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رفتار شناسی امام رضا(ع) در جریان غلو
تاریخ دریافت54/44/41 :

تاریخ تأیید56/3/62 :

دکتر نعمت اهلل صفری فروشانی
زهرا

بختیاری

پديدة غلو آفتي است كه به داليل ختتللد دم خ لان شل ي ان خاندلد دي ل
گ وه هاي اسالخي و غ اسالخي ماه يافت و عدهاي ما به ب اهله كالاندع عيايلد
غال ان ش يي داماي نظم و انسجام خاصي نبود ولي بد ان عيايد آنهلا بل دمجل
خدايي و الوه ت قائ شدن بل اي پ لاخب اعظلم و بله خيلام خلدايي و نبلو
مساندن ائمه خيصوم استوام بودع غال ان با افكام و گفتام خلود اصل حود لد ما
هدف ق ام خيدادندع دم نت جه با حوجه به اهم ت خسللله ائمل شل يه ار ماههلاي
ختتلد و به شد با غلو و غاليگ ي به خبامره خيپ داختدلد و افكلام و گفتلام
غال ان ما نفي خيك دندع دم اين ماستا اخام مضا به شد با غال ان ب خومد كل د
و آنها ما ط د و لين نمودع ب مسي خواضل اخلام مضلا پل

ار ب لان پلامهاي ار

افكام گفتام و مفتام غال ان آن رخان خوضوع نوشتام داض استع

واژههاي كليدي :امام رضا ،رفتارشناسي ،غالیان ،غلو ،الوهیت.
مقدمه
 دانا ام جامعة المصطفي اليالمیة
 كامشداس امشد حاميخ اسالم دانا اه باق اليلوم
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جریان غلو در طول تاریخ ،افت و خیزهایي داشته و غالیان در دورههاي مختلف ،عقاید
گوناگوني را ابراز كردهاند .با توجه به این كه مسئله اصلي همة ادیان الهيي و دیين منيین
اسالم ،توحید بوده است و غالت با عقاید باطلشيان ،توحیيد را نشيانه گرفتيه بودنيد و در
حقیقت ،پایة دین را هدف قرار داده بودند .امام رضا و سایر امامان شیعه كيه جانشيینان
رسول گرامي اسالم هستند ،در منارزه و برخورد با آنها و بیان حق و اثنات آن ،هیچگونه
تسامح و كوتاهي از خود نشان نمي دادند و با تمام توان براي نابودي افكار باطي غالیيان
مي كوشیدند .در همین راستا ،در این پژوهش سعي داریم ،پي

از بیيان برخيي از عقایيد،

آموزهها ،فعالیتها و اهداف غالت در زمان امام رضا ،به بیان مواضع و دیيدگاههياي آن
حضرت درباره آنان بپردازیم.
پيشينة تحقيق

دباره امام رضا و غالیان ،كتابها و مقاله هاي مختلفي نوشته شده است كه به برخي

از آنها اشاره ميكنیم .دربارة امام رضا ،كتابهاي بسیاري نوشته شده اسيت كيه از آنهيا
ميتوان به آثار كنگرة امام رضا و كتاب الحياة السياسيي لماياا الا يا نوشيته جعفير
مرتضي حسیني عاملي اشاره كرد.
همچنین ،درباره غالیان ،تحقیقهاي مختلفي صورت گرفته كه از جمله آنها ميتوان از
«الغلو و الموقف االسالاي» نوشتة سعد متعي المنويوري« ،الغليو و الرياا الغاليي يي
الحضارة االسالاي » نوشتة عنداهلل سلوم السامرائي و كتاب «غليو دررماي ب يا ا يار و

عقاي غاليان رر رين)» از نعمتاهلل صالحي نجفآبادي یاد كرد .به نظر ميرسد مهمتيرین
اثر در این زمینه ،كتاب «غالیان؛ كاوشي در جریيانهيا و برآینيدها» از نعميتاهلل صيفري
فروشاني است.
همچنین از مقالههاي نوشته شده در این زمینه ،ميتوان از مقالة «جریان شناسي غلو»
نوشته نعمتاهلل صفري كه در مجلة علوم حدیث ،شماره یك چاپ شيده اسيت ،نيام بيرد.
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دیگر مقالهاي كه به طور مستقیم به موضوع این بحث پرداخته است ،مقاليهاي بيا عنيوان
«موضع امام رضا در برابر غيالت» نوشيتة مهيدي اسيفندیاري ،چياپ شيده در شيمارة
سیزدهم مجلة اندیشه است .با توجّه به اهمیّت موضوع ،نوشتة پيیشرو درصيدد اسيت در
طرح و قالني نو به بسط و گسترش و تحلی موضوع بپردازد.
شناخت جریان غلو در زمان امام رضا

فعالیت غالیان در زمان امام رضا با نام خاص و با عنوان فرقهاي جداگانه مطرح نشده
است .در واقع از زمان امامت امام رضا تا زمان حیات امام حسن عسكري كمتر مواردي
ميیابیم كه به عنوان فرقههاي غالت مطرح شده باشند .در آن زمانها ،بیشتر اشخاصيي
كه به عنوان غالي مطرح بودند ،طرفدار فرقه هاي معيروف غيالت ماننيد خطابیيه بودنيد.
بنابراین ميتوان این دوره را ،دورة غالت بدون نام فرقه نامگذاري كرد.

4

در زمان امامت امام رضا ،غالیان زیادي فعالیت ميكردند كه با توجه به روایتهيایي
مانند روایت نق شده از یون

بن عندالرحمن 6كه در قسمت مواضع امام خواهد آميد و

از آن جا كه بیشتر غالیان ذكر شده در منابع رجالي از اهالي كوفه بودند ،به نظير مييرسيد
مح فعالیت آنها بیشتر در عراق و كوفه؛ یعني دور از مح سكونت امام رضا در مدینيه
بوده است.
برخي از غالیاني كه در این دوره ميزیستند و یا فعالیت ميكردند ،عنارت بودند از:
 . 4یون
یون

بن ظنیان :درباره او نق شده است كه وقتي دختر ابوالخطاب از دنیيا رفيت،

سر قنر او رفته و گفت:
السالا عليك يا نت رسول اهلل؛

3

این مطل نشان مي دهد كه یون  ،ابوالخطاب را پیامنر خدا ميدانسته و از پیيروانش
بوده است .همچنین ،گفتار شیطاني و باطلي نیز از او روایت شده است .وقتي این مطالي
به وسیله فردي از غالیان به اطالع امام رضا رسید ،آن حضرت بسیار خشمگین شيد و
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او ،یون

و دیگر غالیان را به شدت لعن كرد .گفته شده است كه این غالي هنوز ده قدم از

امام دور نشده بود كه غش كرد ،قي نمود و مرد.
یون

1

بن ظنیان ،یكي از غالیان معروف زمان امام رضا بوده است .او اه كوفه بود

9

و در كتابهاي رجال از وي با عنوان كذاب 2و جع كنندة حدیث 9یاد ميشود .شدت كذب
و غلو یون

بن ظنیان ،به حدي بود كه نام او را در كنار نام رهنرش آورده و گفتهاند:
ان ال ذا ين المشهورين :ا والخطاب و يونس ن ظبيان.

با توجه به این كه یون

8

بن ظنیان ،فردي خطابي معرفي شده است .در این جيا ززم

است ابوالخطاب و جریان غلو ایجاد شده به دست او را به صورت اجمال بیان كنیم.
محمد بن ابي زین اجدع اسدي معروف به ابوالخطاب ،بنیانگذار یكيي از فرقيههياي
مهم و بزرگ غالي به نام خطابیه بود .جریان غلو ایجاد شده به دست وي تا سالها پ

از

او ،با نام خطابیه و یا در قال فرق دیگر به حیات خود ادامه داد 5.پیيروان و طيرفداران او
در زمان امامان پ

از امام صادق تا امام دوازدهم وجود داشتند و همواره از سوي ائمه

معووم لعن ميشدند.

40

ابوالخطاب در ابتدا از اصحاب و یاران امام صادق بود 44.او پرسشهاي اصحاب اميام
صادق را بر آن حضرت عرضه ميكرد و پاسخ ایشان را براي اصحاب ميفرسيتاد 46.او
پ

از مدتي ،عقاید غالیانهاي مطرح كرد و به شدت از سوي امام صادق طرد و لعن شد.

امام ،او را كافر ،فاسق و مشرك خواند.

43

ابتدا ابوالخطاب ادعا ميكرد امام صادق او را وصي خود قرار داده و به او ،اسم اعظم
آموخته است پ

از مدتي ،ادعاي ننوت و رسالت كرد و سپ

مدعي شد از مالئكه است

و براي هدایت مردم فرستاده شده است 41.او قن از این ادعاها گفته بود كيه هميان اميام
صادق است و ميتواند به هر صورت و شكلي در آید.

49

یكي از عقاید خطابیه این بود كه آنان ،امام جعفر صادق را خدایي مييدانسيتند كيه
ابوالخطاب را به عنوان پیامنر مرس فرستاده و مردم را به اطاعت از وي دستور داده است.

55
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در پي این اعتقاد ،آنها محرمات دین را حالل شمردند و از انجام واجنات و فيرای

دیين

سرباز زدند و مي گفتند كه خداوند به وسیلة ابوالخطاب ،گناهانشيان را سينك كيرده و بيه
خاطر او ،قیدها و زنجیرهاي نماز ،زكات ،حج ،روزه و همة اعمال و واجنات را از گردن آنها
برداشته است .آنان گفتار خود را از راه تأوی  ،مستند به آیههاي قرآن ميكردنيد و اعميال
خود را توجیه مينمودند.

42

درباره پایان كار ابوالخطاب گفته ميشود هنگامي كه وي با هفتياد نفير از یيارانش در
مسجد كوفه گرد آمده بود و مردم را به عقیده و مذه خود دعوت ميكرد ،خنر به عیسي
بن موسي ،فرماندار عناسي رسید .او ،گروهي از افرادش را براي دستگیري آنان به مسجد
كوفه فرستاد اما آنان مقاومت كردند .در نتیجة ننردي كه بین آنان و مأموران حكومتي رخ
داد ،به جز یك نفر از آنان كه جان سالم به در برد ،بقیه كشته شدند.

49

 .6محمد بن فرات :این فرد ،غالي خطرناك و برجستهاي بود كه گفته ميشيود ماننيد
بن ظنیان ،اه كوفه بوده است 49.برخي ،او را از اهالي بغيداد مييداننيد 45.نسينت

یون

شرب خمر به وي داده شده است .همچنین نق ميشود كه ادعاي ننوت و بابیت ميكرد و
به ائمه دروغ ميبست.

60

امام رضا ،او را لعن و نفرین كرد .آن حضيرت ،او را بيدتر از ابوالخطياب دانسيت و
دربارة او فرمود:
هيچ خطا ي اانن احم ن اات ،ا اا رروغ نيست.

21

درباره عاقنت محمد بن فرات گفته ميشود كه به دست ابراهیم بين مهيدي بيه قتي
رسید.

66

 .3محمد بن بشیر :او اه كوفه بود 63و از غالیان و اصحاب امام موسيي كياظم بيه
شمار ميرفت 61.او پ

از شهادت آن حضرت نیز بيه گفتيار و عقایيد غالیانيهاش اداميه

داد 69.محمد بن بشیر كه بنیانگذار فرقة بشیریه از غالت بود 62در زمان حیات امام موسي
بن جعفر به سن افكار و گفتار غالیانه و منحرفش ،بارها از سيوي اميام لعين گردیيد.
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امام ،او را نفرین كرد ،از او بیزاري جست و حتّي او را مهدورالدم خواند 69.دعاهياي اميام
كاظم در قال عنارتهایي نظیر « ...اللهم إني أسيللك أن خخلنيني اين هيذا اليا س

النجس احم ن شيا 69»...نشان دهندة اوج خشم و نفرت امام از وي است .هيمچنيین
نشانگر شدّت و عمق پلیدي افكار ابن بشیر است.
 .1محمد بن علي بن ابراهیم بن موسي ابو جعفر القرشي :او ملق به ابوسمینه بود و از
او در شمار یاران امام رضا یاد مي شود .او یكي دیگر از غالیاني است كه درباره او تعيابیر
« عيف

ا ،اس االعتقار ،اليعتم ي شيء» 65به كار رفته است .گفته مييشيود وي در

كوفه به دروغ گویي مشهور شده بود و هنگامي كه به قم وارد شد ،پ
احمد بن محمد بن عیسي از قم اخراج گردید.

از مدتي به دسيت

30

به نظر ميرسد این فرد و سایر غالیان بیان شده ،تنها داراي غلو رجالي بودند ،نه غليو
كفري كه در مل و نح آمده است .غلو رجالي ،غلوي است كه به سن روایتها بيه آن
توجه ميشود 34.و غلو در فضای و بعضي صفات است.
 . 9عمر بن فرات :او غالي دیگري است كه از او به عنوان یكي از اصحاب امام رضيا
و دربان آن حضرت نام برده شده است.

36

 .2محمد بن فضی ازدي صیرفي :او از اصحاب امام صيادق ،اميام كياظم و اميام
رضا شمرده شده و اه كوفه بوده است.

33

 .9خینري بن علي طحان :گفته ميشود او همنشین یون
روایتهاي زیادي از او نق كرده است.

بين ظنیيان بيوده اسيت و

31

 .9طاهر بن حاتم 39،محمد بن اسلم 32،محمد بن جمهور 39،محمد بن سلیمان دیلمي،

39

محمد بن صدقه 35از غالیاني هستند كه از آنها به عنوان اصحاب امام رضا یاد ميشود.
 .5داود بن كثیر رقي :او یكي از متهمان به غلو است كه گفتيه مييشيود وي از اميام
كاظم و امام رضا نق روایت ميكرده است.

10

در پایان ،تذكر این نكته را ززم مي دانیم كه اتهام غلو به معناي اثنات آن نیست و در

404
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بسیاري از موارد ،افراد پاك و وازیي متهم به غلو ميشدند كيه ،دزیي مختلفيي داشيته
است .به عنوان نمونه در برخي موارد ،این اتهام از سوي قميهيا و ابين غضيائري مطيرح
شده است كه اعتقادات خاصي دربارة كرامات و صفات ائمه داشتند.

14

عقاید و آموزههاي تبليغی غالت

پ

از معرفي رهنران غالت و برخي غالیان زمان امام رضا ،در این قسمت مهمترین

عقاید و آموزههاي تنلیغي و ترویجي غالیان دوران امام رضا را بررسيي مييكنيیم و بيه
توضیح آنها ميپردازیم.
 .1عقيده به الوهيت پيامبر اكرم و ائمه معصوم

پ

از شهادت امام كاظم ،محمد بن بشیر ،ایشان را خدا خواند و گفت كه او هميان

خداست كه چندي میان مردم ظاهر شد و براي اه نور به صورت نور و براي اه ظلمت
به صورت ظلمت پدیدار مي گردید ولي پ

از ميدتي همية ميردم از ادراك او در حجياب

مانده و در حالي كه او همچنان در میيان ميردم اسيت ،آنهيا او را نمييبیننيد و از درك او
ناتوانند.

16

همچنین پیروان محمد بن بشیر به خدایي و الوهیت پیامنر اكرم اعتقياد داشيتند 13.از
روایت ها و احادیث نق شده از امام رضا ميتوان دریافت كه عدهاي اعتقاد به خيدایي و
الوهیت امیرالمؤمنین حضرت علي داشتند .و آن حضرت را خدا ميپنداشتند 11.تفويی
این روایتها را در بحث مواضع امام خواهیم آورد.
 .2عقيده به نبوت ائمه یا افراد دیگر

بیزاري امام رضا از كساني كه خدایي یا ننوت امامان معووم را ادعا مييكردنيد،

19

ميتواند شاهدي باشد بر این كه عدهاي در این عور ،درباره ائمه ادعاي ننوت ميكردند.
از غالیاني كه در زمان امامت امام رضا ادعاي پیامنري ميكردند ،محميد بين بشيیر 12و
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محمد بن فرات 19بودند .گویا یون

بن ظنیان ،ابوالخطاب را پیامنر ميدانسته است.

19

 .3عقيده به حلول

این عقیده كه به عنوان یكي از اصول مشترك میان همة غالت بیان شده اسيت 15،در
لغت به معناي اختواص چیزي به چیز دیگر است .به نحوي كه اشاره به یكي ،عین اشاره
به دیگري باشد كه از این دو چیز ،یكي را حال و دیگري را مح گویند.

90

در این جا مراد از حلول ،آن است كه روح خداوند یيا اجزایيي از آن ،در یيك شيخ
مانند نني ،امام یا هر شخ

یا جسم دیگري حلول كند .به طوري كه با او متحد شيود و

سرانجام حلول و اتحاد هر دو موداق پیدا كند.

94

گزارش شده است كه پیروان محمد بن بشیر ،معتقد به حلول بودند و ميگفتند:
هم كساني كه ه حضات احم  انتساب رارن  ،خانههيا و ظاو يي هسيتن
كه حضات احم  كه پاوررگار است رر هم منها حلول كاره است .او دپيياابا
اكاا )زاره نش ه است و ازني ب ني ارر و او رر ايين حجيابهيا پنهيان شي ه
است.

52

همچنین نق ميشود كه یون

بن عندالرحمن در نامهاي از امام رضا پرسید:

ميا رر حضات مرا چيزب از وهايت پاوررگار ور؟

امام در پاسخ نوشت:
صاحب اين اعتقار چيزب از سنت پياابا اكاا ن ارر و زن يق است.

53

 .4عقيده به تناسخ

این عقیده كه به گفتة شهرستاني ،یكي از عقاید مشترك میان همة فرقههياي غيالي
بوده است 91به معناي انتقال روح از بدني به بدن دیگر است 99.چنان كه پیروان محمد بن
بشیر كه به تناسخ اعتقاد داشتند ميگفتند كه روح امامان فقط یكي بوده كيه از بيدني بيه
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بدن دیگر منتق ميشده است.
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92

 .5عقيده به جبر و تشبيه

طنق فرمایش امام رضا ،جنر به این معنا است كه انسان گمان كند خداوند كارهياي
او را انجام ميدهد و سپ

به خاطر آنها ،او را عذاب ميكند.

99

تشنیه در لغت به معناي همانند كردن چیزي به چیز دیگر اسيت و در اصيطالح عليم
كالم ،همانند كردن خدا به موجودات محسوس است .قائالن به تشنیه (مشنّهه) ،خدا را به
انسان تشنیه كرده و براي او مكان و اعضا توور ميكنند .به قائالن به تشنیه« ،مجسمّه»؛
یعني قائالن به جسمیت داشتن خداوند ،نیز گفته ميشود.

99

از روایتهاي گزارش شده از امام رضا در ردّ جنر و تشنیه غالت به دست ميآید كه
یكي از آموزههاي ترویجي غالت ،جنر و تشنیه بوده است.

95

 .6عقيده به تفویض

تفوی
است 20.تفوی

در لغت به معناي واگذار كردن كاري به دیگري و حاكم كيردن او در آن كيار
در احادیث شیعه به معاني مختلفي آمده است كه معوومان ،بعضي را رد

و بعضي را اثنات كردهاند 24.در این جا براي رعایت اختوار و به تناس بحث با استفاده از
حدیثي از امام رضا به شرح موارد مرتنط با بحث ميپردازیم.
در گزارشي از یاسر خادم آمده است كه وي از امام رضا معناي تفيوی

را پرسيید و

امام رضا در پاسخ او فرموده:
خ اب خبارك و خعالي ،ااا رين را ه پياابا واگذار كار.

همچنین فرمود:
منچه را پياابا ااب شما مورره دو ه من ااا كاره) اخذ كني و من چه از من
نهي كاره ،از من پاهيزي .

62
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ولي خلقت و رزق و روزي را به او واگذار نكرده است .و سپ

آن حضرت در اداميه

فرمود:
همانا خ اون عزو ل اي اااي « :خ ا خالق و م اينن ة هيا چييز اسيت» 63و
خ ا اي اااي « :خ ايي كه شما را خلق كار ،سپس ه شما روزب رار ،سپس شما
را اياياان  ،سپس زن ه اي كن  .ميا منان كه شايك خي ا قياار رارهايي  ،چنيين
كارهايي را انجاا ايرهن ؟ پاك و انزّه است خ اون و اخا است از من چه ااب
او شايك قائل ايشون

65 64

».

امام در این حدیث ،با استدزل به آیه هاي قرآن مجید ،دو معنيا از تفيوی

را بیيان

ميكند كه یكي مورد قنول ائمه بوده 22و دیگري از جان آنان رد شيده اسيت .در واقيع،
تفوی

ترویجي و تنلیغي غالت كه از جان ائمه به شدت رد و انكار شيده بيود ،هميان

معناي دوم است؛ یعني قائ شدن به این كه خداوند ،پیامنر اكرم و ائمه اطهار را آفریده
و سپ

خلقت و رزق و روزي رساندن به مردم را به آنان واگذار كرده است .در این معنا از

تفوی  ،براي خداوند یگانه ،شریك قرار داده ميشود و قيائالن بيه ایين نظير (مفوّضيه)،
مشرك خوانده ميشوند .چنانكه امام رضا در ضمن حيدیثي دیگير ،بيه طيور آشيكار و
واضح ،مفوّضه را مشرك ميخواند.

29

در تكمی بحث مفوضه ،ززم است این نكته را بیفزاییم كه در دهههاي سوم و چهارم
قرن دوم هجري ،در دورة زندگي و امامت امام صادق ،گروه جدیدي از غالت (مفوضيه)
در جامعة شیعه پدیدار شدند كه پیامنر و ائمه را خدا نميخواندند .بلكه معتقد بودند كيه
فرموده است .در

خداوند ،كار جهان از خلق ،رزق و اختیار تشریع احكام را به آنان تفوی

نتیجه ،پیامنر و ائمه تمام كارهایي را كه خداوند باید انجام دهد ،انجام ميدهند .با ایين
تفاوت كه قدرت خداوند ،اصلي است و قدرت آنها ،تنعي و فرعي است .پ
میان آنها و غالت ملحد آن بود كه غالت ملحد ،ائميه را در عير

فيرق اصيلي

خيدا و در درجيه او
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ميدانستند ولي اینان ،ائمه را در طول خدا ميدانستند.
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29

 .7اباحیگري

یكي از آموزههاي ترویجي غالت ،اباحيگيري ،بييقیيد و بنيدي و آزادي از هميه یيا
بسیاري از احكام و قوانین دیني بود .چنان كه بشیریه فقيط اقامية نمازهياي پينجگانيه و
گرفتن روزة ماه رمضان را واج ميدانستند ،ولي زكيات ،حيج و دیگير واجنيات را انكيار
ميكردند .همة محرمات را بر خود حالل مي شمردند و براي توجیه عقاید خود به آیههاي
قرآن استناد ميكردند.

25
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اقدامات و فعاليتهاي غاليان

غالیان زمان امام رضا براي ترویج عقاید ،اندیشهها و آموزههاي خود ،اقداماتي انجام

ميدادند كه مهمترین آنها عنارت بود از:
 .1جعل حدیث

یكي از خطرناكترین اقدامات و فعالیتهاي غالیان ،حدیثسازي و جع حدیث بيوده
است .در این زمینه ،از یون

بن عندالرحمن روایت شده كه وي كتابها و حدیثهایي را

بر امام رضا عرضه كرد ولي امام بسیاري از آن حدیثها را رد نمود و آنها را سياخته و
پرداختة ابوالخطاب و یارانش دانست.

90

روایتهاي فراوان نق شده از امام رضا درباره دروغ بستن افراد غالي بر ائمه كه در
قسمت مواضع امام خواهد آمد ،شاهد دیگري بر جع حدیث به دست غالیان است.

94

 .2شعبده بازي

رهنران غالت براي اثنات عقاید و گفتههاي خود و جذب طرفداران و پیروان بیشيتر،
اقدام به اموري چون شعنده بازي مي كردند .آنهيا انجيام ایين گونيه ،كارهيا را دلیليي بير
پیامنري خود ميدانستند و از این راه توانستند افراد بسیاري را گمراه نمایند.

96

 .3اباحیگري

غالیان از راه ترویج اباحيگري توانستند بسیاري از مردم كم ظرفیت و بيبنيد و بيار را
اطراف خود جمع كنند و از آنها براي پیشبرد اهداف و مقاصد خود استفاده كنند.

93

اهداف رهبران غالت

برخي از اهداف مهم و انگیزههاي سران غالت در این دوران عنارت بودند از:
 .4دست یافتن به جاه و مقام؛

409
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 .6دستیابي به پول و ثروت؛
 .3اباحيگري و رهایي از قیود دیني.
از شيهادت اميام

هر سه این موارد در فرقة بشیریه مشاهده ميشود؛ چرا كه آنان پ

موسي كاظم مدعي شدند امام همان مهدي موعود است كه در هنگام غینتش ،محمد
بن بشیر را جانشین خود قرار داده و محمد بن بشیر پ

از او امام است.

91

به نظر مي رسد این عدّه از غالیان ،از فضاي وقف به وجود آمده بر امام هفيتم 99بيه
نفع خود استفاده كرده و با ادعاي مهدویت براي امام موسي كاظم و طرح مسئله غینيت
براي آن حضرت درصدد اثنات جانشیني محمد بن بشیر بودهاند.
هم چنین رؤساي غالت ،براي این كه بتوانند خود را پیامنر معرفيي نماینيد ،از جایگياه
وازي ائمه در نزد مردم استفاده ميكردند و آنان را خدا ميخواندند تا بتوانند خود را پیامنر
این خدا معرفي كنند .محمد بن بشیر ،یكي از كساني است كيه ایين ادعيا را دربياره اميام
كاظم مطرح كرد و او را خدا خواند و با استفاده از شعنده بيازي و فریي ميردم ،خيود را
پیامنر معرفي كرد .او دلی خود را كارهاي خارقالعاده و شعندهبازيهایش بیان ميكرد.

92

وقتي واج ازطاعة بودن سران غالت ،در نتیجة ننوت و امامت آنها اثنيات مييشيد،
نوبت به سرازیر شدن پول و ثروت به سمت آنها ميرسید .چنان كه پیروان محمد بن بشیر
موظف بودند پ

از مرگ او ،حقوقي كه از اموال خود به او مييدادنيد ،جهيت تقيرب بيه

خداوند به جانشینان او پرداخت كنند 99.بشیریه ميگفتند كه هر كي

در راه خيدا ،چیيزي

وصیت كند و اموالي را به ارث بگذارد ،متعلق به سمیع بن محمد ،پسر محميد بين بشيیر
است.

99

اباحي گري و رهایي از قیود دیني و مذهني كه پیش از این به مناسينتهياي مختليف
بیان شد از دیگر مواردي بود كه رهنران غالت را به سمت این عقاید باطي مييكشياند.
آنان بدینگونه و با این عقاید ميتوانستند بسیاري از فرای

و گاهي همه آنهيا را نادیيده

بگیرند و با حالل شمردن محرمات ،به خواستههاي نفساني خود برسند .همچنيین از ایين
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طریق مي توانستند افراد فاسد و جاه را به دور خود جمع كرده و بر پیروانشيان بیفزاینيد.
غالیان براي رسیدن به خواستههياي خيود ،گفتيار ناشایسيتي را در حيقّ اميام رضيا روا
داشتند 95و گفته ميشود پیروان محمد بن بشیر بر ضد امام رضا و همة افراد آل محمد
اقدام كردند.

90

مواضع امام رضا در برابر غالت

با توجه به خطراتي كه از ناحیه غالیان ،متوجه اص و كیان شیعه و تشیع بود و از همه
مهمتر این كه افكار مخرّب و منحرفي به وسیله آنان درباره توحید رواج ميیافت .اماميان
شیعه شدیدترین برخورد را در منارزه با آنان در پیش گرفتند .در ایين راسيتا ،اميام رضيا
مانند پدران بزرگوارش با جریان غلو و غاليگري به شدت برخيورد كردنيد .ایشيان بيراي
حذف كام آن عقاید از اذهان و تاریخ تالش ميكردند و در این راه ،سختيهاي زیيادي
متحم شدند.
آن حضرت ،نه تنها وقتي در مدینه به سر ميبرد به پاسخگویي و منارزه با غالیيان و
افكار غلو آمیز پرداخت .بلكه زماني هم كه در مرو بود ،به این امر خطیر توجه داشت و در
آن جا به پاسخگویي و رد عقاید غالیان ميپرداخت .گفتوگوي ميأمون بيا اميام دربياره
عدهاي كه درباره ایشان غلو كرده بودند 94و گزارش شخوي به نيام یزیيد بين عمیير بين
معاویه كه به نزد آن حضرت در مرو رفت و معناي حدیث «ال با و ال خرويض ،ل أايا

ين األااين» را از آن حضرت پرسید 96از این مسئله حكایت ميكند.
در این قسمت سعي ميكنیم از میان حدیثها و روایتهيا ،گوشيهاي از تيالش اميام
رضا را در برخورد با این فرقة منحرف و منتس به شیعه به توویر بكشیم .در ایين راه،
براي تفهيیم بهتير و بیشيتر ،برخوردهيا و سيخنان آن حضيرت را بيه مراحي مختليف
تقسیمبندي ميكنیم.
این مراح  ،بدین قرار است:

405
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 .4بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به مسئله غالیان؛
 .6معرفي ماهیت غالیان و بیان عقاید آنها؛
 .3ردّ عقاید غالیان و بیان عقاید صحیح؛
 .1بیان عل غلو و عاقنت غالي؛
 .9ردّ برخي از احادیث و بیان چگونگي تشخی

احادیث صحیح از سقیم؛

 .2اظهار تنفر و بیزاري از غالت و لعن آنها؛
 .9فرمان قطع رابطة همه جاننه با غالت.
 .1بيان ضرورت و اهميت پرداختن به مسئله غاليان

امام رضا در سخنان ارزشمند خود به ضرورت پرداختن به غالیان توجه نموده و آن را
بیان فرموده است .در ادامه به آن ميپردازیم.
 .4امام رضا ،در قسمتي از حدیثي كيه در آن ،قيائالن بيه تشينیه و جنير را كيافر و
مشرك ميداند ،ميفرماید:
غاليان كساني هستن كه زرگي خ اب اتعال را كوچك شمارن .

83

شاید بتوان گفت كه اصليترین انگیزه براي مطرح كردن عقیدة تشنیه یا مانند كيردن
خداوند به موجودات محسوس هم چون انسان ،كوچك نشان دادن عظمت خالق و خداوند
در میان مردمان باشد تا آنها بتوانند به راحتي خدایي را به رهنران خود نسنت دهند.

91

از طرف دیگر با توجه به این كه اص و هدف تمام ادیان الهيي ،مسيئله توحیيد بيوده
است ،پ

مهم ترین علت پرداختن به مسئله غالیان ،این است كيه آنهيا عظميت خيداي

متعال را به دزی مختلف و با رواج افكار خود ،كوچك ميكنند و در واقيع اصيليتيرین و
اساسيترین پایة دین را كه توحید است با افكار پوچ و واهي ،هدف قرار ميدهند.
 .6جلوگیري از گمراه شدن و انحراف شیعیان و به خويوص جوانيان ،یكيي دیگير از
دزی اهمیت پرداختن به مسئله غالیان است .از آن جا كه جوانان آمادگي بیشتري بيراي
پذیرفتن هر مطلني را دارند و قل و روحشان ،زود تحت تأثیر افكار و افعال مثنت و منفي
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قرار مي گیرد ،خطر غالیان براي گمراه كردن این قشر ،بیشتر است .با توجيه بيه ایين كيه
جوان ،سرمایة هر ملّت و مملكت و سازندة فرداي آن است ،باید توجه ویژهاي به جوانيان
منذول داشت تا در دام شیاطین گرفتار نشوند و با این كار ،آیندة ملت و مملكت و دیين و
مذه را بیمه كرد .از این رو امام صادق ميفرماید:
از غُالت ،نسبت ه وانان خيور يا حيذر اشيي كيه ابيارا منيان را اسي
سازن .

85

از امام رضا نیز ،روایتهاي متعددي درباره منع معاشرت با غالت نق مييشيود .بيه
عنوان نمونه ایشان با بیان سرانجام و عاقنت محمد بن فرات و كساني كه بر ائميه دروغ
مي بستند ،علت بیان این سخنان را فقط دوري و زنهار دادن اصحابش از محمد بن فيرات
و امر آنها به لعن و بیزاري جستن از او ميدانند .آن حضرت ميفرماید:
اب يونس! اين سخن را قط از من هت ه خيو گريتم كيه اصيحا م را از او
داحم ن اات) زنهار رهي و منها را ه لعين او اايا كنيي و يه ييزارب از او
وارارب؛ چاا كه خ اون از او يزار است.

86

 . 3دیگر دلی اهمیت پرداختن به مسئله غالیان ،جلوگیري از بدنامي و تكفیير شيیعیان
نزد مردم است .غالیان با ادعاي شیعه بودن و بیان عقاید بيپایه و اساس و غیير منطقيي
خود در نزد سایر مردم و به خووص مخالفان و دشمنان شیعه ،سن ميشوند كيه ميردم
نسنت به شیعیان بدبین شوند و آنها را تكفیر و كنند از خود برانند .این مسئله موج سيو
استفادة مخالفان و معاندان شیعه و دیگر گروههاي سودجو ميشود .امام رضا در این باره
ميفرماید:
اخالران و رشمنان اا سه رسته اخبار و روايت رر ضايل اا عل كارهان .1 :
غلو درر ارة اا) .2 ،خقنيا و كوخاهي رر ااا اا و  .3گويي مشي ار از رشيمنان
اا .پس هاگاه اارا ،غلوّ را رر ارة اا شنون  ،شيعيان اا را خ ريا كاره ،منيان را
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87

 .2معرفی ماهيت غاليان و بيان عقاید آنها

پ

از این كه ضرورت پرداختن به مسئله غالیيان روشين شيد ،بایيد چهيرة غيالي را

شناخت و از عقاید وي آگاه شد تا بهتر بتوان با وي منارزه كرد .ضيمن ایين كيه شيناخت
چهرة غالي سن مي شود كه شیعیان از غالیان بازشناخته شوند و مردم و مخالفان منوف،
بین این دو تمایز قائ شوند و غالیان را از شیعه و فرق شیعي ندانند.
امام رضا ضمن معرفي مشخوات و عقاید غالي ،در مواردي رهنران اصيلي جریيان
مييكنيد .ایين معرفيي واضيح و

غلو در زمان خویش و دورههاي قن را با اسم مشخ

آشكار ،كمك زیادي به شیعیان آن زمان و زمانهاي بعد ،براي شناخت غالیيان و گرفتيار
نشدن در دامهاي شیاطین ميكند .هم چنین باعث مشيخ

شيدن شيیعه از غیير شيیعه

(شیعه نمایان) ميشود .در ادامه بيه بیيان چنيد روایيت از اميام رضيا در ایين خويوص
ميپردازیم.
 .1كسي كه ه خشبيه و با اعتق اش  ،كا ا و اشاك است و اا رر رنييا و
مخات از او يزاريم .اب پسا خال ! اخبار با و خشبيه را غالت كه عظميت خي ا
را كوچك رانستهان  ،از قول اا عل كارهان .

88

 .2ها كس قائل ه خناسخ شور ،كا ا است .خ ا غالت را لعنيت كني  .انيي
كه منها يهورب ورن  .اجوس ورن  89.ننيارب ورني  .ق رييه ورني  .اا يه
ورن  .حاوريه ورن .

90

 .3غالت ،كا ان و ارو ه اشاكن .

91

 .4احم ن اات ،ااا مزار رار .خ اون او را مزار ره و راغي مهين را يه
او چشان  .خ اوني  ،او را لعنيت كني  .اياا يورب ارييت كيار كيه اانني من،
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ا والخطاب ،عرا ن احم  را مزار ن اره ور .هيچ خطا ي اانن احم ن اات
ا اا رروغ نبست.

92

 .5شهارت ايرهم شيطان ه او [يونس ن ظبيان] ن ا رار.

93

 .6نان ا علي ن الحسين رروغ اي ست ،پس خي ا راغيي مهين را يه او
چشان  .اغياة ن سعي ا ا ي عرا[ اااا احم اقا ]رروغ اي ست ،پس خ ا
راغي مهن را ه او چشان و احم ن شيا ا ا ي الحسن اوسي[ اااا كاظم]
رروغ اي ست ،پس خ ا راغي مهن را ه او چشان و ا والخطاب ا ا ي عبي اهلل
[اااا عرا صارا ]رروغ اي ست ،پس خ ا راغي مهن را ه او چشان و كسيي
كه ا ان رروغ اي ن ر ،احم ن اات است.

94

 .7ها كس ااياالمؤانين را از ح عبوريت خجاوز ره  ،از مل اورر خشم
و غضب قاار گا تگان و گمااهان خواه ور.

95

 .9امام رضا وقتي شنید ،عدهاي از افراد ،اوصاف خداونيد متعيال را بيه اميام عليي
نسنت ميدهند و او را خدا مي دانند ،بدنش لرزید و عرق از سر و رویش جریان پیدا كرد و
فرمود:
پاك و منزه است خدا از آن چه ظالمان و كافران دربارهاش قائلند ،برتري بزرگ.

52

 .5در قسمتي از دعاي منسوب به امام رضا آمده است:
پاوررگارا! كسي كه گمان رارر اا ار ا يم ،اا از او يزاريم و ها كس گميان
رارر كه م اينش و روزب ه اا واگذار ش ه است ،پيس ايا از او يه سيوب خيو،
چنان خباا اي وييم كه عيسي از ننارا خباا اي ست .يار خي ايا! ايا منهيا را
رعوت ن اريم كه اعتقارب چنين راشته اشن  ،پس ايا را يه من چيه اييگويني
اؤاخذه ارااا و ياااز ااب اا من چه را ارعا ايكنن .

97
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چنان كه مالحظه مي شود در سخنان مطرح شده از سوي امام رضا ،پارهاي از عقاید
غالت مانند عقیده به جنر ،تشنیه ،تفوی  ،ادعاي الوهیت و ربوبیت ائمه ،و تناسيخ بیيان
شده است .غالت افرادي دروغگو ،جع كنندة حدیث ،كافر ،ظالم ،گميراه ،ميورد خشيم و
غض خدا قرار گرفته ،بدتر از مجوس ،یهود ،نواري ،قدریيه ،مرجئيه و حروریيه معرفيي
ميشوند و مفوضه ،مشرك خوانده ميشوند.
در واقع ،امام نه تنها ماهیت غالت و رهنران اصلي آنهيا را معرفيي مييكنيد ،بلكيه
پارهاي از عقاید آنها را مطرح كرده و سپ

با بیزاري جستن شدید از ایين عقایيد ،عقایيد

صحیح و مقاب آنها را بیان مينماید .آن حضرت در پارهاي از موارد ،هشدار ميدهد كه
حاضران غاینان را مطلع سازند.
 .3ردّ عقاید غاليان و بيان عقاید صحيح

امام رضا ،پ

از این كه مردم را با عقاید غالیان آشنا مينماید ،آن عقاید را با دزی

محكم رد كرده و عقاید صحیح را بیان و اثنات ميكند؛ مواردي در ایين خويوص بيدین
شرح است:
 .4امام رضا در پاسخ كساني كه امیرالمؤمنین حضرت علي را خيدا مييدانسيتند و
صفات خداوند متعال را به او نسنت ميدادند ،فرمود:
پاك و انزه است خ ا از من چه ظالمان و كا اان رر يارهاش قائلني  ،اخياب
زرگ .ميا علي خورن ه اب رر ايان خورن گان ،نوشن هاب رر ايان نوشين گان،
ازرواج كنن ه اب رر ايان ازرواج كنن گان و  ...نبيور؟ و يا خمياا ايين اوصيا ،
خا عانه نماز ايگزارر و رر اا ا خ اون خوار و رلييل يور و رائمياه يه سيوب
پاوررگارش ازگشت و انا ه راشت .ميا رارن ة چنين صراخي اعبيور اسيت؟ اگيا
اين گونه اش  ،پس ها ك اا از شما يك خ است؛ زياا رر خماا اين صيرات كيه
راللت ا ح وث رارر ا او [اااا علي ]اشاركت رارر.

98
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امام در گفت وگوي مفولي كه با مردي پرسش كننده داشيت .بيا كميال حوصيله و
صنر ،پاسخ هایي با دزی محكم و قانع كننده ارائه كرد .خداوند را بيه یكتيایي و منيزه از
هرگونه تشنیه و قیاس معرفي نمود .امیرالمؤمنین حضرت علي و معجزات آن حضرت
و رابطة او با خداوند یگانه را به طور كام و با ارائة مثال جال و قاطعي 55معرفيي كيرد و
سرانجام تكذی و لجاجت بيخردان و جاهالني را بیان فرمود كه عقاید منحرفي داشتند و
به گوشزد و هشدار آن نمایندة محترم مورد انعام (منظور امام علي )و اتناع او و پیروانش
توجه نكردند.

400

 .6از یكي از یاران امام رضا به نام هروي نق شده است كه به امام رضا گفت:
اارا رر ارة شما ايگوين كه ارعا ايكني اارا ،ن گان شما هستن .

پ

آن حضرت فرمود:
خ ايا! اب خالق مسمان هاو زاين و راناب نهان و مش ار! خو شاه ب كيه اين
هاگز ،من را نگرتهاا و از هيچ يك از پ رانم نيز چنين نشني هاا .خيو مگياهي كيه
اين اات چه ستمهايي ا اا روا راشت و اين نيز ي ي از ظلمهاب منها ا ااست.

سپ

رو به هروي كرد و فرمود:
اگا همه اارا ن گان اا اشن  ،پس منها را ه چه كسي راوشيم؟

از تودیق هروي ،امام دوباره فرمود:

وپ

ميا خو ان ا واليت هستي كه خ ا ااب اا وا ب كاره است؟

و هروي در پاسخ ،پ
ميداند.

از پناه بردن به خدا از انكار وزیيت ،خيود را مقير بيه وزیيت

404

هم چنین در حدیث دیگري ،امام ميفرماید:
نه ،قسم ه خويشاون ب ان ا رسول خي ا ،اين هاگيز من را نگرتيهاا و از
هيچ يك از پ رانم نيز من را نشني هاا و از هيچ يك از منان ه ان چنين اطلبيي

449
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ناسي ه است .ل ن اا ايگوييم كه اارا رر ا اعت ،ن گان اا و رر رين اوالي و
102

واليت پذياان اا هستن  .پس شاه ه غايب خبا ره .

چنان كه مالحظه ميشود امام رضا ،بنده بودن مردم را به معناي مخليوق و آفریيدة
ائمه رد ميكند .بلكه آنان را ملزم به اطاعت از ائمه ميداند كه در واقع ،اطاعت از آنيان،
همان اطاعت از خداوند متعال است؛ یعني از یك طرف ،عقیدة غالیان را رد مييكنيد و از
طرف دیگر عقیدة صحیح و لزوم اطاعت از ائمه را بیان مينماید.
 .3وقتي از آن حضرت درباره تفوی

پرسیده شد ،آن حضرت فرميود كيه خيداي

تنارك و تعالي امر دین را به پیامنر واگذار كيرد اميا خلقيت و رزق و روزي بيه پیيامنر
واگذار نشده است و فرمود:
ها من چه را پياابا ااب شما مورره دو ه من ااا كاره) اخذ كنيي و من چيه
103

از من نهي كاره ،از من پاهيزي .

امام در ادامه به توضیح این مطل و تنزیه خداوند متعال از شرك ميپيردازد 401.بيه
طوري كه مشاهده ميشود در این جا امام به تنیین مسئله تفوی

و معناي صيحیح آن

پرداخته است.
 .1امام رضا حتي در دعایي كه ميخواند به رد عقاید غالیان ،انزجيار و بیيزاري از آن
عقاید و بیان عقاید صحیح مي پردازد .ایشان در دعاي خود با كميال تواضيع و خشيوع در
مقاب خداوند ،ابراز بندگي ميكند .خود و پدرانش را مخلوق پروردگار یكتا ميداند .طيرح
هرگونه الوهیت و ربوبیت براي غیر خدا را به شدت رد مييكنيد و امير آفيرینش و رزق و
روزي و هرگونه قدرتي را فقط مخووص خداوند متعال بیان ميكند.
قسمتي از دعاي مذكور چنین است:
پاوررگارا! همانا ان از حول و قوه و ق رت دكيه خنهيا اخنيو

خوسيت)،

ياون هستم و حول و قوه و ق رخي ز ه وسيل خو نيست .ارخ ايا! همانا ان ه
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خو پناه اي اا از كساني كه ااب اا ارعايي ايكنن كه حق اا نيست .خ اوني ا!
همانا يزارب اي ويم از كساني كه رر ارة اا ه چيزهايي قائلن كه اا خور قائل
نيسييتيم .خ اونيي ا! م يياينش و رزا و روزب از انييب خوسييت و خنهييا خييو را
اي پاستيم و خنها از خو يارب اي لبيم .خ ايا! خو خالق اا و خيالق پي ران ايا از
اولين خا مخاين منها هستي .ار خ ايا! خنها خو شايست ر و يت و الوهيت دخ ايي)
هستي .پاوررگارا! همانا اا ن گان خو و ازن ان ن گان خو هستيم و االك سيور
105

و زيان و اوت و حيات و نشور خور نيستيم.

 .9شخوي از امام رضا درباره معناي حدیث منقول از امام صادق كه فرموده بيود:
«نه جنر است و نه تفوی  ،بلكه چیزي است بین دو امر» پرسيش كيرد و حضيرت در
جواب او فرمود:
ها كس پن ارر كه خ اون كارهاب اا را انجاا ايره و سپس ه خا ا منها
اا را عذاب ايكن  ،قائل ه با ش ه و كسي كه پن ارر خ اوني اسي له خليق و
رزا و روزب رارن ه اخلوقات را ه ااااان واگذار نموره است ،قائل ه خرويض
106

ش ه و قائل ه با كا ا و قائل ه خرويض ،اشاك است.

سپ

آن شخ  ،درباره معناي «امر بینازمرین»؛ چیزي میان دو امير پرسيید و آن

حضرت فرمود:
يعني راه از است كه من چه را خ ا رستور راره انجاا رهن و من چه را نهيي
ااوره ،خاك كنن .

در ادامه آن فرد درباره مشیت و ارادة خداوند و قضا ميپرسد و آن حضرت با حوصله
پاسخ ميدهد 409و بدین ترتی عقاید صحیح را جايگزین افكار غلط ميكنيد .اميام بيا
بیان عقاید باط  ،پوچ و انحرافي غالت و رد آنها در واقع پایهها و اساس غلو و غاليگري
را تخری و ویران كرد .ایشان تیشه به ریشة این عقاید باط و منحرف زد ،حجيت را بير
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همگان تمام كرد و عذر و بهانهها را از آنها گرفت.
 .4بيان علل غلو و عاقبت غالی

شاید بتوان مهم ترین علت غلو را جه  ،ناداني و كم ظرفیتي غالت دانست .چنان كيه
وقتي شخوي علت خدا دانستن امیرالمؤمنین حضيرت عليي را معجيزات آن حضيرت
ميداند 409امام رضا در پاسخ به او ،در قسمتي از بیاناتش به این مطل اشاره مييكنيد و
ميفرماید:
اين گمااهان ك ا ا چيزب يز از ناحيي

هيل خيور ،يه اني ازة نريوس خيور

نياوررن خا اين كه خعجب شيان از من اايور داعجيزات) شي ت يا يت [از ريي ن
اعجزات ه ش ت خعجب كارن ] و خعظيمشان ه خا ا من ااور [اعجزات] سيار
ش [ ه خا ا اايورب كيه از منهيا پ يي ماي  ،منهيا دائميه )را سييار يزرگ
109

شمارن ].

همان گونه كه در این حدیث شریف مالحظه ميشيود ،عقي و درك غيالت ،تحمي
دیدن معجزات را نداشته است و جه  ،ناداني و كم ظرفیتيي ،آنيان را گرفتيار غليو كيرده
است.
درباره عاقنت كارغالي ،مورد لعن و نفرین شدید خدا و ائمه قيرار گيرفتن 440چشيیدن
داغي آهن 444،گرفتار شدن در هاویه 446و همنشيیني غيالت بيا فرعيون و آل فرعيون در
شدیدترین و بدترین عذابها 443از عواق و نتایج اعمال غالیان شمرده شده است.
 .5ردّ برخی از احادیث و بيان چگونگی تشخيص احادیث صحيح از سقيم

غالت در راه رسیدن به اهداف خود و براي مشروع جلوه دادن افكيار و عقایيد پيوچ و
باط خود از هیچكاري رويگردان ننودند .آنان در این مسیر ،حتي از جع احادیث ،چه در
سلسله سند و چه در محتوا فروگذار نكردند .امام رضا در سخنان خيود بيه ایين مطلي
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اشاره كرده و توطئههاي غالت را آشكار ميكند .در ادامه به چند نمونه در این زمینه اشاره
ميكنیم.
 .4زماني كه حسین بن خالد به حضرت امام رضا از منتس ساختن شیعیان به جنر و
تشنیه و این كه مردم به خاطر روایتهاي نق شده از سوي ائمة پیشین ،شیعیان را قائ
به جنر و تشنیه ميدانند ،شكایت كرد .حضرت از وي پرسید:
ميا اخبارب كه از پيغمبا رر اره با و خشبيه روايت ش ه ،يشيتا اسيت ييا
اخبارب كه از ائمه روايت ش ه؟

حسین بن خالد در پاسخ گفت:
البته من چه از رسول خ ا نقل ش ه ،يشتا است.

آن حضرت فرمود:
نا ااين اي گوين كه خور من حضات نيز قائل ه باو خشبيه وره است.

ابن خالد گفت:
منان اعتق ن رسول خ ا هيچ يك از من سخنان را نگرته است و ه او ا تياا
زرهان .

سپ

حضرت فرمود:
نا ااين اي رر ارة ائمه نيز همين سخن را گوين كه منان نيز هيچ ك اا از
من اطالب را نگرتهان  ،ل ه ا منان ا تاا زرهان .

سپ

حضرت پ

از كافر و مشرك دانستن قائالن به جنر و تشنیه و بیزاري جستن

از آنان در دنیا و آخرت ،فرمود:
اب پسا خال ! اخبار بيا و خشيبيه را غيالت كيه عظميت خي ا را كوچيك
114

كارهان  ،از قول اا عل كارهان .
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همانگونه كه مالحظه ميشود ،امام اخنار جنر و تشنیه را مردود مييدانيد و آنهيا را
جعلي و ساختگي معرفي ميكند.
 .6حدیثهایي كه دروغ بستن غالیان بر ائمه 449را بیان ميكرد و نمونههایي از آن را
آوردیم ،شاهد دیگري بر جع احادیث به دست غالت است.
 . 3از یون

بن عندالرحمن نق شده كه وي به عراق سفر كرد و در آن جيا بيا تعيداد

زیادي از اصحاب امام بياقر و اميام صيادق مالقيات نميود و از آنيان حيدیث شينید و
كتابهایشان را گرفت و زماني كه آن كتابها را بر امام رضا عرضه كرد ،امام بسیاري
از آن حدیثها را انكار كرد و رد نمود و فرمود:
همانا ا والخطاب ا اااا صارا رروغ اي ست .خ ا ،ا والخطاب و ييارانش
را لعنت كن كه اين احاريث را خا اااوز رر كتابهاب اصحاب اااا صيارا يه
116

صورت اخريانه وارر ايكنن .

سپ

حضرت امام رضا براي ایجاد قدرت شناخت حق از باط و چگونگي تشخی

و تمییز احادیث صحیح از سقیم و ساختگي ،قواعدي را بیان فرمود كه بدین شرح است:
پس من چه اخالف قامن است و ه اا نسبت راره اي شور ،قبول ن ني ؛ زيياا
اگا اا سخن و ح يثي گوييم ،اوا ق ا قامن و سنت اسيت .ايا از قيول خي ا و
رسولش ح يث ايگوييم و هيچگاه نميگوييم كه قال يالن و يالن ،خيا او يب
خناقض رر كالا اا شور .همانا سخنان مخاين اا ،اانن سيخنان اوليين ااسيت و
كالا اولين اا خن يق كنن ة كالا مخاين ااست .پس هاگاه ح يثي را نيزر شيما
موررن كه ا اين گرته ها اخالف ور ،من را ه مورن هاش رر كني و گويي كيه
خو ه من چه موررهاب ،مگاهخاب؛ چاا كه ا ها گرتهاب از اا حقيقتي است و ا من
نورب ،پس ها گرتهاب كه حقيقتي ا من نيست و نورب ن ارر از گرتههاب شييطان
117

است.
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 .6اظهار تنفر و بيزاري از غالت و لعن آنها

امام رضا به مناسنتهاي مختلف ،از جمله در دعاهاي خود ،در هنگام حضور یارانش،
در پاسخ به پرسشهاي آنها و در برخورد و گفتوگو با غالیيان و دیگير افيراد ،هميواره از
غالیان بیزاري ميجست و آنها را لعن ميكرد .از آن جا كه گوشهاي از این روایتهيا را در
كنار موارد دیگر آوردهایم در این جا به بیان دو نمونه بسنده ميكنیم.
 .4امام در برخورد با یكي از غالیاني كه گفتار باط و منحرف یون

بن ظنیان را در

نزد آن حضرت بیان ميكرد ،بسیار غضنناك شد و فرمود:
از نزر ان ياون او كه خ ا ،خو را و كسي كه اين ح يث را ااب خو گريت
و نيز يونس ن ظبيان را هزار ااخبه لعنت كن كه رر پي ها لعنتيي ،هيزار لعنيت
118

اش و ها لعنتي از اين لعنتها خو را ه قعا هنم او ار.

 .6زماني كه مأمون به امام رضا گفت :به من خنر رسیده است كه قومي درباره شيما
غلو و از حد تجاوز كردهاند .امام با استناد به آیهها و روایتها ازاین افراد بیزاري جست و
در پایان فرمود:
كسي كه ااب پيااباان ،ارعاب خ ايي كن يا ااب ائمه ،ارعياب خي ايي ييا
نبوت يا ااب غيا ائميه ارعياب اااايت كني  ،پيس ايا رر رنييا و مخيات از او
119

يزاريم.

 .7فرمان قطع رابطة همه جانبه با غالت

امام رضا هرگونه ارتناط با غالت را به شدت نهي و رد مييكنيد چنيان كيه دیيدیم
اصحابش را به لعن و بیزاري از آنها وا ميدارد 460،تا جایي كه یاري دادن آنان (غيالت) را
حتي با كوچكترین كلمهاي موج خروج از وزیت خدا و پیامنر و اه بیت ميدانيد.
اینگونه تحریم شدید ،بیان گر میزان خطر غالیيان بيراي شيیعه و تشيیع اسيت .در اداميه
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روایتهایي از امام رضا را در اینباره ميآوریم.
 .1ا ايشان دغالت) ننشيني و خن يق قول ايشان ن ني و از ايشيان ييزارب
121

ويي كه خ اون از ايشان يزار است.

« .2هاكس كه ا منها دغالت و ارو ه) نشين  ،يا ا منها اخلوط شور يا يا
منها خورر ،يا ا منها ياشاا  ،يا ا منها وصلت كن يا ه منان همسا ره  ،ييا از
منان همسا اگزين  ،يا ااين منان شور ،يا منان را يا اايانتي ،اايين گاراني  ،ييا
گرتارشان را خن يق كن  ،يا ه كوچكخاين كلمهاب منها را يارب كن  ،از واليت
خ اون ي عزو ل ي و واليت پياابا و واليت اا اهل يت خارج ش ه است.

122

چنانكه مالحظه ميشود ،آن حضرت به تمام موارد با جزئیات آن اشاره ميفرمایيد؛
مثالً پ

از تحریم وصلت كردن با آنها ،دوباره به این كه به آنان همسر ندهند یا از آنيان

همسر اختیار نكنند ،ميپردازد كه این نشانگر تأكید و شدت اهمیت مسئله است.
 .3اااا ر ا رر ح يثي ،غالت را رر هت اخيالف اهيل ييت قياار راره و
اي اااي :
ها كس منان را روست ارر .اا را رشمن راشته و ها كيس منيان را رشيمن
ارر ،اا را روست راشته است و ها كه ا منان روستي نماي ا اا رشمني كياره
و ها كه ا منان رشمني كن ا اا روستي نموره است .ها كيس يا ايشيان را طيه
اقاار كن ا اا قطع را طه كاره و ها كه ا منان قطع را طه كن يا ايا اياخبط
ش ه است .ها كس ه ايشان ب كن ه اا ني ي كاره و ها كس ه منان ني يي
كن ه اا ب كاره است .ها كس ايشان را گاااي ارر ،ه ايا اهانيت كياره و
ها كس ه ايشان اهانت كن  ،اا را احتااا نموره است .ها كيس ايشيان را قبيول
كن اا را رر كاره و ها كس ايشان را رر كن اا را قبول كاره است .ها كس كه
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ه منان احسان كن ه اا ب كاره و ها كس ه منان ي ب كني يه ايا احسيان
نموره است .ها كس منان را خن يق كن اا را ه خ ذيب كياره و هيا كيس كيه
منان را خ ذيب كن اا را خن يق نموره است و ها كس كه ه منان عطا كن  ،ايا
را احاوا كاره و ها كس منان را احاوا كن ه اا عطيا نميوره اسيت .اب پسيا
خال ! كسي كه شيع ااست ،نباي از اييان منيان يااب خيور روسيت و يياورب
123

گيار.
نتيجهگيري

با وجود آن كه در زمان امامت امام رضا ،فرقه خاصي از غالت تشكی نشد ،در ایين
دوره شاهد غالیان متعوني هستیم .در حدیثي از امام رضا مشاهده كردیم ،آزار و اذیيت
غالیان بر آن حضرت از آزار و اذیت غالت در زمان امام صادق بیشتر بيود بيا آن كيه
شاید بتوان گفت در زمان امام صادق اوج فعالیت فِرَق معروف غالت بوده است .رسالتي
كه امام رضا در برخورد و منارزه با غالیان زمانش بيه انجيام رسياند ،ماننيد رسيالت جيدّ
بزرگوارش امام صادق رسالتي همه جاننه ،قاطع و كوبنده بود .به گونيهاي كيه از نتيایج
پربار تالش این امام بزرگوار ميتوان به كاهش آثار زیانبار غالت ،حفي شيیعه و تشيیع
اصی از عقاید باط و خرافي منحرفان (غالت) و كوتاه كردن زبان دشمنان شیعه اشياره
كرد.
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پینوشتها

 .1نعمت اهلل صفري فروشاني ،غاليان؛ كاوشي در جريانها و برآيندهها ادا يايدان دهة
وم ،چاپ اول ،مشهد :آستان قدس رضوي ،8731 ،ص .821
 .2محمد بن حسن طوسي ،اختيار اعا الا ال در ال ال شي) ،تحقيق ميرداماد ،محمدباقر
حسيني ،سيد مهدي رجائي ،قم :موسسة آل البيت ،8141 ،ج  ،2ص  114ـ  ،148رقم .148
 .3طوسي ،پيشيين ،ص  ،811رقـم 831؛ محمـدباقر ملسسـي ،حياراالنوار ،الطبعةةاالاالاةةا
المصححة ،بيروت :داراحياء التراث العربي 8147 ،ﻫ ،ج  ،21ص  287ـ .281
 .4ر .ك :همان ،ص  ،813رقم 837؛ همان ،ص .281
 .5محمد تقي تستري ،قااوس الا ال ،تحقيق مؤسسة النشر االسالمي،االطبعةةا االولـي ،قـم:
نشر مؤسسة النشر االسالمي ،8122 ،ج  ،88ص .883
 .6طوسي ،پيشين ،ص  ،127رقم .8477
 .7احمد بن حسين بن غضائري ،ر ال ا ن الغضائاب ،قم :موسسه اسماعيسيان 8781 ،ق ،ج
 ،8ص .848
 .8تستري ،پيشين ،ص .881
 .9براي آگاﻫي از فرق منشعب و برگرفته از خطابيه ر .ك :ابومنصـور عبـدالقاﻫر باـدادي،
الراا ين الراا رر خاريخ اذاهب اسالا ،ترجمة محمد جـواد مشـرور ،چـاپ چهـاره ،تهـران:
كتابفروشــي اشــراقي ،8783 ،ص  818ـ 812؛ دربــارا ابوالاطــا

ر .ك :حســن انصــاري،

ابوالاطا  ،زير نظر كاظم موسوي بلنوردي ،دايرة المعارف بزرگ اسالمي ،چاپ اول ،تهـران:
مركز دايرة المعارف بزرگ اسالمي ،8732 ،ج  ،1ص  172ـ .178
 .10براي نمونه ،ر .ك :ابي جعفر محمد بن حسن طوسي ،الغيبه ،تحقيق عباداهلل طهراني و
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عسي احمد ناصح ،الطبعة االولي ،قم :مؤسسه المعارف االسالمیة 8188 ،ق ،ص  244ـ .242
 .11سيدابوالقاسم موسوي خوئي ،اعجم الا ال الح يث و خرنييل بقيات الياواة ،تحقيـق
لجنةاالتحقیق،االطبعةاالخامسة ،بيجا؛ بينا8187 ،ق ،ج  ،81ص .218
 .12محمد بن يعقو

كسيني ،الراوع ان ال ا ي ،تحقيق عسي اكبـر غفـاري ،الطبعةةاالاالاةةا،

تهران :دارالرتبااالسالمیة 8783 ،ﻫ ،ج  ،1ص .814
 .13طوسي ،اختيار اعا الا ال ،پيشين ،ج  ،2ص  111ـ  ،111رقم .121
 .14سعد بن عبداهلل ابي خسف اشعري قمي ،المقاالت و الرياا ،تصـحيح و تعسيـق محمـد
جواد مشرور ،تهران :مركز انتشارات عسمي و فرﻫنگي ،8788 ،ص .18
 .15همان.
 .16ر .ك :همان ،ص  18ـ  87 ،12ـ .81
 .17همان ،ص .18
 .18عبداهلل مامقاني ،خنقيح المقال ي علم الا ال ،نلف :مطبعةاالمرتضوية ،8712 ،ج  ،7ص .834
 .19طوسي ،پيشين ،ص  ،124رقمﻫاي .8411 ،8418
 .20همان.
 .21همان ،ص  ،124رقم .8411
 .22عبداهلل مامقاني ،پيشين.
 .23طوسي ،پيشين ،ص  ،331رقم 448؛ اشعري قمي ،پيشين ،ص .48
 .24ر .ك :سيد ابوالقاسم موسوي خوئي ،پيشين ،ج  ،88ص .873

 .25براي آگاﻫي از گفتار و اقدامات غاليانه وي پس از شهادت اماه كاظم ر .ك :طوسي،
پيشين ،ص  331ـ  ،331رقمﻫاي .443 ،448
 .26ر .ك :اشعري قمي ،پيشين ،ص .84 ،18
 .27ر .ك :طوسي ،پيشين ،ص  331ـ  ،334رقمﻫاي .444 ، 441
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 .28همان ،ص  ،334رقم .444
 .29سيد ابوالقاسم موسوي خوئي ،پيشين ،ج  ،83ص .784
 .30همان ،ص  784ـ .724

 .31براي آگاﻫي بيشتر ر .ك :نعمت اهلل صفري فروشاني ،رانشنااه اااا عليي ،ريـز نظـر
عسي اكبر رشاد ،چاپ اول ،تهران :موسسه فرﻫنگي دانـ

و انديشـه معاصـر ،8714 ،ج  ،7ص

 714ـ 711؛ ر .ك :ﻫمو ،غاليان ،پيشين ،ص  78ـ  714 ،71ـ .782
 .32تستري ،پيشين ،ج  ،1ص .284
 .33سيد ابوالقاسم موسوي خوئي ،پيشين ،ج  ،81ص .818
 .34تستري ،پيشين ،ج  ،1ص .282
 .35همان ،ج  ،1ص .117
 .36همان ،ج  ،4ص .848
 .37همان ،ص .833
 .38همان ،ص .243
 .39همان ،ص .773
 .40ابي العباس احمد بن عسي نلاشي ،ر ال النجاشي ،تحقيق سيد موسي شبيري زنلاني،
الطبعةاالخامسة،اقم:اموسسة النشر االسالمي 8188 ،ق ،ص .818
 .41ر .ك :نعمتاهلل صفري فروشاني ،غاليان ،پيشين ،ص  711ـ .718
 .42اشعري قمي ،پيشين ،ص  82ـ .87
 .43ر .ك :همان ،ص 84؛ طوسي ،اختيار اعا الا ال ،پيشين ،ج  ،2ص  ،338رقم .443
 .44ر .ك :احمد بن عسي طبرسي ،االحتجاج علي اهيل اللجياج ،تحقيـق سـيد محمـد بـاقر
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