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روش برخورد امامان معصوم
تاریخ دریافت27/11/17 :

با مدعيان دروغين در جامعه شيعه

تاریخ تأیید29/11/72 :



محسن انبیائی

یکی از دشواریهای جوامع دینی ،ظهور مدعيان دروغينی است که باا ساو
استفاده از احساسات پاک حقجویان در پی ایجاد موقعيتی بااای واود هساتند
شيعيان در عصا حضور با این پدیده روباهرو بودناد و اماماان معصاو

باا

روشهای مختلفی با آن باوورد میکادناد باوای از مادعيان دروغاين عصاا
حضور ،ادعای بابيت ،امامت ،نبوت ،مکالمه با وداوند و الوهيت میکادند غلو،
اعتقاد به حلول و تناسخ به عنوان اصلیتاین انحاافات اعتقادی مدعيان دروغين
شناوته میشود مهمتاین مصادیق انحاافاات عملای مادعيان دروغاين عباارت
بودند از :اباحیگای ،تحایف و جعل روایت ،تأویل نادرست روایت ،اهانت باه
معصومان

و اصحاب ایشان

این مقاله پس از بارسی فشاده این انحاافات ،شيوههای باوورد ائمه

با

آنها را در دو گاوه اقدامات سلبی و اقدامات ایجابی بارسی مایکناد اقادامات

 دانشپژوه دوره دکتري فلسفه دین مؤسسه آموزشيپژوهشي امامخمیني.

روش برخورد امامان معصوم

712
سلبی ائمه

با مدعيان دروغين در جامعه شيعه

شامل پنج محور اصلی دعوت به بازگشت به مسيا حاق ،اعام

باائت و لعن ،توجه دادن به ریشههای شيطانی انحااف ،مناووی سااوتن ،ماتاد
معافی کادن مدعيان بوده است همچنين ،اقدامات ایجابی ایشان در محورهاای
ارائة معنویت اصيل ،تبيين جایگاه اما و امامت ،توصيه به توکيه نفس و معافای
الگوهای رفتاری مثبت دیده میشود این مقاله با چناد پيشانهاد بااای کااربادی
ساوتن یافتههای وود در مسيا تحقق سبک زندگی اسممی به پایان میرسد

واژههايکليدي :معصومان

 ،شیعیان ،مدعیان دروغین ،انحرافات دیني ،سبک

زندگي.
مقدمه

جکهه توحید در طول تاریخ ،همواره از سوي گروههاي مختلف تهدید شده اسبت .گباه
این تهدیدها جنکه داخلي و گاه خارجي داشته و به این دلیل ،مقابله با آنبان دشبواريهباي
خاص خود را داشته است .از مهمترین این گروهها ،مدعیان دروغیني هستند کبه ببا سبو
استفاده از احساسات پاک حقجویان ميخواهند مریداني براي خویش جبب کننبد .اینبان
نقا حق به چهره دارند و خود را از رهکران جکهه حق معرفي مبينماینبد و ازهمبینرو در
گمراه نمودن سادهدالن به موفقیتهایي دست ميیابند.
تاریخچه فعالیت این افراد در دوران اسالمي ،به دهههاي نخست هجري برمبيگبردد.
آنان در زمان حضور معصومان

با استفاده از فضاي معنوي موجبود در جامعبه شبیعه،

بهدنکال جب پیرو بوده و با اقدامات پیچیده ببه موفقیبتهبایي دسبت یافتنبد .در مقاببل،
امامان معصوم

در برابر این جریبان مرمبوز ،سباکت ننشسبتند و ببا تمبامي امکانبات

موجود ،به مقابله با آن پرداختند .در نتیجه این مکارزه مقدس بود که خب راسبتین عرفبان
شیعي از خطر انحرافات حفظ شد.
در دهههاي اخیر به دالیلي ،این گروهها بر فعالیت خویش افزودهاند 1.مواجهه و مقابلبه
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با این جریانهاي انحرافي و صیانت از آموزههاي دیني مستلزم دقت و الگوگیري از شبیو
امامان معصوم

ميباشد .چه اینکه اقدام ناصحیح در این خصوص به تشدید این دسته

از انحرافها و ادعاهاي دروغین منجر خواهد شد.
ضرورت بهکارگیري روش مناسب براي مقابله با این انحراف ،مبا را وامبيدارد کبه ببه
چگونگي برخورد امامان معصوم
زندگي معصومان

با این افراد بپبردازیم .از آنجبا کبه سبک

و سبیره

در تمامي زمینهها ،الگویي کامل براي زندگي است ،ضروري اسبت

که در مسئله مهمي چون شیوه برخورد با گروهها و اندیشبههباي انحرافبي از ایبن سبک
پیروي نماییم .ائمه معصوم

براي مقابله با این افبراد از روشهباي متفباوتي اسبتفاده

ميکردند که این روشها ،گنجینه ارزشمندي را براي ما فراهم ساخته است .شکاهتهاي
فراوان میان ادعاها و اقدامات گروههاي انحرافبي در زمبان امامبان معصبوم
معاصر ،بر اهمیت بررسي روش مقابله معصومان

و دوران

با این افراد ميافزاید.

مقاله حاضر ،ابتدا در سه بخش ادعاها ،انحرافات اعتقادي و اقبدامات عملبي ببه شبر
فعالیتهاي این مدعیان دروغین ميپردازد و همراه با شناسایي مشابهت میان این افراد ببا
مدعیان معاصر ،علت برخورد شدید معصومان
شیوههاي مختلف رفتار امامان معصوم

با این افراد مشخص مبيشبود .سبپ

با مدعیان دروغین بیان ميشود.

پیش از آغاز بحث ،بیان چند نکته ضروري است:
 .1از آنجا که موضوع این نوشتار ،مدعیان دروغین اسبت ،افبرادي کبه مبدعي مقبام
معنوي نکودند ،همچون عثمانبن مظعون 2،بالل و برخي دیگر 3در زمان پیامکر
عاصمبن زیاد 4در زمان امیرالمؤمنین حضرت علي

و یبا

موضوع بحث نیستند.

 .7به علت بررسي دقیقتر مسئله ،تمرکز بر مدعیان دروغین جامعه شیعه است.
 .9از آنجا که درباره شخصیتها ،اختالفنظرهایي در میان اهبل تحقیبق وجبود دارد،
مقاله ضمن دوري از ورود به این سنخ مکاحث ،نظر مشبهور دربباره افبراد را مبالک قبرار
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ميدهد.
 .4بدیهي است که براي الگوپبیري از سک

برخورد معصومان

با این افراد ،بایبد

به شرای زمان و مکان توجه شود.
ادعاها
.1ادعايبابيت 

بیشتر مدعیان دروغین ،مدعي مقام بابیت امامان معصوم

بودهاند کبه ببه عنبوان

نمونه ،ميتوان به محمد بن فرات 5،قاسم یقطیني 6،علبيببن حسبکه 7،اببنبابباي قمبي،

8

حالج 9و محمدبن نصیر 10اشاره کرد .آنان با روشهاي مختلفبي ادعبا مبيکردنبد کبه ببا
امامان معصوم

ارتکاطي خاص دارند .چنانچه ابوالخطا ادعا ميکرد:
امام صادق

دست بر سرينه مر ذااترت و ف مردد بره طراب برروا و

ف امدش مک  ...تد صندوقچه علم و جايگاه اس ا ما هرر ي کره بر دگردذا و
م دذا اد ما امي ميباتي.

11
12

همچنین حمزةبن عماره بربري ادعا ميکرد ،امام باقر هر شب به خوا اوميآید.
محمد بن بشیر نیز ادعا ميکرد ،حضرت موسيبن جعفر نه به حک رفته و نه رحلبت
کرده است ،بلکه از دیگران غایب شده است و در زمان غیکت  ،محمدبنبشیر را ببهعنبوان
وصي برگزیده است و علم خویش و تمام آنچه که امت ببراي دیبن و دنیباي خبود ببدان
13
نیازمندند ،را به او سپرده است.
.2ادعايامامت 

مقام امامت از مقامهایي است که برخي از این افراد ،مدعي آن بودنبد .در شبر حبال
بسیاري از این افراد ،ادعاي هر دو مقام بابیت و امامت بیان ميشبود و گباه ادعباي مقبام
نکوت به این مجموعه اضافه ميگردد .همانند برخي مدعیان امروزي 14،ابتدا مبدعي مقبام
بابیت بودند و بعد از تحکیم بنیانهاي این ادعا ،مدعي مقام باالتر؛ یعني امامبت و سبپ
16

مدعي نکوت شدند 15.محمدبن بشیر از افرادي است که مدعي هر سه مقام بودهاند.
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.3ادعاينبوت 
18

17

از ادعاهاي مهم مدعیان دروغین ،مقام نکوت اسبت .عکبدالببن سبکأ ،ابوالخطبا ،

محمدبن بشیر 19،ابنبابا 20،محمدبن فرات 21،قاسم یقطیني 22،عليبن حسکه 23و محمدببن
نصیر 24افرادي بودند که مقام نکوت را ادعبا مبيکردنبد .برخبي از گبزارش هبا و ادعاهبا،
نشاندهنده عمق این انحراف است .در این باره گزارش ميشود:
هم اه با ابدالخطاب هف اد پيامب الهي به ق ل سيدگد ... .دوادده گف اد مرا بر
اباعبداهلل

وا د تديم .پس ايشا ب يکايک ما سالم داد و ه يک ا برا گرام

پيامب ي طداگد و ذفت الرَّلَامُ عَلَيْک يَا گُدحُ ،الرَّلَامُ عَلَيْرک يَرا ببْر َاهِيمُ ،الرَّرلَامُ
عَلَيْک يَا يُدگُسُ ... ،آ ذاه ف مدد که ميا پيامب ا هيچ ب ت ي وجدد گدا د.

25

همچنین زماني که دختر ابوالخطا  ،فوت کبرد و او را ببه خباک سبپردند ،یبون ببن
ظکیان که خود ،یکي از مدعیان دروغین است ،کنار قکر او حاضر شد و ببا جملبه «السَّلَامُ
26

عََايْک يَمبنتَ رَسول الََّهِ» با او سخن گفت.
 .4ادعاي مکالمه با خداوند

این افراد گاه از ادعاي نکوت فراتر رفته و مدعي مکالمه با خداوند عزوجبل مبيشبدند.
یون بن ظکیان ميگوید:
تبي د حال بداف بددم که اد سمت آسما صدايي ا تنيدم که ميذفرت
اي يدگس! م آ طدايي هر م که جز م طرداي ديگر ي گيررت ،پرس مر
عبادت ک و گماد ا به طاب م به جاي بياو .

ا

27

ابومنصور ،یکي دیگر از مدعیان ميگوید:
م به سدي طداوگد باال ف م و طداوگد دس ي به س م کشيد و آ ذراه بره
دبا فا سي به م ذفت يا پر !.

28
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در زمان معاصر نیز ،چنین ادعاهاي عجیکي به وسیله مدعیان دروغین تکبرار مبيشبود
براي مثال ،غالم احمد قادیاني پ

از آنکه مدعي شد که منظور از احمبد در آیبه شبریفه

«مبَشِّراً بِراسولٍ يَأْتي مِنْ بَعْدِي اسْمه أاحْمَد» او است .ادعا کرد که خداوند ،او را با عکبارت
29

یا احمد! خطا ميکند.
.5ادعايالوهيت 

30

برخي از این افراد ،همچون محمدبن نصیر در نهایت امر ،مقام ربوبیت را ادعا کردنبد،

امروزه نیز ادعاي پیامکري و نکوت ،ادعاي مهدویت ،ادعاي داشتن شبعور کیهباني ،ادعباي
داشتن علوم باطني و انرژي عوالم هستي ،ادعاي ارتکاط با عوالم غیبب و ملکبوت ،ادعباي
مشاهده ائمه اطهار

یا ارتکاط با ایشان ،ادعاي داشتن همزاد ،جن ،عقبل کبل و علبم
31

لدني بخشي از ادعاهاي مشترک مدعیان دروغین معاصر و مدعیان عصر حضور است.

انحرافات اعتقادي
.1غلو 

غلو در لغت به معناي گبشتن از حبد شبي

32

و در اصبطال ببه معنباي زیبادهروي و

گبشتن از حد معقول و واجب در با اعتقبادات شبرعي اسبت 33.از همبینرو ،اعتقباد ببه
34

الوهیت و یا نکوت ،مصادیق روشني از غلو است.

35

هرچند که میان غلو و ادعاهاي دروغین ،رابطه ضروري وجود ندارد اما در بسیاري از
موارد ،این دو انحراف در کنار یکبدیگر شبکل مبيگیبرد و بیشبتر مبدعیان دروغبین غلبو
داشتهاند .مواردي که در ادامه ميآیبد ،بخشبي از غلوهبایي اسبت کبه ایبن افبراد دربباره
معصومان

بیان ميکردند:

 .1اعتقاد به الوهیت امامان معصوم

36

38

 :عکدالبن سکأ ،عمرو نکطي 37،بشبار شبعیري،

محمدبن بشیر 39،عليبن حسکه 40و محمدبن نصیر 41از مبدعیان دروغینبي بودنبد کبه ببه
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اعتقاد داشتند .غلو ابوالخطا و یارانش تا حبدي ببود کبه ببه

اللهم لکی  ،نداي لکی

 .7اعتقاد به نکوت امامان معصوم

جعفر سرميدادند.

43

.

 .9تفضیل امیرالمؤمنین حضبرت علبي

امیرالمؤمنین حضرت علي

42

ببر پیبامکر

 :بشبار شبعیري ،نکبوت را از آن
44

را بنده ایشان ميدانست.

و پیامکر

.2حلولوتناسخ 

یکي دیگر از انحرافات اعتقادي که در میان بیشتر این مدعیان وجود داشته ،اعتقاد ببه
حلول و تناسخ بوده است .مغیرةببن سبعید 45،ابوالخطبا  46،بشبار 47،محمبدببن بشبیر 48و
محمدبن نصیر 49از کساني هستند که به حلول یا تناسخ یا هر دو معتقد بودند .آنان در پبي
ادعاي تناسخ ،منکر معاد ميشدند و ثوا و عقا را همان لببتهبا و سبختيهباي دنیبا
50

ميدانستند.

در ادامببه ،بیببان حکببایتي از امکلثببوم ،دختببر محمببد بببن عثمببان ،دوّمببین نایبب امببام
زمان(عج) ،خالي از فایده نیست .در این روایت آمده است:
ودي ب ماد ابيجعف ب برطام وا د تدم .او گهايت اک ام ا گربت به مر
به جاي آو د تا بدا جا که ب پاي م اف اد و ب آگهرا بدسره مريدد .آ ذراه کره
طداس م جلدي اي عمل او ا بگي م ،ذ يرت و ذفت چ ا چني گکرنم؟ د حرالي
که تد مدالي م  ،فابمه

هر ي .آ ذاه که اد علت اي ام سؤال ک دم ،ذفت

که اباجعف محمدب علي(اب ابيالعزاق ) اي
ما ت ط ک ده است که آ
طدا
علي

ا فاش گرراديم  . ...او ذف ره اسرت کره وح سردل

به پد تد؛ يعني محمدبر عممرا
به بد حري ب

اد ا ب ما آتکا ساط ه است و ب

وح

رياهللعنره ،و وح امي المرؤمني

ياهللعنه ،و وح حض ت فابمه ده ا

بره
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یکي از علل گرایش این افراد به این اعتقاد ،در کالم حسینبن رو  ،خطا ببه دختبر
محمدبن عثمان دیده ميشود .در این کالم آمده است:
اي اع قاد کف و الحاد به طداوگد تبا ک و تعالي است که اي م د (ابر ابري
العزاق ) د دل اي م دم اس دا ک ده است تا بدي وسيله ،اهي بر اي اير ادعرا
ف اهم سادد که طداوگد تبا ک و تعالي با او م حد تده و د او حلدل ک ده است.
آ چنا که گصا ا د حق عيري مريح

ميذديند.

52

انحرافات عملي
يگري 
.1اباح 

یکي از مهمترین انحرافات عملي بیشتر این مدعیان ،ترویج اباحيگري بوده است .این
مسئله در مواردي به عنوان اتهام ،درباره برخي افراد استفاده ميشد امبا در مبورد برخبي از
53

مدعیان دروغین ،انتسابي واقعي بود و در جب افراد فرصتطلب تأثیر فراوان ميگببارد.

در زمان حاضر نیز ،اباحهگري از شیوههاي مهم جب مخاطب به وسیله مدعیان دروغبین
54

و گروههاي انحرافي است.

مریدان ابوالخطا  ،هرگاه انجام دادن واجکي را سخت مي دیدند به سبرا ابوالخطبا
ميرفتند و از او تخفیف در تکالیف را درخواست ميکردند .آنقبدر ایبن مباجرا ادامبه پیبدا
ميکرد که در نهایت ،تمامي واجکات الهي براي آنها حالل ميشبد 55.ایبن مبدعیان ببراي
رسیدن به این مقصود ،آیهها و روایتها را تأویل ميکردنبد و در صبورت لبزوم ببه وضب
احادیث ميپرداختند .در گزارشهاي تاریخي مواردي دیده ميشودکه قلم ،عاجز از تصریح
به برخي از این امور است.

26

محمدبن بشیر فق  ،نمازهاي پنجگانه و روزه ماه رمضان را واجب ميدانست و وجبو
زکات ،حج و سایر فرایض را انکار ميکرد 57.عليبن حسکه و قاسم یقطیني ادعا ميکردند
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انسان اسبت 58.علبيببن
و اببوا او اسبت کبه

خود ،یکي از آنان است 59.محمدبن فرات نیز در عین ادعاي بابیبت و نکبوت ،شبر خمبر
60

ميکرد.

.2تحريفوجعلروايت 

بيش

ایجاد و ترویج اندیشهاي باطل به دالیلي نیاز دارد که مخاطکان سادهاندیش را

خرسند سازد .براي این منظور ،مدعیان دروغین براي ادعاها و اعمبال خبویش ،اقبدام ببه
جعل روایت مينمودند .این جریان به اندازهاي شای بود که امام صادق

فرمودند:

د ميا آگا د وغذدياگي وجدد دا گد که تيطا به د وغهاي آگهرا اح يرا
دا د.

61

برخي از این مدعیان ،عالوه بر جعل حدیث ،با روشهاي مخصوصي این احادیث را در
البهالي کتا هاي اصحا وارد ميکردند 62.این امر ،کار تشخیص روایتهاي صبحیح را
حتي بر بزرگاني همچون عکدالرحمنبن یون

مشکل ساخته بود 63.این افراد که عالوه ببر
64

روایتهاي اعتقادي روایتهاي فقهبي جزئبي را جعبل مبيکردنبد ،ببراي جلبوگیري از
تکبیب ،ادعا ميکردند این روایتها را امامان معصوم

به صورت خصوصبي ببه آنهبا

ابال نمودهاند 65.آنها با چنان ظرافتي به ایبن عمبل اقبدام مبينمودنبد کبه تکببیب ایبن
روایتها به وسیله اصحا خاص امامان و یا نوا خاصه 66و گاه حتي به وسیله خود امبام
67

معصوم ،کارساز واق نميشد.
تها 
.3تأويلرواي 

مدعیان دروغین براي رسیدن به اهداف خود ،عالوه بر جعل حدیث ،آیهها و روایتهبا
را تأویل ميکردند 68.براي مثال ،ابوالخطا معتقد بود که مراد از ال در آیه شریفه «ذلِکمْ

بِأانَّه إِذا دعِيَ الََّه وَحْدَه کفارْتُمْ» 69امیرالمؤمنین حضرت علي

71

است 70.بنان نیبز آیبه

روش برخورد امامان معصوم
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«وَ هوَ الَّذِي فِي السَّممءِ إِلهٌ وَ فِي الْأارْضِ إِلهٌ» 72را تأویل مينمود و ادعا ميکبرد ،خبداي
73

آسمان غیر از خداي زمین است.

آنان براي توجیه اباحيگري خود به اینشیوه متوسل مبيشبدند و از ایبن حرببه ببراي
مقابله با تکبیبهاي نوا خاص استفاده ميکردند .در این باره روایت ميشود:
پس جناب حري ب

ياهللعنه دسر د ي مبنري بر لعر و ب ا رت اد

وح

اب ابيالعزاق و تابعاگش ا صاد گمدد  ....هنگامي که او ا ب مفراد گامره آذراه
ساط ند ،ذ يه ف اواگي گمدد و سوس ذفرت اير ذف ره ،برابني عظريم دا د و آ
باب اي است که معناي لعنت ،دو گمدد است .بناب اي  ،معناي اي جمله [کره
طدا لعنش کند] آ است که طداوگد ،او ا اد عااب و اد آتش دو سادد .اکند
مقام طدد ا تناط م .پس چه ه ب طاک سدد و ذفت که بايد اير امر ا ک مرا
ساديد.

74

مدعیان دروغین در زمان حاضر از همین شیوه استفاده ميکنند تبا در مقاببل نصبوص
قطعي کتا و سنت ،مستمسکي براي خویش فراهم سازند ،به طبوريکبه ببا زیبر سبؤال
رفتن ادعاي مهدویت سید علي محمد با با مرگ وي ،مریدانش ادعا کردند کبه مبراد از
دولت کریمهاي که تمامي انکیاي الهي ،بشارت ایجاد آن را به وسیله مهدي موعود دادهاند،
75

دوران هفت ساله اخیر زندگي با بوده است.
.4اهانتبهمعصومان

واصحابايشان 

مدعیان دروغین اگر مورد تأیید امامان معصوم

قرار نمبيگرفتنبد ببه ناگباه رنب

عوض ميکردند و به ایشان توهین مينمودند .نصر بن صکا ميگوید:
حر ب علي اب ابيعمما

76

به م ذفت اد ميا محمدبر ابريدينر (ابرد

الخطاب) و محمدب عبداهللب عبدالمطل [

] کداميک افضل هر ند؟ پاسر

ا به طدد او واذاات م .ذفت محمدبر ابريدينر ؛ چ اکره طداوگرد د چنردي
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مد ع د ق آ همچد آيه تر يفه «وَ لَوْ ال أَنْ ثَبَّتْناک لَقَددْ دددْ َ رَدنْد ُ
إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا ،لَئِ ْ أَشْنَدتَ لَيَحْبَطَ َّ عَمَلُک» 77،محمدب عبرداهلل [
ا مد د ع اب ق ا داده است ،اما محمدب ابيدين
است.

]

ا د هيچجرا ع راب گکر ده

78

طرفداران محمدبن بشیر که او را جانشین حضرت موسيبن جعفبر

مبيدانسبتند،

نهتنها امامان بعدي را تکبیب و تکفیر کردند ،حتبي پباکیزه متولبد شبدن ایشبان را انکبار
79

کردند .در گزارش دیگري که در رجال کشي آمده اسبت ،آنگباه کبه ابوالخطبا مبورد
قرار گرفت ،محاسن شریف حضرت را در دست خویش گرفت و در

تکبیب امام صادق

80

پي این عمل شنی  ،حاضران به او اعتراض کردند.
آنان به اصحا راستین امامان
یکي از اصحا امام صادق

اهانت ميکردند ،به گونهاي کبه جمیبلببن دراج،

ميگوید:

مررا م يرردا ابدالخطرراب ا اد وي بغضري کرره برره اصررحاب اسر ي امررام
صررادق

؛ يعنرري ب يررد عجل ري ،د ا ه ،ابدبص ري و محمرردب ر مرررلم دات ر ند،

ميتناط يم.

81
82

تکبیب نیابت نوا اربعه این راستا ميباشد.
.انحرافهايديگر 

5

مدعیان دروغین براي گمبراه سباختن سبادهاندیشبان از اببزار سبحر و جبادو اسبتفاده
ميکردند 83.محمدبن بشیر به استفاده از سحر معروف بوده است 84.سعیدببن مغیبره ببراي
فراگرفتن انواع سحر با زني یهودي در ارتکاط بوده است 85و منصبور حبالج از ایبن شبیوه
استفاده کرده است 86.جاهطلکي چنان در رو آنها رسبو کبرده ببود کبه از هبیچ تالشبي
فروگبار نکرده 87و حتي ،بيگناهان را به قتل ميرساندند 88.جم اموال از طریق ادعاهباي

روش برخورد امامان معصوم
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دروغین ،امري مرسوم بین آنها بوده است 89و براي این منظور از دستبرد ببه امبوالي کبه
90

بود ،ابایي نداشتهاند.

مربوط به امامان معصوم

آنان براي گمراه ساختن مردم ،چهرهاي زاهدانبه از خبود نشبان مبيدادنبد .چنبانچبه
حسنبن عليبنابيعثمان به سجاده عابد معروف شده بود 91و احمدبن هالل ،چهل و پبنج
مرتکه به زیارت کعکه رفته بود که بیست سفر او با پاي پیاده بود و ازهمینروي در تبوقیعي
92

شریف از او با نام صوفي ریاکار یاد شده است.

مجموعه این اقدامات باعث ميشد که این مدعیان بتوانند جامعه شبیعه را ببا بحرانبي
جدي مواجه کنند .از امام رضا

نقل ميشود:

ابدالخطاب ،ماه بيش اهل کدفه ا فاسد ک د.

این انحراف بعد از مرگ او و با وجود مقابله امامان معصوم

93

و اصحا ایشان ادامه

پیدا کرد و در زمان غیکت صغرا ،هنوز گروهي از اعتقادات او پیروي ميکردند .ازهمبینرو،
94

امام زمان(عج) در توقی شریفي ،شیعیان را از ارتکاط با ایشان من کردند.
شيوههايبرخوردامامانمعصوم


بامدعياندروغين 

تاکنون با مهمترین انحرافهاي مدعیان دروغین آشنا شدیم .خطر این انحرافهبا ببه
قدري براي جامعه شیعه زیاد بوده که امامان معصوم

 ،هرگونه کوتباهي در مقابلبه ببا
95

این شیادان را جایز نميدانستند و آنها را بدتر از یهود ،نصارا و مشرکان قلمداد ميکردند.
96

با آنکه بسیاري از این مدعیان ،شخصیتهاي شناخته شده و با سابقه شبیعه بودنبد امبا
دف آنها چه بسا مشکالتي براي جامعه اندک و نوپاي شیعه ایجاد ميکرد.
امامان معصوم

97

با تمامي روشهاي ممکن به دف این افراد ميپرداختنبد .ببدیهي

است که ایشان در هر مورد با توجه به شرای از شیوه مخصوصي استفاده مبيکردنبد و در
صورتي که رف مشکل با گامهباي سبادهتبر ممکبن ببود ،ببه همبان اکتفبا مبينمودنبد.
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درصورتيکه روشهاي سادهتر براي رف مشکل کافي نکبود ،از روشهباي دیگبري چبون
لعن ،منزوي کردن و حتي کشتن آنهبا اسبتفاده مبيکردنبد .مهبمتبرین اقبدامات امامبان
معصوم

را ميتوان در دو مرحله سلکي و اثکاتي تقسیمبندي کرد.

اقدامات سلبي
.1دعوتبهبازگشتبهمسيرحق 

سادهترین برخوردي که امامان معصوم

در برابر مدعیان دروغین داشبتند ،امبر ببه

معروف و دعوت به بازگشت به صراط مستقیم بود .همانگونه کبه در کتبا هباي مفصبل
فقهي بیان شده است 98و رعایت مراتب در امر ببه معبروف و نهبي از منکبر اهمیبت دارد،
امامان معصبوم

ابتبدا ایبن افبراد را ببه توببه و بازگشبت از خطباي خبویش توصبیه

مينمودند ،ولي آنگاه که از گناه خویش دست نميکشیدند ،ایشان در مقابل از روشهباي
شدیدتري استفاده ميکردند .در این باره گزارش ميشود:
امام صادق

به ابدططاب گدت ند ب ايم طب دادهاگد کره ترد [اهرل تأويرل

تده و] ذما ک دهاي که طم م دي است و دگرا مر دي و گمراد مر دي و وده
م دي .اي ذدگه گيرت که تد ذما گمددهاي .ما اصل طير يم و فر و اير طير
اباعت اد طداست.
امام صادق

99

ف مددگد که اد ف ومايگا بو هيزيد؛ چ اکه م ابدالخطاب ا

اد آگا گهي ک دم ،اما او گواي فت.

100

همچنین نقل شده است:
م د طدشسيمايي ب امام صادق

وا د ترد .حضر ت بره او ف مددگرد اد

ف ومايگا بو هيز .اد حال او پ سيده تد ،ذف ند که اد غاليا است.

101
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.2اعالمبرائتولعن 

به این افراد کارساز واق نميشد ،ایشبان ببراي

آنگاه که تبکرات امامان معصوم

محفوظ ماندن جامعه شیعه از خطبرات ایبن افبراد ،برخوردهباي سبختتبري را در پبیش
ميگرفتند .یکي از رایجترین این برخوردها ،اعالم برائت از این افراد بود .ببهعنبوان نمونبه
آمده است:
طداوگد عبداهللب سربأ ا لعنرت گمايرد کره قا رل بره الدهيرت امي المرؤمني
علي

تد .د حاليکه قرم به طداوگد ،او عبدي مطيع ب اي طداوگد بردد .واي

ب کري که ب ما د وغ ببندد .ذ وهي د مد د ما چيزي ميذديند کره مرا طردد
بدا اع قاد گدا يم .ما اد آگها به سدي طدا ب ا ت ميجدييم ،ما اد آگها بره سردي
طدا ب ا ت ميجدييم.

102

گه آگها اد مايند و گه ما اد آگها هر يم.
امامحر عرگ ي

103

بدو پ سش قبلي ب اي م گدتت که م اد فه ي و

اد اب باباي قمي ب ا ت ميجديم .تد گيز اد آگها ب ا ت بجد.

104

اعالم برائت از این افراد ،بهطور معمول همراه با لعن آنها بوده اسبت .نبوع بیبان لعبن،
متناسب با افراد تغییر ميکرد و گاه شدت زیادي ميگرفت که نشاندهنده اهتمبام امامبان
معصوم

در برخورد با این مدعیان است بهعنوان نمونه ،در این باره روایت ميشود:
لعنت طداوگد و مال که و تمامي م دم ب ابدالخطاب باد!
طداوگد ابدمنصد
ابدمنصد ا لعنت کند!

ا لعنت کند! طداوگد ابدمنصرد

105

ا لعنرت کنرد! طداوگرد

106

طداوگد تد ا لعنت کند! و آ که ا اي ذدگه به تد طب داده است گيرز لعنرت
کند! و يدگسب ظبيا

ا گيز طداوگد هزا م تبه لعنت کند! که د پري آ هرزا
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107

در کنار این لعن عام ،به صورت خباص ،عببا

دنیایي را براي ایشان از خداوند درخواست ميکردند:
طداوگد او (محمدب بشي ) ا لعنت گمايد! طداوگد او ا لعنت گمايد! طداوگرد
او ا لعنت گمايد! طداوگد او ا به عااب آهر (ق رل برا تمشري ) مبر ال بررادد!
طداوگد او ا به بدت ي تکل ممک به ق ل ساگد!

108

محمدب ف ات م ا آد ده است ،طداوگرد او ا بيرادا د و مبر الي بره عرااب
آهنش سادد!

109

طدايا! م ا اد ت محمدب بشي احت ساد! طداوگدا اد تدميطداهم کره مر ا
اد اي

جس گجس احت سادي!

110

نکته جالب توجه آن است که در تمامي این موارد ،شخص به عبابي کبه امامبان
براي آنها درخواست ميکردند ،به هالکت مبيرسبید .چنبانچبه بنبان ،مغیبرهببن سبعید،
ابوالخطا  ،محمدبن بشیر 111،محمدبن فرات در همین دنیا به نفبرین امامبان

مکبتال

شدند.
در زمان غیکت صغرا که فعالیت این مدعیان بیشتر شده بود ،نوا اربعبه ،همبین روش
را در پیش گرفتند .با این روش ،جامعه شیعه با ماهیت مدعیان دروغین آشنا مبيشبد و از
خطر انحرافات آنها در امان ميماند 112.گاه نیز حضرت وليعصر(عج) به صبورت مسبتقیم
113

بهوسیله توقیعات شریف ،این افراد را لعن ميکردند.
توجهدادنبهريشههايشيطانيانحراف 

.3

امامان معصوم

فاش کردهاند که صاحکان این ادعاهبا ببا شبیطان ،ارتکباط حسبي

داشتهاند .شیطان براي منحرف ساختن انسانها ،گاه عالوه بر وسوسبههباي نفسباني ،ببه

روش برخورد امامان معصوم

797

با مدعيان دروغين در جامعه شيعه

صورت سمعي و بصري با کساني که زمینه الزم را داشته باشند ،ارتکاط برقبرار مبينمایبد.
این نوع ارتکاط مدعیان ،عالوه بر امتهاي پیشین 114در زمان رسبول مکبرم اسبالم
سابقه داشته است.

115

همچنین در زمبان امیرالمبؤمنین

پرسش ایشان ،درباره علت شرکت نکردن در جن
م دو م تبه گدايي اد غي

 ،حسبن بصبري در پاسبخ ببه

جمل گفت:

ا تنيدم که ميذفت قاتل و مق ردل هر دو د

آتش هر ند.

ایشان به او فرمودند:
آ صداي ب اد ت ابليس بدده است و است ذف ه که قاتل و مق ردل اد آگهرا
د آتش هر ند.

امامان معصوم

116

با این وسیله هم خود مدعیان و هم دیگر افراد را از افتبادن در دام
در تفسیر آیه شریفه «هَلْ أُنابِّئُکمْ عََي مَنْ تانالََّّلُ

شیطان برحبر ميداشتند .امام صادق

الشَّيمطِينُ تاناََّّلُ عََي کلِّ أافَّمک أاثِيم» فرمودند:
آگا مغي ه ،بنا  ،صا د ،حمزهب عمرا ه ب بر ي ،حرا
حا

و ابدالخطاب هر ند.

ترامي ،عبرد اهللبر

117

قرم به طداوگد! که ابليس طدد ا ب وي ديردا مدينره (و يرا مررجد) بر
ابدالخطاب گمايا ساط ه است .ذديا ابليس ا ميبينم که ميذديد  ...اکند ظف
ياف يم .اکند ظف ياف يم.

118

تيطا طدد ا ب بنا  ،س ي و بزيع که لعنت طداوگد ب آگا براد! د ترکل
کامل يک اگرا گمايا ساط ه است.
د گزد امام صادق

119

گشر ه بددم که م دي به ايشا عر

کر د فردايت
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بشدم! ابدمنصد به م ذف ه است که او ا به سمت طدا باال ب دهاگرد و طداوگرد
دس ي به س او کشيده است و به دبا فا سي به او ذف ه است يا پر ! حضر ت
ف مددگد پد م اد جدم سدل طدا

طب داده اسرت کره ف مردد ابلريس بري

آسما و دمي ع تي ب اي طدد دا د و به تعداد مال که ،مدکليني دا د .پس هر
ذاه تخصي ا بخداگد و او به ابليس پاس ممبت دهد ،ابليس طدد ا ب او گمايا
ساط ه و او ا به سمت طدد باال ميب د .ابدمنصد سدل ابليس اسرت .طداوگرد،
ابدمنصد ا لعنت گمايد! طداوگد ابدمنصد ا لعنت گمايد! طداوگد ابدمنصرد ا
لعنت گمايد!

120

گاهي اوقات این ارتکاط به وسیله شیاطیني که در فرمان ابلی

هستند ،برقرار ميشبده

است .در این باره روایت ميشود:
تيطاگي به گام مُاهِ طدد ا به ه تکلي د ميآو د .الب ه او گميتداگد طدد
ا به سيماي پيامب ا و اوصياي ايشا د بياو د .ذما م آ است که او طردد
ا ب صاح تما ،ابدالخطاب ،گمايا ساط ه است .پس اد او ب حا باتيد.

121

تيطاگي طدد ا ب قاسم (يقطيني) گمايا ساط ه و کلمرات ف يبنرده ا بره او
مي ساگد.

122

امام صادق

ف مددگد به م طب بده ،آيا حمزه ذما ميکند که پد مر

به گزد او ميآيد؟ ذف م آ ي! حض ت ف مدد قرم به طدا! که د وغ مريذديرد،
جز م کدّ کري به گزد او گميآيد .ابليس ،تيطاگي به گام م کدّ دا د که د هر
صد تي که بخداهد به گزد م دم ميآيد.

123

تبکر دادن به نقش شیطان در ایجاد انحراف ،عالوه بر برحبر داشتن مردم از افتادن در
دام فتنه ،اثر تربیتي عجیکي بر زندگي افراد دارد و برطرفکننده برخي شبکهات و ابهامبات

روش برخورد امامان معصوم
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درباره مدعیان دروغین است.

با مدعيان دروغين در جامعه شيعه

124

.4منزويساختن 

یکي دیگر از اقداماتي که امامان معصوم

در مقابل ایبن افبراد انجبام مبيدادنبد،

منزوي کردن ایشان بود .بهکارگیري این روش که از زمان رسول خبدا

داراي سبابقه

بوده است 125 ،فوایدي را دربرداشته است که عکارت هستند از:
 .1اعالم انحراف این افراد به جامعه شیعه؛
 .7برحبر داشتن شیعیان از خطر انحراف آنها؛
 .9اعالم برائت از ادعاها و اعمال آنها؛
 .4فراهم ساختن زمینه بازگشت این افراد به صراط مستقیم؛

126

 .2جلوگیري از جعل احادیث به وسیله این افبراد و ادعباي شبنیدن ایبن روایبتهبا از
127

.

امامان معصوم
امامان معصوم

براي منزوي کردن این افراد ،اجازه ورود ایشبان را ببه نبزد خبود

نميدادند و به تمامي شیعیان دستور ميدادند که آنها را در اجتماعات خبود راه ندهنبد .ببه
عنوان نمونه:
امام صادق

اصحاب ابدالخطاب و غاليا

ا م راک ترده و ف مددگرد برا

آگها گشرت و ب طاست گکنيد و اد طد د و آتاميد با آگها اج ناب کر ده و برا
آگها دست گداده و به آگها ا

گدهيد.

128

قرم به طدا که م و تد (بشا تعي ي) دي يک سقف جمع گخداهيم ترد. ...
اد او ب حا بدده و حا ا به غايبا اي گک ه ا ابالغ گمايند.

129

اد فا س (ب حاتم) بو هيزيد و او ا د هيچيرک اد امرد م بردط بره طردد
دطالت گدهيد.

130
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در زمان غیکت صغرا ،نوا خاصه ،همین روش را در مقابل مبدعیان دروغبین ببهکبار
گرفتند .در این باره نقل ميشود:
هنگامي که محمدب گصي ادعاهاي طدد ا آتکا ساطت ،محمردبر عممرا
ياهللعنه ،او ا لعنت ک د و اد او تب ي جرت .چد اي کرالم بره محمردبر
گصي سيد ،قصد او ا گمدد که قلبش ا به دست آو د و يا عرا ي بر اي عمرل
طدد بجديد .پس محمدب عمما بره او اجراده و ود گرداده و او ا دسرت طرالي
بادذ داگد.

131

.5مرتدمعرفيکردنمدعيان 

از آنجا که ادعاهاي افراد نامبرده ،گاه به شکلي بود که از خ قرمزهاي شریعت فراتر
ميرفت ،امامان معصوم

بدون هیچ مالحظهاي ،خروج آنها را از دین اعالم ميکردند.

این روش در چند مرحله اجرا ميشد:
الف)تفسيقوتکفير 

تهادت به طداوگد ميدهم که او (ابدالخطاب) کاف  ،فاسق و مشر ک اسرت و
با ف عد محشد طداهد تد.

132

اي م ادم! به آگها (بشا و اب افياگش) بگد که به سدي طداوگد تدبه گماينرد؛
چ اکه کاف و مش ک هر ند.

133

ب)اعالمصريحارتداد 

متن توقی امام زمان(عج) به جنا حسینبن رو نوبختي:
به ه که ابمينا به دي و يقي به گير ش دا ي اد بر اد ا مرا طبر ده کره
محمدب علي ،مع وف به تلمغاگي که طداوگد عاابش ا تعجيرل داده و مهلر ش
گدهد ،م تد ذ ديده و اد دي اسالم فاصله ذ ف ه و ملحرد ترده اسرت و مردعي
چيزي است که مدج کف او تده است.

134

روش برخورد امامان معصوم
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ج)درخواستعموميبراياجرايحکمارتداد 

به امام کاظم
به سدل طدا

ع

ک دم فدايت تدم! آيا آ چنا که طد دتنامدهنرده

و دتنامدهنده به امام

ب اي م مباح است ،طد محمدبر

بشي گيز ب اي م مباح است؟ حض ت ف مددگد آ ي! به طدا قررم کره طرد او
ب اي تد و ه کس که اد تد اي کالم ا بشندد ،حالل است.
به امام صادق

ع

135

ک دم بزيع ذما پيامب ي دا د .حضر ت ف مددگرد

اذ اي ح ف ا اد او تنيدي ،او ا به ق ل سا .

136

این تبکر الزم است که اجراي این سطح از مقابله ،در اختیار امبام معصبوم اسبت و در
زمان غیکت ،این شأن به فقیه جام الشرای واگبار گردیده است و افراد جامعه ،حق اجراي
137

آن را ندارند.

د)فرستادنمأموربراياجرايحکمارتداد 

جنید ميگوید:
امام حر عرگ ي

به وسيله تخصي به م پيغام داد و مر

ا بره ق رل

فا سب حاتم قزويني لعنةاهلل مأمد گمدد .ذف م تا اد طردد امرام اير سرخ
گشندم ،اگجام گخداهم داد .پس حض ت ،م ا طداگد .دماگي که به گزد ايشا

ا

فر م،

ف مدد به تد ام ميکنم که فا سب حاتم ا به ق ل ب ساگي .پس چند د هرم بره
م داد و ف مدد با اي د همها سالحي ط يدا ي گما.
امام جداد

به م ف مددگد ابدالرمه ي و اب ابيالز قاء دو ف نهذ ملعد

هر ند .اي اسحاق! م ا اد دست آگا
احت سادد .ع

138

احتساد تا طداوگد تد ا د بهشرت طردد

ک دم فدايت بشدم! آيرا ق رل آگهرا بر اي مر جرايز اسرت؟

ف مددگد آ دو ،ف نهذ هر ند که م دم ا به اگح اف کشراگده و مر ا و تريعيا
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م ا به کش ميدهند ،پس طد آگها ب اي مرلماگا حالل است.

139

ه)اجرايحکمارتداددرحضورامام 


این روش زماني اتخاذ ميشده است که امامان معصوم

بسب یبد داشبته باشبند.

ازاینرو ،موارد آن منحصر به زمان امیرالمبؤمنین حضبرت علبي

در براببر عکبدالببن

سکأ 140،گروهي هفتاد نفبره از اهبالي هنبد یبا سبودان 141و دیگبران 142و برخبي دیگبر از
ائمه

است .الکته ،همانگونه که در تمامي روایتها بیان ميشود ،اجراي حکبم ارتبداد

زماني بود که حضرت

از آنها ميخواست که از اندیشه باطل خود دست بردارند و توببه

نمایند ،ولي این افراد بر عمل باطل خود اصرار ميورزیدند.
و)اعالمرضايتازبهدرکواصلشدناينافراد 

همانگونه که پیش از این ،گفته شد ،بیشتر این افراد به نفبرین امامبان معصبوم
مکتال شدند و به وسیله دستگاه حکومت به قتل رسیدند .بعد از رسیدن خکبر هالکبت ایبن
 ،ایشان از این امر ،ابراز خرسندي مينمودند .چنانکه اببن اببي یعفبور

افراد به امامان
ميگوید:

طدمت امام صادق

سيدم.ايشا ف مددگد بزيع چه ميکند؟ ع

ک دم

کش ه تد .حض ت ف مددگد سواس اد آ طداست! ب اي ب فردا ا مغير ه ،هريچ
چيزي به اد هالکت گيرت؛ چ اکه آگا تدبه گميکنند.

143

این شیوه برخورد با کساني که سابقه طوالني در تشی داشتهاند ،موجبب مبيشبد کبه
اشخاص دیگر مراقب اعمال و ادعاهاي خود باشند و از صراط مستقیم خارج نگردند.
اقداما

ايجابي

امامان معصوم

در مقابله با این مدعیان به روش هاي سلکي پبیش گفتبه ،اکتفبا

روش برخورد امامان معصوم
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نميکردند و روشهاي ایجابي فراواني را براي حفظ اصحا از انحراف به کار مبي بسبتند
که برخي از آنها عکارت هستند از:
.1ارائهمعنويتاصيل 

امامان معصوم

 ،براي جلوگیري از انحرافات اعتقادي برنامه سیر و سلوک معنبوي

خاصي را براي اصحا تعریف مينمودند .در برنامه ایشان ،اساس حرکبت تقبواي الهبي و
انجام دادن واجکات و ترک محرمات بود .بهعنوان نمونه ،روایت ميشود:
تنها کراگي هر ند که بط و ف

تيعيا جعف

طدد ا عفيف دات ه و د

جهاد تدت و ديده و ب اي طالق طدد عمل [گيکد] گمايند ،به ثدابش اميرد داتر ه
و اد عقابش ه اسناک باتند.

تمامي احتیاجات سال

144

مانند هدف ،برنامه ،شبر منبازل ،ذکبر موانب  ،انگیبزشهبا و

تضمینها در روایتهاي امامان معصوم

به زیکایي تکیین شده اسبت کبه شبر آن را

باید در کتا هاي اخالقي جستوجو کرد .بيش

زماني که مسبیر عرفبان حقیقبي ببراي

جامعه ترسیم شود زمینه فعالیت سودجویان از بین خواهد رفت.
.2تبيينجايگاهاماموامامت 

همانگونه که گفته شد ،دو انحراف ادعاهاي دروغین و غلو در بسیاري مبوارد در کنبار
یکدیگر شکل مي گرفتند .ازهمینرو ،یکي از برنامههاي تربیتي امامان معصوم

ببراي

مقابله با ادعاهاي دروغین ،برخورد با پدیده غلو از راه تکیین دقیبق جایگباه امبام در نظبام
هستي بود .ایشان در روایتهاي مختلف به تکیین این مسئله ميپرداختند و بر بنبده ببودن
خویش در برابر خداوند تأکید ميکردند .گاه که خکر افراط برخي افبراد در ایبن مسبئله ببه
امامان ميرسید ،شیوه برخورد ایشان چنان ببود کبه راه را ببر تکبرار ایبن انحبراف ببراي
حقطلکان ميبستند .به عنوان نمونه روایت ميشود:
چد طب آگا

ا به امام صادق

دادم ،به سجده اف اد و سينه ا بره دمري
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ساگد ،ذ يرت .و با ها تک ا ک د بلکه بندهاي هر م بندهداده و ذليل .سوس د
حالي س اد سجده ب داتت که اتک ب محاسر تر يفش جرا ي ترده بردد ...و
ف مدد اذ د مقابل آگچه ابدالخطاب د مد د م ذف ه است سکدت پيشه کرنم،
حق است ب طداوگد که ذدتم ا گاتندا و چشمم ا گابينا سادد.

145

ما تنها بندذا مخلدق طداييم که اد سدي او ب ذزيده تدهايم ،گه قرد ت بر
دا يم و گه قد ت ب گفع .اذ ب ما حم کند ،اد حمت او است و اذ ما ا
عااب سادد ،اد کدتاهي ما است.

146

.3توصيهبهتزکيهنفس 

یکي از ریشههاي اصلي انحراف ،پیروي از هوا و هوس است.
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براي جلوگیري از ایجاد عرفانهاي دروغین ،اقدامات تربیتي فراواني را براي تزکیبه نفب
اصحا خویش انجام ميدادند ،اما با توجه به نقش خاص ریاستطلکي ،ایشان به صبورت
ویژه ،اصحا را از آن بر حبر ميداشتند .برخورد امام صادق

ببا اطرافیبان ابوالخطبا

نمونه روشني از این امر است .ایشان در این باره ميفرماید:
آيا گميطداهيد که اد فضايل اگرا مرلما به ترما طبر دهرم؟ ...اد فضرايل
مرلما آ است که ذف ه تدد فالگي قا ي ک اب طداوگد عزوجل است و فالگي
دا اي و

است و فالگي د عبادت پ و دذا طديش کدتاست .اي هرا فضرايل

اگرا مرلما است .تما ا چه به ياست ،مرلماگا همه يرکدسرت هرر ند .اد
م دا (م يدا ) بو هيزيد که آگا باعث هالکت هر ند.

148

ایشان در روایتهاي فراواني بر دوري مؤمنان از ریاست طلکي اصرار ميفرمودند:
دو ذ گ د گده که به ذله بيچدپا حمله ميب گد ،گميتداگنرد آ ذدگره کره
ياستبلبي به دي اگرا

وا د ميکند ،به آ ذله

ساگند.
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ملعد است کري که طدد ا يس ديگ ا سادد! ملعرد اسرت کرري کره
قصد آ

ا گمايد! و ملعد است کري که د دل اگديشه آ

ا گمايد!

150

ریاستطلکي نهتنها در ایجاد عرفانهاي کباذ  ،بلکبه در ایجباد فرقبههباي فقهبي و
کالمي نیز نقش مهمي دارد .دراینباره ،امام صادق
مناظرهاي با حضرت
ح

خطبا ببه ابوحنیفبه کبه بعبد از

 ،از اعمال قکلي خود ابراز پشیماني و ندامت کرد ،فرمودند:
ياست تد ا ها گميکند ،همچنا که پيشينيا تد ا ها گراطت.

151

.4معرفيالگوهايرفتاريمثبت 

یکي دیگر از اقدامات ایجابي امامان معصوم

ببراي مقابلبه ببا مبدعیان دروغبین،

معرفي الگوهاي رفتاري از میان اصحا بود تا از این طریق ،شیعیان با شیوه صحیح سبیر
و سلوک آشنا شوند و در صورت عدم دسترسي به امام معصوم

از طریق ارتکاط با این

افراد ،درست را از نادرست تشخیص دهند .یکي از حکمتهاي تعیین نوا اربعه در زمبان
غیکت صغرا ،همین مسئله است و تأثیر ایبن افبراد در جلبوگیري از فعالیبتهباي مبدعیان
دروغین ،واضح و آشکار است .در این باره روایت ميشود:
گيادهاي طدد ا به سدي عليب جعف ببر و اد فرا س (بر حراتم قزوينري)
اج ناب گما.

152

تيعيا  ،دماگي کره ابدالخطراب ،اقردامات طردد ا اگجرام داد بره گرزد امرام
صادق

ف ند و ذف ند تخصي ا ب اي ما مشخص گماييد تا د امد دينري و

اح ياجات احکامي طدد بدو پناه ب يم  . ...حض ت ف مددگد ب تما باد به مفضرل.
اد او بشنديد و ح فش ا قبدل گماييد که او اد جاگ طدا و اد جاگ م  ،جز بره
حق سخ گميذديد.
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نتيجه

یکي از مشکالت موجود جامعه اسالمي که داراي پیشینه تاریخي است ،ظهور مدعیان
دروغین است که بهعلت فعالیتهاي دیني و مبهکي زمینه انحبراف مؤمنبان را ببه وجبود
ميآورند .شواهد روایي و تاریخي نشان ميدهد ،فعالیت عمبومي ایبن افبراد در دورههباي
مختلف داراي وجوه مشترک بوده است .براي مثال ميتبوان ببه شبکاهت میبان مبدعیان
دروغین عصر امامان معصوم
امامان معصوم

و عصر حاضر اشاره کرد.

با روشهاي مختلبف ایجبابي و سبلکي ببه مقابلبه ببا ایبن افبراد

ميپرداختند .مجموعه روشهاي ایشان ،گنجینه ارزشمندي را براي روش مقابلبه ببا ایبن
انحراف در زمان حاضر فراهم ساخته است .ازاینرو در دو بعد فردي و اجتمباعي ،مبواردي
براي مقابله با این انحراف پیشنهاد ميشود که برخاسته از سیره معصومان

است.

بُعد اجتماعي

 .1نهادهاي فرهنگي مانند حوزههاي علمیه باید با ارائه سک
برخاسته از سیره معصومان

سبیر و سبلوک عرفباني

خأل موجود در این زمینه را برطرف سازند؛

 .7این نهادها باید الگوهاي رفتاري مناسب را که حبد واسب میبان معصبومان

و

عموم مردم هستند ،به جامعه معرفي کنند؛
 .9نهادهاي مسئول ضمن رصد فعالیت افراد و گروهها در محبی هباي مببهکي ماننبد
هیئتها و تشکلها ،باید مراقب ریشههاي ایجاد انحرافات غلوآمیبز باشبند و از ایجباد آن
جلوگیري کنند؛
 .4در صورت ظهور انحراف ،از تسامح و تسباهل در برخبورد ببا آن خبودداري کننبد و
سابقه مبهکي ،مانعي براي برخورد با این افراد نکاشد؛
 .2در صورت تداوم انحراف این افراد ،باید نهادهاي مسبئول ،ارتکباط ایبن افبراد را ببا
سطح جامعه از طریق روشهایي همچون قط ارتکاط با رسانهها کنترل کنند؛
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 . 6ضمن رعایت مراتبب امبر ببه معبروف و نهبي از منکبر ،در صبورت لبزوم بایبد از
روشهاي بازدارنده مناسب در برخورد با این افراد استفاده گردد.
بُعد فردي

 .1شایسته است انسان مؤمن با مطالعه کتا هاي کالمي با جایگاه حقیقي مقام امامت
در نظام هستي آشنا شود و از غلو و قصور در این مسئله خودداري کند؛
 .7ضمن مطالعه سیره امامان معصوم

 ،شیوه مناسبب رسبیدن ببه خداونبد را فبرا

بگیرد و الگوهاي رفتاري مناسب براي خویش برگزیند؛
 .9به ظاهر افراد و ادعاها توجه نکند و از ارتکاط با افراد و جریانهاي مشبکوک خبودداري
کند؛
 .4با ریشه اصلي ایجاد این سنخ انحرافها که دنیاطلکي است ،در وجود خویش مقابلبه
کند.
پيشنهادها

با آنکه مسئله مدعیان دروغین یکي از معضالت فرهنگي مهم جامعبه اسبت و ببراي
مقابله با آن تالشهباي فراوانبي صبورت گرفتبه اسبت ،مقالبه حاضبر ،تنهبا فهرسبتي از
روشهاي سلکي و ایجابي را در برخورد با این افراد بیان ميکند .در این مقاله ،موضوعهاي
جدیدي نمایان شد که تکمیل آن در گرو تحقیق مستقل پیرامون این موضوعها اسبت .در
ادامه ،به برخي از این امور ميپردازیم.
 .1ضواب الگوپبیري از معصومان

در مسئله حاضر ببا توجبه ببه تفباوت شبرای

زماني ،مکاني و موقعیتي میان ما و ایشان؛
 .7بررسي شیوه ورود آموزههایي مانند حلول و تناسخ به اعتقادات این افراد؛
 .9بررسي و تحلیل کامل علتهاي موفقیت این افراد در جب مخاطب؛
 .4شناسایي کامل این افراد و گروهها و شر کامل دیدگاهها و فعالیتهاي آنها؛
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 .2بررسي همهجانکه مسئله ارتکاط حسي شیطان با افراد و بررسبي سبایر فعالیبتهباي
شیطان در جامعه؛
 . 6بررسي مکاني فقهي منزوي کردن منحرفان و راهکارهاي اجرایي آن در جامعه؛
 .2بررسي تأثیر اندیشهها و فعالیتهاي این افراد در ایجاد تصبویر نامناسبب از جامعبه
شیعه در میان اهل سنت؛
 . 2بررسي نقش عوامل خارجي در ایجاد انحبرافهباي عملبي و اعتقبادي در جامعبه
شیعه.
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پينوشتها:
 . 1احمدحسين شريفي ،د آمدي ب ع فا حقيقي و ع فا هراي کراذب ،قم  :صمبا ي يقمين،
 ،1831ص 04م .04

 . 2محمدبن الحسن طارسي ،مشکاةاالگدا في غ

االطبا  ،نجف :المکتاه الحيدريه 1830 ،هم

.ق ،ص.262
 . 8عليبن ابراهي قمي ،تفري القمي ،ق  :دار الکت ب 1040 ،هم .ق ،ج ،1ص.111
 . 0نبجالاالغه ،خطاه  .241

 . 0محمدبن عمر کشي ،جال الکشي ،مشمبد :مؤسسمه نشمر دانشم ش مشمبد 1041 ،همم.ق،
ص.000
 . 6هما .

 . 1هما  ،ص .816
 . 3هما  ،ص.024
 . 1طوسي ،الغياه ،ق  :دا المعا ف االسالميه 1011 ،هم.ق ،ص.042
 . 14هم ن ،ص.813
 . 11کشي ،پيشي  ،ص.212
 . 12هما  ،ص.840
 . 18هما  ،ص.013
 . 10ببرام افراسي بي ،1832 ،تا ي جامع بهاييت ،تبران :مبرف م ،1832 ،ص 61م .30
 . 10شيخ طوسي ،الغيبه ،پيشين ،ص.041
 . 16کشي ،پيشي  ،ص 011م .013
 . 11هما  ،ص .146

 .13محمدتقي مجلسي ،لدامع صاحبق اگي ،ق  :مؤسسه اسم عيلي ن،ج1040،8هم .ق ،ص108؛
ميرزا حسين نوري ،مر د کالدسا ل و مر نبطالمرا ل ،ق  :مؤسسه آل الايت
ج ،1ص.181

 1043 ،هم .ق،
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 . 11کشي ،پيشي  ،ص.011
 . 24هما  ،ص.024

 . 21هما  ،ص .000
 . 22هما .
 . 28هما .

 . 20شيخ طوسي ،الغياه ،پيشي  ،ص .813
 . 20کشي ،پيشي  ،ص.820
 . 26هم ن ،ص.860
 .21اين تذکر الزم است که مرحوم مير دام د در حواشي خود بر کت ب جال الکشري ،روايمت
گفته شدش را به گونهاي توضيح مي دهد که مک لمه به صورت مستقي ب خداوند ناودش اسمت .بلکمه
جارئيل واسطه در ابالغ اين کالم بودش است که الاته اين توضيح از زشمتي ادعم ي يمونن انمدان

نميک هد .سيدمحمدب قر ميردام د ،تعليقات ب
ص .601

« .23کنْتُ جَ لِس ً عِنْدَ أَبِي عَاْدِ اللَّهِ

جال کشي ،ق  ،مؤسسه آل الايت

 ،1868 ،ج ،2

فَقَ لَ لَهُ رَجُلٌ :جُعِلْتُ فِدَاک إِنَّ أَبَ مَنْصُورٍ حَمدثََنِي أَنَّمهُ

رُفِعَ إِلَي رَبِّهِ وَ مَسَحَ عَلَي رَأْسِهِ وَ قَ لَ لَهُ بِ لْفَ رِسِيثةِ يَ پِسَر!» .کشي ،پيشي  ،ص .848

 . 21جواد اسح قي ن ،پيچک اگح اف ،ق  :بني د فرهن ي مبدي موعود(عج) ،1814 ،ص.11
 . 84عادالحميدبن هاهاهلل ابنابيالحديد ،ت ح گهجالبالغه ،ق  :کت بخ نه آيتاهلل مرعشي نجفمي،
 1040هم .ق ،ج ،3ص.122
 . 81نويسندش ن معلوم ،قبيله حيله ،ق  :ج معه مدرسين 1021 ،هم .ق ،ص 116م .111
 . 82ابوالحسين ابنف رس ،معجم مقا يس اللغة ،ق  :انتشم رات دفتمر تاليغم ت اسمالمي1040 ،
هم  .ق ،ج ،0ص.831
 . 88عادالرسول غف ر ،تبههّ الغلد عند الشيعه ،بيمروت :دار المحجمة الايضم  1010 ،همم .ق،
ص.21
 . 80محمدبن محمدبن نعم ن شيخ مفيد ،تصحيح اع قادات االماميه ،ق  :المؤتمر الع لمي للشيخ
المفيد1018 ،هم .ق ،ص.181
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 .80براي مث ل به نظر ميرسد گروش هفت د نفرش از اه لي هند و ي سودان که بعد از جنگ جمل
به محضر اميرالمؤمنين حضرت علي

رسيدند و ايش ن را خداي خود دانستند ،اهل غلمو بودنمد

ام ادع يي نداشتند .محمدبن يعقوب کليني ،الکافي ،تبران :دارالکتب االسالميه 1041 ،هم .ق ،ج،1

ص .264

 .86اين تذکر الزم است که برخي محقق ن ،وجود خ رجي عاداهللبن ساأ را انک ر مميکننمد .و
برخي بر وجود خ رجي او تأکيد کردشاند و ادله گروش اول را ن تم م ميدانند .برخي دي ر نيز ،اعتق د
به ربوبيت اميرالمؤمنين حضرت علي

را انک ر ميکنند( .سيدمرتضي عس ري ،عاداهللبن سماأ و

دي ر افس نهه ي ت ريخي ،تبران :مجمع علمي اسالمي ،1810 ،ص 644م  .)624
 . 81کشي ،پيشي  ،ص .820
 . 83هما  ،ص .811
 . 81هما  ،ص .034
 . 04هما  ،ص .013
 . 01هما  ،ص024؛ شيخ طوسي ،الغيبه ،پيشين ،ص.813

 . 02زيد النرسي ،االصدل الر ةعش  ،ق  :دار الحديث 1028 ،هم .ق ،ص.112
 . 08کشي ،پيشي  ،ص.844 ،213
 . 00هما  ،ص .811

 . 00کشي ،پيشي  ،ص.221
 . 06هما  ،ص.211
 . 01هما .
 . 03هما  ،ص.013

 . 01طوسي ،الغيبه ،پيشي  ،ص .813
 . 04ابنابيالحديد ،پيشي  ،ج ،3ص.121
 . 01طوسي ،الغيبه ،پيشي  ،ص.040
 . 02هما  ،ص.040

 . 08هما  ،ص .011
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 . 00محمدتقي فع لي ،اتد ،تبران :س زم ن ملي جوان ن ،1833 ،ص 211م .222
 . 00نوري ،پيشي  ،ج ،1ص.181
« .06رَأَي بَعْضُ النَّ سِ مُحَمثدَبن نُصَيْرٍ عِيَ ن ً ،وَ غُلَ مٌ لَهُ عَلَي ظَبْرِشِ ،وَ أَنَّهُ عَ تَاَهُ عَلَي ذَلِک ،فَقَم لَ إِنَّ
هَذَا مِنَ اللَّذَّاتِ وَ هُوَ مِنَ التَّوَاضُعِ لِلَّهِ وَ تَرْک التَّجَاُّر» .کشي ،پيشري  ،ص021؛ شميخ طوسمي ،پيشري ،
ص« :813قَ لُوا بِإِبَ حَةِ الْمَحَ رِمِ وَ الْفُرُوجِ وَ الْغِلْمَ نِ ،وَ اعْتَلُّوا فِي ذَلِک بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَ لَي :أَوْ يُزَوِّجُبُ ْ ذُکران ً
وَ إِن َ » .کشي ،پيشي  ،ص .011

 . 01کشي ،پيشي  ،ص.011
 . 03هما  ،ص.011
 . 01هما  ،ص.013
 . 64هما  ،ص.000
 . 61کليني ،پيشي  ،ج  ،3ص.200

 . 62کشي ،پيشي  ،ص .220 -220
 . 68هما  ،ص.248
 .60از جمله ،دستور به قض کردن نم زه ي نخواندش زن ن ه شمي در دوران حميض بمهوسميله
مغيرةبن سعيد (کشي ،پيشي  ،ص )223و دستور تأخير نم ز مغرب تم زمم ن ظم هر شمدن سمت رش
قنداني در آسم ن به وسيله ابيالخط ب( ،ق ضي نعم ن ،دعا ماالسالم ،ق  :آل الايت 1830 ،هم  .ق،

ج ،1ص )181حرام کردن گوشت برخي حيوان ت حاللگوشمت (شميخ طوسمي ،االس بصرا فيمرا
اط لف م االطبا  ،تبران :دار الکتب االسالميه 1814 ،هم .ق ،ج ،0ص.)11
 . 60شيخ طوسي ،الغيبه ،ص048؛ کشي ،پيشين ،ص.210
 . 66شيخ طوسي ،هما  ،ص.048
 . 61کشي ،پيشي  ،ص.880
 . 63محمدبن الحسن صف ر ،بصا الد جات ،قم  :کت بخ نمه آيمتاهلل مرعشمي نجفمي1040 ،
هم .ق ،ج  ،1ص086؛ کشي ،پيشي  ،ص.013 ،011 ،880
 . 61غ فر ( )04آيه  .12

 . 14حسنبن سليم ن حلي ،مخ ص البصا  ،قم  :مؤسسمة النشمر االسمالمي 1021 ،همم .ق،
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ص .200

 .11گ ش از اين شخص به ن م بي ن ي د ميشود .کشي ،پيشي  ،ص .214
 . 12زخرف ( )08آيه  .30

 . 18کشي ،پيشي  ،ص.840
 . 10شيخ طوسي ،الغيبه ،پيشي  ،ص.048
 . 10احمد اشراقي ،تا ي مخ ص مظاه مقدسه ،بيج  :مؤسسه ملي مطاوع ت امري ،بميتم ،
ص.141
 .16حسنبن عليبن ابيعثم ن از فرقه علي ئيه بمود (کشمي ،پيشري  ،ص )11و ايمن فرقمه ،از
اه نت به رسول خ ت

فروگذار نميکردند .

 . 11زمر ( )81آيه .60
 . 13کشي ،پيشي  ،ص.011
« .11زعَمُوا أَنَّ عَلِيثبن مُوسَي

وَ کلُّ مَنِ ادثعَي الْإِمَ مَةَ مِنْ وُلْدِشِ وَ وُلِدِ مُوسَي

فَمُاْطِلُمونَ

ک ذِبُونَ غَيْرُ طَيِّاِي الْوِلَ دَةِ ،فَنَفَوْهُ ْ عَنْ أَنْسَ بِبِ ْ وَ کفَّرُوهُ ْ لِدَعْوَاهُ ُ الْإِمَ مَةَ ،وَ کفَّرُوا الْقَ ئِلِينَ بِإِمَم مَتِبِ ْ

وَ اسْتَحَلُّوا دِمَ َهُ ْ وَ أَمْوَالَبُ ْ» .کشي ،پيشي  ،ص .013
 . 34کشي ،پيشي  ،ص.210
 . 31هما  ،ص.181
 . 32طوسي ،الغيبه ،پيشي  ،ص.811
 . 38ابنابيالحديد ،پيشي  ،ج ،3ص.121
 . 30کشي ،پيشي  ،ص.011
 . 30هما  ،ص.220
 . 36طوسي ،الغيبه ،پيشي  ،ص.048
 . 31کشي ،پيشي  ،ص.186
 . 33ابنابيالحديد ،پيشي  ،ج ،3ص.121
 . 31کشي ،پيشي  ،ص.021 ،024

 . 14ابنب بويه ،م ال يحض ه الفقيه ،ق  :دفتر انتش رات اسالمي 1018 ،هم .ق ،ج ،0ص.008
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 . 11محمدب قر مجلسي ،بحا االگدا  ،بيروت :دار احي التراث1048 ،هم  .ق ،ج ،00ص.824
 . 12کشي ،پيشي  ،ص.080
 . 18محمدتقي مجلسي ،لدامرع صراحبق اگي ،قم  :مؤسسمه اسمم عيلي ن 1040 ،همم .ق ،ج،8
ص.161
 . 10ابنب بويه ،کمال الدي و اتمام النعمه ،تبران :اسالميه 1810 ،هم  .ق ،ج ،2ص.038
 . 10طوسي ،الغيبه ،پيشي  ،ص.604
 .16براي مث ل ،ابوالخط ب واسطه مردم کوفه ب امم م صم دق

بمود( .کلينمي ،پيشري  ،ج،0

ص )104موقعيت او در مي ن شيعي ن ان ن بود که شخصيت بزرگي ه اون حمرانبن اعين بعمد از
آنکه از وي روايتي درب رش ناوت ائمه اطب ر

شنيد ،به ام م ص دق

عرض کرد :کسي کمه او

را متب به کذب نميداني  ،از شم انين روايتي نقل کردش است( .راوندي ،پيشي  ،ج ،2ص )364
 .11ش هد اين ادع آن است که گ ش تکذيب اين افراد از سموي ائممه اطبم ر

ممؤَر نامود:

«حضرت به وکيالن خويش در عراق نوشت :از صوفي ري ک ر (احممدبمن همالل) بپرهيزيمد .پمن
راوي ن از اصح ب ،منکر اين ن مه شدند و از آورندش ن مه ،ق س بن عال ،ن ممهاي دي مر درخواسمت
کردند .پن ن مهاي دي ر رسيد که در آن حضرت فرمودش بودند :دستور م در مورد ابنهالل ري ک ر
به دست تو رسيد  ، ...خدايش ناخشد! بياذن م در امور م داخل شدش اسمت...؛ خداونمد او را در
آتش جبن بيندازد...؛ آنچه را در مورد او به تو گفتي  ،به تم م افمراد منتقمل نمم  .پمن هم انم ن
گروهي منکر ن مه شدند و ن مهاي دي ر رسيد» کشي ،پيشي  ،ص.080

 . 13ام م خميني ،تح ي الدسيله ،ق  :دار العل  1041 ،هم .ق ،ج ،1ص .016
 .11به ظ هر ،مراد آن ن از اين تأويل ،آن بودش است و منظور از محرم ت البي ،تارا از دشمن ن

مذهب است .صف ر ،پيشي  ،ج ،1ص .086
 . 144کشي ،پيشي  ،ص.214

 .141در روايته ي زي دي به اين حقيقت اش رش ميشود که يکي از داليمل انحمراف ممدعي ن
دروغين ،ارتا ط ب افراد فروم يه بودش است .هما .
 . 142کشي ،پيشي  ،ص.141
 . 148کليني ،پيشي  ،ج ،2ص.10
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 . 140کشي ،پيشي  ،ص.024
 . 140هما  ،ص.216
 . 146هما  ،ص.840
 . 141هما  ،ص.216
 . 143هما  ،ص.032
 . 141هما  ،ص.000
 . 114هما  ،ص.038
 . 111هما  .

 . 112شيخ طوسي ،الغيبه ،پيشي  ،ص.040 ،813
 . 118هما  ،ص.043 ،048 ،811
 . 110شيخ صدوق ،ثداباالعمال و عقاباالعمرال ،قم  :دار الشمريف الرضمي للنشمر1046 ،
هم .ق ،ص.260
 .110در روايتي آمدش است :شيط ن روز بدر خود را در سيم ي سراقهبن م لک ،روز عقامه در
سيم ي مناةبن حج ج ،روز اجتم ع قريش در دارالندوش در سيم ي پيرمردي نجمدي و روز وفم ت
پي مار

در سيم ي مغيرةبن شعاه بر مردم نم ي ن س خته است .شيخ طوسي ،االمرالي ،قم  :دار

الثق فه 1018 ،هم .ق ،ص131؛ طارسي ،مجمع البيا  ،تبمران :ن صرخسمرو ،1812 ،ج ،0ص300؛
سيد محمدحسين طا طا يي ،الميزا في تفري الق آ  ،ق  :دفتر انتش رات اسالمي 1011 ،همم  .ق،
ج ،1ص .13

 .116حسن بصري از مدعي ن دروغين بود ام از آنج که نوشته ح ضر به مدعي ني اختص ص
دارد که در ج معه شيعه سر برآوردشاند ،شرح ادع ه و روش برخورد ام م ن معصموم

بم وي،

خ رج از موضوع اين مق له قرار ميگيرد .طارسي ،االح جا علي اهلاللجا  ،مشبد :نشر مرتضمي،

 1048هم .ق ،ج ،1ص .111

 . 111ابنب بويه ،الخصال ،بيج  :بين  ،بيت  ،ج ،2ص.042
 . 113کشي ،پيشي  ،ص.848
 . 111هما .
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 . 124هما  ،ص.848
 . 121هما  ،ص.214
 . 122هما  ،ص.013
 . 128هما  ،ص.844
 .120براي مث ل ،به نظر ميرسد برخي از اين افراد به طور واقعي صداه يي از عم ل غيمب را

شنيدشاند که برخورد ام م ،روشنکنندش حقيقت م جرا بودش است .
 . 120قمي ،پيشي  ،ج ،1ص.216

 .126ان ناه بعد از بهک رگيري اين روش به وسيله رسول خدا

عمل خود شدند .

اين افراد متوجه زشتي

 . 121کشي ،پيشي  ،ص.210
 .123نکته ج لب توجه آن است که عا رتي که ام م ص دق

براي اين افراد استف دش نممودشانمد:

«لَ تُقَ عِدُوهُ ْ وَ لَ تُؤَاکلُوهُ ْ وَ لَ تُشَ رِبُوهُ ْ وَ لَ تُصَ فِحُوهُ ْ وَ لَ تُوَارَُِوهُ ْ» ،شا هت فراواني به حديث
مشبور در ب ب مح رب دارد« :فَلَ تُجَ لِسُوشُ وَ لَ تُاَ يِعُوشُ وَ لَ تُنَ کحُوشُ وَ لَ تُؤَاکلُوشُ وَ لَ تُشَ رِبُوش» هما ،
ص211؛ کليني ،پيشي  ،ج ،1ص .201
 . 121کشي ،پيشي  ،ص.044
 . 184هما  ،ص.021 ،028 ،022
 . 181شيخ طوسي ،الغيبه ،پيشي  ،ص 813و .040
 . 182کشي ،پيشي  ،ص.216
 . 188هما  ،ص.813 ،844 ،214
 . 180احمدبن علي طارسي ،االح جا علي اهلاللجا  ،پيشي  ،ج ،2ص.010
 . 180کشي ،پيشي  ،ص.032
 . 186شيخ طوسي ،تهاي األحکرام ،محقق حسن الموسوي خرس ن ،ا پ اب رم ،تبران :دار
الکتب اإلسالميه 1041 ،هم .ق ،ج ،14ص101؛ کليني ،پيشي  ،ج ،1ص.203
 . 181ام م خميني ،پيشي  ،ج ،1ص.031
 . 183کشي ،پيشي  ،ص .020
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 . 181کشي ،پيشي  ،ص.084
 . 104هما  ،ص.146
 . 101کليني ،پيشي  ،ج ،1ص.206
 . 102کشي ،پيشي  ،ص.843
 . 108هما  ،ص.840
 . 100کليني ،پيشي  ،ج ،2ص.288
 . 100کشي ،پيشي  ،ص.213
 . 106هما  ،ص.226
« .101انَّمَ بَدْ ُ وُقُوعِ الْفِتَنِ أَهْوَا ٌ تُتَّاَعُ وَ أَحْک مٌ تُاْتَدَعُ يُخَ لَفُ فِيبَ کتَم بُ اللَّمهِ وَ يَتَموَلَّي عَلَيْبَم
رِجَ لٌ رِجَ لً عَلَي غَيْرِ دِينِ اللَّه» .گهجالبالغه ،خطاه .04
 . 103هما  ،ص.214
 . 101کليني ،پيشي  ،ج ،2ص.211
 . 104هما  ،ج ،2ص.213
 . 101احمدبن علي طارسي ،االح جا علي اهلاللجا  ،پيشي  ،ج ،2ص.862
 . 102کشي ،پيشي  ،ص.028
 . 108هما  ،ص.823

