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غالیان دوره امام رضا

و

چگونگی برخورد آن حضرت
تاریخ دریافت40/01/62 :

با آنها

تاریخ تأیید46/0/01 :


یداهلل حاجیزاده
.
بررسي جريان فكري غلو رر ماوان ااواض ر وا
برخ رر آن حضرت

با اين جريان ،ا

( 381و  301ق) و نو

اصلي اين اقالو اسو  .بررسوي

اين جريان فكري نشان اي رهد پديده غل ك ام روران ااااان قبلي وج ر راش
رر اين روران رر قالب غاليان برجسوه و اشور ري نو ن يو ن

بون بيوان و

احمد بن فرات و طرح افكار غاليان ريگري ب خص ص ام جانب غاليان واقفوي
(بشيري ) تداوض يافه اس  .هم ننين رر ايون روره شواهد بوروم عقايود غاليانو
تف يض ،تشبي  ،تناسخ و احاريث غل آايز هسهيم .اااض ر ا

رر اقاض برخو رر

با اين جريان عالوه بر انا ره بوا افورار سرشوناا غوالي و نقود صوريآ آنروا ،ام
روسهي و اعاشرت با غاليوان بو شودت نروي نم رنود .و رر ا اجرو بوا افكوار
غل آايزي اانند تشبي  ،تف يض و تناسخ ناررسهي آنرا را تبيين فرا رند.

واژههايكليدي :امام رضا


 ،غالیان ،یونس بن ظبیان ،محمد بن فرات ،واقفیه.

 دانش آموختۀ مقطع دکتری تاریخ و تمدن اسالمی دانشگاه معارف اسالمی.
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غالیان دوره امام رضا

و چگونگی برخورد آن حضرت

با آنها

مقدمه

پدیده غلو به عنوان انحرافي مهم در شرایع آسماني ،همواره ادیان الهي را بهه اهال
كشیده است .این پدیده خطرناك در دوره ائمه
خصوص در دوره امام باقر
العمل جدي ائمه

و امام صادق

با شدت و ضعف تداوم یافته است .به
 ،شیعیان را به شدت درگیر كرده و عكس

را در پي داشته است .این جریان فكري در دوره امام رضا

یافت و افكار غالیانهاي اون توقف در امام موسي بهن جعفهر
حضرت

ادامه

 ،غیبهت و مههدویت آن

 ،اندیشه تفویض ،تشبیه ،تناسخ و حلول از جانب غالت مطرح ميشد.

در این دوره ،عالوه بر گسترش جریان واقفي كه گاه عقاید غالیانهاي مطرح ميكردند،
به غالیان مشهوري اون یونس بن ظبیان و محمد بن فهرات بهر مهيخهوریم كهه افكهار
انحرافي خوی

را در جامعه پراكنده مي كردند .عهالوه بهر ایهن در گوشهه و كنهار قلمهرو

اسالمي به خصوص در كوفه و گاه در خراسان ،افكار غالیانهاي در میان برخي از منتسبان
به شیعه به اشم ميخورد كه موجب بدنامي شیعه شده است .این شرایط سبب شهد امهام
رضا

به طور جدي با این جریان مبارزه كند و عالوه بر رسوا سازي غالیان مشهور ،بهه

مقابله با افكار غالیان بپردازد.
این پژوه

از پیشینه جدي برخوردار نیست و پی

از این ،كسي به طور مسهتقل بهه

این موضوع نپرداخته است .البته باید اشاره شود كهه برخهي از پهژوه
موضوعهاي مرتبط با این پژوه

مانند تفهویض در دوره امهام رضها

گهران ،بعضهي از
یها فرقههههاي

انحرافي این دوره را بررسي كردهاند در این زمینه ،مقالهاي با عنوان مفوضه و نگرش امام
رضا

به انديشه تفويض ،نوشته سید رحیم رباني زاده و نیره دلیر در مجموعه مقهاتت

همای

به ااپ رسیده است .پایاننامهاي نیه بها عنهوان

علمي و پژوهشي امام رضا

جريانشناسي تشيع در عصر امام رضا

 ،نوشته سید عبدالكریم حسنپهور بها راهنمهایي
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نعمت اهلل صفري در دانشگاه ادیان در مقطع ارشد دفاع شده است و در آن تنها به مفوضهه
به عنوان جریان غالي دوره امام رضا

توجه شده است.

درباره فرقه هاي انحرافي این دوره به كتاب رفتارشناسي اماامرضاا

و فرقاههاا

درون شيعي نوشته زهرا بختیاري كه در قطع جیبي منتشر شده اسهت و مقالهه فرقاههاا
درون شيعي دوران امامت امام رضا

 ،نوشته نعمت اهلل صفري باید اشاره كرد .دو مقاله

و یك كتاب نی درباره به واقفیه نوشته شده است كه عبارتانهد از :مقالهه دو دساتگي در
شيعيان امام كاظم

و پيدايش فرقه واقفه ،اثر م .علي بیوكارا ،مقاله واقفيه ،نوشته حسن
و كتهاب الواقفياه ،اثهر

حسینزاده شانهاي در مجله تاریخ اسالم دانشهگاه بهاقرالعلوم
ریاض محمد حبیب الناصري.
مفهومشناسی غلو

غلو از ماده «غ ل و» بر وزن فُعُول ،مصدر غلي یغلو و در لغت به معناي ارتفاع ،افراط،
رفتن و تجاوز از حد و مقدار ،زیادهگویي و زیادهانگاري است 0.غال السهعر بهه معنهاي بهات
رفتن قیمتها است 6.غالي باللحم ،خرید گوشت با قیمت بات اسهت 0.مغهالي بالسههم بهه
كسي گفته ميشود كه تیر را بی

از اندازه پرتاب كند 9.به تجاوز تیر از كمان ،غَلْهو گفتهه
2

ميشود 0.هرگاه مایعي به جوش آید و در حد خود نگنجد ،ميگویند غلیان كرده است .در
برابر غلو ،واژه تقصیر كه به معناي كوتاهي است به كار ميرود.

7

با توجه به كاربردهاي مختلف واژه غلو ،به نظر ميرسد هر ای ي كه از حهد و انهدازه
خوی

فراتر رود ،كلمه غلو و مشتقات

ممكن است درباره آن به كار رود .ههمانهین بها

توجه به اختالفي كه در مصادیق و معناي غلو وجود دارد و از آنجا كه هر یك از عالمهان
و اندیشمندان از دیدگاه مذهبي و كالمي خاص خوی

به بیهان مصهادیق و تعریهف غلهو

پرداختهاند ،شاید نتوان تعریف دقیق و مشتركي در این زمینه ارائه كرد.

06
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و چگونگی برخورد آن حضرت

با آنها

عالوه بر این ،در هر یك از علوم اسالمي مانند كالم ،ملل و نحهل و رجهال ،تعهاریف
متفاوتي در این زمینه ارائه ميشود .تفاوت غلو و مصادیق آن به گونهاي اسهت كهه گفتهه
مي شود حتي قدما در معناي غلو ،اتفاق نظر نداشتهاند 8.شیخ مفید از محمد بن حسن بهن
احمد بن ولید نقل ميكند:
اولين درجه غلو ،نفي سهو از پيامبر و امام است.

سپس ميگوید:
اگر اين حكايت درست باشد ،پس محمد بن حسن بن احمدد بدن وليدد ،جد
مقصره است.

9

سپس شیخ مفید در بحث جایگاه ،من لت و علم ائمه
خوی

 ،به اختال ف عقیهدتي میهان

و برخي از علماي قم كه به ن دش رفته بودند ،اشاره ميكند.

01

بیان معناي غلو در قرآن و روایت و بیان اقسام آن تا حدي ما را به معناي اصهطالحي
این واژه ن دیك ميكند .در قرآن كریم این واژه ،دو مرتبه و درباره اهل كتهاب 00بهه كهار
رفته است .در سوره مائه ده خداونهد ،اههل كتهاب را از غلهو در دینشهان نههي مهيكنهد و
ميفرماید:
بگو :قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ ال تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ ال تَتَّبِعُوا أَهْوا َ قَوْمٍ قَددْ
ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا كَثِيراً وَ ضَلُّوا عَنْ سَوا ِ السَّبِيلِ 12،اي اهل كتداب ،در ديدن
خود گ افهگويي نكنيد ،و از پي هوسهاي گروهي كه پيش از اين گمراه گشدتند
و بسياري [از مردم] را گمدراه كردندد و [خدود] از راه درسدت منحدرد شددند،
نرويد.

در سوره نساء نی آمده است:
يا أَهْلَ الْكِتابِ ال تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَ ال تَقُولُوا عَلَي اللَّهِ إِالَّ الْحَقَّ إِنَّمَدا الْمَسِدي ُ
عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلي مَدرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْدهُ فداَمِنُوا بِاللَّدهِ وَ
رُسُلِهِ وَ ال تَقُولُوا ثَالثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِددٌ سُدبْحانَهُ أَنْ يَكُدونَ لَدهُ
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وَلَدٌ 13،اي اهل كتاب ،در دين خود غلوّ مكنيد و درباره خدا جد [سد]ن] درسدت
مگوييد .مسي  ،عيسي بن مريم ،فقط پيامبر خدا و كلمه اوست كه آن را به سوي
مريم افكنده و روحي از جانب اوست .پس به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريدد و
نگوييد [خدا] سهگانه است .باز ايستيد كه براي شما بهتر است .خدا فقط معبودي
يگانه است .من ّه از آن است كه براي او فرزندي باشد.

در این آیه به عقیده غلوآمی ابن اهلل بودن مسیح و تثلیث اشهاره شهده و از آنهها نههي
ميگردد .معناي دیني واژه غلو در روایتها 09،افراط و زیادهگهویي و خهروا از حهد وسهط
ميفرماید:

است .امام صادق

واحبوا اهل بيت نبيكم حبا مقتصدا و ال تغلوا ،اهل بيت پيامبرتدان را بدا حبدي
ميانه دوست داشته باشيد و غلو نكنيد.

حضرت علي

15

نی ميفرماید:
ما اهلبيت

چون پشتي در ميانه هسدتيم ككده از دو فدرد بده آن تكيده

دهند) آن كه جا مانده ،خود را به آن رسداند و آن كده زيداده روي كدرده بده آن
برگردد.

امام باقر

16

نی در حدیثي مشابه ميفرماید:
اي شيعيان آل محمد

چون پشتي در ميانه باشيد آن كه از حد گذشته به

سوي شما برگردد و آن كه وامانده به شما برسد.

17

اقسام غلو

به طور كلي غلو ،یا غلو الحادي (غلو در ذات) و یها غلهو تفویضهي (غلهو در صهفات و
فضایل) است .تقسیمبندي پایین ،تركیبي اصالحگونه از تقسیمبندي سید حسین مدرسهي
طباطبایي در كتاب مكتب در فرآيند تكامل و تقسیمبندي نعمتاهلل صهفري در دانشانامه

09
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امام علي

است.

و چگونگی برخورد آن حضرت

با آنها
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الف) غلو الحادي :این نوع از غلو ،غلو در ذات است و به این معنها اسهت كهه دربهاره
اشخاصي اون پیامبر

 ،ائمه

و یا اشخاص دیگر ،زیادهگویي كنیم و آنان را خهدا

و یا در عرض خداوند بدانیم ،یا براي غیر پیامبران ،مقام نبوت قائل شهویم ،یها معتقهد بهه
حلول خداوند در اشخاصي مانند پیامبران ،ائمه

و غیر ایشان گردیم و یا اتحاد خداوند

با ایشان شویم .هم انین اگر قائل به حلول روح پیامبران در ائمه
ارواح باشیم در ذات ایشان غلو كردهایم.

و یا قائل به تناسخ

04

ب) غلو تفویضي یا غلو در صفات و فضایل :غلو تفویضهي بهه ایهن معنها اسهت كهه
و غیر ایشان را در حد ذات و مقام خود كه بشر هستند نگاه داریم و به

پیامبران ،ائمه

طور ذاتي آنها را خدا ندانیم اما قائل به صفات و فضایلي در پیامبران ،ائمه

و دیگران

شویم كه این صفات و فضایل ،مخصوص خداوند هستند و در ایشان نبودهانهد 61.صهفاتي
اون خلقت ،رزق و میراندن انسان ها و سایر موجودات را كه از صهفات مخصهوص الههي
هستند به ایش ان نسبت دهیم ،یا قائل به علم غیب نامحدود یا آگاهي آنها از غیب ،بهدون
وحي و الهام الهي شویم .تشریع را به ایشان نسبت دههیم و آنهها را قهادر بهر تصهر ف در
كائنات بدانیم.

60

مهمترين افراد و گروههاي غالی در دوره امام رضا

در دوره امام رضا

عالوه بر واقفیه كه برخي از آنها عقاید غالیانهاي طهرح كردنهد،

شاهد حضور غالیان سرشناسي اون یونس بن ظبیان و محمد بن فرات هستیم .همانین
در این دوره ،افكار غالیانهاي در كوفه درباره شهادت امام حسین

وجود داشت .به طور

كلي جریان غلو در این زمان در اهار قالب غالیان واقفي ،بشیریه ،مفوضه ،افراد سرشناس
غالي و احادیث غلو گونه بررسي ميشوند.
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 .1غالیان واقفی (بشیريه)

مراد از واقفیه در این جا ،واقفیه خاص است؛ یعني كساني كهه پهس از شههادت امهام
در امامهت آن حضهرت

موسي بن جعفر

توقهف كردنهد و امامهت ائمهه بعهدي را

نپذیرفتند 66.واقفیه در اصطالح عام ،به تمامي افراد و فرقههایي اطالق مهيشهود كهه بهر
توقف كردهاند.

امامت یكي از ائمه

60

واژه واقفه یا واقفیه ،هرگاه بدون قید به كار رود ،مقصود توقف كنندگان در امام موسي
بن جعفر

است .واقفه یا واقفیه ،شامل افراد و فرقههاي متعدد هستند 69.برخي از آنهها

گمان كردند امام موسي بن جعفر

زنده است ،غایب شده و ظهور خواهد كرد .او مهدي

منتظر است 60.عدهاي دیگر از ایشان ميگفتند:
امام موسي بن جعفر
منتظر است.

وفات يافته و به زودي مبعوث خواهد شدد .او امدام

26

منابع فرقه شناختي به انشعاب هاي دیگري از واقفیه نی اشهاره دارنهد 67.شهاید نتهوان
تمامي گروه هاي واقفي را ج ئي از غالیان قلمداد كرد اما بدون شك برخي از این گروههها
و عقایهد

به علت بیان عقاید غالیانهاي ،اون غیبت و مهدویت امام موسي بهن جعفهر

دیگري اون تناسخ ،حلول و اباحيگري از غالیان محسوب مهيشهوند .براسهاس گه ارش
شریف مرتضي ،واقفیه به سوي غلو ،باور به اباحيگري و تناسخ كشیده شدند.
یكي از گروههاي واقفي در دوره امام رضا

68

 ،بشیریه هستند .رهبر ایشان ،محمد بن

بشیر از موالي بني اسد و ساكن كوفه 64بود .محمد بن بشیر ،ابتدا از اصحاب امهام موسهي
كاظم

بود 01و سرانجام غالي شد 00.بدون شك ،وي عقاید غالیانه خهوی

امام موسي بن جعفر

را در زمهان

آغاز كرد و به همین جههت بها برخهورد جهدي آن حضهرت

مواجه گردید 06.منابع فرقه شناختي اشاره دارند كه او ثنوي و معتقد بهه دو خهدا بهود 00.او
معتقد بود ظاهر انسان ،آدم و باطن او ،ازلي است .هشام بن سالم در این زمینه با او مناظره

02

غالیان دوره امام رضا

با آنها

و چگونگی برخورد آن حضرت

كرد اما او به این عقیده اقرار كرد و منكر آن نشد 09.محمد بن بشیر پهس از رحلهت امهام
موسي بن جعفر

 ،مرگ آن حضرت

را انكار كرد.

00

عقاید غالیانه و افراطي زیادي به بشریه یا بشیریه 02،نسبت داده ميشود .ایهن احتمهال
وجود دارد كه برخي از این عقاید ،تنها اتهام هایي باشند كه نسبت به ایشهان رواا یافتهه
است .در منابع آمده است كه بشیریه مدعي شدند موسي بن جعفر

نمرده بلكه غایهب

است 07.آنها به تبعیت از رهبرشان در امامت امام موسهي بهن

شده و او قائم و مهدي
جعفر

توقف كردند 08.بشیریه ،محمد بن بشهیر را بهه عنهوان وصهي امهام موسهي بهن

جعفر

را بهه او داده اسهت و

پذیرفتند و ادعا كردند آن حضرت

انگشتري خهوی

همه اموري كه مردم در امر دین و دنیا به آن احتیاا دارند به او آموخته است.

04

به اعتقاد بشیریه ،محمد بن بشیر قبل از مرگ ،پسرش ،سمیع را وصي خوی
قرار داد تا وقتي كه موسي بن جعفر
تناسخ بودند ،ائمه

و امهام

خروا و ظهور كند 91.گفته ميشود بشیریه مدعي

در ن د آنها یكي بودند كه از بدني به بدن دیگر منتقل شهدهانهد.

90

هم انین آنها مدعي حلول بودند و باور داشتند كه همه كساني كه به حضرت محمد
انتساب دارند ،خانه و ظروفي هستند كه حضرت محمد
حلول كرده است و حضرت محمد
حجابها پنهان شده است.

كه پروردگهار اسهت در آنهها

نه زاده شده است و نهه فرزنهدي دارد .او در ایهن

96

در منابع آمده است كه بشیریه تنها اقامه نمازهاي پنج گانهه و روزه رمضهان را واجهب
مي دانستند و حج ،زكات و دیگر فرایض را انكار ميكردند .نكاح با محارم و پسر بچهها را
حالل ميشمردند و آیه أَوْ یُ َوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً 90را دلیل گفته خوی

ميدانستند 99كه در

صورت صحت ،نشان دهنده اباحيگري ایشان است.
به نظر مي رسد یكي از عوامل مهم توقف در امامت امام موسي بن جعفر

 ،احادیثي
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جعلي بوده است كه گروه هاي مختلف واقفي به امهام صهادق

07
نسهبت دادهانهد 90.ایهن

احادیث كه ب رگان شیعه ،شكل صحیح آنها را بیان كردهاند 92و یا به جعلي بودن آنها اشاره
دارند 97به گونهاي شایع شده بود كه حتي برخي از شیعیان گمان ميكردند امام رضا

از

روي تقیه ،حیات پدرش را انكار و كتمان ميكند 98.تأثیر این احادیث به اندازهاي بهود كهه
فردي به نام ابن قیاما واسطي با این كه معج ه آشكار امام رضا

را دید اما ههم انهان

واقفي ماند .از او نقل ميشود:
گفتم :تو آن امامي هستي كه صدامتي 49ندداري

به علي بن موسي الرضا

متولد نشده بود .علي بن موسي

در اين زمان هنوز امام محمدتقي

فرمود:

به خدا كه خداوند از من كسي آورد كه حق و اهلش را بدان پايدار كند .پدس از
يك سال ابوجعفر كامام محمد تقي

) ،متولد شد .به ابن قياما گفتند :اين معج ه

براي تو سودمند نيست؟ گفت :به خدا كه اين معج ه و نشانه ب رگي است ،ولدي
چه كنم با آن چه امام صادق

درباره پسر خود گفته است.

عامل دیگري كه سبب توقف برخي در امامت موسي بن جعفر
استفاده هاي مالي كساني بود كه پی

50

شهده اسهت ،سهوء

از این به عنوان وكالي امام موسي بهن جعفهر

در میان شیعه شناخته شده بودند 00و شیعیان به آنها اعتماد فراواني داشتند .به ایهن نكتهه
باید اشاره كرد كه «امامان شیعه ،با لحاظ نمودن مقتضیات و ضرورتهاي موجود ،اقهدام
به ایجاد تشكیالتي نمودند كه بدان وسیله ،با سهولت بی تري بتوانند با شیعیان خهوی
در دورترین نقاط عالم اسالمي مرتبط بوده ،و شیعیان نی از طریهق ایهن شهبكه ارتبهاطي
مطمئن بتوانند نیازهاي شرعي و دیني خود را مرتفع سازند .این تشكیالت كه از نیمه دوم
عصر امامت؛ یعني از عصر امام صادق
موسوم است».

به بعد آغاز به كار نمهود ،بهه سهازمان وكالهت

06

عالوه بر وكالي برجسته امام موسي بن جعفر

كه توقف آنان انین پيآمدي را در

08

و چگونگی برخورد آن حضرت

غالیان دوره امام رضا

پي داشت ،باید به برخي دیگر از اصحاب ائمه

با آنها

كه در زمهره فقههاي برجسهته بودنهد

اشاره كرد .به عنوان نمونه ،نجاشي درباره عبداهلل بن جبله مينویسد:
عبداهلل بن جبله واقفي و فقيهي ثقده و مشدهور بدود .او كتدابهدايي نوشدته
است.

53

پیوستن این افراد به جریان منحر ف واقفي سبب انحرا ف یا تردید بسهیاري از شهیعیان
شده است .برخي از واقفیه هم علت یا بهانه اعتقاد خوی
موسي بن جعفر

درباره غیبهت و مههدویت امهام

را روایت «امام را كسي ج امام غسل نميدهد» 09ميدانسهتند .آنهها

ميگفتند:
علي بن موسي
بن جعفر

هنگام شهادت پدرش در مدينه بوده است و امدام موسدي

در بغداد از دنيا رفته و مدفون شده است ،پس علي بدن موسدي

كه پدرش را غسل نداد ،امام نيست.

باید توجه داشت كه امام موسي بن جعفر

55

سالههاي پایهاني عمهرش را در زنهدان

گذرانده است .این امر و در نهایت شهادت آن حضرت
واقفي نق

داشته است.

در زندان در گسهترش اندیشهه

02

 .2غالیان مفوضی

تفویض در لغت به معناي واگذار كردن 07،ارجاع دادن و برگرداندن 08است .مقصهود از
تفویض در این جا ،تفویض در برابر جبر نیست كه در علم كالم مطرح ميشود و حهدیثي
درباره آن از ائمه

صادر شده است 04.بلكه مقصود از تفویض ،واگذاري امر خلق ،رزق

و تدبیر جهان به پیامبر اكرم

است .غالیان مفوضهي معتقهد بودنهد كهه

یا ائمه

خداوند امر خلقت ،رزق و دیگر اموري را كه از شئون الهي است به پیهامبر
پیامبر

و ائمه

واگذار كرده است.

21

و یها بهه

سال پانزدهم ،شماره اول ،بهار  ،3131شماره مسلسل 75

از زمان امام صادق

04

به بعد ،اعتقاد به غلو تفویضي و انكار آن از سوي ائمه

اشم مي خورد .برخي معتقدند ،اصطالح تفویض پی

از دوره حضهرت رضها

به
 ،بیشهتر

درباره تفویض در امر دین یا جبر و اختیار بود و هنوز معناي دیگر آن؛ یعني مفهوم تفویض
امر خلق ،رزق و یا دیگر شئون ربوبي شناخته شده نبود .در واقع از اواخر سده دوم هجري
بود كه انین مفهومي در جامعه به صورت ،اصطالحي شناخته شده در آمد.
در برخي از گ ارشهاي نقل شده از امام صادق

20

 ،تفویض به معناي تفویض در امر
در سواد كوفهه 20،عهدهاي كهه

خلق و رزق هم به كار رفته است 26.در دوران امام رضا

 ،آنها را مفوضه معرفي ميكند 29،عقاید غالیانهاي را طهرح مهيكردنهد .آنهها

امام رضا

معتقد بودند امام حسین
به جاي آن حضرت

كشته نشده است ،بلكه شخصي به نام حنظله بن سعد شامي
به قتل رسیده و امام حسین

همانند عیسي

به آسمانهها

عروا كرده است 20.این گروه در این باره به آیه « وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِینَ عَلَي الْمُؤْمِنِینَ
سَبِیالً  22احتجاا ميكردند.

27

 .3افراد سرشناس غالی
 3ـ  .1يونس بن ظبيان

با توجه به حضور یونس بن ظبیان در خط غالي مشهوري اون ابوالخطاب ،تزم است
نگاهي گذرا به زندگي ابوالخطاب و جریان ایجاد شده بهه وسهیله وي شهود .ابوالخطهاب،
محمد بن مقالص بن ابي زینب اسدي كوفي ،سرشهناستهرین و مههمتهرین غهالي دوره
ائمه

 ،به خصوص دوره امام صادق

بود و خود را به آن حضرت

بود .وي در ابتدا از اصحاب امهام صهادق

و یاران ایشان پیوند ميداد.

28

وي در مراحل ابتدایي ،مدعي علم غیب 24و آگاهي از اسم اعظم 71بود .سپس نبهوت و
الوهیت ائمه

را مطرح كرد 70.بر اساس نقلي ،او مدعي تصر ف امام در كائنات بهود.

76

21

غالیان دوره امام رضا

این شخصیت غالي پس از طرح الوهیت امام صادق
طرد وي از سوي آن حضرت

و چگونگی برخورد آن حضرت

با آنها

و عقاید غالیانهاي كه منجهر بهه

شد ،عقیده امامت 70و سپس الوهیهت خهوی

را طهرح

كرد 79.برخي از منابع ،به اباحيگري او اشاره دارند 70.ابوالخطاب در سال  008هجهري بها
در مسجد كوفه دستگیر گردید و در كناسه كوفه به دار آویخته شد.

هفتاد نفر از یاران

72

جریان فكري كه او پيری ي كرد در قالب فرقههههاي غهالي تأثیرگهذاري ماننهد خطابیهه،
معمریه 77،عمیریه 78،مفضلیه 74و اصحاب سري 81تهداوم یافهت .ههمانهین در دوره امهام
رضا

 ،امام جواد

فكري قرار دارند.

و امام هادي

 ،افراد متعددي را سراغ داریم كه در ایهن مسهیر

80

یونس بن ظبیان از غالیان مشهور دوره امام رضا
امام رضا

 ،از آن جمله اسهت .وي در دوره

در كوفه سكونت داشت .منابع رجالي ،وي را فردي غالي 86،دروغگو و جاعل

حدیث 80ميخوانند .فضل بن شاذان ،وي را در زمره دروغگویان مشهوري اون ابوالخطاب
جاي ميدهد 89.شاید به همین علت بود كه امام رضا

در حدیثي به همراهي یونس بن

ظبیان با ابوالخطاب در بدترین عذابهها اشهاره مهيكنهد 80.نقهل مهيشهود وقتهي دختهر
ابوالخطاب از دنیا رفت ،یونس بن ظبیان بر سر قبر او آمد و او را اینگونه خطاب كرد:
السالم عليك يا بنت رسول اهلل.

86

این بیان نشان ميدهد كه او مدعي نبهوت ابوالخطهاب بهوده اسهت .همهانگونهه كهه
ابوالخطاب ،الوهیت امام صادق
رضا

را مطرح كرد ،یونس بن ظبیان نی مدعي الوهیت امام

شد 87.هم انین او مدعي شد:
در يكي از شب ها مشغول فواد بودم .ناگهان صدايي از باالي سدرم شدنيدم
كه مي گفت :يونس من خداي يكتايم كه خدايي ج من نيست .مرا پرستش كن و
نماز را به ياد من به پداي دار .سدرم را بلندد كدردم و در ايدن زمدان جبر يدل را
ديدم.

88
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20

بر اساس نقلي ،وي همانند ابوالخطاب به قهدرت تصهر ف امهام در زمهین بهاور داشهته
است.

84

3ـ  .2محمد بن فرات

محمد بن موسي بن حسین بن فرات از غالت 41ساكن كوفه بهوده اسهت 40.او مهدعي
بابیت امام رضا

و نبوت بود 46.وي به عنوان فردي ،شارب خمر معرفي ميشهود 40كهه

نشان دهنده اباحيگري او است .محمد بن فرات ،همانند یونس بن ظبیهان بها اسهتناد بهه
روایتي از امام رضا

دروغگو و از پیروان ابو الخطاب دانسته شده است 49.او سرانجام به

دست ابراهیم بن مهدي بن منصور عباسي ،معرو ف به ابراهیم شَهكلَه (م  40)669بهه قتهل
رسید.

42

3ـ  .3ابوسمينه

محمد بن علي بن ابراهیم بن موسي معرو ف به ابوسمینه ،یكي دیگهر از غهالت ایهن
دوره است 47.منابع رجالي ،او را از اصحاب امام رضا

ميداننهد 48.وي در ابتهدا ،سهاكن

كوفه بود و سپس به قم ،ن د احمد بن محمد بن عیسي 44رفت .وقتهي احمهد بهن محمهد
عیسي متوجه غلهو او شهد ،وي را از شههر اخهراا كهرد 011.وي در شهمار غالیهاني اهون
ابوالخطاب و یونس بن ظبیان و به عنوان مشهورترین كذاب معرفي شده است.

010

در پایاننامهاي با عنوان «آراء و انديشهها كالمي محمد بن علاي ابوسامينه» 016بها
وجود ت صریح به این مطلب كه هیچ یك از دانشمندان به وثاقت محمد بن علي ابوسهمینه
حكم نكردهاند ،تالش شده است از طریق  .0فراواني روایت راویان جلیل القدر از وي و .6
همخواني درون مایههاي روایي وي با راویان ثقه و جلیل القدر 010،وثاقت وي اثبات شود.
 .4غالیان در فضايل و احاديث غلو گونه

26

غالیان دوره امام رضا

در دوره امام رضا

و چگونگی برخورد آن حضرت

شاهد رواا احادیثي هستیم كه بیشتر به منظور فضهایل سهازي

جعل شده اند .برخي از این احادیث به وسیله مخالفان اهلبیت
ائمه

با آنها

براي بهد نهام كهردن
وارد

 ،یا اشاعه اندیشه هاي باطل ،جعل شده و در كتابهاي اصحاب ائمهه

شده بود 019.در دوره امام رضا

این گونهه احادیهث در خراسهان و در عهراق ،در میهان

كساني كه منسوب به امام باقر

بودند ،گسهترش یافتهه بهود و رونهد

و امام صادق

بسیاري از احادیثي را كه یهونس

جعل احادیث تداوم داشت .به همین جهت امام رضا
بن عبدالرحمن در سفرش به عراق ،از اصحاب امام باقر
نوشته بود ،ساخته ابوالخطاب و هم فكران

و امهام صهادق

شهنیده و

دانست و اشاره كرد تا امروز آنها با حیلهگري

این كار را انجام ميدهند 010.محمد بن زید طبري اشاره ميكند امام رضا

در خراسان

و در حضور جمعي از بني هاشم ،در حالي كه اسحاق بن موسي بهن عیسهي عباسهي نیه
حضور داشت ،به اسحاق گفتند:
به من خبر رسيده كه مردم ميگويند :ما كاهل بيت) ،گمان ميكنيم كده آندان
106

بنده ما هستند؟

در حقیقت بسیاري از مسلمانان باور كرده بودند كه اینگونه احادیث غالیانه 017از سوي
ائمه

صادر شده اند .به همین جهت ،وقتي اباصلت ههروي در سهرخس خهدمت امهام

رضا

پرسید ،درباره جمله «الناس عبید لنا» بهود

رسید ،اولین سؤالي كه از حضرت

كه مردم به طور گستردهاي آن را نقل ميكردند.
رضا

018

به طور كلي ،جریان غلو در دوره امام

را ميتوان به شكل زیر ترسیم كرد.

 .0در این دوره ،بیشتر با غالیان ملحدي روبهرو هستیم كه تحهت تهأثیر اندیشههههاي
ابوالخطاب قرار داشتند.
 .6از مهمترین عقاید غالیانه در این دوره را ميتوان اعتقاد به الوهیت امام صادق

،
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نبوت محمد بن بشیر ،تناسخ ،حلول و اباحيگري دانست.
مطرح ميشود .محمد بن فهرات

 .0در این دوره براي اولین بار ادعاي بابیت ائمه
عالوه بر ادعاي نبوت ،مدعي بابیت بود.

 .9در این زمان ،احادیث جعلي و غلو گونه كه بیشتر از سوي خطابيها (ابوالخطهاب و
هم فكران ) جعل شده بودند در سطح گستردهاي در جامعه شیوع یافته بود.
با غالیان

مبارزه امام رضا

 .1مبارزه با محمد بن بشیر و بشیريه

همان گونه كه اشاره شد ،انكار رحلت امام موسي بن جعفهر

از طهر ف محمهد بهن

بشیر 014،سبب شد پیروان او (بشیریه) به تبعیت از رهبرشهان در امامهت امهام موسهي بهن
جعفر

توقف كنند 001و مدعي شوند موسي بن جعفر
است 000.امام رضا

قائم و مهدي

امام موسي بن جعفر

نمرده بلكهه غایهب شهده و او

در روایتي به دروغگویيهاي محمد بن بشیر بهر

اشاره كرده و بیان ميكند:
112

خداوند حرارت آتش را به او چشانيد.

در منابع آمده است كه وقتي او به دلیل عقاید و شعبده بازيهای

دستگیر شده و قرار

بود كشته شود ،به خلیفه گفت :اگر مرا نكشي ،برایت ای هایي ميسازم كه ملوك به آنهها
رغبت كنند .خلیفه ،او را آزاد كرد .ساختههاي او سبب ن دیكي او به حكومت شهد .امها در
یكي از روزها ،برخي از الهواح او شكسهت و مشهخش شهد كهه سهاختهههاي او شهعبده و
اشمبندي بوده است .به همین جهت او را پس از شكنجه بسیار به قتل رساندند 000.علهي
بن حم ه ميگوید:
كسي را نديدم كه با قتلي بدتر از قتل محمد بن بشدير لعندة اهلل كشدته شدده
114

باشد.

عدم نقل روایت از محمد بن بشیر در جوامع شیعي ،آن انان كه آیتاهلل خوئي بهه آن

29

غالیان دوره امام رضا

اشاره كرده است 000.نشان دهنده ثمر بخ
ميباشد .امام رضا

با آنها

و چگونگی برخورد آن حضرت

 002با این فرد غهالي

بودن مبارزات ائمه

در مقابله جهدي بها واقفیهه آنهها را كهافر و در ایهن ادعها دروغگهو

ميخواند و در این باره ميفرماید:
اگر بنا بود كه خداوند يكي از فرزندان آدم
117

محمد

آن حضرت

را زندده نگده دارد ،حتدرت

را زنده نگه ميداشت.

در رد و انكار عقیده برادرش ،ابراهیم بن موسي كه مدعي زنده بهودن

پدرشان بود ،بر رحلت پدر ب رگوارش تأكید كرد و اشاره فرمود:
از دنيا رفته ،پدرم نيد از دنيدا

همانگونه كه ش]صيتي چون رسول خدا
118

رفت.

و در روایتي دیگر ،آن حضرت

استناد ميكنهد و تأكیهد

به رحلت رسول خدا

مينماید:
119

به خدا پدرم از دنيا رفت و اموالش تقسيم شد و كني انش ت ويج شدند.

عالوه بر این ،آن حضرت

نیه اشهاره

به رحلت امیرالمهؤمنین حضهرت علهي

ميكند و ميفرماید:
همانگونه كه امام علي

امام رضا

120

رحلت كرد ،پدرم ني رحلت كرد.

در جواب ابوجریر قمي كه حضرت

را قسم ميداد كه آیها پهدر شهما

رحلت كرده است؟ با قسم هاي فراوان بر رحلت امام موسهي بهن جعفهر

تأكیهد كهرد.

ابوجریر قمي كه تصور ميكرد حضرت

تقیه ميكند ،دوباره از ایشان سهؤال كهرد :آیها

شما از من تقیه ميكنید؟ و آن حضرت

به شدت تقیه را انكار كرد و به صراحت اعالم

كرد:
121

او از دنيا رفته است و من وصي او و امام هستم.
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عالوه بر این ،آن حضرت

20

در پاسخ به ادعاي واقفیه ،بهه احمهد بهن عمهر حهالل

فرمودند:
122

به آنها كواقفيه) بگو ،من پدرم را غسل دادم.

عالمه مجلسي اشاره مي كند اخبار زیادي بر این امر دتلهت دارد كهه امهام رضها
پدرش را غسل داده است.

060

 .2مبارزه با غالیان مفوضی

به نظر ميرسد صریحترین و بیشترین روایتهها دربهاره برخهورد بها مفوضهه ،از امهام
نقل شده است .آن حضرت

ضمن بیان وجه صحیح تفهویض ،واگهذاري امهر

رضا

خلق و رزق از طر ف خداوند به ائمه

را انكار ميكند .مفوضه به این معنها را مشهرك

مي خواند و عقیده آنان را منافي با توحید ميداند .امام رضا

در پاسخ به یاسر خادم كه

از معناي تفویض پرسیده بود ،فرمود:
خداي تبارك و تعالي امر دين را به پيامبر واگذار كدرد و فرمدود :آن چده را
پيامبر براي شما آورده ،اخذ كنيد و آن چه را نهي كرده بپرهي يد 124.ولي خلقدت
و رزق و روزي را به او واگذار نكرده است.

سپس آن حضرت

در ادامه حدیث ،خداوند را به عنوان خالق و آفریننده همه ایه

معرفي كرد و به آیه  26سوره زمر 060و آیه  91سوره روم 062اسهتناد كهرد 067.امهام
حدیثي دیگر به تقدیر ارزاق از سوي خداوند اشاره ميكند.
آن حضرت
حجت هاي خوی

در

068

كساني را كه گمان ميكنند خداوند كار آفرین

و رزق و روزي را بهه

واگذار كرده و به این ترتیب قائل به تفویض شدهاند ،مشرك ميخوانهد

و از آنها برائت ميجوید 064.امام رضا

به زید بن عمیر بن معاویه فرمود:

كسي كه گمان كند خداوند مسئله خلدق و روزي دادن بده م]لوقدات را بده

22

غالیان دوره امام رضا

ا مه

و چگونگی برخورد آن حضرت

با آنها

واگذار كرده ،قا ل به تفويض شده اسدت و قا دل بده تفدويض ،مشدرك
130

است.

در رد غالیان مفوضي در دعا ميفرمود:

عالوه بر این آن حضرت

بارخددايا خلددق از جاندب توسددت و روزي دادن منحصدر بدده توسدت ،تددو را
131

ميپرستم.

همانین امام رضا
حسین

عقیده نادرست مفوضهه سهواد كوفهه دربهاره عهدم قتهل امهام

را لعن و تكذیب كننده سخن پیامبر

ميشود» دانست .سپس امام
بهتر از او بودند ه علي
از كشته شدن خوی

كه فرموده بود« :حسین

سوگند یاد كرد كه حسین

و حسن بن علي

در موردي دیگر ،امام

كشته شد و كساني كهه

ه كشته شدند .همانین آن حضهرت

با زهر جفا و مسمومیت خوی
بر شهادت ائمه

شههید

با مكر و حیله (مأمون) خبر داد.

006

و این كه ههر امهامي را طهاغي زمهان

خودش شهید ميكن د و جریان این امر بر آنها از روي حقیقت و صحت است نه آن انهان
 ،غهالت و مفوضهه را دروغگهو

كه غالت و مفوضه ميگویند ،تأكید كرد .سپس امهام

خواند و دعا كرد كه از رحمت الهي دور باشند و در پایان بر رد اندیشه این گروه تأكید كرد
و فرمود:
امر احدي از پيامبران الهي و حجتهاي خدا -ج حترت عيسي

كه زنده

133

به سوي آسمان رفت د بر مردم اشتباه نشد.

آن حضرت

در پاسخ به ادعاي اهالي اطرا ف كوفه كه با استناد به آیه «لَنْ یَجْعَهلَ

اللَّهُ لِلْكافِرِینَ عَلَي الْمُؤْمِنِینَ سَبِیالً» 009معتقد بودند ،امام حسین

كشهته نشهده اسهت،

مقصود آیه را انین بیان كردند:
خداوند براي كافر ،حجتي قرار نداده كه بتواند با آن ،مؤمن را محكدوم كندد.

سال پانزدهم ،شماره اول ،بهار  ،3131شماره مسلسل 75

27

عالوه بر اين ،قرآن از كافراني خبر داده است كه پيامبران را به ناحق كشتهاندد و
135

با اين كه حجت انبيا بر م]الفانشان غالب بود و حقانيت ايشان آشكار بود.
 .3مبارزه با غالیان سرشناس
 3ـ  .1مبارزه با يونس بن ظبيان

همان گونه كه اشاره شده یكي از غالیان سرشهناس دوره امهام رضها
ظبیان بود .وقتي امام رضا
حضرت

 ،یهونس بهن

 ،سخنان غالیانه او را شنید ،بهه شهدت خشهمگین شهد .آن

 ،مردي كه این سخنان را از یونس بن ظبیان نقل ميكرد ،بیرون كرد و به او

فرمود:
خدا تو را و كسي كه اين حديث را براي تو گفت ،لعنت كند .خدا ،يونس بن
ظبيان را ه ار بار لعنت كند كه بعد از هر لعنتي ه ار لعنت ديگر باشد.

در ادامه ،حضرت اشاره كرد كه یونس بن ظبیان ،ابوالخطاب و یاران این دو در بدترین
عذابها با هم هستند 002.از این روایت اند نكته روشن ميشود:
اول :به نظر ميرسد راوي سخنان یونس بن ظبیان ،خود به آنها اعتقاد داشهته اسهت؛
ارا كه به شدت مورد لعن و اعتراض امام رضا

قرار گرفته و حضرت

خود اخراا ميكند .گفته شده است كه این مرد پس از اند قدم ،غ
بردند.

 ،او را از نه د

كرد و جنهازهاش را

007

دوم :امام رضا

به هم فكري و هم رأیي یونس بن ظبیان و ابوالخطاب اشاره كرده

و یونس را رسوا ساخته است.
3ـ  .2مبارزه با محمد بن فرات و ديگر غاليان

محمد بن فرات ادعاهاي غالیانهاي اون بابیت و نبوت خوی
رضا

را مطرح كرده بود .امام

در مقابله با او كه اهل شرب خمر بود و نماز نميخواند ،ابتدا از طریهق مالطفهت

28

و چگونگی برخورد آن حضرت

غالیان دوره امام رضا

با آنها

وارد شد و سعي در هدایت او داشت .به عنوان نمونه یهك مرتبهه بها فرسهتادن سهجاده و
مقداري خرما به او فهماند كه رضایت امام
خوی

در آن است كه او دست از دعهاوي باطهل

بردارد و وظایف شرعي از جمله نماز را انجام دهد و از شرب خمر دست بكشد.
آن حضرت

008

در مراحل بعد به رسوا سازي او پرداخته و فرموند:
هيچكس به قدر محمد بن فرات بر ما دروغ نبست.

 ،آزارهاي وي را بی

آن حضرت

به امام جعفر بن محمد

از آزارهایي ميدانست كه ابوالخطاب (لعنة اهلل)

رسانده بود 004.در روایتي دیگر ،امام رضا

ضمن اشهاره بهه

غالیاني اون بیان بن سمعان ،مغیرة بن سعید ،ابوالخطاب و محمد بهن بشهیر و ادعاههاي
كذب ایشان درباره ائمه
خداوند حرارت آت
آن حضرت

بیان ميدارند كه آنها بهه سه اي عمهل خهوی

رسهیدند و

را به آنها اشاند ،محمد بن فرات نی فردي است كه در این زمان بهر

دروغ ميبندد.

به نظر ميرسد امام رضا

091

نگران گسترش اندیشههاي غالیانه محمد بن فرات حتي
به دروغهاي محمد بن فرات بر خوی

پس از مرگ او بوده است .در روایتي امام رضا

اشاره مي كند و پس از دعاي یونس بن عبهدالرحمن كهه از خهدا خواسهت او را از رحمهت
خوی

دور كند ،فرمودند:
خداوند ،او را از رحمت خويش دور كرد و گرمي آتش را به او چشانيد ولي
من ،اين را ميگويم كه تو ،اصحاب مرا از كانديشههاي) او بر حذر داري و آندان
141

را به لعن و بي اري از او دعوت كني.

همانگونه كه در این روایت آمده است ،حضرت رضا

تهالش مهيكنهد یهاران

از

همنشیني با غالت بپرهی ند ،آنها را لعن كنند و از آنها بی اري جویند .اهمیت این موضهوع
و سفارشهاي امام رضا

در این رابطه به اندازهاي است كه آن حضرت

از شیعیان
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مي خواهد به هیچ عنوان با غالیهان رابطهه و معاشهرت نداشهته باشهند .در یهك مهورد آن
حضرت

پس از كافر خواندن غالت و مشرك خواندن مفوضه فرمودند:
هركه با ايشان نشست و برخاست داشته باشد ،ب]دورد و بياشدامد ،ازدواو و
پيوندي داشته باشد ،به آنها امان دهد ،احاديث آنها را تصديق كند يا بدا كلمدهاي
يا نيم كلمهاي آنها را ياري كند از واليت خداي ع وجل و از واليدت مدا خدارو
142

شده است.

در حدیث دیگري ،امام رضا

دوستي با غالیان را مساوي با دشمني با اهلبیت

و دشمني نسبت به غالیان را دوستي با اهلبیت
رابطه با ائمه

 ،رابطه با آنهان را مسهاوي بها قطهع

و قطع رابطه با آنان را رابطه با اهل بیت

با اهل بیت

و بدي با آنان را خوبي با اهل بیت

به اهل بیت

و اهانت به غالت را گرامي داشتن اهل بیت

اهل بیت

و رد آنها را پذیرش اهل بیت

و تكذیب آنان را تصدیق اهل بیت

 ،خوبي با آنها را با بهدي

 ،گرامي داشتن غالت را اهانهت
 ،پذیرفتن غالت را رد

 ،تصدیق آنها را تكذیب اهل بیهت

 ،عطا به آنان را محروم ساختن اهل بیهت

محروم ساختن ایشان را عطا به اهل بیت

و

ميداند و در پایان حدیث تأكید مهيكنهد

هیچكس از شیعیان ما از میان آنان ،دوست و یاوري نگیرد.

090

 .4مبارزه با افكار غالیانه
4ـ  .1تأكيد بر جنبههاي بشري ائمه

تأكید بر جنبههاي غیر بشري ائمه
رایج غالیان بوده است .امام رضا
جنبههاي غیر بشري ائمه

و به تبع آن ،عقیده به الوهیت ایشان ،از عقاید
براي مبارزه با این عقیهده غالیانهه ،عهالوه بهر نفهي

 ،بر عبودیت و بندگي ایشان تأكید ميكند .آن حضرت

71

و چگونگی برخورد آن حضرت

غالیان دوره امام رضا

با آنها

در سخنان خوی  ،ضمن انكار عقاید غالیان به توصیف صحیح خداوند ميپردازد.
امام رضا

در رد عقیده كساني كه معتقد بودند مردم ،بندگان ائمه

خویشاوندي خوی

با رسول خدا

هسهتند بهه

سوگند یاد كرد كه من هرگ انین حدیثي به این

صورت نگفته ام و از پدرانم هم انین سخني را نشنیدهام 099.آن حضرت

بهه اباصهلت

هروي فرمود:
145

اگر همه بنده ما هستند ،پس آنها را به چه كسي بفروشيم؟

در این رابطه ،حدیثي از ائمه
كه مقصود ائمه
رضا

صادر شده است كه برخي جاهالن تصور كهردهانهد

این بوده كه آنها خهدا هسهتند و مهردم بنهده ایشهان هسهتند .امهام

براي رفع این توهم اشاره مي كند كه منظور ما این است كه مردم ،بندگان ما در

ل وم طاعت از ما هستند و وتیت ما را در امور دیني پذیرفتهاند 092.شاید به جهت رفع این
گونه توهمات بهوده اسهت كهه امهام رضها

در حهدیثي بهه نقهل از امیرالمهؤمنین

ميفرماید:
147

ما را از مرتبه عبوديت باالتر نبريد.

در تفسیر «مغضوب علیهم» و «ضالین» ميفرماید:

همانین آن حضرت

هدر كدس ،علدي

را از عبوديدت فراتدر ببدرد از «مغتدوب علدديهم» و از

148

«ضالين» است.

در روایتي دیگر ،وقتي مأمون از امام رضا

ميپرسد كه اي ابوالحسن

خبر رسیده كه جماعتي درباره شما ،غلو و زیادهروي ميكنند .امام رضا
رسول خدا

! به مهن

بهه حهدیثي از

اشاره كرد كه حضرت در آن حدیث ميفرماید:
مرا از آن چه حق و حد من است باالتر نبريد؛ زيرا خداوند تبدارك و تعدالي،
149

مرا قبل از آن كه رسول قرار دهد ،عبد خويش قرار داد.
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سپس آن حضرت
رضا

70

به آیه  74و  81سوره آل عمران اشاره كهرد 001.در ادامهه امهام
اشاره ميكنهد كهه حضهرت فرمهوده

به حدیثي از امیرالمؤمنین حضرت علي

است:
دو گروه در مورد من هالك ميشوند .حال آن كه من گناهي نددارم ،دوسدت
151

داري مبالغهگر و دشمني افرافي.

امام

پس از نقل این دو روایت فرمود:
ما اهل بيت عصمت منسوب به وحي بوده و از كساني كده دربداره مدا غلدو
ميكنند و ما را از حد انساني خدود بداالتر مديبرندد ،بيد اريم .همدان فدور كده
عيسي

152

از نصارا فبق آيههاي صري قرآن بي اري جست.

سپس آن حضرت

به آیه  002سوره مائده 000استناد كرد.

هم انین امام رضا

در حدیثي به جنبههاي بشري ائمهه

009

از جملهه زاد و ولهد،

مریضي و سالمت ،خوردن و آشامیدن ،داشتن بول و غائط ،نكاح و خواب ،اندوه و شهادي،
گریه و خنده ،زندگي و مرگ ،مدفون شدن و زیارت ،حشر و نشر ،سهؤال و جهواب اشهاره
ميكند.

000

با توجه به این كه گاهي از امام رضا

خبرهاي غیبي صادر ميشهد ،عهدهاي كوتهه

فكر كه صدور اخبار غیبي را فراتر از حد انسانههاي عهادي مهيدانسهتند ،تصهور خهدایي
ائمه

براي رفع این توهم ،خبرهاي غیبي را

براي ایشان تداعي ميشد .امام رضا

اطالعات و اخباري اعالم ميكند كه از رسول خدا
رسیده است و خبرهاي غیبي رسهول خهدا
معرفي ميكند.

و از طریهق پهدران

بهه ایشهان

را از جانهب جبرئیهل و از سهوي خداونهد

002

در حقیقت ،بیان صفات ربوبیت از سوي امام رضا

به منظهور نفهي ایهن صهفات از

76
ائمه

غالیان دوره امام رضا

بوده است .مردي از امام رضا

و چگونگی برخورد آن حضرت

با آنها

صفات ربوبیت را پرسید .امهام

در پاسهخ،

گفت :اي فرزند رسول خدا

! به همراه

صفات نفي و اثبات را تذكر داد .او به امام

من كسي است كه مواتت شما را دارد و معتقد است كه اینها همگي صفات امیرالمؤمنین
حضرت علي

است و او است كه پروردگار عالمیان اسهت .امهام رضها

سخن را شنید در حالي كه بدن

وقتهي ایهن

ميلرزید و عرق كرده بود ،فرمود:

سبحان اهلل عما يشركون

سپس به منظور دفع توهم و روشنگري فرمود:
آيا علي

نميخورد و نميآشاميد .آيا او ازدواو نكرد .مگر او در پيشدگاه

خداوند ،نماز نمي گ ارد و به درگاه خداوند ،گريه و زاري نميكرد .آيا كسي بدا
اين صفات مي تواند خدا باشد؟ اگر او با اين صفات خدا باشد پس همه شدما هدم
157

كه داراي اين صفاتيد ،خدا هستيد.

آن حضرت

براي دفع توهم ،انجام معج ه از سوي امیرالمؤمنین حضرت علي

را مشروط به اذن و قدرت الهي اعالم كرد 008.تمامي این سهخنان در راسهتاي تأكیهد بهر
جنبههاي بشري ائمه

و نفي الوهیت و ربوبیت از ایشان بوده است.

4ـ  .2مبارزه با عقيده تناسخ و حلول

انتقال روح از بدني به بدن دیگر را تناسخ ميگوینهد 004.امهام رضها

در پاسهخ بهه

مأمون كه از تناسخ و قائالن به آن پرسید ،اعتقاد به این باور را مساوي با كفر به خداوند و
تكذیب بهشت و جهنم ميداند 021.آن حضرت

ضمن كافر دانستن معتقدان به تناسخ،

آنان را از مصادیق بارز غالیان دانست و فرمود:
خداوند ،غالت را از رحمتش دور بدارد .كاش يهودي يا مجوسدي ،نصدراني،
قدري ،مرجئي و خوارو بودند.
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امام

70

در ادامه از همنشیني و رفاقت با آنها نهي ميكند و درخواست ميكند از آنان

بی اري بجویید كه خداوند از آنان بی اري جسته است 020.آن حضرت

با این سهخن ،در

حقیقت غالیان را از همه این گروهها و مذاهب بدتر مهيدانهد .امهام رضها

در راسهتاي

مبارزه با عقیده انحرافي حلول و در پاسخ به سؤال یونس بن عبدالرحمان كهه در نامههاي
پرسیده بود :آیا در حضرت آدم ای ي از جوهریت پروردگار بود؟ صاحب انین اعتقهادي را
بيخبر از سنت پیامبر

و از زنادقه ميداند.

026

3ـ  .4مبارزه با احاديث غلوگونه

یكي از فعالیتهاي غالت كه از دوره امام باقر

و به احتمهال از زمهان مغية ة بهن

سعید 020آغاز شده بود ،ساختن روایت هاي جعلي و تالش در وارد كردن این گونه احادیهث
بوده است .احادیث جعلي كه برخي از آنها مشتمل بر غلو

در كتابهاي اصحاب ائمه
در فضایل بود ،در زمان امام رضا
اصحاب ائمه

در جامعه مطرح شد و سؤاتتي را در ذهن برخهي از

پدید آورد .امام رضا

ابي محمود كه از حضرت

براي روشنگري در این زمینه به ابهراهیم بهن

در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش این گونه احادیث سؤال

كرد ،به تالش مخالفان در این زمینه اشاره نمود و فرمود:
م]الفان ما ،روايت هايي را در خصوص فتايل ما جعل كردند و آنهدا را سده
قسم كردند .اخبار مشتمل بر غلو ،اخبدار مشدتمل برتقصدير و اخبدار مشدتمل بدر
تصري به لعن و مذمت دشمنان ما.

حضرت

در ادامه به خطر جدي این گونه احادیث اشاره كرد و فرمود:
وقتي مردم اخباري را بشنوند كه در باره ما غلو كرده؛ مثالً نسبت ربوبيت به
ما داده ،شيعيان ما را تكفير ميكنند و به آنان نسبت ميدهند كه بده ربوبيدت مدا

79

و چگونگی برخورد آن حضرت

غالیان دوره امام رضا

با آنها

اعتقاد دارند .وقتي روايتهايي را بشنوند كه مشتمل بر تقصير اسدت دربداره مدا
معتقد به تقصير ميشوند كارزش و اعتبدار مدا كداهش مدييابدد) و وقتدي اخبدار
مشتمل بر فعن و مذمت دشمنان ما ،اخباري را كه در آنهدا بده ندام دشدمنان مدا
تصري شده باشد بشنوند ،در مقابل ما را با بيان نام مدورد فعدن و مدذمت قدرار
164

ميدهند.

آن حضرت

براي مقابله با این دسته از احادیث جعلي و در جواب درخواست یونس

بن عبدالرحمن كه به عراق سفر كرده بود ،كتابههاي اصهحاب ائمهه
روي آنها نسخهبرداري كرده بود و از حضرت

را گرفتهه و از

ميخواست كهه آن احادیهث را بررسهي

كند ،تعداد زیادي از آن احادیث را جعلي خواند و نسبت آنها را به امام صادق
و با قاطعیت بر نق

انكار كرد

ابوالخطاب در این زمینه تأكید كرد.

سپس ابوالخطاب و كساني را كه بها حیلههگهري و مخفهيكهاري ،احادیهث دروغ را در
كتابهاي اصحاب امام صادق

جاي ميدهند ،لعن كرد 020.هم انین ،آن حضرت

به ارائه معیار در این زمینه پرداخت .ایشان به یاران

سفارش كرد احادیث مخالف قرآن را

به هیچ روي نپذیرند و یادآوري كرد كه ما هر اه بگوییم موافق قرآن و سنت پیامبر است
و از خدا و رسول
آنها نپذیرید.

حدیث ميگوییم ،وقتي با احادیث مخالف قرآن و سنت مواجهه شهدید،

022

همانین حسین بن خالد یكي از یاران امام رضا

از نسبت جبر

ن د آن حضرت

و تشبیه مردم به شیعی ان شكایت كرد و علت آن را احادیثي دانست كهه از پهدران ایشهان
روایت شده است .امام رضا

از او پرسید:

اين احاديث از ا مه

بيشتر روايت شده يا از پيامبر

؟

ابن خالد گفت:
احاديث پيامبر بيشترند .اما مردم ميگويند كه پيامبر هيچ يك از اين احاديث

سال پانزدهم ،شماره اول ،بهار  ،3131شماره مسلسل 75

70

را نگفته است ،بلكه آنها را به حترت بستهاند.

در پاسخ فرمود:

امام رضا

بايد درباره پدران من ني همين س]ن را بگويند كيعني اين احاديث را به آنان
167

بستهاند.).

در راستاي مبارزه با احادیث جعلي و غلوآمی  ،روایتي را كه محمد بهن

آن حضرت

زرعه حضرمي از سماعه بن مهران از امام صادق

نقل كرده بود ،انكهار كهرد .در ایهن

روایت آمده است:
همانا فرزندم كامام كاظم

) به پنج تن از پيامبران شباهت دارد .بر او حسد

ورزيده ميشود همانگونه كه بر يوسف

حسدد ورزيدندد ...غايدب مديشدود

همان گونه كه يونس غايب شد و ...

امام

 ،زرعه را دروغگو خواند و فرمود:
امام صادق

اين حديث را درباره حترت قا م

فرموده اسدت و نگفتده

168

فرزندم.
پاسخ به يك پرسش

پرسشي كه ممكن است در این جا طرح شود این است كه ارا در دوره امام رضا

،

با وجود غالیان اون محمد بن بشیر و محمد بن فرات دستور صریحي درباره قتل ایشهان
از جانب آن حضرت

صادر نشده است؟ و تنها به لعن شدید و گاه رسوا سازي و نهي از

همنشیني با ایشان اكتفا شده است .در حالي كه در برخي از ادوار ائمهه

دسهتور قتهل

غالت به عنوان سختترین نوع مقابله با ایشان مشاهده ميشود.
در پاسخ این پرس

باید گفت كه شاید یك علت این امر ،این باشد كه در ایهن دوره،

حكومت و قدرت در دست امام رضا

نیست تا با اختیار و قدرت بتواند به راحتي دستور

72

غالیان دوره امام رضا

و چگونگی برخورد آن حضرت

با آنها

قتل غالیان را صادر كند .مؤید این نظریه ،سؤال و جوابي است كه میان عیسي جرجاني و
امام صادق

رد و بدل شده است .وقتي عیسي جرجاني به امام صادق

از طایفههاي

گفت كه آن حضرت را عبادت ميكنند و مدعي الوهیت ایشان هستند و عدهاي هم مدعي
نبوت ایشان هستند .امام

گریست و فرمود:

اگر خداوند به من قدرت و توانايي عطا كند كه بر آنهدا دسدت پيددا كدنم و
169

خون آنها را نري م ،خداوند خون فرزندم را به دست من بري د.

قدرت و حكومت را در اختیار داشتند

این حدیث ،حكایت از این دارد كه اگر ائمه

از این شیوه در برخورد با غالیان استفاده ميكردند .حال این سؤال مطرح است كه از دوره
امام جواد

به بعد هم كه حكومت در دست ائمه

دارد؟ به نظر ميرسد تا پایان دوره امام رضا

نبوده است ،ارا دستور قتل وجود

هنوز تفكیك عقیدتي به طور كامل میان

شیعیان و اهل سنت انجام نشده است .بنابراین شاید تا پایان دوره امام هشتم ،خطر غالیان
به صورت همه جانبه ،متوجه شیعیان نبوده است كه آنها را بدنام و منفور كند امها در ادوار
بعد كه مرزهاي عقیدتي به طور تقریبي مج ا ميشود ،ائمهه

دسهتور قتهل غالیهان را

صادر ميكنند ،تا حیثیت شیعیان محفوظ بماند.
با تكیه بر آنچه كه در منابع امام رضا

در این دوره به عنوان نماینده مسلمانان ،به

مناظره با پیروان سایر ادیان پرداخته است .شیخ صدوق اشاره ميكند كه در زمان حضهور
امام رضا

در مرو ،مأمون خطاب به سران دیني مذاهب مخالف گفت:
170

شما را جمع كردم تا با پسر عمويم كه از مدينه آمده است ،مناظره كنيد.
نتیجهگیري

در دوره امامت امام رضا

جریان فكري غلو كه پهی

از ایهن در دوره ائمهه قبلهي

وجود داشت ،تداوم یافت .افكار غالیانهاي اون توقف در امامت امام موسي بن جعفهر

،

سال پانزدهم ،شماره اول ،بهار  ،3131شماره مسلسل 75

غیبت و مهدویت آن حضرت

77

 ،اندیشه تفویض ،تشبیه ،تناسخ و حلول از جانب غهالت

مطرح مي شد .در این دوره ،غالیان مشهوري اون یونس بن ظبیان ،محمهد بهن فهرات و
ابوسمینه در جامعه حضور داشهتند و افكهار انحرافهي خهوی

را در میهان مهردم پراكنهده

مي كردند .عالوه بر این ،جریان غالیان واقفي (بشیریه) عقایدي اهون غیبهت و مههدویت
امام موسي بن جعفر

را طرح ميكردند.

هم انین شاهد جعل احادیث غالیانه از سوي برخي از غالیان هستیم .همین امر سهبب
به طور جدي به مقابله و مبارزه با این جریان بپهردازد .آن حضهرت

شد امام رضا

عالوه بر رسوا سازي غالیان مشهور ،به مقابله با افكار و اعمال غالیهان مهيپرداخهت و بها
جریان جعل احادیث غالیانه مقابله مي كرد و عقاید غلوآمی ي اون توقف در امامت موسي
بن جعفر
اال

 ،غیبت و مهدویت آن حضرت

 ،اندیشه تفهویض ،تشهبیه و تناسهخ را بهه

ميكشید.
همانین با برخي از غالیان واقفي مناظره ميكهرد و بهه منظهور خنثهي سهازي عقایهد

غالیانه و جلوگیري از انتشار این عقاید ،یاران خوی

را از همنشیني با غالیان و دوستي بها

آنها ،به شدت نهي مينمود .در این دوران ،در دسهت نداشهتن حكومهت و عهدم تفكیهك
عقیدتي میان شیعیان و اهل سنت سبب شده بود دستور صریحي از امام رضها
قتل غالت نداشته باشیم.

دربهاره

78

غالیان دوره امام رضا

و چگونگی برخورد آن حضرت

با آنها
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احمد ف اهيدي .العين ،چاپ دوم ،قة ::دااالجرة  ،0012 ،ج  ،0ص 006؛ فخ الةدنن بةن محمةد

ط نحي ،مجمع البحرين ،چاپ سوم ،تج ان :م تضوي ،0731 ،ج  ،0ص 702؛ ابن منظةوا ،لسدان
العرب ،بي وت :داااحياء الت اث الع بي ،0011 ،ج  ،01ص  070ة  .079
 .2ابن منظوا ،همان ،ج  ،91ص 99؛ ابن داند ،جمهرة اللغه ،بي وت :دااالعل :للمالنةين ،ج ،9
ص  .0100
 .3غالي باللح ::اي اشت ا بثمن غال .زبيدي ،پيشدين ،ج  ،91ص  99و اسةماييل بةن حمةاد
جوه ي ،الصحاح ،بي وت :دااالعل :للمالنين ،ج  ،6ص 9000؛ غالي بالشيي نعني اشت ا بثمن غال.
ابن منظوا ،پيشين ،ج  ،01ص  .070
 .4و المغالي بالسج :ال افع ند ن ند به اقصي الغانه .ف اهيدي ،پيشدين ،ج  ،0ص 006؛ محمةد
بن احمد ازه ي ،تهذيب اللغه ،بي وت :داااحياء الت اث الع بي ،ج  ،0ص  .060
« .5و في السج ::غلو» ،حسين بن محمد ااغة افةاجا،ي ،مفدردات الفداا القدرآن ،بية وت:
دااالقل ،:ص 607؛ زبيدي ،پيشين ،ج  ،91ص  .97
 .6فاح بن يباد ،المحيط في اللغده ،بية وت :يةال :الكتة  ،بةيتةا ،ج  ،6ص 00؛ ااغة
افاجا،ي ،همان ،ص  .607
 .7محمود بن يم زمخش ي ،الفا ق ،بي وت :دااالكت العلميةه ،ج  ،9ص 030؛ ابةن منظةوا،
پيشين ،ج  ،0ص 662؛ زبيدي ،پيشين ،ج  ،01ص  .071
« .8ان الظاه من كلمات القدماء ا،ج :ل :نتاقوا في معني الغلو بشكل خاص» جعاة سةبحا،ي،
كليات في علم الرجال ،چاپ سوم ،ق ::موسسه النش االسالمي ،0000 ،ص  .23
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« .9فان فحت هذ الحكان فجو ينه مقص » شيخ مايد ،تصحي اعتقادات االماميه ،چاپ دوم،
بي وت :دااالمايد ،0000 ،ص  .071
 .10همان ،ص  071ة  .076
 .11مقصود از اهل كتاب ،مسيحيان و نجودنةان هسةتند .مسةيحيان ،مسةي
يزن

و نجودنةان،

اا ف ز،دان خدا ميدا،ستند .نجود گاتند« :يزن پس خداست» و ،صااي گاتند« :مسةي

پس خداست» .توبه( ،)2آنه  .71
 .12مائد ( ،)1آنه  .33
، .13ساء ( ،)0آنه  .030
 .14كلمه غلو و مشتقاتش دا اوانت هاي بسياا به كاا افته است و بيشت آ،جا م بوط به بحث
ما ،يست .مثل اوانتهاني كه داباا غاليان و جوشةش يصةي ينبةي وااد شةد اسةت .بنةاب انن
مقصود ما از واژ غلو دا اوانتها ،كااب د انن كلمه دا مسائل دننةي و ايتقةادي اسةت، .عمةتاهلل
فا ي ف وشا،ي ،غاليان كاوشي در جريانها و برآيندها ،چةاپ دوم ،مشةجد :بنيةاد پة وهشهةاي
اسالمي ،0700 ،ص  .93
 .15ابوالعباس يبداهلل حمي ي ،قرب االسناد ،ق ::آل البيت

 ،0007 ،ص  .092

 .16سيد اضي ،نهجالبالغه ،ت جمه محمد دشتي ،چاپ دوم ق ::آل يلي

 ،0700 ،كلمات

قصاا ،شماا  ،012ص 600؛ سيد اضي ،خصا ص اال مه ،مشجد :آستان قدس اضوي ،0016 ،ص
20؛ شيخ مايد ،االمالي ،ق ::جامعه مداسين ،بيتا ،ص  .0
 .17محمد بن نعقوب كليني ،الكافي ،چاپ چجاام ،بي جا :دااالكت االسةالميه ،0761 ،ج ،9
ص  .31
 .18ا .ک :سيد حسين مداسي طباطباني ،مكتب در فرآيند تكامل ،ت جمه هاش :انزد خةوا ،

چاپ هات :تج ان :كون  ،0700 ،ص  69ة 60؛ ،عمتاهلل فةا ي ف وشةا،ي ،غلةو ،دانشدنامه امدام
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 ،چاپ دوّم ،تج ان :سازمان ا،تشااات پ وهشگا ف هنگ و ا،دنشه اسالمي ،0709 ،ج ،7

ص  701ة  .709
 . 19ابن ،وع از غلو با توحيد منافات دااد و از ،ظ يقل و ش ع باطل است، .بوت ائمةه و نةا
ه ف د دنگ ي با خاتميت منافات دااد و منر به تكذن پيامب

ميشود كه ف مود« :ال ،بي

بعدي» انن حدنث دا بسيااي از جوامع اواني آمد است .ا .ک :كليني ،پيشين ،ج  ،0ص  .96
 .20مثالً ب ت نن شخصيت يال :وجود اا شخصي غي از حض ت محمد

بدا،ي .:

 .21تاونض بايث ش ک افعالي ميشود .
 .22حسن بن موسي ،وبختي ،فرق الشيعه ،چةاپ دوم بية وت :داااالضةواء ،0010 ،ص 00؛
اناض محمد حبي ،اف ي ،الواقفيه ،مشجد :كنگ ججةا،ي حضة ت اضةا
00؛ م .يلي بيوكااا ،دو دستگي دا شيعيان امام كاظ:

 ،0012ج  ،0ص

و پيدانش ف قةه واقاةه ،ت جمةه وحيةد

فا ي ،نشريه علوم حديث ،شماا  ،71ص  .063
 .23اناض محمد حبي ،اف ي ،همان ،ج  ،0ص  .00
 .24واقايه دا خصوص انن كه امام هات :از د،يا افته نا ز،د است؟ و اگ از د،يا افته چگو،ه
بود و اگ ز،د است چگو،ه بود ؟ و ه :چنةين دا مسةهله امامةت پة

از امةام هاةت ،:سةخنان

گو،اگو،ي اا اظجاا داشتند .به ،حوي كه ميتوان آ،جا اا دا پنج نا شش دسته جاي داد ولي همه دا
مجدونت و غيبت امام هات:

و انن كه اوزي قيام خواهد ك د و د،يا اا از يدل و داد پ ميكند،

اتااق داا،د .حسن حسينزاد شا،هچي ،واقايه ،فصلنامه تاريخ اسالم ،0700 ،شماا  ،97ص  .10
 .25ش نف م تضي ،الفصول الم]تداره ،قة ::كنگة شةيخ مايةد ،0007 ،ص 707؛ ،ةوبختي،
پيشين ،ص  .01
 .26همان؛ همان .

 .27ا .ک، :وبختي ،همان ،ص  01ة 09؛ ش نف م تضي ،همان؛ ابوالحسةن اشةع ي ،مقداالت
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االسالميين ،قاه  :مكتب النجض المص ن  ،0762 ،ص  90به بعد .
 .28و ذهبوا الي الغلو و القول باالباحه و دا،وا بالتناسخ .ش نف م تضي ،همان .
 .29محمد بن حسن طوسي ،اختيار معرفة الرجال كرجال الكشي) ،مشةجد :دا،شةگا مشةجد،
 ،0700ص 030؛ ،وبختي ،پيشين ،ص  .07
 .30حسن بن نوسف حلي ،خالصة االقوال ،چاپ دوم، ،رف :المطبع الحيدانةه ،0700 ،ص
727؛ محمد بن حسن طوسةي ،رجدال الطوسدي ،قة ::جامعةه مداسةين ،0001 ،ص 700؛ سةيد
ابوالقاس :خوئي ،معجم رجال الحديث ،بيجا :بي،ا ،ج  ،06ص  .073
 .31شيخ طوسي ،اختيار معرفة الرجال ،پيشين ،ص 033 ،709؛ حلي ،همان .
 .32حض ت ضمن لعن او و ديا ب ضد او ،خو،ش اا مباح ايالم ك د .شيخ طوسي ،همان ،ص
 .009
 .33سعد بن يبداهلل اشع ي قمي ،المقاالت و الفرق ،چاپ دوم ،بيجا :يلمي و ف ،گي،0761 ،
ص 20؛ شيخ طوسي ،همان .030 ،
 .34همان؛ همان .
 .35شيخ طوسي ،همان ،ص 033؛ ،وبختي ،پيشين .
 .36ب خي انن ف قه اا ممطوا خوا،د ا،د .انن ،ام ب گ فته از كةالب ممطةوا (سةگان بةااان
خواد كه معموالً بد بو مي شو،د نا همه چيز اا ،ر

ميكنند) است .انن ،ام اا يلي بن اسةماييل

ميثمي دا مناظ با نكي از واقايه ب آ،جا ،جاد و گات :ما ا،ةت :اال كةالب ممطةوا  .اشةع ي قمةي،
پيشين ،ص 29؛ ،وبختي ،همان ،ص  .00
 .37شيخ طوسي ،پيشين ،ص 030؛ ،وبختي ،همان ،ص 07؛ اشع ي قمي ،همان ،ص  .20
 .38همان؛ همان؛ همان .
 .39همان ،همان ،همان .
 .40همان ،همان؛ همان ،ص  .29 – 20

86

غالیان دوره امام رضا

و چگونگی برخورد آن حضرت

با آنها

، .41وبختي ،همان؛ اشع ي قمي ،همان ،ص  .29
 .42اشع ي قمي ،همان ،ص  .61
 .43شواي ( ،)09آنه  .11
، .44وبختي ،پيشين ،ص 00؛ اشع ي قمي ،پيشين ،ص 29؛ سيد ابوالقاس :خوئي ،پيشدين ،ج
 ،06ص  .070
 .45احادنثي چون« .0 :ان اأنت :اأسي ندهد يليك :من جبل فال تصدقوا فا،ي ا،ا فاحبك»:؛
« .9منا ثما،ي محدثون سابعج :القائ»:؛ « .7سابعك :قائمك ،:اال و هو سةمي فةاح التةوااة»؛ .0
«اسمه حدندة الحالق» « .1سمي القائ :قائما ال،ه بقوم بعةد مةا نمةوت» كةه بيشت شةان بةه امةام
فادق

،سبت داد ميشد،د .داباا انن احادنث .ا .ک، :وبختي ،همان ،ص 01؛ اشع ي قمةي،

همان ،ص 01؛ شيخ ح ياملي ،پشين ،ج  ،1ص 039؛ ش نف م تضي ،پيشدين ،ص 707؛ محمةد
بن يبدالك ن :شج ستا،ي ،الملل و النحل ،چاپ سوم ،ق ::الشة نف ال ضةي ،0760 ،ج  ،0ص 72؛
شيخ طوسي ،پيشين ،ص  .031
 .46شيخ مايد به اوانتي از امام موسي كاظ:

اشاا ميكند كه آن حض ت

دا پاسةخ

به كسا،ي كه از آن حض ت پ سيد،د :آنا شما «قائ »:هستيد؟ ف مود،د« :تمام ائمه

دا زمةان

خود قائ :به ام امامت هستند» .شيخ طوسي ،كتاب الغيبدة ،چةاپ سةوم ،قة ::مؤسسةه المعةاا
االسالميه ،0091 ،ص  .00
 . 47هذا الخب و امثاله من مات نات الواقاي و قد أواد الشيخ احمة اهلل اخبةااه :فةي كتةاب
الغيب  ،و أجاب ينجا يلي أ،ه لو ف ألمكن واود في شأن الباق

الي آخ األئمة  .محمةدباق

مرلسي ،مرآة العقول ،تج ان :دااالكت االسالميه ،چاپ دوم  ،0010ج  ،0ص 019؛ مولي فةال
ماز،داا،ي ،شرح اصول الكافي ،تج ان :دااالكت االسالميه ،0700 ،ج  ،6ص  .907
 .48امام اضا

به واقايه ف مود«:فإ،ي ال اتقيك :في أن أقول إ،ي إمام فكيف اتقيك :في أن
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 ،تج ان :ججةان ،0730 ،ج  ،9ص

 .900
 .49فامت دا ب اب ،اطق و به معناي ساكت است؛ نعني امامي كه ساكت است و جا،شين امام
،اطق خواهد شد .وقتي از امام فادق

پ سيد شد :آنا دو امام ،ه :زمان دا زمةين مةيتوا،نةد

باشند .حض ت ف مود، :ه مگ امام فامتي كه سخن ،ميگونةد ،محمةد بةن حسةن فةااا ،بصدا ر
الدرجات ،تج ان :االيلمي ،0010 ،ص  .006
 .50كليني ،پيشين ،ج  ،0ص  .710
 .51شيخ طوسي ،كتاب الغيبة ،پيشين ،ص  67ة 61؛ همو ،اختيار معرفة الرجال ،پيشةين ،ص
 .063

 .52ا .ک :محمداضا جبااي ،سازمان وكالت و نقش آن در عصر ا مده

 ،قة ::مؤسسةه

آموزشي پ وهشي امام خميني  ،0709 ،ج  ،0ص  .00
 .53احمد بن يلي ،راشي ،رجال النجاشدي ،قة ::جامعةه مداسةين ،0013 ،ص  .906شةيخ
طوسي ،يلي بن حسن طاط ي كوفي اا به ينوان واقاي متعص بيان ميكنةد .د كتةاب از او ،ةام

ميب د و مي،ونسد :گاته شد او بيش از سي كتاب دااد .محمد بن حسن شيخ طوسةي ،الفهرسدت،
بي جا :مؤسسه ،ش اسالمي ،0003 ،ص  .016
 .54كليني دا كتاب كافي ،بابي با ينوان «أن االمام ال نغسله اال امام من االئم

» دااد و

به سه حدنث دا انن اابطه اشاا ميكند .كليني ،پيشين ،ج  ،0ص  .700
 .55احمد بن يم بن حالل ،همين سخن واقايه اا به ي ض امةام اضةا

اسةا،د .كلينةي،

پيشين ،ج  ،0ص 700؛ مرلسي ،مرآة العقول ،پيشين ،ج  ،0ص  .916
، .56عمت اهلل فا ي ف وشا،ي ،ف قه هاي داون شيعي دواان امامت امام اضا
فطحيه و واقايه ،نشريه فلوع ،سال  ،0شماا  ،0700 ،90ص  09ة  .07

با تكيه بة
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 .57جوه ي ،پيشين ،ج  ،9ص 0122؛ ابن منظوا ،پيشين ،ج  ،3ص  .901
 .58ااغ افاجا،ي ،پيشين ،ج  ،7ص 010؛ ط نحي ،پيشين ،ج  ،0ص  .997
 .59امام فادق

دا حدنثي ميف ماند« :الجب و ال تاونض بل ام بين األمة نن» كلينةي،

پيشين ،ج  ،0ص 061؛ شيخ فدوق ،التوحيد ،ق ::جامعه مداسين ،0703 ،ص  .916
 .60ابوالمظا اسا انني ،التبصير في الدين ،قاه  :المكتب االزه نة للتة اث ،ص 013؛ سةيد
م تضي ،رسا ل المرتتي ،ق ::دااالق آن  ،0001ج  ،0ص 90؛ اشع ي قمي :پيشين ،ص  61ة 60؛
ابوالحسن اشع ي ،پيشين ،ص  .06
 .61سيد محمد هادي گ امي ،ن]ستين مناسبات فكري تشيع ،تج ان :دا،شگا امام فادق

،

 ،0720ص  .009
 .62زااا ميگوند :به امام فادق

گات« ::ان اجال من ولد يبداهلل بن سبإ نقول بالتاونض

فقال و ما التاونض قلت إنّ اهلل تبااک و تعالي خلق محمداً و يلياً فلوات اهلل يليجما فاوّض اليجمةا
فخلقا ازقا و اما،ا و احييا» شيخ فدوق ،االعتقادات ،تحقيق يصام يبدالسيد ،بيجا :بي،ا ،بةيتةا،
ص 011؛ شيخ ح يةاملي ،پيشدين ،ج  ،1ص 701؛ مرلسةي ،بحدارا نوار ،پيشةين ،ج  ،91ص
707؛ همو ،مرآة العقول ،پيشين ،ج  ،7ص 003؛ اوانت دنگ ي وجود دااد كه ميگوند :بةه امةام
فادق

گاته شد :ان فال،اً نقول :ا،ك :تقداون اازاق العباد؟ فقال :ما نقدا اازاقنا اال اهلل .و لقةد

احترت الي طعام لعيالي ،فضاق فداي ،و ابلغت بي الاك ة في ذلك حتي اح زت قةوتج ،:فعنةدها
طابت ،اسي .شيخ طوسي ،اختيار معرفة الرجال ،پيشين ،ص  .797
 .63كشت زااهاي اط ا ه شج اا سواد مي گونند .احمد بن محمد بن اسةحاق (ابةن فقيةه)
همدا،ي ،البلدان ،بيجا :بنياد ف هنگ ان ان ،0702 ،ص  .002

 .64شيخ فدوق ،عيون اخبدار الرضدا
پيشين ،ج  ،91ص  .000

 ،پيشةين ،ج  ،0ص 901؛ مرلسةي ،بحداراالنوار،
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 .65شيخ فدوق ،همان ،ج  ،9ص 917؛ شيخ ح ياملي ،اثباة الهداة ،بي وت :ايلمي،0091 ،
ج  ،1ص  .701يبدال سول غااا ،شبهه الغلو عند الشيعه ،بي وت :دااالمحر البيضةاء ،0001 ،ص
 .30
 « .66و خداو،د ه گز كاف ان اا ب مؤمنان تسلّطي ،داد است»، .ساء ( )0آنه  .000
 .67شيخ فدوق ،پيشين ،شيخ ح ياملي ،پيشين؛ يبدال سول غااا ،پيشين .
 .68شيخ طوسي ،پيشين ،ص 921؛ شيخ طوسي ،التهذيب ،تج ان :دااالكت االسالميه ،بيتةا،
ج  ،0ص 0؛ شج ستا،ي ،الملل و النحل ،پيشين ،ج  ،0ص  .901
 .69شيخطوسي ،پيشين ،ص  .920
، .70وبختي ،پيشين ،ص 09؛ اشع ي ،پيشين ،ص  .10
 .71شج ستا،ي ،پيشين ،ج  ،0ص 901؛ جعا سةبحا،ي ،بحدوث فدي الملدل و النحدل ،قة::
موسسه ،ش اسالمي ،بيتا ،ج  ،3ص  .06
 .72اشع ي قمي ،پيشين ،ص  .11
 .73واديي االمامه لناسه .شج ستا،ي ،پيشين .
 .74و كان ابوالخطاب نديي بعد ذلك االلوهي  .اسةا انني ،التبصدير فدي الددين ،پيشةين ،ص

016؛ كان نقول بالجي جعا الصةادق ،ثة :ادّيةي ا لجية لناسةه .يبةدالك ن :سةمعا،ي ،االنسداب،
حيداآباد :مرل

دان ة المعاا العثما،يه ،0709 ،ج  ،1ص  .060

 .75شيخ فدوق ،معاني االخبار ،ق ::جامعه مداسين ،0732 ،ص 700؛ قاضي ،عمان ،دعدا م
االسالم ،قاه  :دااالمعاا  ،0707 ،ج  ،0ص  .11
 .76فصل في كناسه الكوفه .اسا انني ،پيشين ،ص 036؛ ،وبختي ،پيشين ،ص  .31
 .77منسوب به معم بن احم  ،اشع ي قمي ،پيشين ،ص  .17
 .78پي وان يمي بن بيان يرلي حمي ي .اشع ي ،پيشدين ،ص 09؛ شج سةتا،ي ،پيشدين ،ج ،0
ص  .909
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 .79پي وان ماضل بن يم جعاي جندي .اسةد حيةدا ،االمدام الصدادق و المدذاهب االربعده،
بي وت :دااالتعاا  ،0099 ،ج  ،9ص  .010ب خي آ،ان اا پي وان ماضل بن يم جعاي دا،ستها،ةد.
سامي الغ ن ي ،الجذور التاري]يه و النفسيه للغلو و الغالة ،ق ::دليل مةا ،0090 ،ص  :033سةامي
النشاا ،نشاة الفكر الفلسفي ،بي وت :دااالاك  ،0011 ،ج  ،9ص  .900
 .80پي وان س ي اقص، .:وبختي ،پيشين ،ص 07؛ اشع ي قمي ،پيشين ،ص  .19
 .81ا .ک :ت جمه اف ادي چون هاش :بن ابي هاش ،:جعا بن واقد ،ابوالغم و حسن بن يلةي
بن يثمان .
 .82شيخ طوسي ،پيشين ،ص  :767سيد ابوالقاس :خوئي ،پيشين ،ج  ،90ص  .93
 .83ابن غضائ ي ،رجال ابن غتدا ري ،قة ::دااالحةدنث ،0099 ،ص 010؛ سةيد ابوالقاسة:
خوئي ،همان .
 .84شيخ طوسةي ،پيشدين ،ص 106؛ حلةي ،پيشدين ،ص 002؛ احمةد بةن يلةي طب سةي،
االحتجاو ،بيجا :دااالنعمان ،بيتا ،ج  ،9ص  .36
 .85شيخ طوسي ،پيشين ،ص 760؛ سيد ابوالقاس :خوئي ،پيشين ،ج  ،02ص  .962
 .86همان؛ همان ،ج  ،90ص 911؛ يبدال سول غناا ،پيشين ،ص  .27
 .87شيخ حسن بن زنن الدنن ،التحرير الطاووسي ،ق ::مكتبه آنت اهلل م يشي ،راةي،0000 ،
ص 601؛ سيد ابوالقاس :خوئي ،همان ،ج  ،91ص  027ة  .029
 .88شيخ طوسي ،پيشين ،ص  767ة 760؛مرلسةي ،بحداراالنوار ،پيشةين ،ج  ،91ص 960؛
سيد ابوالقاس :خوئي ،همان ،ج  ،90ص  .910
 .89فااا ،پيشين ،ص  .720
« .90كان نغلو في القول» .شيخ طوسي ،پيشين ،ص  .110
« .91محمد بن الا ات هذا من ا الكوفه»، .ون ي ،نهاية ا رب ،قةاه  :دااالكتة و الوثةائق
القوميه ،0097 ،ج  ،0ص 010؛ شيخ حسن بن زنن الةدنن ،پيشدين ،ص 103؛ ابةن داوود حلةي،
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رجال ابن داوود، ،رف :المطبع الحيدانه ،بيتا ،ص  .931
« .92و كان محمد بن ف ات نديي ا،ه بابٌ و ا،ه ،بي» .شيخ طوسي ،پيشين ،ص  .111
« .93و كان نش ب الخم » .شيخ طوسي ،همان ،ص  110ة  .111
« .94ما كذب يلينا خطابي مثل ما كذب محمد بن الا ات» .كشي ،پيشين ،ص  .111
 .95ب ادا هااون و از متناذان خا،دان يباسي بود است كةه مةدتي از طة
دمشق بود .وي پ

از ج نان والنتيجدي امام اضا

هةااون حةاك:

 ،يباسيان كه مأمون اا از خالفت يةزل

ك د بود،د دا بغداد به ينوان خلياه ب گزند شد .ه چند با آمدن مأمون به بغداد از مقامش يةزل
شد .محمد بن ج ن طب ي ،تاريخ الطبري ،چاپ دوم ،بي وت :دااالتة اث ،0703 ،ج  ،0ص 111؛
ابن العم ا،ي ،االنبا في تاريخ ال]لفا  ،قاه  :داا آفاق الع بيه ،0090 ،ص  20ة  .011
 .96شيخ طوسي ،پيشين ،ص  .111
 .97محمد بن حسن شيخ طوسي ،الفهرست ،بيجا :مؤسسه ،شة اسةالمي ،0003 ،ص 997؛
همو ،اختيار معرفة الرجال ،پيشين ،ص 101؛ سةيد ابوالقاسة :خةوئي ،پيشدين ،ج  ،03ص  702ة
 .791
 .98شيخ طوسي ،الفهرست ،همان ،ص  .997
 .99احمد بن محمد بن ييسي كه از وي با ينوان شيخ القميين ناد ميشةود از افةحاب امةام
اضا

 ،امام جواد

و امام هادي

بود است .وي آثاا ف اوا،ي دا حدنث از خود ب جاي

گذاشت .اسول جعا نان ،حيات فكري و سياسي امامدان شديعه

 ،قة ::ا،صةاانان ،0700 ،ص

 .027
، .100راشي ،پيشين ،ص  ،779سيد ابوالقاس :خوئي ،پيشين .
 .101شيخ طوسي ،اختيار معرفة الرجال ،پيشين ،ص 106؛ سيد ابوالقاس :خوئي ،همان .
 .102انن پانان،امه دا مقطع كااشناسي ااشد به وسيله مظاه ي ثام ي ،دافي ،وشةته شةد و
دا دا،شگا ق آن و حدنث ،با ااهنماني سيد يلي ضا حسيني دا سال  0720دفاع شد است .
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 .103همان ،ص  .90
 .104امام فادق

ميف مود« :فإن المغي ة بن سعيد لعن اهلل دس في كتة افةحاب أبةي

احادنث ل :نحدث بجا ابي» شيخ طوسي ،پيشين ،ص  .990
 .105همان ،ص  .990
 .106كليني ،پيشين ،ج ، 0ص  .003
.107يالمه مرلسي دا ش ح انن جمله مي،ونسد« :يبيدلنا ،اي ااقاء نروز لنا بةيعج :و ،حةو
ذلك ،او ،حن الجتج .»:مرلسي ،مرآة العقول ،پيشين ،ج  ،9ص  .779
 .108قلت له نا ابن اسول اهلل

ما شيء نحكيه ينك :الناس قال و مةاهو قلةت نقولةون

إ،ك :تديون ان الناس لك :يبيد» .شيخ فدوق ،پيشين ،ج  ،9ص  .000
 .109شيخ طوسي ،پيشين ،ص 033؛ ،وبختي ،پيشين ،ص  .07
 .110همان ،ص 030؛ همان ،ص  07و اشع ي قمي ،پيشين ،ص  .20
 .111همان؛ همان؛ همان .
« .112و كان محمد بن بشي نكذبه يلي ابي الحسن موسةي فأذاقةه اهلل حة الحدنةد» .شةيخ
طوسي ،همان ،ص 719؛ حسن بن زننالدنن ،التح ن الطاووسي ،پيشين ،ص  .190
 .113نا امي المؤمنين استبقني فا،ي اتخذلك اشياء» كشةي ،پيشدين ،ص 000؛ سيدابوالقاسة:
خوئي ،پيشين ،ج  ،06ص  .001
« .114فما اانت احد قتل باسوء قتل من محمد بن بشي لعن اهلل» شةيخ طوسةي ،همدان ،ص
711؛ جمعي از ،ونسندگان ،في احاب اهل البيت
البيت

 ،چاپ دوم ،بيجا :المرمع العةالمي الهةل

 ،0096 ،ج  ،76ص  .000

.115آنت اهلل خوئي ضمن اشاا به وجود ،ام محمد بن بشي دا سلسله ب خةي از اوانةتهةا
بيان مي كند كه انن محمد بن بشي  ،آن غالي ملعون ،يست .سيدابوالقاس :خوئي ،پيشين ،ج  ،06ص
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.009
 .116پيش از دوا امام اضا

او اا لعةن كة د  ،از وي ب ائةت

 ،امامموسي بن جعاة

جسته بود و ،ابودي او اا از داگا خداو،د خواستاا شد بود و تعابي بسياا تندي ب ضةد وي بةه
كاا ب د بود .شيخ طوسي ،پيشين ،ص  .007
 .117همان ،ص  .010
 .118كليني ،پيشين ،ج  ،0ص  .701
 .119شيخ فدوق ،كمال الدين و تمام النعمدة ،چاپ دوم ،تج ان :اسةالميه ،0721 ،ج  ،0ص

 72ة 01؛ همو ،عيون اخبارالرضا

 ،پيشين ،ج  ،0ص  .016

« .120و اهلل ذاق المةةوت كمةةا اذاقةةه يلةةي بةةن ابيطالةة

اخبارالرضا

» .شةةيخ فةةدوق ،عيددون

 ،همان ،ج  ،0ص  .970

 .121كليني ،پيشين ،ج ،0ص  .701
« .122قل لج :ا،ي غسل فقلت اقول لج :ا،ك غسل قال ،ع .»:كليني ،پيشين ،ج  ،0ص  .701
« .123اخباا كثي داله يلي حضوا ال ضا

يند الغسل» .محمدباق مرلسي ،بحاراالنوار،

تج ان :اسالميه ،0767 ،ج  ،93ص  .902
 .124اشاا به آنه آن چه اا اسول خدا ب اي شما آواد بگي ند (و اج ا كنيةد) ،و از آن چةه
،جي ك د خوددااي ،مانيد .حش ( ،)12آنه  .3
« .125اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ» زم ( ،)72آنه  .69
 .126خداو،د همان كسي است كه شما اا آف ند ،سپ

اوزي داد ،بعد ميمي ا،د ،سپ

ز،ةد

ميكند .آنا هيچ نك از همتانا،ي كه ب اي خدا ق اا داد اند چيزي از انن كااها اا ميتوا،نةد ا،رةام
دهند؟ او منزّ و ب ت است از آن چه همتاي او ق اا ميدهند .اوم ( ،)71آنه  .01
 .127شيخ فدوق ،پيشين ،ج  ،9ص  .919
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 .128شيخ طوسي ،پيشين ،ص  .797
 .129شةةيخ مايةةد ،االعتقددادات ،پيشةةين ،ص 011؛ دا حةةدنثي دنگة ف مود،ةةد« :الماوضةةه
مش كون» .شيخ فدوق ،پيشين ،ج  ،9ص  .917
« .130من زي :ان اهلل فوض ام الخلق و ال زق الي حرره فقد قال بالتاونض» .شيخ فدوق،
پيشين ،ج  ،9ص 000؛ يلي بن ييسي اابلي ،كشف الغمة ،چاپ دوم ،بي وت :داااالضواء،0011 ،
ج  ،7ص 019؛ طب سي ،االحتجاو ،پيشين ،ج  ،9ص  .000
« .131اللج :لك الخلق و منك ال زق» شيخ مايد ،پيشين ،ص  .22
 « .132كذبوا يليج :غض اهلل و لعنته و كا وا بتكذنبج :لنبي اهلل من في اخباا بان الحسين بن
يلي

سيقتل» شيخ فدوق ،پيشين ،ج  ،9ص  .917

« .133وجميع االئم األحد يش بعد النبي

قتلوا ...قتل كل واحد منج :طاغوت زما،ه و

ج ي ذلك يليج :يلي الحقيق و الصح ال كما تقوله الغالة و الماوض » همان ،ج  ،0ص  .901
 .134و خداو،د ه گز كاف ان اا ب مؤمنان تسلّطي ،داد است، .ساء ( ،)0آنه  .000
 .135شيخ فدوق ،پيشين ،ج  ،9ص  .910
.136شيخ طوسي ،پيشين ،ص  979ة  .977
 .137همان ،ص  .977
 .138همان ،ص 110؛ سيد ابوالقاس :خوئي ،پيشين ،ج  ،00ص  .071
 .139همان ،همان .
 .140شيخ طوسي ،همان ،ص  .717
 .141همان ،ص  .110
 .142شيخ فدوق ،پيشين ،ج  ،9ص  :917شيخ ح ياملي ،پيشين ،ج  ،1ص  .701
 .143شيخ فدوق ،همان ،ج  ،0ص 007؛ طب سي ،پيشين ،ج  ،9ص  .001
 .144كليني ،پيشين ،ج  ،0ص  .003
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 .145شيخ فدوق ،پيشين ،ج  ،9ص  .000
« .146الناس يبيدلنا في الطاي » كليني ،پيشين ،ج  ،0ص  .003
 .147امام ابومحمد حسن بن يلي يسك ي ،تفسير المنسوب الي االمام العسكري ،ق ::مداسه
امام مجدي ،0012 ،ص 11؛ طب سي ،پيشين ،ج  ،9ص  .070
 .148همان ،همان .
 .149شيخ فدوق ،پيشين ،ج  ،9ص  .910
 .150ماكانَ لِبَشَ ٍ أَنْ نُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَ الْحُكْ َ:وَ النُّبُوَّةَ ثُ َّ:نَقُولَ لِلنَّاسِ كُوُ،وا يِبةاداً لِةي مِةنْ
دُونِ اللَّهِ وَ لكِنْ كُوُ،وا اَبَّاِ،يِّينَ بِما كُنْتُ ْ:تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَ بِما كُنْتُ ْ:تَدْاُسُونَ وَ ال نَةأْمُ َكُ ْ:أَنْ تَتَّخِةذُوا
الْمَالئِكَ َ وَ النَّبِيِّينَ أَاْباباً أَ نَأْمُ ُكُ ْ:بِالْكُاْ ِ بَعْدَ إِذْ أَْ،تُ ْ:مُسْلِمُونَ ،آل يم ان( )7آنههاي  32ة  .01
 .151شيخ فدوق ،پيشين ،ج  ،9ص  .910
 .152همان .
 .153وَ إِذْ قالَ اللَّهُ نا يِيسَي ابْنَ مَ ْنَ َ:أَ أَْ،تَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوِ،ي وَ أُمِّي إِلجَيْنِ مِةنْ دُونِ اللَّةهِ
قالَ سُبْحاَ،كَ ما نَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْ َ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ يَلِمْتَهُ تَعْلَ ُ:ما فِي َ،اْسِةي وَ ال
أَيْلَ ُ:ما فِي َ،اْسِكَ إَِّ،كَ أَْ،تَ يَالَّمُ الْغُيُوبِ ،مائد ( ،)1آنه  .006
 .154شيخ فدوق ،پيشين ،ج  ،9ص  .910
 .155همان ،ج  ،0ص 900؛ اابلي ،پيشين ،ج  ،9ص  .009
 .156همان ،همان .
 .157طب سي ،پيشين ،ج ،9ص  .072
 .158همان .
 .159شج ستا،ي ،پيشين ،ج  ،9ص  .11
 .160شيخ فدوق ،پيشين ،ج  ،9ص  .919
 .161همان .
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 .162شيخ طوسي ،اختيار معرفة الرجال ،پيشين ،ص  .021
 .163مغي ة بن سعيد يرلي از س شناست نن غاليةان دوا امةام بةاق
الوهيت امام باق

اسةت .او مةديي

و ،بوت خونش شد و يقاند غاليا،ه دنگ ي اا ،يز مط ح ك د .پية وان او بةه

مغي نه مشجوا،د .كشي ،پيشدين ،ص  993ة 990؛ پيشدين ،ج  ،0ص 912؛ ،ةوبختي ،پيشدين ،ص
67؛ اشع ي قمي ،پيشين ،ص  .33

 .164شيخ فدوق ،پيشين ،ج  ،0ص 710؛ محمد بن ج ن بن است :طب ي ،دال دل االمامدة،
ق ::بعثت ،0007 ،ص  .90
 .165شيخ طوسي ،پيشين ،ص  .990
 .166همان .
 .167شيخ فدوق ،التوحيد ،پيشين ،ص 760؛ شيخ فدوق ،پيشين ،ج  ،9ص  .071
 .168شيخ فدوق ،پيشين ،ص 033؛ سيد ابوالقاس :خوئي ،پيشين ،ج  ،2ص  .700
 .169حمزة بن نوسف سجمي ،تاريخ جرجان ،چاپ چجاام ،بي وت :يال :الكتة  ،0013 ،ص
 .920
 .170شيخ فدوق ،پيشين ،ج  ،0ص  010ة 011؛ طب سي ،پيشين ،ج  ،9ص .001

