حالی که درخواست حاجات خالیق از خداوند از مـواردی اسـت کـه مـورد
قبول دانسته شده است .شیخ مفید آگاهی به ضمایر برخی بندگان را نه به عنوان وجوب
فرمانبرداری آنها از فرامین ال ی از ویژگیهای امامان دانسته است .در مجموع ،علمای
این دوره تالش کردهاند به جنبههای ملتلف این امر بپردازند ،اما کاملترین مواج ـه را
شیخ صدو و سپس شیخ مفید در سده چ ارم هجری صورت دادهاند که از منظرهـای
ملتلف ،این پدیده را مورد واکاوی و بررسی قرار داده و روایات متناسب با مصادیق و
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

ویژگیهای آن را ذکر کردهاند .این امر در گام نلست با مصادیق پس از آن متناقض بـه
نظر میرسد ،اما با بررسی ابعاد ملتلف این اندیشه و ادعاهای متفاوت و مداوم مدعیان
آن ،مواج ه علما از یکدستی و انسجام بیشتری به نظر خواهـد رسـید .بـا بررسـی آثـار
علمای شیعی سدههای سوم تا پایان پنجم ،تالش مفوضه بـرای گسـترش عقایدشـان از
سده سوم به بعد ،بهویژه پس از غیبت امام زمان گسـترش مییابـد .در پیامـد آن ،اوج
این مبارزه توسط علمای شیعی سده چ ارم به زعامت شیخ صدو و شیخ مفیـد قابـل

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-12-10

و شرط امامت ،بلکه به عنوان اکرام و بزرگداشت از جانب خداوند ،به دلیـل اطاعـت و

مشاهده است؛ اما به نظر میرسد در سده پنجم از شدت مبارزه کاسته شده اسـت .ایـن
امر میتواند عوامل و دتیل متعددی را دربـر داشـته باشـد .کفایـت تـالش و مبـارزات
94

شیعه ،روی کار آمدن سلجوقیان و برخی پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی تغییر حاکمیت را
میتوان از جمله موارد تأثیرگذار بر این امر دانست .هر چند بحث و بررسی هر کدام از
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مجدانه علمای سده چ ارم ،تغییر رویه مفوضه پس از مواج ه با مبارزه قاطعانه علمـای

این موارد به تن ایی میتواند درونمایه پژوهشی مستقل به شمار آید.

تفویض غالیانه از جریان پیدایش تا سده ششم هجری
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منابع

ـ ابنحزم ،علی بن احمد بن سعید (بیتا) ،الفصل فی الملل واألهواء
والنحل ،علی بن أحمد بن سعید ،قاهره ،مكتاة اللانجی.

ـ ابنش رآشوب مازندرانى ،محمد بن على ( ،) 1369متشابه القبرنن و
مختلفه ،قم ،داربیدار للنشر.

ـ ابنمنظور ،ابوالفضل جمالالدین محمد بن مکـرم ( ،) 1405لسان العبر،،
قم ،نشر ادب حوزه.

ـ اسفرایینی ،طاهر بن محمـد (1983م) ،التاصیر فی الدین وتمییز
الفرقة الناجیة عن الفبرق الهبالكین ،تحقیـق :کمـال
یوسف الحوت ،بیروت ،عالم الکتب.
مدرسة اإلمام الم دى.
ـ اشعری قمی ،ابیخلف سعد بن عبـداهلل (1360ش) ،المقاالت و الفبرق،
ت ران ،علمی و فرهنگی.
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1387ش) ،تبباریع عقایببد و
مذاهب شیعه (المقباالت و الفبرق  ،تصـحیح مـتن عربـی:
محمدجواد مشکور ،ترجمه :یوسف فضایی ،ت ران ،آشیانه کتاب.

ـ اشــعری ،ابوالحســن ( ،) 1400مقبباالت االسببالمیین و اخببتال
المصلین ،آلمان ،اشتاینر.
ـ اقبال ،عبا

(1345ش) ،خاندان نوبختی ،ت ران ،ط وری.
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ـ اسکافى ،محمد بن همام ( ،) 1404التمحیص ،تحقیق :مدرسه امام م دى ،قم،

ـ برقى ،احمد بن محمـد بـن خالـد ( ،) 1371المحاسبن ،تحقیـق و تصـحیح:
محد  ،جاللالدین ،قم ،دارالکتب اإلسالمیة.
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ت ران ،مؤسسه فرهنگی نبأ مبین.
ـ بغدادی ،ابومنصور عبدالقاهر (1367ش) ،الفرق بین الفرق ،بـه اهتمـام:
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ـ برنجکار ،رضا (تابستان 1389ش)« ،مفوضـه» ،سبفینه ،سـال هفـتم ،شـماره ،27

محمدجواد مشکور ،ت ران ،اشراقی.

ـ پزشکی ،علی (1389ش) ،دانشنامه فرق و مبذاهب اسبالمی،
نجف آباد ،انصار اتمام المنتظر.
ـ حاجیزاده ،یداهلل (ب ار 1394ش)« ،غالیان مفوضی و نوع برخورد امامـان بـا ایشـان»،
مجله فرهنگ و تمدن اسالمی ،شماره .18

ـ حر عاملى ،محمد بن حسـن ( ،) 1418الفصول المهمة فی أصبول
األئمة (تكملة الوسبائل  ،تصـحیح :محمـد بـن محمـد الحسـین
القائینى ،قم ،مؤسسه معارف اسالمى امام رضا.
ـ حرانى ،حسن بن على بن شعبه ( ،) 1404تحف العقول ،تصحیح :علىاکبـر
غفارى ،قم ،جامعه مدرسین.
تنایه الخاطر ،تحقیق :مدرسة اإلمام الم دی ،قـم ،مدرسبة اإلمـام
الم دی.
مقاالت االنام ،تصحیح :عبا

اقبال ،ت ران ،مجلس.

برق
بادات فب
ـ رازی ،فلرالــدین محمــد بــن عمــر اللطیــب (1978م) ،اعتقب
المسلمین و المشرکین ،قاهره ،مرتاة الکلیات اتزهریة.
ـ ربانیزاده ،سید محمدرحیم؛ نیره دلیر (1391ش)« ،مفوضه و نگـرش امـام رضـا بـه

عقاید تفویضـی» ،برهان ماین؛ مجموعبه مقباالت همبایش
علمی و پژوهشی امام رضبا؛ ادیبان ،مبذاهب و
فرق.
ـ ش رستانی ،ابوالفتح محمـد بـن عبـدالکریم (1361ش) ،توضبیح الملبل؛

تفویض غالیانه از جریان پیدایش تا سده ششم هجری

ـ رازی ،سیدمرتضــی (1313ش) ،تاصببرة العببوام فببی معرفببة
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ـ حلوانى ،حسین بن محمد بن حسن بن نصـر ( ،) 1408نزهة النبارر و

ترجمه الملل و النحل ،ترجمه :مصطفی خالقـداد هاشـمی ،تصـحیح:
ـ صابری ،حسین (1384ش) ،تاریع فرق اسالمی ،ت ران ،سمت.
ـ صدو  ،محمد بن علـی بـن بابویـه (1357ش) ،التوحیبد ،تصـحیح :هاشـم
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جاللی نائینی ،ت ران ،اقبال.

حسینی ،قم ،جماعة المدرسین.
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ (1362ش) ،الخصال ،قم ،جامعه مدرسین.
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،) 1378عیبون أخابار الرضبا،
تصحیح :م دى تجوردى ،ت ران ،نشر ج ان.
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ (1385ش) ،علل الشرائع ،قم ،داورى.

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،) 1395کمالالببدین و تمببام
النعمه ،ت ران ،انتشارات اسالمیه.
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،) 1403معبانی األخابار ،تصـحیح:
علىاکبر غفارى ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسـین حـوزه علمیـه
قم.
تصحیح :علیاکبر غفارى ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى.
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،) 1414إعتقادات اإلمامیة ،قـم،
کنگره شیخ مفید.

ـ صفار ،محمد بن حسن ( ،) 1404بصائر الدرجات فی فضائل نل
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

محمد ،تصحیح :محسن بن عباسعلی کوچـهباغى ،قـم ،مكتابة نیبة اهلل
المرعشی النجفی.

ـ طبرسی ،احمد بن علی ( ،) 1403اإلحتجاج علی أهبل اللجباج،
تعلیق :محمدباقر خرسان ،مش د ،مرتضى.

ـ طبرى آملى صغیر ،محمد بن جریر بن رسـتم ( ،) 1413دالئبل اإلمامبة،
تحقیق :قسم الدراسات اإلسالمیة مؤسسة الاعثة ،قم ،بعثت.
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،) 1413من ال یحضبره الفقیبه،

ـ طوسی ،محمد بن الحسن ( ،) 1420الفهرست ،قم ،محقق طباطبایی.
ـ ـــــــــــــــــــــــ ( 1411ـ الف) ،الغیاة للحجة ،تصحیح :عباداهلل
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ـ ـــــــــــــــــــــــ (1411

ـ ب) ،مصااح المتهجبد و سبالح

المتعاد ،بیروت ،مؤسسة فقه الشیعة.
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ت رانى و على احمد ناصح ،قم ،دارالمعارف اإلسالمیة.

ـ فتــال نیشــابورى ،محمــد بــن احمــد (1375ش) ،روضببة الببواعوین و
بصیرة المتعوین ،قم ،رضى.
ـ فرجپور ،علیرضا (1375ش)« ،اندیشه تفویض و آرای مفوضـه؛ واکـاوی یـخ خلـط
ناموفق» ،معرفت ،شماره .16
ـ قزوینی رازی ،عبدالجلیل (1358ش) ،نقض ،ت ران ،انجمن آثار ملی.

ـ کشى ،محمد بن عمر ( ،) 1409رجال الكشی (إختیبار معرفبة
الرجال  ،تصحیح :حسن مصطفوى ،مش د ،دانشگاه مش د.
ـ کلینى ،محمد بن یعقوب ( ،) 1407الكافی ،تعلیق :علىاکبـر غفـارى و محمـد
آخوندى ،ت ران ،دار الکتب اإلسالمیة.

ـ ـــــــــــــــــــــــ (ب ار و تابستان 1391ش)« ،تطور گفتمان تفـویض در سـده
سال هشتم ،شماره .15
ـ ـــــــــــــــــــــــ (زمستان 1390ش)« ،مالحظاتی درباره گفتمـان تفـویض در
نلستین سدههای اسالمی» ،امامتپژوهی ،شماره .4

ـ مبلغی آبـادانی ،عبـداهلل (1376ش) ،تباریع و ادیبان و مبذاهب
جهان ،قم ،نشر حر.
ـ مشکور ،محمـدجواد (1387ش) ،فرهنبگ فبرق اسبالمی ،مشـ د ،بنیـاد
پژوهشهای اسالمی.

ـ مفید ،محمد بن محمد بن نعمـان (1386ش) ،اعتقبادات صبدوق ببه

تفویض غالیانه از جریان پیدایش تا سده ششم هجری

دوم هجری طیف مفضل بن عمر» ،فصـلنامه تاریع و تمدن اسبالمی،
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بر
باات فرب
بتین مناسب
ـ گرامــی ،ســید محمــدهادی (1390ش) ،نخسب
تشببیع؛ بببانخوانی مفهببوم لببو در اندیشببه
جریانها متقدم امامی ،ت ران ،دانشگاه امام صاد .

ضمیمه حواشی شیع مفید ،ترجمه :سید محمدعلی قلعهک نهای ،ت ران،

ب ــــــــــــــــــــــــــــــــ (1388ش) ،اوائببل المقبباالت فببی
المذاهب المختارات (نبان فارسی  ،ترجمه :سجاد واعظـی،
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راه علم.

ویراستار :س ند صادقی ب منی ،ت ران ،آذینه گل م ر.
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1413ـ الف) ،اإلختصاص ،تصـحیح :علىاکبـر
غفارى و محمود محرمى زرندى ،قم ،المؤتمر العالمى اللفیة الشیخ المفید.

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1413ـ ب) ،اوائل المقباالت فبی
المذاهب المختارات (نبان عربی  ،قم ،کنگره شیخ مفید.
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ (1413

ـ ج) ،تصحیح االعتقباد ،قـم،

کنگره شیخ مفید.

ـ الملطی الشافعی ،أبیالحسین محمد بن أحمـد (1977م) ،التنایه والبرد
علی أهل األهواء والادع ،القـاهره ،المكتاة األنهریبة
للترا .
ـ نوبلتی ،حسن بن موسى (1353ش) ،فبرق الشبیعة ،ترجمـه :محمـدجواد
مشکور ،ت ران ،بنیاد فرهنگ ایران.
ـ ــــــــــــــــــــــ ( ،) 1404فرق الشیعة ،بیروت ،دار األضواء.
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394
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ـ نجاشی ،ابوالحسن احمد بن علی ( ،) 1407رجال ،قم ،جامعه مدرسین.
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