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غاليان دوره امام جواد
تاریخ دریافت1231/11/23 :

و نوع برخورد آن حضرت با آنان
تاریخ تأیید1231/13/8 :

يداهللح اجي ح زاده

يکي از جريان هان فکار هاا امنمان

ا ا

هماااه اان

*1

مرانهز

ميهردند ،جرين فکر غلا است .ارهسي منناع مختلف هجنلي ،فرقا اننتتي
تنهيخي نشن ميدهد اين جرين فکار هاا از د ه هان قرا از زناديي امان
جااد
ديگر امنمن

غنز د ااد ،ده د ه
 ،اا مقنالا ان

حضرت هم تدا ينفت ايشان همننناد
پرداتات .ايان مقنلاا پاز از تا ا ب دهاانه

مفها غلا انااع  ،مهام تارين افاراد غانلي ن اک افکانه غنل نناا امار امان
جااد

ها ار مرد است ،ها ارتي از اه سنت ان ان ههن غنل ننا دهانه د

تل فا نخست ها هم دهارميي رد ،سپز ان ا ن اقدامنت امان همواا ااا
ا کاه از نن  ،نقد انديشاهن ننصااب نان اان اساتدل ااا يانتي از قار
احنديثي از پ نمرر اهر

 ،ه ش ارتاهد امان

اان ايشان ها تر ا ن هارد

است.
*
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 ،سیره اهل بیت

کليدواژگان :امام جواد

و نوع برخورد آن حضرت با آنان

 ،غلو ،غالیان ،جریانهاي شیعي ،غالیان

سني.

مقدمه

پدیده غلو به عنوان انحرافي جدي در شرایع آسماني ،همواره دین واقعي و الهي را بهه
چالش کشیده است 1.این پدیده خطرناک در دوره ائمه
و به ویژه در دوره امام باقر
است .امامان شیعه

و امام صادق

با شدت و ضعف تداوم داشته

شیعیان را به شدت درگیر خویش کرده

از همان آغاز ،با این پدیده پیچیده و خطرناک ،با جهدیت برخهورد

کردهاند و کوشیدهاند جدایي راه شیعیان واقعي از راه انحرافي غالیهان را بهه خهوبي نشهان
دهند.
این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است کهه جریهان فيهري غلهو در عمهر امهام
جواد

چه وضعیتي داشته و امام جواد

در مقابله با این عقیده انحرافي چگونه عمل

کرده است؟
موضوع این مقاله ،از پیشینهاي برخوردار نیسهت .بازتها نیهافتن ر دادههاي زنهدگي
آخرین امامان

در منابع متقدم ه به دلیل شرایط سیاسي خاص آن دوران ه سبب شده

آگاهيهاي اندکي از زندگي آنان در اختیار ما باشد .از این رو در پژوهشهاي موجود درباره
غلو ،همانند :غاليان ،کاوشي در جرياانهاا و ررييدااها از دکتهر صهيري فروشهاني ،نخسايي

مداسبات فکار شياي از سهید محمهدهادي گرامهي و سا فتياار در غ اژ هيوهاي از جویها
جهانبخش ،مطلبي درباره نوع برخورد امام جواد

با غالیان ارائه نشهده اسهت .يتهي در

کتابي چون الجذور الياريخية و الدتسية ل غ ژ و الغالة از سامي الغریري ،که نهوع برخهورد ههر
یک از امامان
جواد

با غالیان را بیان ميکند ،مطلهب قابهل تهوجهي دربهاره برخهورد امهام

با غالیان به چشم نمي خورد .در تحقیق پیش رو تالش شده با مراجعه به منهابع
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متقدم ،همانند رجال کشي ،نوع برخورد آن يضرت با غالیان ه هرچند به صورت ناقص هه
به تمویر کشیده شود.
مفهومشناسي غلو

غلوّ ،از ماده «غ ل و» بر وزن فُعُول ،ممدر فعل «

» است و در لغت به معنهاي

ارتياع ،افراط ،باال رفتن و تجاوز از يد و مقدار و زیادهگویي و زیادهانگاري است.

3

با توجه به کاربردهاي مختلف واژه غلو ،به نظر ميرسد بتوان این واژه و مشهتقاتش را
درباره هر چیزي که از يد و اندازه خویش فراتر رود ،به کار برد.
در معناي اصطاليي و ممادیق غلو اختالف وجود دارد و ههر اندیشهمندي از دیهدگاه
مذهبي و کالمي خاص خویش به تعریف غلو و بیان ممادیق آن پرداخته است .عالوه بر
این ،در هر یک از علوم اسالمي مثل کالم ،ملل و نحل و رجال ،تعریفههاي متيهاوتي از
غلو آمده است .از این رو شاید نتوان تعریف دقیق و مورد اتياقي در ایهن زمینهه ارائهه داد.
تياوت غلو و ممادیق آن به گونهاي است که گيته شده يتي قدما در معنهاي غلهو اتيهاق
نظر نداشتهاند 2.شیخ ميید (م112هه.ق) از محمد بن يسن بن ايمد بن ولید (م212هه.ق)
نقل ميکند« :اولین درجه غلو ،نيي سهو از پیامبر و امام است» .سپس ميگوید« :اگر ایهن
ييایت درست باشد ،پس محمد بن يسن بن ايمد بن ولید ،جزء مقمره است»؛ 1یعني در
يق ائمه

کوتاهي کرده است .شیخ ميید سپس در بحث منزلت و علم ائمه

 ،بهه

اختالف عقیدتي خویش با برخي از علماي قم ،که به نزدش رفته بودند ،اشاره ميکند.

2

با اینيه در تعریف اصطاليي غلو اتياق نظري نیست ،این واژه بیشتر درباره کساني به
کار ميرود که پیامبران ،امامان و رهبران خویش را از يدود بنهدگان و آفریهدگان خداونهد
فراتر برده و آنان را داراي صيات الههي دانسهتهانهد .شهیخ ميیهد مهينویسهد« :غهالت از
متظاهرین به اسالمند که به علي

و امامان دیگر از نسل آن يضرت ،نسبت خدایي و

پیامبري ميدهند و در ستودن آنهان بهه فضهیلتههایي در دیهن و دنیها ،از انهدازه بیهرون
ميروند 6».شیخ ميید در این تعریف ،خدا و نبهي دانسهتن امامهان

و همچنهین بیهان
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فضائل گزافگونه در يق ایشان را غلو دانسته است .شهرستاني (م218هه.ق) مهينویسهد:
«غالیان کساني هستند که درباره پیشوایان خود زیادهگویي کردهاند به گونهاي که آنهان را
از يدود آفریدگان فراتر برده و درباره آنان به اييامي که ویژه خداوند است ،گراییدهانهد».

7

از ممادیق بارز و مورد اتياقِ غلو ،خداانگاري پیامبران و امامان و دیگهر اشهخاص اسهت؛
همچنین اعتقاد به نبوت امامان

و دیگران ،يلول و تجسّم و تناسخ.

معناي واژه غلو در روایات ،افهراط و زیهادهگهویي و خهروا از يهد وسهط اسهت .امهام
صادق

ميفرماید« :اهل بیت پیامبرتان را با محبتي میانه دوست داشته باشهید و غلهو

نينید» 8.يضرت علي

نیز ميفرماید« :ما اهل بیت چون پشتي در میانه هستیم (که از

دو طرف به آن تيیه دهند)؛ آن که جا مانده ،خود را به آن رساند و آن که زیادهروي کرده،
به آن برگردد».
امام باقر

3

نیز در يدیثي ،مشابه همین فرمایش را دارد« :اي شیعیان آل محمد

چون پشتي در میانه باشید؛ آن که از يد گذشته ،به سوي شما برگردد و آن که وامانده ،به
شما برسد».

13

اقسام غلو

غلو به طور کلي به دو گونه غلو الحادي (غلو در ذات) و غلو تيویضي (غلو در صيات و
فضائل) تقسیم ميشود.

11

الف .غلو الحادي :این نوع از غلو ه که همان غلو در ذات است ه به این معناسهت کهه
درباره پیامبر

 ،ائمه

و یا اشخاص دیگر ،زیادهگویي کهرده ،آنهان را خهدا و یها در

عرض خداوند بدانیم و یا براي غیر پیامبران ،مقام نبوت قائل شویم یها معتقهد بهه يلهول
خداوند در اشخاص (اعم از پیامبران ،ائمه و غیر ایشان) یا اتحاد خداوند با ایشهان شهویم.
همچنین اعتقاد به يلول روح پیامبران در ائمه
ایشان به شمار ميرود.

13

 ،یا اعتقاد به تناسخ ارواح ،غلو در ذات
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ب .غلو تفويضي (يا غلو در صفات و فضائل) :غلو تيویضي به این معناست که پیامبران،
و غیر ایشان را در همان يد ذات و مقام خود که بشرند ،بهدانیم و ذات آنهان را

ائمه

خدا ندانیم اما قائل به صيات و فضائلي در پیامبران ،ائمهه

و دیگهران شهویم کهه در

ایشان نبوده است و مخموص خداوند است؛ مثال صهياتي چهون خلقهت ،رزق و میرانهدن
انسانها و سایر موجودات را ه که از صيات ویژه الهي هستند ه به ایشان نسبت دهیم ،یها
قائل به علم غیبِ نامحدود یا قائل به آگاهي آنان از غیب ،بدون ويي و الهام الهي ،شویم
و یا اینيه تشریع را به ایشان نسبت دهیم و آنان را قادر بر تمرف در کائنات بدانیم.

12

مهمترين افراد غالي و عقايد غاليانه در دوره امام جواد

در دوره امام جواد

که جریان فيري

ه بر خالف دوره امام باقر و امام صادق

غلو بیشتر در قالب فرقههاي غالیانه نمود یافته بود ه با افرادي غالي روبهروایم که بیشهتر
آنان تحت تأثیر غالیان سرشناسي چون ابوالخطا بودهاند .بنابراین الزم است در ابتدا و به
اجمال ،به این شخمت غالي و جریاني که ایجاد کرد ،بپردازیم.
ابوالخطا  ،محمد بهن مقهالص بهن ابهيزینهب اسهدي کهوفي از مهوالي بنهي اسهد،
سرشناسترین و مههمتهرین غهالي دوره ائمهه
صادق

اسهت .وي در ابتهدا از اصهحا امهام

بود و خود را به آن يضرت و یاران ایشان پیوند داده بود.

11

این شخمیت غالي در مرايل ابتدایي ،مدعي علم غیب و آگاهي از اسم اعظهم بهراي
خودش بود 12.او سپس نبوت و بعد الوهیت ائمه

را مطرح کرد 16.بر اساس یک نقهل،

او مدعي تمرف امام در کائنات بهود 17.ایهن شهخص غهالي پهس از طهرح الوهیهت امهام
صادق

و عقاید غالیانه دیگر ه که منجر به طرد وي از سوي آن يضرت شد ه عقیهده

امامت 18و سپس الوهیت خویش را مطرح کرد 13.برخي از منابع ،به اباييگري او نیز اشاره
دارند.

33

ابوالخطا در سال  128هجري با  73نير از یارانش ،به دست نیروهاي ييهومتي ،در
مسجد کوفه دستگیر و در کُناسه کوفه به دار آویخته شد 31.جریان فيهري ابوالخطها در
قالب فرقههاي غالي اثرگذاري همانند خطابیه ،معمریه 33،عمیریه 32،ميضلیه 31،و اصهحا

غاليان دوره امام جواد

318

و نوع برخورد آن حضرت با آنان

سري 32تداوم یافت .در دوره امام رضا ،امام جواد و امام هادي
داریم که در همین خط فيري جاي دارند.

نیز افراد متعددي سراغ

36

در منابع ،اطالع چنداني درباره افراد غالي دوره امام جواد

نميتوان یافهت .غالیهان

این دوره ه که منابع متقدم معموال به صورت اجمالي آنان را معرفي کردهاند ه عبارتنهد از:
هاشم بن ابيهاشم ،جعير بن واقد ،ابوالعمرو ،ايمد بن محمد سیاري (م پس از 363هه.ق)،
يسن بن علي بن ابيعثمان مشهور به السجاده و محمد بن عبداهلل بن مهران .عالوه بهر
این ،برخي از شیعیان معتقد به تيویض بودهاند .برخي از عقاید غالیانه ههم از سهوي اههل
سنت مطرح شده است .در ادامه به معرفي غالیان این دوره ميپردازیم.
 .1هاشم بن ابيهاشم

وي ،بر اساس یک نقل ،از پیروان و داعیان محمد بن بشیر (مقتول در دوره ههارون و
) 37،از غالیان زمان امام هيهتم و امهام هشهتم

پس از شهادت امام موسي کاظم

بوده است .کشي (م223هه.ق) ميگوید وي بعضي از مخاریق (شهعبده و کارههاي خهارق
العاده) را از محمد بن بشیر آموخته بود و به عنوان داعي او عمل ميکهرد 38.ايتمهاال وي
همانند محمد بن بشیر ،الوهیت ائمه

را تبلیغ ميکرده و یا همانند او ،عقاید واقيیهه را

در سر داشته است.
بر اساس نقلي دیگر ،وي در خط فيري ابوالخطا و از داعیهان او بهوده اسهت .امهام
جواد

در روایتي به بهرهگیري هاشم بن ابيهاشم ،ابوالعمرو و جعير بهن واقهد از اههل

بیت

به منظور فریب مردم با نام اهل بیت

اشاره دارد و آنان را در زمره کسهاني

خوانده است که مردم را به سوي ابوالخطا و عقاید وي دعوت ميکردهاند.
ايتماال این افراد مدعي وکالت از سوي امامان

33

بودهانهد و از ایهن طریهق تهالش

ميکردهاند به منافع مادي نیز دست یابند .کساني که در خط فيري ابوالخطا بودند ،بهه
الوهیت یا نبوت وي اعتقاد داشتند و وي را شخمیتي با مقامي بسیار عالي ميدیدند که در
برخي از موارد ،يتي از پیامبر

نیز برتر بوده است .شاید بهه همهین جههت اسهت کهه

آیتاهلل خویي ،هاشم بن ابيهاشم را از اصحا و داعیان ابوالخطا شمرده است.

23
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 .2جعفر بن واقد

وي ،چنانيه اشاره شد ،همانند هاشم بن ابيهاشم ،به عنوان یيي از سران غالي زمان
امام جواد

 ،در خط ابوالخطا و از داعیان او بوده است 21.در روایتهي بهه غلهو وي در

زمان امام صادق
صادق

اشهاره شهده اسهت .در ایهن روایهت آمهده اسهت کهه در نهزد امهام

 ،از جعير بن واقد و عدهاي از اصحا ابوالخطا سخن به میان آمهد؛ یيهي از

ياضرین گيت :او براي گمراه کردن من ،با من رفت و آمد داشت و ميگيت :آیهه «
» 23درباره امام نازل شده است .در ادامه این روایت ،امهام
صادق

با اشاره به غلو یهود و نماري درباره عزیر و مسیح ،غالیاني چون جعير بن واقد

و یاران ابوالخطا را بدتر از یهود و نماري و مجوس و مشرکین ميشمرد و بر عبودیهت
خویش در برابر خداوند متعال تأکید ميکند.
از زمان امام صادق
به سخن امام جواد
جواد
امام جواد

22

تا زمان امام جواد

يدود  63سال فاصله است ،اما با توجه

دربهاره وي ه که ه بهه آن اشهاره شهد ه قطعها وي در زمهان امهام

در قید يیات بوده است .ايتمال زنده بودن وي از زمان امام صادق

تا دوره

نیز وجود دارد .به هر يال روایتي که وي را از غالیان زمان امام صادق

معرفي کرده ،در صورت صحت ،نشهاندهنهده اعتقهاد جعيهر بهن واقهد بهه الوهیهت امهام
صادق

است؛ البته در اینيه این شخمیت غالي ،در خهط فيهري ابوالخطها بهوده و

عقاید غالیانه او را تبلیغ ميکرده است ،شيي نیست.
 .3ابوالعمرو

ابوالعمرو نیز به همراه هاشم بن ابهيهاشهم و جعيهر بهن واقهد از غالیهان زمهان امهام
جواد

و در زمره خطابیان بود که با سوء استياده از جایگهاه اههل بیهت

 ،مهردم را

فریب ميداد و آنان را به سوي آموزههاي ابوالخطا دعوت ميکرد 21.از ایهن شخمهیت
غالي ،اطالع بیشتري در منابع ذکر نشده است.
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 .4احمد بن محمد سياري
22

ايمد بن محمد سیاري اصيهاني بمري نیز از غالیان دوره امهام جهواد
شههیخ طوسههي او را از اصههحا امههام هههادي و امههام عسههيري

اسهت.

26

 27،و نجاشههي او را

نویسندهاي از طاهریان (332ه323هه.ق) 28در زمهان امهام يسهن عسهيري

شهمرده

است 23.کشي نیز او را از بزرگان طاهري در همین زمان دانسته است 13.به نظر مهيرسهد
آغاز غلو او ،از دوره امام جواد
وکالت از سوي امام جواد

بوده است .ايتماال او در ایهن زمهان ،بهه دروغ ،مهدعي
شد و اموال و وجوه شرعي را نیز با همین عنوان از شیعیان

دریافت ميکرد 11.برخي معتقدند وي قائل به تناسخ بوده است.

13

وي که در سلسله سند برخي از روایات هم قرار دارد 12ه ايتمهاال بهه جههت باورههاي
غالیانهاش ه مدعي تحریف قرآن بوده است و در این باره کتا اليدزيل و اليحريف را ه کهه
به آن کتا القراءات نیز گيتهاند ه نوشته است .این کتا از ممادر اصلي روایاتي است که
در تحریف قرآن به آن استدالل شده است 11.بسیاري از علما به دلیل ضعف سهیاري ،بهه
روایاتش اعتماد نيرده اند 12.کتا القاراءات را اتهان کلبهر  16و محمهدعلي امیرمعهزي

17

تمحیح کرده و در سال 3333م به چاپ رساندهاند 18.در مقدمه این کتها کهه بهه زبهان
فارسي ترجمه شده ،آمده است« :سیاري در این کتا  ،قطعهات بسهیاري را از قهرآن نقهل
ميکند و ادعا ميکند که متن آن تغییر کرده است».

13

سیاري به جز کتا القراءات کتا هاي دیگري نیز داشته است که از آن میان ميتوان
به کتا ثژاب القرين ،کياب الطب ،کياب الدژادر و کياب الغارات اشاره کرد.

23

روایاتي که از سیاري نقل شده و یا وي در سلسله سند آن قرار دارد ،بهه سهه بخهش،
قابل تقسیم است .ايتماال سیاري دستهاي از این روایات را به جهت باورههاي غالیانههاش
ذکر کرده است؛ مثل روایات تحریف قرآن 21.دسته دوم ،روایات خالي از دیدگاههاي غالیانه
است که بزرگان شیعه هم آن روایات را پذیرفتهاند و نقل کردهانهد؛ مثهل روایهت صهلوات
شعبانیه از امام سجاد

که سیاري در سلسله سند آن قرار دارد 23.بخش سهوم روایهاتي
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است که کمتر اظهار نظري درباره آن شده است .چون دیدگاههاي غالیانهاي در برخهي از
این روایات وجود دارد ،با توجه به تمریح منابع رجالي به ضعف سیاري ،اگر دیگهران ههم
این روایات را نقل نيرده باشند ،ايتماال این روایات نادرست باشند؛ همانند روایاتي کهه از
سیاري درباره فضائل امامان

و فضائل شیعیان نقل شده است 22.این موضوع ،در جاي

خود ،نیاز به بررسيهاي فراوان و دقیق دارد.
 .5حسن بن علي بن ابيعثمان

ابومحمد يسن بن علي بن ابيعثمان ،مشهور به السجاده ،از دیگهر غالیهان ایهن دوره
است .برخي منابع وي را اهل کوفهه دانسهتهانهد 21.کشهي بهه عقایهد غالیانهه وي دربهاره
ابوالخطا اشاره دارد که نشاندهنده اثرپذیري وي از ابوالخطا است .کشي بهه نقهل از
نمر بن صباح 22مينویسد:
حسن بن علي بن ابيعثمان السجاده ،روزي از من درباره محمد بن ابيزينب
سؤال کردد ،کر کردا ير

(ابوالخطاب) و محمد بن عبداهلل بن عبدالمطلب

بدتدند .من از وي خواستم خودش جواب دهد .او گفت :محمد بن ابيزينب اسدي
بدتد است! چدا ک قدآن کديم در آياتي چون «
» 56و «

» 57محمد برن عبرداهلل را عتراب

کدده ،اما ابوالخطاب اين چنين سدزنش نشده است.

58

کشي پس از نقل این روایت ،با لعهن سهجاده ،وي را از فرقهه علیائیهه 23مهيخوانهد و
ميگوید آنان بهرهاي از اسالم ندارند 63.اعتقاد به برتري ابوالخطا بر پیامبر اکرم

 ،آن

هم با استداللي این گونه ،بیانگر میزان جهالت و انحراف و یا سادهدلي وي است.
بیشتر رجالیون شیعه وي را غالي دانستهاند .شیخ طوسي (م163هه.ق) در جایي او را از
اصحا امام جواد

و در جاي دیگر او را از اصحا امام هادي

دانسته و در هر دو

جا ،وي را غالي معرفي کرده است 61.نجاشي (م123هه.ق) با ذکر لقب کهوفي بهراي وي،
گيته است که امامیه او را تضعیف کردهاند 63.آیت اهلل خویي (م1112هه.ق) بها اشهاره بهه

غاليان دوره امام جواد

333

و نوع برخورد آن حضرت با آنان

توثیق وي از سوي علي بن ابراهیم ه به دلیل اینيه وي را در اسناد تيسیرش ذکهر کهرده
است ه به دلیل تضعیيي که نجاشي و ابن غضائري درباره وي نقل کهردهانهد ،اعتمهاد بهه
روایات او را درست نميداند.

62

 . 6محمد بن عبداهلل بن مهران
61

ابوجعير محمد بن عبداهلل بن مهران معروف به ابوجعير کرخي از اصحا امام جواد و
 62است .بسیاري از منابع ،وي را غالي دانستهاند 66.گيته شده او عجم (به

امام هادي

قرینه نام پدرش) و فردي غالي ،دروغگو و فاسد المذهب و فاسد الحدیث بوده است.

67

نجاشي کتا هاي او را این گونه نام ميبرد :المماوحي و المذمژمي  ،مقيل ارايالخطااب،
مداقب اريالخطاب ،المالحم ،اليبصره ،القباب و کتا الدژادر .نجاشي تنها مطالب کتا الداژادر

را به يق نزدیک ميداند و ميگوید :باقي کتا هاي او مطالهب نادرسهتي دارنهد 68.وجهود
کتابي چون مقيل اريالخطاب و مداقب اريالخطاب در آثار وي ،داللت بهر دلبسهتگي وي بهه
ابوالخطا و اثرپذیري وي از او دارد.
 .7مفوضه (اهل تفويض)

مقمود از تيویض در اینجا ،واگذاري امر خلق و رزق و تدبیر جهان به پیامبر اکرم
یا ائمه

است .ميوضه به عنوان بخشي از غالیان 63معتقد بودند خداونهد امهر خلقهت و

رزق و دیگر اموري را که از شؤون الهي است ،به پیامبر
واگذاشته است.

73

از زمان امام صادق
ائمه

و یا بهه پیهامبر و ائمهه

به بعد ،اعتقاد به تيویض در نزد غالیهان و انيهار آن از سهوي

به چشم ميخورد .در زمان امام صادق

 ،زراره عقاید تيویضي مردي از نسل

عبداهلل بن سبا را به يضرت گزارش ميدهد 71.برخي معتقدند اصطالح تيهویض ،پهیش از
دوره يضرت رضا

 ،غالبا انمراف به بحث تيویض در امر دین یا جبر و اختیار داشت و

هنوز معناي دیگر آن ،یعني ميهوم تيویضِ امر خلق و رزق و یا ايیانا دیگر شؤون ربوبي،
شناخته شده نبود و از اواخر سده دوم هجري بود که چنین ميهومي ،در جامعه به صهورت
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یک اصطالح شناخته شده درآمد 73.باید توجه داشت که در برخي گزارشهاي نقل شده از
امام صادق

 ،تيویض به معناي تيویض در امر خلق و رزق هم به کار رفته است.

گاهي غالیان درباره تيویض امور عالم به امامهان

72

 ،بهه سهخني از امهام علهي

استناد ميکردند .آن يضرت در نامهاي به معاویه فرموده بود« :
» 71.واژه صنائع در این يدیث ه همان گونه که ميسران اشاره دارند ه بهه معنهاي
تربیتشده ،پرورشیافته و برگزیده است 72.عده اي با برداشتي نادرست از این سخن امهام
علي

خالق سایر انسانها هستند و خداوند خلقت دیگران را

 ،تمور کردهاند امامان

به ایشان سپرده است.
بر اساس روایتي در کتا کافي ،در زمان امام جواد

 ،اختالفهاتي بهین شهیعیان در

بحث تيویض بوده است به گونهاي که محمد بن سنان این اختالفات را براي آن يضرت
گزارش ميدهد 76.ايتماال برخي از شیعیان ،به تيویض خلق و رزق (تدبیر امور عهالم) بهه
پیامبر اکرم

اعتقاد داشته و از آن سخن گيتهاند و برخي دیگهر ،منيهر

یا امامان

این امر بودهاند.
 .8غالياني از اهل سنت

جریان فيري غلو ،عالوه بر شیعیان ،در میان اهل سنت نیز وجود داشته است .در میان
اهل سنت ،عقاید غالیانه بسیاري درباره خليا و برخي از صحابه مشاهده ميشود .ايادیهث
بسیار زیادي که در فضیلت ابوبير 77،عمر 78،عثمان 73،معاویه 83و برخي دیگر از صهحابه و
خلياي اموي و عباسي 81ساخته شده ،نشان ميدهد غالیان بسیاري نیز در بین اهل سهنت
بودهاند.
در دوره امام جواد

باورهاي غالیانهاي ،به ویژه دربهاره خليها ،مطهرح شهده اسهت.

همانندي ابوبير و عمر با جبرئیل و میيائیل 83و انتشار ايادیثي چون يدیث «ابوبير و عمر
دو آقاي پیران بهشتند» 82نمونهاي از عقاید غالیانهاي بود که سبب شد برخي در این بهاره،
از امام جواد

سؤاالتي بپرسند.
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را این گونه ترسیم کرد:

 .1در این دوره ،بر خالف برخي از دورههاي قبل ،از فرقههاي غهالي خبهري نیسهت و
بیشتر از افراد غالي سخن در میان است.
 .2غالیان این دوره ،بیشتر در خط فيري ابوالخطها  ،سرشهناستهرین غهالي تمهامي
دوران امامان

 ،بودهاند.

 .3ادعاي وکالت ائمه

در این زمان و براي چندمین بار در طول دوره يضور ائمه،

مطرح شده است .ايمد بن محمد سیاري ،به دروغ مدعي وکالت امام نهم بود.
 .4عقیده تحریف قرآن ه در جهت تقویت باورهاي غالیانه ه در این زمان تيامل یافت
و سیاري به عنوان سرشناسترین فرد در این زمینه مطرح است.
 .5در این زمان ،اختالفاتي در میان شیعیان ،در بحث تيهویض امهور عهالم بهه پیهامبر
اکرم

و اهل بیت

وجود داشته است.

 .6در این زمان ،عقاید غالیانهاي از سوي اهل سنت درباره خلياي سهگانه مطرح شده
و موجب شده است ،برخي از افراد در این باره سؤاالتي از امام جواد
برخورد امام جواد

امام جواد

بپرسند.

با جريان فکري غلو و عقايد غاليانه

با ايساس خطر از نايیه غالیان ،به مقابله با ایشان و باورهاي انحرافهي

آنان پرداخت .آن يضرت عالوه بر مقابله با افراد غالي این دوره و مقابله بها خهط فيهري
ابوالخطا  ،با افيار غالیانه اهل سنت نیز مقابله کرد .شیوههاي مختلف امام جهواد

در

برخورد با غالیان را ميتوان چنین برشمرد:
 .1معرفي غاليان و بيزاري جستن از آنان

بر اساس روایت کشي از علي بن مهزیار ،امام جهواد

فرمهود« :خهدا ابوالخطها و

یارانش و کساني را که شک در لعنت او دارند و کساني را که توقهف در لعنهت او دارنهد و
شک در ادعایش دارند ،لعنت کند!» .سپس آن يضرت از ابوالعمرو ،جعير بن واقد و هاشم
بن ابيهاشم نام برد و آنان را مبلغان اندیشههاي ابوالخطا معرفي کهرد و فرمهود« :ایهن
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ابوالعمرو و جعير بن واقد و هاشم بن ابيهاشم به نام ما از مردم استياده ميکنند .ایهنهها
مردم را به اعتقادات ابوالخطا دعوت مي کنند .خدا او را و هر کس که ایهن مطلهب را از
آنها بپذیرد ،لعنت کند» .سپس آن يضهرت بهه علهي بهن مهزیهار فرمهود« :علهي! مبهادا
سختگیري کني بر کسي که آنها را لعنت ميکند .خدا آنها را لعنت کند! خدا هم آنها
را لعنت کرده است» .سپس فرمود« :پیامبر اکرم

فرمود :هر کس خوشش نیاید از لعنت

کردن کسي که خدا او را لعنت کرده ،بر چنین کسي لعنت خدا باد».
بدون شک ،این برخوردِ شدیدِ امام جواد

81

با غالیان ،بهراي معرفهي آنهان و افشهاي

افيار باطلشان بوده است .معرفي این افراد به عنوان «کساني که در خط فيري ابوالخطا
هستند» ،ميتوانسته رسوایي بزرگي براي آنان باشهد چهرا کهه ابوالخطها از زمهان امهام
به بعد ،از سوي یکیک امامان

صادق

شده بود و در زمان خود امام صادق
بپرهیزند.

لعن شده و فریبکهار و دروغگهو معرفهي

هم از شیعیان خواسته ميشد از همنشیني با وي

82

نيته دیگر در این روایت ،لعنهاي شدید امام جواد

بر ابوالخطا و یاران او و بهه

طور مشخص ابوالعمرو ،جعير بن واقد و هاشم بن ابيهاشم است .این لعنههاي شهدید و
ميرر ،عالوه بر اینيه بیانگر انحراف آنان بود ،نشاندهنده میزان نارايتي امام جواد

از

غالیاني است کهه اندیشهه ههایي چهون ابوالخطها داشهتند و در مسهیر انحرافهي او گهام
برميداشتند.
آن يضرت به ادعهاي دروغ ايمهد بهن محمهد سهیاري نیهز اشهاره دارد و از شهیعیان
ميخواهد وجوهات را به وي تحویل ندهند 86.معرفي سیاري به عنوان شخمي دروغگو و
فریبکار ،براي آگاهي بخشي به شیعیان بوده است تا اموال و وجوهات شرعي را در اختیار
غالیان و فریبکاراني چون او قرار ندهند.
باید توجه داشت که از زمان امام جواد

به بعد ،تياوتي مهم در سازمان وکالهت بهه
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و انتقال امامان بعدي به مرکز ييومت و زندگي تحهت

نظر ياکمیت ،با سختگیريهاي خاصي که از سوي آنان اعمال ميشد ،سبب گسترش و
اهمیت یافتن بیشتر سازمان وکالت شد 87.شاید به همین جهت است که در این زمهان بهه
وکال اختیارات بیشتري واگذار شد تا فعالیتهاي امامیه را در نهایت پنهانکاري سرپرستي
کنند .جاسم يسین مينویسد« :در این زمان ائمه

فعالیتهاي پیروان خود را از طریق

سيیر خویش هدایت ميکردند» 88.در این زمان ،ارتباط دائمي با امهام مهيتوانسهت سهبب
شناسایي و دستگیري شیعیان از سوي ييومت شود .بنابراین طبیعهي اسهت کهه اهمیهت
سازمان مخيي وکالت ،بیشتر شده باشد.
بدون شک ،عدم يضور فعال امام در میان مردم و ادعهاي دروغهین وکالهت و بابیهت،
سبب سرگشتگي و يیرت شیعیان ميشده است .به همین جهت ،امامان
جواد

از دوره امام

به بعد و با گسترش سازمان وکالت ،کوشیدهاند بهراي ناکهام گذاشهتن مهدعیان

دروغین وکالت و بابیت ،نام آنان را براي پیروان خویش بازگو کنند تا شیعیان فریب چنین
افرادي را نخورند و وجوهات شرعي به دست آنان نیيتد .يتي در برخي از مهوارد ،دسهتور
قتل غالیان سرشناسي چون فارس بن ياتم( 83قتهل323ههه.ق) صهادر شهده اسهت .امهام
جواد

نیز به همین دلیل ،فریب کاري و ادعاي دروغین وي درباره وکالت از سوي امام

جواد

را افشا کرد.

البته امام جواد

در این زمان و درباره سیاري ،تنها به آگاه کردن شیعیان و معرفهي

وي اکتيا کرد و بر خالف امام هادي

ه که ييم به قتل برخي از غالیان داد ه دسهتور

به قتل سیاري نداد .از این رو به نظر مي رسد سیاري از جایگاه افرادي چهون فهارس بهن
ياتم برخوردار نبوده است.
 .2مقابله با عقايد غاليانه

امام جواد

عالوه بر مقابله با افراد غالي که به شيل معرفهي و بیهزاري جسهتن از

آنان و لعن ایشان بوده ،به مقابله با باورهاي غالیانه این دوره نیز پرداخته و کوشیده است با
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روشنگريهاي خویش ،شیعیان را از گرفتاري در دام عقاید غالیانه دور نگه دارد.
2ـ .1مقابله با عقيده تفويض

امام جواد

که از اختالفات شیعیان درباره تيویض آگاه شده بود ،بهه واگهذاري امهر

دین به پیامبر اکرم

اشاره کرد و فرمود« :آنها هر آنچه را بخواهند ميتوانند يالل یا

يرام اعالم کنند و (البته) آنها چیزي را نميخواهنهد مگهر آنيهه خهدا آن را بخواههد».

33

سپس آن يضرت به محمد بن سنان فرمود« :این عقیدهاي است که هر کس (بها غلهو) از
آن جلوتر برود ،از اسالم خارا شده است و هر کس آن را نپذیرد( ،دینش) نابود ميشود و
هر کس آن را بپذیرد ،به يق ملحق شده است».
در این روایت ،امام جواد
به دست پیامبر اکرم

31

عقیده غالیانه ميوضه ،یعني اعتقاد به خلق و تدبیر عهالم

و امامان

 ،را انيار کرده است .آن يضهرت ،تيهویض تهدبیر
33

امور دیني و به تعبیر دیگر تيویض اييام را عقیدهاي درست دانست ،هرچند همین امر را
نیز به مشیت الهي منتسب کرد؛ به این معنا که آنان از پیش خودشان چیزي را يهالل یها
يرام اعالم نميکنند بليه هر آنچه را خدا بخواهد ،به عنوان يالل یا يرام اعالم ميکنند.
2ـ .2مقابله با باورهاي غاليانه اهل سنت

امام جواد

در برخورد با عقاید غالیانه اهل سنت ،یک روایتِ جعلهي را ،کهه دربهاره

همانندي ابوبير و عمر با جبرئیل و میيائیل نقل ميشد ،انيار و رد کهرد .آن يضهرت بهه
صادر نشدن گناه از جبرئیل و میيائیل و عبادت دائمي این دو فرشته الههي اشهاره کهرد و
فرمود« :اما آن دو (ابوبير و عمر) بیشتر عمرشان در يالت شرک به خداونهد سهپري شهده
است .پس محال است که این دو نير را به آن دو فرشته الهي تشبیه کنیم».

32

امام در همین روایت ،که در واقع گيتوگویي بهین آن يضهرت و یحیهي بهن اکهثم

31

(م313هه.ق) بود ،يدیث «ابوبير و عمر دو آقاي پیران بهشهتند» را بها اسهتدالل بهه ایهن
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يدیث که «اهل بهشت همه جوانند» 32رد کرد و فرمود« :چون رسول خدا
و امام يسین

 ،امام يسن

را سرور جوانان بهشت معرفي کرد ،بنهي امیهه در برابهر ایهن سهخن،

يدیث مذکور را جعل کردند».

36

یيي از مهمترین اقدامات غالیان براي تقویت پایه هاي فيري خهویش و فریهب دادن
دیگران ،جعل ايادیث غلوآمیز بوده است .وقتي یحیي بن اکثم از امهام جهواد

دربهاره

يدیثي سؤال کرد که ميگوید« :جبرئیل بر پیامبر نازل شهد و از آن يضهرت خواسهت بهه
ابوبير بگوید که خداوند ميفرماید :من از ابوبير راضي هستم ،آیا ابوبير نیز از من راضهي
است؟!» امام جواد

با اشاره به فضل ابوبير ،فرمایش رسول خدا

در

الوداع را

یادآور شد که فرمود« :دروغگویان بر من بسیارند و در آینده نیز بیشتر خواهند شهد .چهون
يدیثي از من براي شما نقل شد ،آن را بر کتا خدا و سنت من عرضه کنید؛ آنچه موافق
کتا خدا و سنت من بود ،بگیرید و آنچه را مخالف کتا و سنت مهن بهود ،رهها کنیهد».
سپس آن يضرت به مخاليت این روایت با آیات قرآن اشاره کرد و با استناد به آیه «
» 37پرسهید« :آیها
رضایت و عدم رضایت ابوبير ،بر خداوند مخيي بوده که چنین سهؤالي را پرسهیده اسهت؟!
این سخن عقال محال است».

38

در اینجا ،در مريله اول امام جواد

با استناد به روایتي مقبول از رسول خدا

 ،به

صورت تلویحي به دروغ بودن این سهخن غالیانهه دربهاره ابهوبير اشهاره کهرد ،سهپس بها

استداللي قويتر ،یيي از مهمترین راههاي شهناخت ايادیهث ،یعنهي عرضهه روایهات بهر
قرآن 33را مطرح کرد و روایت یحیي بن اکثم درباره فضیلت ابوبير را ،به دلیل مخاليت آن
با آیه قرآن که ميگوید خداوند از اندیشههاي انساني آگاه است ،ناپذیرفتني خواند.
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نتيجه

جریان فيري غلو که در طول دوران يیات امامان
امام جواد

تداوم یافته ،در زمهان امامهت

نیز پیرواني داشته است .این جریان خطرناک ،در این زمان در قالب افرادي

غالي که بیشتر در خط فيري ابوالخطا بودند ،نمود یافته است .از مهمترین عقاید غالیانه
این دوره ميتوان به عقیده تيویض ،اعتقاد بهه برتهري ابوالخطها بهر رسهول خهدا

،

تحریف قرآن به جهت باورهاي غالیانه ،تناسخ و عقاید غالیانه برخي از اهل سهنت دربهاره
ابوبير و عمر اشاره کرد .امام جواد

علي رغم شرایط سیاسي ياکم بر جامعه ،به مقابله

با این جریان فيري پرداخت و با معرفي غالیان ،افشاي افيار باطلشان و لعن ایشهان و بها
اشاره به همفيري آنان با ابوالخطا  ،کوشید تا از آثار مخر اندیشههاي غالیهان بياههد.
آن يضرت ،عالوه بر این ،براي نشهان دادن نادرسهتي اندیشههههاي غالیانهه ،دسهت بهه
روشنگري زد و عقیده تيویض را انيار کرد و با استناد به قرآن ،يدیث و عقل به مقابله بها
این جریان فيري پرداخت.
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پينوشتها

 .1درراره ريي ها اي هاياه خطرناک ،ر.ک :حاجيزاده ،يااهلل و « ،...ريي ها و ع ل هياايش
غ ژ در عصر ائم

» ،فصلنام ع مي ا هيوهيي شاريخ فرهدگ و شمان اسالمي ،هاييز ،2931

سال چهارم ،ش ،21ص203ا.291

 .2فراهيا  ،خ يل ر احما ،العي  ،دوم ،قم :دار الهجرة2003 ،ق ،ج ،0ص001؛ ار مدظژر ،لسان
العرب ،اول ،ريروت :دار احياء اليراث العرري2001 ،ق ،ج ،21ص292ا291؛ طريحي ،فخرالاي ،
مجم البحري  ،سژم ،شهران :مرشضژ  ،2931 ،ج ،2ص923؛ زريا  ،محمامرشضي ،شاج العروس،
ريروت :مکيبة الحياة ،ريشا ،ج ،20ص.113
 .3ييت اهلل سبحاني ،جعتر ،ک يات في ع م الرجال ،سژم ،قم :مؤسسة الدير االسالمي2020 ،ق،
ص.33
 .4شيخ متيا ،شصحيح اعيقادات االمامية ،دوم ،ريروت :دار المتيا2020 ،ق ،ص.291
 .5همان ،ص291ا.291
 .6همان ،ص.292
 .7شهرسياني ،محما ر

عباالکريم ،الم ل و الدحل ،سژم ،قم :اليريف الرضي ،2910 ،ج،2

ص.109
 .8حمير  ،ارژالعباس عبااهلل ،قرب االسداد ،اول ،قم :يل البيت

2029 ،ق ،ص.213

 .9سيا رضي ،نهج البالغة ،صبحي صالح ،قم :مؤسسة دار الهجرة ،ريشا ،ک مات قصار ،شماره ،203
ص106؛ سيا رضي ،خصائص االئمة ،ميها :يسيان قاس رضژ 2001 ،ق ،ص36؛ شيخ متيا،
االمالي ،قم :جامع مارسي  ،ريشا ،ص.0
 .10ک يدي ،محما ر يعقژب ،الکافي ،چهارم ،ريجا :دار الکيب االسالمية ،2911 ،ج ،1ص.31

 .11اي شقسيمردا  ،شرکيب و اصالحِ شقسيمردا سيا حسي مارسي طباطبايي در کياب مکيب در
فرييدا شکامل (شرجم هاشم ايزدخژاه ،هتيم ،شهران :کژير ،2966 ،ص11ا )10و شقسيمردا دکير

نعمت اهلل صتر فروشاني در ماخل «غ ژ» در دانيدام امام ع ي

(دوم ،شهران :سازمان

انييارات هيوهيگاه فرهدگ و انايي اسالمي ،2961 ،ج ،9ص960ا )961است.
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 .12اي نژع از غ ژ را شژحيا مدافات دارد و عقال و شرعا راطل است .نبژت ائم و يا هر فرد
ديگر را خاشميت مدافات دارد و مدجر ر شکذيب هيامبر

ميشژد ک فرمژد هيامبر هس از

م نخژاها رژد .اي حايث در رسيار از جژام روايي يماه است؛ ررا نمژن  ،ر.ک :ک يدي،
هييي  ،ج ،6ص.11
 .13شتژيض راعث شرک افعالي ميشژد .درراره عقايا غاليان و مصاديق ين ،ر.ک :صتر
فروشاني ،نعمت اهلل ،غاليان ،کاوشي در جريانها و ررييداها ،دوم ،ميها :ردياد هيوهشها
اسالمي ،2966 ،ص 239ر رعا.
 .14شيخ طژسي ،اخييار معرفة الرجال (رجال الکيي) ،ميها :دانيگاه ميها ،2906 ،ص131؛
همژ ،اليهذيب ،شهران :دار الکيب االسالمية ،ريشا ،ج ،2ص0؛ شهرسياني ،هييي  ،ج ،2ص.120
 .15شيخ طژسي ،اخييار معرفة الرجال (رجال الکيي) ،هييي  ،ص132؛ نژرخيي ،حس ر مژسي،

فرق الييعة ،دوم ،ريروت :دار االضژاء ،2000 ،ص01؛ اشعر قمي ،سعا ر عبااهلل ،المقاالت و
الترق ،دوم ،ريجا :ع مي و فرهدگي ،2910 ،ص.12
 .16شهرسياني ،هييي  ،ج ،2ص120؛ ييت اهلل سبحاني ،جعتر ،رحژث في الم ل و الدحل ،قم:
مژسس نير اسالمي ،ريشا ،ج ،3ص.21
 .17اشعر قمي ،هييي  ،ص.11
 .18شهرسياني ،هييي  ،ج ،2ص.120
 .19استرايدي ،ارژالمظتر ،اليبصير في الاي  ،قاهره :المکيب االزهر ل يراث ،ريشا ،ص201؛ سمعاني،
عباالکريم ،االنساب ،اول ،حياريراد :مج س دايرة المعارف العثماني 2961 ،ق ،ج ،1ص.212
 .20ار رارژي  ،محما ر ع ي ،معاني االخبار ،قم :جامع مارسي  ،2933 ،ص966؛ قاضي نعمان،
دعائم االسالم ،قاهره :دار المعارف ،2969 ،ج ،2ص.10
 .21استرايدي ،هييي  ،ص231؛ نژرخيي ،هييي  ،ص.30
 .22مدسژب ر «معمر ر احمر»؛ ردگريا :اشعر قمي ،هييي  ،ص.19
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 .23هيروان «عمير ر ريان عج ي»؛ ردگريا :حمير  ،نيژان ر سعيا ،الحژر العي  ،شهران :رينا،
 ،2931ص213؛ اشعر  ،ارژالحس  ،مقاالت االسالميي و اخيالف المص ي  ،سژم ،يلمان :فرايدس
شيايدر2000 ،ق ،ص21؛ شهرسياني ،هييي  ،ج ،2ص.121

 .24هيروان «متضل ر عمر جعتي»؛ ردگريا :جدا  ،عباالح يم ،االمام جعتر الصادق

 ،شهران:

مجم جهاني شقريب مذاهب اسالمي2010 ،ق ،ص ،939هاورقي؛ اسا حيار ،االمام الصادق و
المذاهب االررعة ،ريروت :دار اليعارف2011 ،ق ،ج ،1ص200؛ الغرير  ،سامي ،الجذور الياريخية و
الدتسية ل غ ژ و الغالة ،اول ،قم :دليل ما2010 ،ق ،ص233؛ الديار ،سامي ،نيأة التکر الت ستي،
ريروت :دار التکر2000 ،ق ،ج ،1ص.100
 .25هيروان «سر اقصم»؛ ردگريا :نژرخيي ،هييي  ،ص09؛ اشعر قمي ،هييي  ،ص.11

 .26ررا يفاهي رييير درراره ارژالخطاب ،ر.ک :حاجيزاده ،يااهلل« ،شخصيت غاليان ارژالخطاب و
واکاو مژاض ائم اطهار

در ررارر او و هيروانش» ،دوفصلنام ع مي ا هيوهيي شاريخ اسالم

در ييد هيوهش ،هاييز و زمسيان  ،2931سال دهم ،ش( 1هياهي  ،)91ص03ا.32

 .27درراره اي شخصت غالي ،ر.ک :حاجيزاده ،يااهلل« ،جريان غ ژ در عصر امام کاظم

را

شکي رر عقايا غاليان محما ر ريير» فصلنام ع مي ا هيوهيي شاريخ اسالم ،رهار  ،2931سال
چهاردهم ،ش( 2هياهي ،)19ص201ا.211
 .28شيخ طژسي ،اخييار معرفة الرجال (رجال الکيي) ،هييي  ،ص.061
 .29همان ،ص.113
 .30ييت اهلل خژيي ،سيا ارژالقاسم ،معجم رجال الحايث ،هدجم ،ريجا :رينا2029 ،ق ،ج،10
ص.119
 .31شيخ طژسي ،اخييار معرفة الرجال (رجال الکيي) ،هييي  ،ص.113
 .32سژره زخرف ،يي .60
 .33شيخ طژسي ،اخييار معرفة الرجال (رجال الکيي) ،هييي  ،ص900ا.902
 .34شيخ طژسي ،اخييار معرفة الرجال (رجال الکيي) ،هييي  ،ص.113
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 .35همان ،ص101؛ زرک ي ،خيرالاي  ،االعالم ،هدجم ،ريروت :دار الع م ل ماليي 2020 ،ق ،ج،2

ص .103ار غضائر او را قمي دانسي است؛ ردگريا :ار غضائر  ،احما ر حسي  ،رجال ار
غضائر  ،اول ،قم :دار الحايث2011 ،ق ،ص.00
 .36شيخ طژسي ،اخييار معرفة الرجال (رجال الکيي) ،هييي  ،ص.101
 .37شيخ طژسي ،رجال الييخ الطژسي ،قم :جامع مارسي 2021 ،ق ،ص960؛ ار ادريس ح ي،
السرائر ،دوم ،قم :جامع مارسي 2020 ،ق ،ج ،2ص.29
 .38س س ا ايراني ک از سال  101شا  113هجر قمر در خراسان حکژمت کردنا و سرانجام
صتاريان اي س س را ررچيانا؛ ر.ک :راونا  ،مرشضي ،شاريخ اجيماعي ايران ،دوم ،شهران :نگاه،
 ،2961ج ،1ص 230ر رعا.
 .39نجاشي ،احما ر ع ي ،رجال نجاشي ،قم :جامع مارسي 2003 ،ق ،ص60؛ ار داود ح ي،
رجال ،شهران :دانيگاه شهران ،2969 ،ص.190
 .40شيخ طژسي ،اخييار معرفة الرجال (رجال الکيي) ،هييي  ،ص.101
 .41همان.
 .42ار غضائر  ،هييي  ،ص00؛ ار داود ح ي ،هييي  ،ص.190
 .43و در س س سدا هتت روايت از روايات کياب کافي قرار دارد.
 .44ميرزا حسي نژر در مسيارک الژسائل ،دست کم در هتت مژرد ر کياب سيار ارجاع داده
و روايات او را ذکر کرده است .نژر در فصل الخطاب نيز ا ک شامل  2010حايث از مدار
شيعي درراره شحريف قرين است ا  910حايث از سيار نقل کرده است.
 .45نجاشي ،هييي  ،ص60؛ شيخ طژسي ،االسيبصار ،چهارم ،شهران :دار الکيب االسالمية،2919 ،
ج ،2ص .193ار غضائر

مينژيسا« :احما ر محما ر سيار غال ،محرف ،اسيثدي شيژخ

القميي روايي م کياب نژادر الحکمة»؛ ردگريا :ار غضائر  ،هييي  ،ص.00
 ،Etan Kohlberg .46خاورشداس معاصر؛ و در سال 2332م .از دانيگاه يکستژرد دکيرا
فرفت .او اسياد دانيگاه عبر

در اورش يم است و مقاالت ميعاد

در دائرة المعارف رزرگ

اسالمي دارد ک رييير هيرامژن مژضژعات شيعي است (.)https://fa.wikipedia.org/wiki
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 .47هيوهيگر ايراني مقيم فرانس (ميژلا 2311م .در شهران)؛ و در سال 2332م .از دانيگاه
سژرر

هاريس

دکيرا

خاورشداسي

و

مطالعات

اديان

فرفت

(.)https://fa.wikipedia.org/wiki
 .48سيار  ،ارژعبااهلل احما ر محما ،القراءات ،شحقيق اشان ک برگ و محماع ي اميرمعز  ،لدان:
داررريل1003 ،م.

 .49همان ،ص .1عدژان مقام اي کياب ،ر ق م خايج شبريز  ،چدي است« :شدزيل و شحريف
قرين ،کياب القرائات نژشي احما ر محما السيار » .اي مقام ر صژرت رسمي چاپ نياه
است.
 .50نجاشي ،هييي  ،ص60؛ شيخ طژسي ،التهرست ،اول ،قم :کيارخان محقق طباطبايي2010 ،ق،
ص.13
 .51رعاها ميرزا حسي نژر نيز ر جهت راورها غاليان اش ،ر همي روايات اسيداد کرد .در اي

راره ر.ک :حاجيزاده ،يااهلل« ،مبارزه را اق يت غالي ،راهکار جهت س ب رهان از جريانها
شکتير » ،مجمژع مقاالت کدگره جهاني جريانها افراطي و شکتير از ديافاه ع ما اسالم،
اول ،قم :دار االعالم لمارسة اهل البيت

 ،2930 ،ج ،1ص023ا.003

 .52ميها  ،محما ،المزار الکبير ،اول ،قم :جامع مارسي 2023 ،ق ،ص000ا009؛ سيا ر
طاوس ،اقبال االعمال ،دوم ،شهران :دار الکيب الع مية2003 ،ق ،ج ،1ص.136
 .53مثل روايت طژالني سيار از امام راقر

ک طبق ين حسدات دشمدان اهل ريت

شيعيان ميرسا و فداهان شيعيان ر دشمدان اهل ريت

ر

ميرسا؛ ر.ک :ار رارژي  ،محما ر

ع ي ،ع ل اليراي  ،اول ،قم :داور  ،ريشا ،ج ،1ص.101
 .54نجاشي ،هييي  ،ص.12
 .55ارژالقاسم ،نصر ر صباح ر خي از روايان احاديث شيع است .ررخي از مدار ر غ ژ او اشاره
دارنا .درراره او ،ر.ک :ييت اهلل خژيي ،هييي  ،ج ،10ص 203ر رعا.
 .56سژره اسراء ،يي 30؛ و افر ما شژ را ثارت قام نميساخييم ،نزديک رژد ر ينان شمايل کدي.
 .57سژره زمر ،يي 11؛ افر ميرک شژ  ،شمام اعمالت شباه ميشژد و از زيانکاران خژاهي رژد.
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 .58شيخ طژسي ،اخييار معرفة الرجال (رجال الکيي) ،هييي  ،ص.132
 .59اشعر

قمي اي فرق را از هيروان ريار شعير

اشخاصي ديگرنا و شخص محما

دانسي ک معيقا ر الژهيت ع ي

و

را انکار ميکددا؛ ردگريا :اشعر قمي ،هييي  ،ص.232

 .60شيخ طژسي ،اخييار معرفة الرجال (رجال الکيي) ،هييي 132 ،ا.131
 .61شيخ طژسي ،رجال الييخ الطژسي ،هييي  ،ص 931و .962
 .62نجاشي ،هييي  ،ص.12
 .63ييت اهلل خژيي ،هييي  ،ج ،1ص.19
 .64شيخ طژسي ،رجال الييخ الطژسي ،هييي  ،ص936؛ عالم ح ي ،خالصة االقژال ،اول ،ريجا:
مؤسسة نير التقاهة2023 ،ق ،ص.931
 .65شيخ طژسي ،رجال الييخ الطژسي ،هييي  ،ص.932
 .66همان؛ شيخ طژسي ،اخييار معرفة الرجال (رجال الکيي) ،هييي  ،ص 009و 132؛ ار
غضائر  ،هييي  ،ص.31
 .67نجاشي ،هييي  ،ص910؛ عالم ح ي ،هييي  ،ص.931
 .68نجاشي ،هييي  ،ص.910
 .69شيخ متيا ،شصحيح اعيقادات االمامية ،هييي  ،ص.299
 .70اشعر قمي ،هييي  ،ص10ا12؛ اشعر  ،هييي  ،ص21؛ استرايدي ،هييي  ،ص203؛ شيخ
متيا ،شصحيح اعيقادات االمامية ،هييي  ،ص299؛ سيا مرشضي ،رسائل المرشضي ،ج ،0ص.12
 .71ار رارژي  ،محما ر ع ي ،االعيقادات في دي االمامية ،شحقيق عصام عباالسيا ،ريجا :ريشا،
ص.90

 .72فرامي ،سيا محماهاد  ،نخسيي مداسبات فکر

شيي  ،شهران :دانيگاه امام صادق

،

 ،2932ص.261
 .73زراره ميفژيا :ر امام صادق

فتيم« :إِنَّ رَجُ ًا مِ ْ وُلْاِ عَبْاِ ال َّ ِ رْ ِ سَبَإٍ يقُژلُ رِاليَّتْژِيضِ

فَقَالَ وَ مَا اليَّتْژِيضُ قُ ْتُ إِنَّ ال َّ َ شَبَارَک وَ شَعَالَي خَ َقَ مُحَمَّااً وَ عَ ِياً صَ َژَاتُ ال َّ ِ عَ َيهِمَا فَتَژَّضَ
إِلَيهِمَا فَخَ َقَا وَ رَزَقَا وَ أَمَاشَا وَ أَحْييا»؛ ار رارژي  ،االعيقادات في دي االمامية ،هييي  ،ص200؛
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شيخ حر عام ي ،اثبات الهااة رالدصژص و المعجزات ،ريروت :اع مي2011 ،ق ،ج ،1ص.961

روايت ديگر نيز در اي راره وجژد دارد؛ ر.ک :شيخ طژسي ،اخييار معرفة الرجال (رجال
الکيي) ،هييي  ،ص.919
 .74سيا رضي ،نهج البالغة ،هييي  ،ص961؛ ما ساخي (هرورشيافي ) هروردفارمان و مردم
هرورشيافي ما هسيدا.
 .75ر.ک :هاشمي خژيي ،ميرزا حبيب اهلل ،مدهاج البراعة في شرح نهج البالغة ،چهارم ،شهران:

مکيبة االسالمية ،2916 ،ج ،23ص221؛ ييت اهلل مکارم شيراز  ،ناصر ،شرجم فژيا و شرح
فيردها رر نهج البالغ  ،اول ،قم :مطبژعاشي هاف ،ريشا ،ج ،9ص.03
 .76ک يدي ،هييي  ،ج ،2ص.002
 .77هماندا رواييي ک ميفژيا نام ارژرکر رر چهره خژرشيا نقش شاه است؛ ردگريا :عالم اميدي،

عباالحسي  ،الغاير ،قم :مرکز الغاير ل اراسات االسالمية2021 ،ق ،ج ،3ص ،196ر نقل از عماة
اليحقيق.
 .78طبق يکي از اي احاديث ،هيامبر اکرم

از جبرئيل درخژاست ميکدا شا فضائل عمر را

ررا اييان ريان کدا .جبرئيل خطاب ر هيامبر هاسخ ميدها ک فضائل عمر ر قار زياد است ک
افر ر اناازه عمر نژح هم را هيامبر راشا ،نميشژانا اي

فضائل را ريان کدا؛ ردگريا :واعظ

خرفژشي ،شرف الدبي ،شهران :رارک ،2912 ،ص131؛ ار عساکر ،شاريخ مايدة دميق ،ريروت :دار
التکر2021 ،ق ،ج ،90ص.210
 .79ماندا رواييي ک از هيامبر

نقل ميکددا ک فرشيگان از عثمان شرم دارنا ،همان فژن ک از

خاا و رسژل خاا شرم دارنا؛ ردگريا :ميقي هدا  ،عالء الاي  ،کدز العمال ،ريروت :مؤسسة الرسالة،
ريشا ،ج ،22ص .131در اي روايت ،مقام عثمان حيي از مقام ارژرکر و عمر هم راالشر دانسي شاه
است.
 .80از انس ر مالک روايت شاه ک هيامبر

فرمژد :م شهر ع مم ،ع ي

در ين است و

معاوي ح ق ين در (ردگريا :عالم اميدي ،هييي  ،ج ،22ص ،219ر نقل از المقاصا الحسدة،
ص ،210ح 263و التياو الحايثية ،ص .)113يا حايثي ک از ارژهريره نقل شاه ک هيامبر فرمژد:
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امي ها در نزد خااونا س نترنا :م  ،جبرئيل و معاوي ؛ ردگريا :ذهبي ،شمس الاي  ،شاريخ
االسالم ،دوم ،ريروت :دار الکياب العرري2029 ،ق ،ج ،10ص.116
 .81خالا ر عبااهلل قسر  ،مقام عباالم ک را ر عدژان خ يتة اهلل راالشر از رسژل خاا
ميدانست؛ ردگريا :طبر  ،محما ر جرير ،شاريخ طبر  ،دوم ،ريروت :دار اليراث2963 ،ق ،ج،1
ص.000
 .82طبرسي ،احما ر ع ي ،االحيجاج ،نجف :دار الدعمان2961 ،ق ،ج ،1ص.003
 .83همان.
 .84شيخ طژسي ،اخييار معرفة الرجال (رجال الکيي) ،هييي  ،ص.113
 .85در اي راره ردگريا :شيخ طژسي ،اخييار معرفة الرجال (رجال الکيي) ،هييي  ،ص،130 ،111
 910 ،131و 069؛ ار رارژي  ،معاني االخبار ،هييي  ،ص 131و 966؛ قاضي نعمان ،هييي  ،ج،2
ص.10
 .86شيخ طژسي ،اخييار معرفة الرجال (رجال الکيي) ،هييي  ،ص.101
 .87در اي راره ردگريا :جبار  ،محمارضا ،سازمان وکالت ،قم :مژسس امام خميدي ،2961 ،
ج ،2ص.209

 .88حسي  ،جاسم ،شاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم

 ،شرجم سيا محماشقي ييت ال هي،

شهران :امير کبير ،2961 ،ص.100
 .89فارس ر حاشم از غاليان دروه امام هاد

است ک امام دسيژر قيل و را صادر کرد و

رهيت را ررا قاشل و ضمانت کرد .خيانت در امژال شرعي ،جعل دست خط امام هاد

،

دروغفژيي ،فيد فر  ،فسق و فريبکار ها و  ،سبب شا دسيژر صريح و قطعي قيل و صادر
شژد؛ ر.ک :شيخ طژسي ،اخييار معرفة الرجال (رجال الکيي) ،هييي  ،ص 119و 111؛ ار
غضائر  ،هييي  ،ص.61
 .90ک يدي ،هييي  ،ج ،2ص.002
 .91همان؛ عالم مج سي ،رحار االنژار ،شهران :اسالمي  ،2919 ،ج ،11ص.901
 .92عالم مج سي ،هييي .
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 .93طبرسي ،هييي  ،ج ،1ص.003

 .94يحيي ر اکثم ،رزرگشري دانيمدا و فقي اهل سدت ين عصر رژده است؛ ر.ک :ار حجر ،لسان
الميزان ،دوم ،ريروت :مؤسسة االع مي ل مطبژعات2930 ،ق ،ج ،6ص013؛ زرک ي ،االعالم ،ج،6
ص.296
 .95کراجکي ،ارژالتيح ،اليعجب ،ريجا :رينا ،ريشا ،ص296؛ ار شهريشژب ،المداقب ،قم :عالم ،
2933ق ،ج ،9ص.210
 .96طبرسي ،هييي  ،ج ،1ص.003
 .97سژره ق ،يي 21؛ ما انسان را يفريايم و وسژس ها نتس او را ميدانيم ،و ما ر او از رگ
ق بش نزديکيريم.
 .98طبرسي ،هييي  ،ج ،1ص001ا.003
 .99روايات عرض احاديث رر قرين ،ر طژر فسيرده در جژام حايثي نقل شاه و شمار از

صاحب نظران شيع  ،اي روايات را ميژاشر معدژ دانسي انا (ردگريا :انصار  ،شيخ مرشضي ،فرائا
االصژل ،اول ،قم :مجم التکر االسالمي2023 ،ق ،ج ،2ص211ا .)213ررخي معيقانا« :مهمشري
و کاريماشري معيار ررا نقا روايات ،عرض رر قرين است ک در روايت نبژ و ولژ مژرد شأکيا
قرار فرفي است»؛ ردگريا :نصير  ،ع ي ،روششداسي نقا احاديث ،اول ،قم :وحي و خرد،2930 ،
ص.261

