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تاریخ دریافت33/2/33 :

تاریخ تأیید33/5/22 :

∗

مجید احمدی کچایی

مقاله حاضر به دنبال باز شناخت گونههاي متنوع فرقههههاي اهالا ولوه هت
ونگار در دوره ومام صادق 1و چگونگا مووجهه آن حضرت 1با ويشان وست.
گروههاي االا در وين دوره به تدريج ،باورههاي وبتهدويا و ارودنهده خهوي

رو

منسجم ساختند .يكا وز علتهاي مهم رشد اال ان ،شرويط س اسا آن زمان بهود
بدين معنا ده نزوع م ان ومويان و عباس ان شرويطا رو به وجود آورد ده فرقههاي
االا با خ الا آسهوده بهه تبل هن ونگهارهههاي خهود بدردوزنهد .در هول تهاري ،
گروي هاي اال انه ،ه چ گاه وز جامعه مسلمانان رخت بر نبست وما مبارزه مستمر
وئمه 1بهخصوص ومام صادق 1با وين جريانها تها ونهدوزه زيهادي آنهها رو بهه
حاش ه روند و سبب تمايز آروي ش ع ان با چن ن گروههايا شد .ومام صادق 1در
مووجهه با ويشان سعا درد با تب ن ويژگاهاي وئمه شه عه 1و معرفها اال هان،
ش ع ان رو وز نزديك شدن به ويشان بهاز دورد .مقالهه حاضهر مهادوشهد اها وز
∗ دانش آموخته حوزه علميه قم و دانشجوي دكتري تاريخ و تمدن دانشگاه معارف.
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بررسا تنوع اال ان ولوه ت ونگار بهه وروئهه دورنمهايا وز شه وه رويهارويا ومهام
صادق 1با وين گروهها بدردوزد.

واژههايكليدي :غالیان ،غلو ،امام صادق ،1الوهیتانگاری ،فِرق اسالمی.

مقدمه 

نگاهی گذرا به گرایشهای غالیانه به عنوان پدیدهای نكوهش شدده در هادان اسدالم
نشان میدهد كه بسیاری از این باورها به تشیع نسبت داده میشود .در حالی كه باید توهه
داشت پدیده گزافه گویی نسبتی با باورهای اصیل شیعی ندارد و اینگونه زیداده گدوییهدا،
خود را به باورهای شیعی نزدیك میكردند .این امر سبب شده است كه امامدان شدیعه بدا
این پدیده به مبارزه برخیزند .درباره ریشه پدید آمددن نندین باورهدای نكدوهش شددهای،
برخی از محققان باختر بر این عقیده هستند كه غالیان باورهای خویش را از هریدانهدای
1

گنوسی هم عصر خویش دریافت كردهاند.

2

این پدیده سبب گمانه زنیهای بسیاری علیه شیعیان شده است و سرزنشهای رقیبان
شیعه را تا اندازه زیادی علیه امامیه تشدید كرده است .این هریان در پی فتوحات و با ورود
افكار و ملیت های گوناگون وارد هاان اسالم شد و سبب آمیخته شددن غلدو بدا برخدی از
مفاهیم دینی گردید .حاصل این امر ،كج فامی عدهای از مسدلمانان نسدبت بده صدالحان
برهسته دینی شد .همننین ،این هریدان بدا فعالیدتهدای زیدادی توانسدت در دوره امدام
صادق 1با مشخصههای فرقهای بارور شود .بدون شك این آرای افراطی ،باورهای تشیع
و در رأس آن امامان شیعی را در معدر

اتادام قدرار مدیداد .بده همدین هادت ،امامدان

اثناعشر 1و به ویژه امام ششم 1با درك موقعیت خاص آن دوره بدا اهتمدام خاصدی بدا
غالیان برخورد میكردند.
در این پژوهش ،پیرامون پیشینه تحقیق نمیتوان اثر خاصی را معرفی كرد اما نند اثدر
به طور كلی به این موضوع توهه كردهاند كه به آناا اشاره میشود.
 .3میرزا خلیل كمرهای ،آراء ائمه الشيعه في الالي  ،تادران :نداا افسدت ،حیددری،
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 .3353نویسنده در این كتاب به دنبال رفع اتاام غلو از شیعه است و روایدتهدای نادی از
غلو و لعن غالیان را كه از سوی امامان معصوم 6وارد شدده اسدت بده ترتیدب از پیدامبر
خدا 3تا حضرت حجت (عج) بیان میكند .وی بیشتر برخوردهای ائمه 6با غالیان را به
ترتیب زمان ائمه 6همعآوری میكرده است .این كتاب ،روایتهای هلد بیسدت و پدنجم
بحاراالنوار را همع كرده است.
 .2اثر دیگر در این زمینه ،كتابی با عنوان نقش غلو در انحراف عقايد و افكار است كه
به وسیله محمد حلی تدوین شده است .بخش سوم كتداب در صدفحات  335تدا  225بده
بررسی آرای ائمه شیعه 6درباره غالیان میپردازد .وی پس از طرح عناوینی پیرامون غلدو
و غالیان ،به بررسی شیوه رفتاری ائمه شیعه 6با غالیان توهه میكند.
همننین در این زمینه ،مقالهای با عنوان بررس چگونگ تقابل ائمه از آغاز تيا دور

امام صادق 1به وسیله نویسنده پژوهش حاضر در شماره ده فصلنامه علمدی و پژوهشدی
تاریخ و فرهنگ و تمدن اسالمی ،دانشگاه معارف نوشته شده است كه به شیوههای متنوع
برخورد برخی از اولیای دین به این پدیده زشت توهه میكند.
پژوهشهای معرفی شده ،به یك امام به تنادایی توهده نمدیكنندد ،بلكده در مباحد
گوناگون و به صورت پراكنده به شیوه عملكرد ائمه 6در مبارزه با هریان غلو میپردازندد.
به همین سبب نمیتوانند به شیوه مبارزه یك امام توهه ویژه كنند .در حالی كده پدژوهش
حاضر به دنبال بررسی شیوه مبارزه یك امام است.
باید توهه كرد كه بیشترین مبارزه امامان اثناعشر با گروههایی كه تصور خدا انگارانه از
ائمه 6داشتند و صفات نامیرایی و خلقت عالم را به ایشان منتسب میكردند .با این حال،
دامنه مبارزه اولیای دین محدود به ننین گرایشهای تندی نمدیشدد ،بلكده بدا هدر نگداه
3

غالیانه و در هر اندازهای برخورد میكردند .این رویارویی بده گوندههدای مختلدت تقسدیم
میشود و در ابتدا با تبیین و روشنگری آغاز میشود و سدرانجام بدا تكامدل هریدانهدای
غالیانه ،شدت بیشتری مییابد.
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مفهومشناسي 


در ابتدا الزم است برای روشن شدن بح  ،مفاهیم مرتبط با پژوهش تبیین شود.
غلو 

غلو را در لغت بر وزن فعول ،مصدر فعل غلی یَغْلُو میدانند و به معنای ارتفاع ،افدرا و
4

تجاوز از حد و حدود است .همننین برخی غلو را تجاوز از حدد و خدارش شددن از قصدد و
6

5

میانهروی و یا همراه با افرا معرفی میكنند .با توهه به كاربرد ایدن كلمده در قدرآن و
روایتها ،معنای اخیر صحیحتر به نظر میرسد؛ نرا كه غلو در هایی به كار برده مدیشدود
كه تجاوز از حد در مقیاس باال بوده است .به همین دلیل ،این كلمه از واژۀ تعدديی كده بده
7

معنای مطلق تجاوز از حد است متفاوت خواهد بود .مالك غلو در ایدن پدژوهش ،غلدو در
ذات است.
غلودراصطالح 

غالی در اصطالح به كسانی گفته میشد كه ربوبیت خداوند متعدال را از او سدلب و بده
بندگان خدا منتسب میكردند و یا در برخی موارد مدعی نبوت خود یا برخی از منتسبین به
اهل بیت

بودهاند .همننین میتوان اباحیگری را از دیگر شاخصههای غلو برشمرد.

8

انواعغلو 

در یك تقسیمبندی ،غلو به سه نوع غلو در ذات ،غلو در صفات و غلو در فضایل تقسیم
میشود .غلو در ذات ،آن است كه غالی درباره اشخاصی مانند پیدامبر 3و ائمده 6غلدو
كند و آناا را از حد خود باالتر برد و به مقام الوهیت و ربوبیت برساند ،یدا آنكده قائدل بده
حلول هزء الای در آنان شود ،یا آنكه تناسخ را بپذیرد و قائل به حلول روح انبیاء و پیدامبر
اكرم ،3ائمه 6یا اشخاص دیگر شود.
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غلو در صفات ،آن است كه شخص غالی ،ائمه 6را در حد ذات و مقدام خدود؛ یعندی
بشر و امام نگه میدارد ولی صفات ،ویژگیها و اعمالی را كده بالدذات مخصدوص خداوندد
است به آنان نسبت دهد ،مانند اعتقاد به اینكه خداوند ،خلقت موهودات و روزی دادن بده
آناا را به ائمه تفویض كرده است .در اصطالح به این گروه ،مفوضه میگویند.

9

هم ننین ،غلو در فضایل ،آن است كده غدالی در نسدبت دادن صدفات و فضدایل غیدر
مخصوص به خداوند ،درباره پیامبر 3و ائمه 6غلو كند ،مانند آنكه معجزات فراوان بده
ایشان نسبت دهد و یا آنكه ایشان را دارای علوم فراوانی كه برای بشر غیر ممكن اسدت،
بداند.

10

بررسی همه گرایشهای غالیانه از حوصله این تحقیق خارش است و بده همدین دلیدل،
این نوشتار به دنبال بازخوانی آرای گروههای غالی الوهیت انگار و نگدونگی مواهده امدام
صادق 1با این دسته از گروهها است.
شناسيفرقههايغاليالوهيتانگاردردورهامامصادق1


گونه
كربيه(111ه.ق) 
11

كربیه به عنوان یاران ابن كرب معرفی میشوند .بده وی نسدبت داده مدیشدود كده
معتقد بود محمد حنفیه ( 13ه) همان مادی اسدت .او نمدرده و نخواهدد مدرد و مدردن او
امكانپذیر نیست .او هم اكنون غایب شده و مكان او معلوم نیست .او ظاور خواهد كدرد و
12

مالك زمین خواهد شد و پیش از رهوع او هیچ امامی نخواهد آمد .یكی از افراد مام این
فرقه ،حمزة بن عمار بربری بود .كه ادعا میكرد محمد حنفیده خددا اسدت و ابدن كدرب،
پیامبر وی و حمزه امامی از طرف او است .برخی بر این باورند كه عدهای از مردم مدینده و
كوفه به او پیوستند و گروهی را تشكیل دادند.

13

شاید بتوان گفت كه غلو درباره اشخاص و رساندن افراد تا حد خدایی از حمزه آغاز شد
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و عجیب است كه ملل و نحلنویسان كمتدر بده او توهده مدیكنندد و فقدط او را یكدی از
14

اصحاب ابن كرب میدانند .او اباحی مسلك بوده و میگفت هر كدس امدام را شدناخت،
هركاری میتواند انجام .حمزه یكی از هفت نفری است كه امام صادق 1آیههای شدریفه
15

(هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ*تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّااٍ أَِِايم) را بدر آنادا صدادق
میدانست و به شدت او و ابوالخطاب را لعن میكرد.

16

مغيریه(111ه.ق) 
این فرقه منسوب به مغيرة بن سعید عجلی است .وی این فرقه را در دوره امام باقر1
17

به وهود آورد .وی به نام اهل بیت 6و به باانه محبت بده صدالحان برهسدته شدیعی،
شروع به فعالیت كرد .او یكی از هفت نفری است كه مورد لعن امام صادق 1قرار گرفت.
مغيرة بن سعید در ابتدا ،خود را نایب امام باقر 1معرفی میكرد و سپس امام 1را تا حدد
خدایی رساند .او خود را پیامبری از طرف امام باقر 1به مردم معرفی میكرد.

18

او در راه پیشبرد اهداف خود از شعبده و سدحر اسدتفاده مدیكدرد .مادمتدرین عمدل
نكوهشآمیز وی ،حدی سازی بود .او پیش از اظاار اندیشههایش به كمك یاران خدویش،
كتابهای حدیثی اصحاب ائمه 6را به باانۀ استنسدا و رونوشدت مدیگرفدت و سدپس
عقاید غلوآمیز خدود را بدا سلسدله اسدنادی همانندد آننده در آن كتدابهدا آمدده بدود در
نسخههای آن كتابها های میداد .این كتابها در میان شیعیان به نام اصل شاره بدود و
محل رهوع ایشان قرار میگرفت.

19

امام صادق ،1بارها به اصحاب خود ،این خطر را یادآور شدد و ضدمن لعدن مغیدره ،از
اصحاب میخواست كه احادی ائمه 6را بر قرآن و روایدتهدای قطعدی عرضده كنندد و
20

آن نه را كه مخالت قرآن و سنت قطعی است ،رد كنند .مغیره در سال 333هاا  .ق بده
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همراه فردی غالی به نام بیان بن سمعان در كوفه و برخی دیگدر از سدران غالیدان كده از
شش نفر تجاوز نمیكردند ،قیام كرد .خالد بن عبداهلل قسری حاكم عراق ،آنان را محاصدره
كرد و سرانجام ایشان را سوزاند.

21

با مرگ مغيرة بن سعید فرزند وی ،رهبری غالیان را بر عاده گرفت و فرقده مغیریده را
تشكیل داد .بعد از مدتی ،طرفداران این هریان به محمد بن عبداهلل بن حسن بدن حسدن
بن علی بن ابی طالب پیوستند و بر ضد منصور خروش كردند .ایشدان ،محمدد نفدس زكیده
(335ه) را مادی موعود میدانستند و وقتی او كشته شدد ،مدیگفتندد كده وی زندده و در
كوههای حجاز زندگی میكند تا زمان ظاورش فرا برسد و آنكه مرده ،شیطانی در صورت
محمد بوده است.
وی عالوه بر این موارد ،مدعی نبوت برای خویش بود و ننین مدیپنداشدت كده اسدم
اعظم را میداند و با آن میتواند مردگان را زنده كند .در عین حال ،خداوند را به مثابه یك
انسان میپنداشت كه تاهی بر سر دارد و بسیاری از آیههای قدرآن را بده دلخدواه تأویدل
میكرد .او در عمل به اباحیگری باور داشت.

22

بيانيّه(111ه.ق) 

این فرقه منتسب به بیان بن سمعان تمیمی نادی است .او یار و همكار مغیره بود و با
او كشته شد .به نظر میرسد این فرقه در زمان حیات او شكل نگرفت ،بلكه بعدها عددهای
خود را به او منتسب كردند .در هر صورت باورهای این فرقه را میتوان ننین معرفی كرد:
طبق آیه شریفه (كُلُّ شَیءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَهْاَهُ) معتقد بده ندابودی خددا بده غیدر از صدورتش
23

24

بودند .بیان بن سمعان مراد خداوند را از ذكر كلمه بیان در آیه (هدذا بیدان للنّداس) را
اشاره به خود میدانست و میگفت كه خدا با این آیه نبوت وی را تثبیت كرده است.

25

وی بر این باور بود كه روح خدا در امیرالمؤمنین حضرت علی 1فرود آمده است و بعد
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از امیرالمؤمنین حضرت علی 1در محمد حنفیه و پس از او در ابوهاشدم و پدس از وی در
26

بیان حلول كرده است و ابوهاشم ،وی را وصیي خود قرار داده اسدت .وی در عدین حدال
برای خویش ،ادعای نبوت میكرد و به امام باقر 1نامه نوشت و از ایشان خواست كه بده
پیامبری او اقرار و اعتراف كند .او آیه شدریفه (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَاٌ وَ فِاي الْارَضْ ِ
27

إِلٌَ) را ننین تأویل میكرد كه خدای آسمان ،غیدر از خددای زمدین و بزرگتدر از خددای
زمین است.

28

منصوریه(111ه.ق) 

این فرقه منسوب به ابومنصور عجلی از تیرۀ بنی عجل كوفه است .او فردی بیسواد و
بادیهنشین بود و بعد از شاادت امام باقر 1ادعا كرد كه امام سجاد ،1وی را وصدی امدام
باقر 1قرار داده است .بعدها ابومنصور ،امیرالمؤمنین حضرت علی ،1امام حسن ،1امدام
حسین ،1محمد حنفیه و امام سجاد 1را پیامبر و رسول نامید .او میگفت كه من پیدامبر
هستم و پس از من ،شش نفر از فرزندانم به پیامبری میرسند كه آخرین آناا قائم است .او
پیروان خویش رابه ترور مخالفان فرمان میداد و میگفت كه مخالت شما كافر و مشدرك
و قتلش واهب است او بر این باور بود كه هبرئیل بر وی نازل میشدود و خداوندد ،پیدامبر
29

خدا 3را برای تنزیل و ابومنصور را برای تأویدل فرسدتاده اسدت .هدمنندین باورهدای
دیگری به او منسوب است ،مانند این كه خداوندد وی را ای پسدرخ خطداب كدرده اسدت و
اولین مخلوق خداوند ،عیسی 1و دومین مخلوق او امیرمؤمنان 1است .وی به اباحهگری
مطلق باور داشت و میاندیشید كه باشت و دوز وهود ندارد و منظدور از باشدت و دوز ،
دو مرد هستند كه باید آناا را دوست و یا دشمن دانست .همننین هیچ واهب شدرعی وهدود
ندارد و نماز ،روزه ،خمس ،مسح و زكات اشاره به مردانی دارند كه والیت ایشان واهب است.

30
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جناحيه(111ه.ق) 

این فرقه منسوب به عبداهلل بن معاویه بن عبداهلل هعفر بن ابیطالب ذوالجناحین است.
وی در سال 323هد.ق در كوفه بر ضد عامل و فرماندار بنیامیه قیام كدرد و بدر برخدی از
شارهای ایران مانند فارس ،اصفاان ،و ری مسلط گردید .او در هنگ با ابن هُبَیره ،سدردار
بنیامیه شكست خورد و برای درخواست كمك از ابومسلم (331ه.ق) به خراسان فرار كدرد
اما در هرات به دست ابونصر مالك بن هیثم خزاعی و به دستور ابومسلم كشته شد.

31

یكی از سرداران وی ،عبداهلل بن حرب نام داشت كه پس از كشدته شددن عبدداهلل بدن
معاویه ،رهبری پیروان او را برعاده گرفت .از اعتقادات منسوب بده ایدن فرقده اسدت كده
امیرمؤمنان و آن گروه از فرزندان ایشان كه امامت بدرای آنادا ثابدت اسدت خددا هسدتند.
همننین روحالقدس در وهود پیامبر 3بود و به هنگام رحلت آن حضرت 3از بدن او به
امیرمؤمنان 1و سپس به امام حسن 1و امام حسین 1و پس از آن به محمدد حنفیده و
سپس به ابوهاشم و آنگاه به عبداهلل بن معاویه انتقال یافت و این روحالقدس قدیم است.
تأویل یكی دیگر از باورهای این فرقه است .ایشان آیههای قرآن را با آرای خود تأویل
میكردند .آخرت را منكر میشدند و میگفتندد معندای آخدرت ،انتقدال روح از حیدوانی بده
33

32

حیوانی دیگر است .آنان در مسائل اخالقی ،همه محرمات را حدالل مدیدانسدتند .بده
طوریكه نقل میشود ایشان باشت و دوز را منكر بودندد و شدراب ،زندا ،لدوا و دیگدر
حرامها را حالل میشمردند و وهوب عبادت را ساقط میدانستند.

34

از این مطلب نباید غفلت نمود كه تبلیغات برضد عبداهلل از سوی بنیامیه و بنیالعبداس
وهود داشت .وی از طرفی با بنیامیه درگیر و از سوی دیگر به وسیله بنیعباس كشته شد.
نه بسا همین امر سبب شده است كه باورهای عجیبدی را بده وی منتسدب كنندد .بیشدتر
كتابهای تاریخی ،قیام او را تشریح میكنند اما كمتر به باورهای او میپردازند .بسیاری از
این كتابها متعلق به ملل و نحلنویسان است كه سخنان غیر معتبدر در آنادا زیداد دیدده
میشود .ازاینرو امكان تأثیرپذیری این مورخان از ساختههای دشمنان عبداهلل بدن معاویده
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دور از ذهن نیست.
حربيّه 

این فرقه كه در دوره امام صادق 1وهود داشت ،منتسب به عبداهلل بن عمرو بن حرب
كندی كوفی و از انشعابات كیسانیه محسوب میگردید .عبداهلل بر این باور بود كده اسدبا
ناار نفر هستند ،اولین آناا سبط ایمان امیرمؤمنان ،1و دومین ایشان ،سدبط ندور و امدام
حسن 1است .سومین ایشان ،سبط حجت و مصیبت ،سیدالشداداء 1اسدت و نادارمین
سبط سوار بر ابر است ،به طوری كه همه نیز به دست او است .او همدان ماددی منتظدر؛
یعنی محمد بن حنفیه است كه نمرده ،بلكه در كوه رضوی زندگی مدیكندد .دو شدیر و دو
35

ببر از او محافظت میكنند و مالئكه با او انس میگیرند تا هنگامی كه ظاور كندد .آنادا
بسیاری از آیهها را به رأی و نظر خویش تأویل میكردند .تعداد زیادی از یاران عبداهلل بدن
عمرو بن حرب وقتی كه به دروغ او در وصیت ابوهاشم پیبردند از دور او پراكندده شدده و
به عبداهلل بن معاویه پیوستند .این فرقه به تدریج از بین رفت.

36

خطابيه(131ه.ق) 

این فرقه منسوب به محمد بن مقالص اسددی كدوفی اهددع زراد (بدزاز) معدروف بده
ابوالخطاب است .به طور قطع ،او یكی از سرشاخههای اصلی غالیان در هاان اسدالم بدود.
وی در ابتدا ،یكی از اصحاب امام صادق 1شمرده مدیشدد امدا پدس از ننددی منحدرف
37

گردید .مقریزی شاخههای منشعب از خطابیه را در حدود پنجاه فرقه میداند.

38

ابوالخطاب با هعل حدی و وارد كردن آن در كتابهای روایی اصحاب ائمده 6و بدا
39

نام ائمه شیعه ،1اعتبار برخی از روایتهای شیعی دنار تردیدد كدرد  ،بده همدین سدبب
روایتهای زیادی علیه او در احادی

شیعه وهود دارد .وی بر این باور بود ،امام صدادق1
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40

خدا است اما نه آن هعفری كه دیده میشود ،بلكه صورت اصلی او در عالم دیگر است و
41

امام ،1ابوالخطاب را وصی خود قرار داده است .این فرقه قائدل بده تناسدخ بودندد و در
احكام به اباحیگری مطلق باور داشتند .همه محرمات را هایز میشمردند و انجام واهبدات
را مردود میدانستند.
این فرقه در اوایل حكومت عباسیان كه قیامهای زیادی علیه خالفدت عباسدی شدكل
میگرفت ظاور كرد .عباسیان در این دوره درصدد سامان دادن بده امدور خدویش بدوده و
فرصت زیادی نداشتند كه به ننین پدیدههای اهتماعی بپردازند .به همین سبب این فرقده
فرصت بیشتری برای فعالیت به دست آورد اما سرانجام ابوالخطاب و هفتاد تدن از یدارانش
در حالی كه در مسجد كوفه پناه گرفته بودند به دست عیسدی بدن موسدی بدن علدی بدن
عبداهلل بن عباس ،فرماندار كوفه از طرف منصور در سال 331هد  .ق قتدل عدام شددند.
بسیاری بر این باور هستند كه فرقه اسماعیلیه متأثر از افكار ابوالخطاب بوده است.

42

43

بزیعيّه 

ابوالخطاب و یارانش در كوفه كشته شدند اما باورهای او در میان عددهای بداقی ماندد.
یكی از این افراد ،بزیع بن موسی حائك بود كه فرقه بزیعیيه به او منسوب است .او یكی از
44

غالیانی است كه بارها از سوی امام صادق 1لعن شده بود .او مدعی نبويت برای خویش
45

بود و نبويت خود را شریك با ابوالخطاب میدانست .او میگفت:
جعفر بن محمد 1هر دوی آنها را فرستاد است .همچنان که خداوند ،موس
و هارون را به نبوّت برگزيد.

46
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عمَيریّه(131ه.ق) 

رهبر این فرقه ،عمیر بن بیان عجلی بود .این گروه ،به باورهای بزیعیيه و مرگ خدویش
در آینده اعتقاد داشتند .آنان خیمهای در محله كناسده كوفده نصدب كردندد و در آن امدام
صادق 1را عبادت میكردند .وقتی كه این خبر به عبداهلل بن علی حاكم كوفه رسدید كده
به آناا حمله نمود و عمیر را دستگیر و در كناسه به دار آویخت .همننین ،برخی از یاران او
را محبوس كرد.

47

مُعَمَّریّه 

این فرقه از فرق منشعب از خطابیه و منسوب به شخصی به نام معمر بن خیثم یا معمر
بن احمر است .آناا بر این باور بودند كه بایدد معمدر را همانندد ابوالخطداب پرسدتید .آنادا
میاندیشیدند كده دنیدا ناایدت نددارد و باشدت همدان خدوبیهدا اسدت و هادنم همدان
مصیبتهایی است كه به افراد مدیرسدد .هدمنندین تناسدخ را بداور داشدتند و در احكدام
اباحیگرایی مطلق بودند به طوری كه ازدواش با محارم را هایز میدانستند.

48

یارانسَري(سَریّه) 

او یكی از سران غالی در دوره امام صادق 1است كه از سوی آن حضرت 1لعن شد.
او میاندیشید كه امام صادق 1همان اسالم است و اسالم همان سالم و سدالم ،خداوندد
عزوهل است و ما فرزندان اسالم هستیم .سری معتقد بود همانند ابوالخطداب ،پیدامبری از
هانب حضرت هعفر 1است و باید برای امام صدادق 1نمداز خواندد ،روزه گرفدت و حدج
برگزار كرد.

49
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رفتارشناسيامامصادقدربرابرفرقههايالوهيتانگار 


در این بخش به نگونگی مبارزه امام صادق 1با هریانهای غالیانه میپدردازیم و بده
دلیل پدیدار شدن برخی از این گروهها در دوره امام باقر 1و بالندگی ایشان در دوره امدام
ششم 1به اختصار به دوره امام باقر 1هم اشاره میكنیم.
به نظر میرسد كه روش مواهاه این دو امام 1از سایر ائمه 6قبل از خدود متفداوت
است .امامان پیشین ،عمده مبارزه را بر محور ارشاد و تبیین قرار داده بودند اما از دوره امام
باقر 1و به خصوص امام صادق 1عالوه بر این شیوه ،معرفی و برخورد بدا غالیدان آغداز
شد.
در این مرحله ،غالیان به اندیشههای انسجام یافته با باورهای مشدخص ،تغییدر شدكل
میدهند .به طوری كه دیگر ،افراد محور غلو نبودندد ،بلكده افكدار ،هددایتگر هریدانهدای
غالیانه بود .طبیعی است كه در این شرایط ،شیوه مبارزه امامان شیعی تغییر میكند.
در دوره امددام بدداقر ،1فرقددههددای غددالی متعددددی پدیدددار شدددند .در ایددن زمددان ،آن
حضرت ،1فقط به توصیت غالیان نمیپرداخت ،بلكه افراد غالی را معرفی مدیكدرد و بده
طرد كامل ایشان دستور میداد .در این دوره ،غالیدان در حدال گدذار از مراحدل ابتددایی و
تبدیل شدن به فرقههای منسجم بودند .امام باقر 1این خطر را پیشبیندی مدیكدرد و بدا
بیان نام غالیان ،ایشان را لعن مینمود .این شیوه در امامان پیشین ،كمتر دیده میشود .بده
عنوان مثال در روایتی آمده است:
قال ابوجعفر :لعن اهلل بنان التَبَان ،و انَ بنانا لعنيه اهلل کيان يكيعل علي ابي ،
اشهد أن اب عل بن الحسين کان عبداً صالحاً.

50

در این روایت ،امام 1با طرح نام برخی از غالیان ،فرد خاصی را لعن میكند .همننین،
از امام 1در زمینه عقاید غالیانه حمزة بدن عمدار بربدری دربداره آن حضدرت 1پرسدیده
میشود .امام 1در هواب میفرمایند:
دروغ گفت و لعنت خدا بر او .شيطان نم تواند به صورت نبي و ييا وصي
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51

پس از دوران امام باقر 1و در دوره فرزندد ایشدان ،درگیدریهدای سیاسدی امویدان و
عباسیان و كشمكش های داخلی بنی امیه به اوش رسید و حكومت را به خود مشغول كدرد.
در این دوره ،عباسیان با فعالیتهای مخفیانه ،دولت بنی امیه را سرنگون كردند .ایدن امدر
سبب به وهود آمدن فضای مناسبی برای رشد گرایشهای گوناگون گردید .نگونگی رشد
هریانهای فكری مختلت مانند اعتزال ،اهل حدی و هریانهای غالیانه در مددتی كوتداه،
نشان دهنده این مطلب است.
با آشكار شدن باورهای غالیان و پدید آمدن فرقههای گوناگون غالی الوهیدت انگدار در
دوره امام صادق ،1آن حضرت 1شیوههدای گونداگونی را بدرای مبدارزه انتخداب كدرد.
شیوههای مبارزه امام 1را میتوان به دو دسته تقسیمبندی كرد:
الت :روشنگری .3 :معرفی ائمه6؛  .2معرفی باورهای غالیانه.
ب :تقابل و برخورد .3 :پرهیز دادن اصحاب از باورهای غالیانه و افراد غالی؛  .2برخورد
با غالیان و لعن ایشان.
الف:روشنگري 

.1معرفيائمه 6

به دلیل شكلگیری منسجم هریانهای غالیانه در این دوره ،امام 1به شكل آشكاری
برای تبیین ویژگیهای امامان شیعه میكوشیدند .در روایتی آمده است كه آن حضدرت1

به یكی از اصحاب خود به نام اسماعیل بن عبدالعزیز كه افكاری غالیانه داشت ،فرمود:
ای اسماعيل! برای من آب در محل وضو بگعار تا وضو بگيرم .گويا وی بيا
خود چنين انديشيد که من دربار او ،باورهای چنين و چنان داشتم (مثل اينکه او
پروردگار ،خالق ،و رازق است) در حال کيه او احتيياب بيه وضيو گيرفتن پييدا
م کند .وقت حضرت 1از محل وضو خارب شد ،فرمود :ای اسماعيل! ساختمان
را بيش از آنچه ظرفيت دارد ،باال نبريد که منهيدم خواهيد شيد .ميا را م ليوق
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قراردهيد و آنگا هر چه م خواهيد دربار ما بگوييد.

33
52

امام 1در سخنانی ،ضمن توصیت این ویژگی كه ائمه ،6بنده خدا هستند ،هر گونده
اوصاف خالقیيت را از خود دور میكند .به عنوان مثال ،در روایتی میفرمایند:
53

ای صالح! به خدا سوگند که ما بند و م لوق هستيم و پروردگاری داريم
که او را عبادت م کنيم و اگر او را عبادت نكنيم ،او ما را ععال خواهد کرد.

54

آن حضرت 1در روایتی ،هر گونه ادعای نبويت از هانب امامان شیعی را مردود میداند
و میفرماید:
لعنت خدا بر کس باد که بگويد ما پيامبر هستيم و لعنت بر کس باد کيه در
اين مطلب شک کند.

55

امام 1در هواب ابوبصیر ،یكی از اصحاب بزرگ خویش كه گفته بود غالیان میگویند:
شما عدد قطرههای باران ،ستارگان و برگهای درختان ،وزن آننده كده در دریدا اسدت و
عدد خاكها را میدانید ،میفرماید:
سبحان اهلل! سبحان اهلل! نه به خدا سوگند! اينها را جز خداوند نم داند.

56

همننین امام صادق 1در ردي ادعای ابوالخطاب كه مددعی بدود ،آن حضدرت 1علدم
غیب میداند و آن را به وی داده است ،فرمود:
به خداوندی که غير از او خداي نيست ،سوگند که من علم غيب نم دانم و
خداوند در مصيبت مردگانم به من اجر ندهد و در حيات زندگانم بيه مين برکيت
ندهد ،اگر چنين مطلب به او گفته باشم.

57

امام ،1این عقیده را كه میپنداشتند امامدان رزق بنددگان را انددازهگیدری مدیكنندد،
مردود میداند و در اینباره میفرماید:
به خداوند سوگند! ارزاق ما را جز خدا تقدير و انداز گيری نمي کنيد .مين،
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...

خود به غعاي برای خانواد ام احتياب داشتم ،سينهام تنگ و فكرم مشالول شد تيا
اينکه رزق آنان را تأمين کردم و نفس به راحت کشيدم.

58

این روایت تفویض را مردود اعالم میكند و امور را به دست خدای بزرگ میداند .این
گروه از غالیان ،امامان شیعی را خدا نمیدانند اما اینگونه باورها از شئون ربوبی محسدوب
میشود و به همین دلیل امام 1به رد ننین باوری اقدام میكند.
.1معرفيباورهايغاليانه 

باور به تناسخ و تشبیه از ویژگیهای غالیان شمرده میشد كه با آن ،قیامت و هرگونده
باز خواست را نفی میكردند .به همین سبب ،امام صادق 1در رد تناسخ میفرماید:
همه گرو ها ،گفتههای ايشان (اهل تناسخ) را زشت شمردند و هميه اميتهيا،
آنها را لعنت کردند .وقت که از آنان ،دليل خواسته م شود به بيراهه مي رونيد.
تورات ،گفته آنان را تكعيب م نمايد و قرآن ،ايشان را لعنت مي کنيد .بيا ايين
حال ،آنان گمان م کنند که خدايشان (به وسيلة حلول و تناسخ) از قالب به قالب
ديگر منتقل م شود .آنها باور دارنيد کيه ارواا ازلي  ،هميانهيا هسيتند کيه در
آدم 1بودند و به ديگران از بدن به بدن ديگر منتقل شد اند .در حال که اگير
خالق در صورت م لوق درآيد ،پس چگونه استدالل م شود کيه يكي از آنهيا
خالق و ديگری م لوق است.

59

امام صادق 1در نفی عقیدده تشدبیه و در هدواب شخصدی كده برتدرین اعمدال را از
حضرت 1میپرسید ،فرمود:
اينکه خدا را يك بدان .

همننین آن حضرت 1بزرگترین گناه را اینگونه معرفی میكند:
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33
60

امام صادق 1در روایت دیگری درباره مردود دانستن تشبیه میفرماید:
هر کس خداوند را به م لوقاتش ماننيد کنيد ،مشير اسيت ،زييرا خداونيد
سبحان به هيچ چيزی شبيه نيست و هر چه در وهم انسان نسبت بيه خداونيد وارد
شود ،آن خدا نيست.

61

همننین ،در نقل دیگری دربارهی آن حضرت 1آمده است:
يك از ياران امام صادق 1م گويد امام در حال که ناراحت بود ،نيزد ميا
آمد و فرمود :همين چند لحظه پيش ،برای کاری از منزل خارب شدم ،ناگا يكي
از بردگان سيا پوست مدينه به نزد من آمد و گفت :لبيک جعفر بن محمد ،من از
بس ناراحت شدم از همان جا باز گشتم ،در حال که از آن چه او دربار من گفته
بود ترسان و لرزان بودم .از آنچه آن ش ص گفته بود ،برائت جستم .اگر عيسي
نسبت به غلوی که نصارا دربار او کرد بودند ،سياکت نشسيته بيود ،خيدا حيق
داشت گوشش را کر و چمشش را کور و زبانش را الل کنيد کيه تيا ابيد سي ن
نگويد.

62

.1پرهيزاصحابازباورهايغاليانهوافرادغالي 

اباحیگری یكی از ویژگیهای آشدكار غالیدان بدوده اسدت .امدام 1بدا نفدی هرگونده
اباحی گری در پرتو شفاعت و یا به باانه شدناخت امدام ،بده بیدان ویژگدی شدیعیان واقعدی
میپردازد .آن حضرت 1در روایتی ،با نفی ابداحی گدری ،غدالت شدیعه را نندین معرفدی
میكند:
شيعيان جعفر بن محمد کسان هستند که عفت در خوردن و شهوت دارنيد و
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...

ت ش ايشان زياد است و برای پروردگار خويش ،اعمال خود را انجام م دهند و
اميد به ثوال دارند و از مجازات اله م ترسند.

63

این روایت ،هر نوع فرار از شریعت را مدردود مدیداندد و همگدان را بده تقدوای الادی
سفارش میكند و ویژگیهای پیروان امام 1را معرفی میكند .همننین در روایتدی دیگدر
آمده است:
غلو کنند به سوی ما بر م گردد و ما او را قبول نم کنيم اما وقتي مقصير
(کس که در حق ما کوتاه کرد ) به سوی ما بر م گردد ،او را م پعيريم؛ چرا
که غال عادت به تر نماز ،زکات ،روز و حج کرد است و نم تواند عيادتش
را تر کند و او هرگز به طاعت خداوند متعال بر ن واهد گشت اما مقصر هرگا
بشناسد ،عمل م کند و اطاعت م نمايد.

64

مامترین سفارشی كه امام صادق 1در آخرین لحظات عمر خویش به اطرافیان كدرد،
این بود كه كسی كه نماز را سبك بشمارد به شفاعت ما نایدل نخواهدد شدد .ایدن روایدت
گویای این واقعیت است كه غالیان به باانههای مختلت ،واهبات خویش را ترك میكردند
و شفاعت را باانهای برای اباحیگری میدانستند.
عالوه بر موارد فوق در روایات فراوانی آمده است كه امامدان 1بده هدر كسدی اهدازه
نمیدادند كه خود را شیعۀ اهل بیت 1معرفی كندد و شدیعیان را بدا ویژگدیهدایی مانندد
اطاعت كامل از اعمال و آثار امامان شدیعی ،انجدام واهبدات و دوری از محرمدات معرفدی
65

میكردند .همننین در روایتی ،امام صادق 1ضمن معرفی غالیان ،لزوم پرهیدز و دوری
از ایشان را به شیعیان هوان یادآوری میكند و میفرماید:
جوانان خويش را از هم نشين با غ ت برحعر داريد تا ايشان را فاسد نكنند.
به درست که غ ت بدترين م لوقيات الهي هسيتند .عظميت خيدا را کوچيک
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شمرد اند و به خاطر دشمن با خداوند ،ادعای ربوبيت کرد انيد .بيه خيدا قسيم!
غ ت شرورتر از يهوديان ،مسيحيان و کسان که مشر شد اند ،هستند.

66

امام صادق 1در روایتی میفرماید:
ای مفضل! با آنها نشست و برخاست نكنيد و با آنها ن وريد و نياشاميد و با
آنها مصافحه نكنيد و به آنها ارث ندهيد.

67

در این مرحله ،امام 1به تبیین باورهای غالیان میپردازد و بدا هشددار و آگداه كدردن
هامعه ،راهی برای باانههویی و نزدیكی به غالت بداقی نمدیگدذارد .امدام 1خطداب بده
شیعیان میفرماید:
با غ ت نشست و برخاست نداشته باشيد ،با آنان هيم غيعا نشيويد و دسيت
دوست به سوی آنها دراز نكنيد.

امام صادق در تفسیر آیات (هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّیاطِینُ*تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّداكٍ
أَثِیمٍ) .میفرماید:
آنها هفت نفرند (مالير  ،بيان ،صائد ،حمز بن عمار بربری ،حيارث ،شيام و
ابوال طال) که شيطان بر ايشان نازل م شود.

68

روایتهایی از امام 1موهود است كه ابوالخطاب ،غالی بسدیار معدروف و خطرنداك را
معرفی میكند و او را اینگونه لعن مینماید:
لعنت خدا و م ئک اله و همه مردم بر ابوال طيال! شيهادت مي دهيم بيه
خداوند متعال ،ابوال طال کافر فاسق و مشر بود و او با فرعون در شيديدترين
ععالها در روز و شب محشور م شود.

این روایت گویای فسدق و دروغگدویی ابوالخطداب اسدت .هدمنندین محشدور شددن
ابوالخطاب با فرعون ،شاید به خاطر ویژگی خاص فرعون است كده ندوعی الوهیدت بدرای

...
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خود قائل شده بود و باورهای ابوالخطاب ،هدم هدنس بدا اندیشده انحرافدی فرعدون بدوده
است.

69

همننین در روایت دیگری ،امام 1درباره ابوالخطاب میفرماید:
از آنچه ابوال طال ،غ م بن اسد دربار ی من م گويد برائت م جويم.

70

درهایی دیگر ،یكی از اصحاب امام 1میگوید:
وقت در کوفه ،پيروان ابوال طال به جای لبيک در حيج مي گفتنيد :لبييک
جعفر .من خدمت امام رسيدم و جريان را عرض کردم .امام بيه سيجد افتادنيد و
شروع به گريه کردند و فرمودند :مصادف اگر عيس ساکت م ماند بر آن چيزی
که دربار او معتقد شدند بر خدا الزم بود گوش و چشم او را کر و کور کند .من
نيز اگر ساکت باشم نسبت به آنچه ابوال طال م گويد بر خدا الزم است گوش
و چشم مرا کر و کور کند.

71

در این روایت ،امام 1سكوت خویش را در برابر این هریان صحیح نمیداند و برخدورد
با غالیان را واهب میشدمرد .هدمنندین ،آن حضدرت 1در بیدانی دیگدر ،دربداره پیدروان
ابوالخطاب كه امام را خدای روی زمین میدانستند ،میفرماید:
به خدا سوگند! آن مقدار که اينها عظمت خدا را کوچک کردند ،هييچ کيس
نكرد .به خدا قسم! اگر من به آنچه اهل کوفه (طرفداران ابوال طال) دربار مين
م گويند اقرار کنم ،زمين مرا در خود فرو خواهد برد .مين جيز بنيد ای ممليو
نيستم که بر هيچ سود و زيان قادر نيست.

72

ب)برخوردوتقابل 

امام 1با رد پیروان ابوالخطاب و لعن ایشان ،مخاطب خود را به توبه دعوت میكندد و
میفرماید:

73
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به آنها بگو ،وای بر شما توبه کنيد که شما در حيال حاضير کيافر و مشير
هستيد.
74

امام 1در ابتدای این روایت ،بشار را لعنت مدیكندد .هدمنندین ،آن حضدرت 1در
روایتی دیگر درباره بشار میفرماید:
بشار ،شيطان فرزند شيطان است که برای انحراف اصحال من از آب (درييا)
بيرون آمد است.

75

در روایت دیگری ،امام 1غالیان را لعن میكند و میفرماید:
ای سدير! گوشم ،چشمم ،مويم ،محاسنم ،گوشيت و خيونم از ايشيان برائيت
م جويد .خداوند و رسولش از ايشان بيزارند .اينان بر دين مين و ديين پيدرانم
نيستند ،به خدا قسم! ما با ايشان در روز قيامت جمع ن يواهيم شيد ،مگير آنکيه
آنها به جهنم رفته باشند.

76

این دسته از روایتها به طور مطلق و همه هانبه غالت را رد میكنند.
همننین در روایتی آمده است:
کمترين چيزی که به وسيله آن ،انسان از ايمان خارب م شود ،آن اسيت کيه
در مجلس يک غال بنشيند ،س نانش را گوش دهد و آنها را تصديق کند.

77

به نظر میرسد علت اصلی این نوع برخورد ،محاصره كامدل غدالت و مندزوی كدردن
ایشان بوده است .امام 1به یاران و شیعیان خدود سدفارش مدیكردندد در شدناخت اهدل
بیت 6و معارف دینی ،قرآن و سنت را معیار قرار دهند و هر آننه بدا آنادا منطبدق بدود
بپذیرند و در غیر این صورت ،آن را رها كنند .حضرت در اینباره میفرماید:
هر آنچه از زبان ما م شنويد ،بپعيريد

همننین میفرماید:
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آن دسته از احاديث را بپعيريد که موافق قرآن و سنت است.

توصیه امام 1بدان دلیل بود كه غالیان حدی هعل میكردند و به همین دلیل دربداره
مغيرة بن سعید ،یكی از سران غالی فرمودند:
همانا وی که خدايش لعنت کند ،احاديث فراوان در کتالهای اصحال پدرم
گنجاند.

همننین امام 1درباره وی میفرمود:
خداوند ،مالير بن سعيد و آن زن يهودی را که با او رفت و آمد داشت ،لعنت
کند که از او سحر و شعبد م آموخت .مالير بير پيدرم دروغ بسيت و خداونيد
ايمانش را گرفت .گروه نيز بر من دروغ بستهاند ،خداوند به آنها حرارت آهين
را بچشاند.

78

همننین در روایتی دیگر آمده است ،امام 1شخصی را كه بر آن بزرگدوار دروغ بسدته
بود و عقاید غالیانهای درباره آن حضرت 1ابراز میكرد ،لعن كرد و فرمود:
خالق به جز خدای يكتا نيست ،شريك ندارد و به ما مير
کس که هرگز ن واهد مرد .او آفرينند ی يكتا است.

را مي چشياند،

79

در این شرایط ،امام 1عالوه بر معیار خداشناسی ،توهده بده قدرآن و سدنت قطعدی را
پناهگاهی استوار برای شیعیان خود میداند .معیاری حقیقی كه تا روز قیامت برای شدیعیان
غیر قابل خدشه خواهد بود .در این مرحلده ،امدام 1در برخدی از مدوارد مدیفرمدود :اگدر
میتوانستم خونشان را بر زمین میریختم .برای مثال ،زمانی كه به امام صدادق 1عدر
شد كه بزیع ،یكی از سران غالی گمان میكند كه خودش پیامبر است ،امام 1میفرماید:
اگر اين مطلب را من از او م شنيدم ،وی را م کشتم.

80

ننین برخوردی از هانب امامان شیعی ،حتی با دشمنان خود به ایدن شددت و تدا ایدن
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اندازه گسترده نبوده است .به نظر میرسد كه این شدت عمل بدان هات بود كده غالیدان،
عالوه بر هعل روایت و انتساب باورهای دروغین به امام ،1سبب به وهود آمدن انحرافدی
در هامعه میشدند كه تناا با از بین رفتن ایشان ،آن انحراف از بین میرفت .امامان شیعی
با تشخیص این خطر به سختی با ایشان مبدارزه مدیكردندد و در برخدی از مدوارد دسدتور
ریختن خون غالیان را میدادند.
نتيجه 


پس از فتوحات ،هریانهای گوناگون و باورهای غیر توحیددی بده هادان اسدالم وارد
شدند .این اندیشهها به تدریج با برخی از برداشدتهدای مسدلمانان از آمدوزههدای دیندی،
آمیخته شدند و سبب شكل گیری باورهدای غیرعقالندی غالیانده نسدبت بده بزرگدان دیدن
گردیدند .این هریان كه در ابتدا به صورت گروههایی اندك شكل گرفت در مدت كمتدر از
یك سده به فرقههایی منسجم با باورها و رهبران مشخص تغییر شكل یافت.
با بررسی زندگی امامان شیعی 1این امر فامیده میشود كده ایشدان در دورهای كده
باورهای غالیانه ،هنوز منسجم نشده بود از شیوه تبیدین و هشددار در برابدر عقایدد غالیانده
استفاده میكردند اما در دوره امام صادق 1كه فرقدههدای غالیانده انسدجام بیشدتری بده
باورهای خود دادند ،امام 1در شیوه مبارزه خود ،تغییر روش دادند تا هدایی كده در برخدی
موارد دستور قتل افراد را میدادند.
این امر در صورتی است كه تاریخ درباره برخورد ائمه اثناعشر 6با دشدمنان خدود بدا
این روش ،گزارش قابل توهای بیان نمیكند .به نظر میرسد اگر آن بزرگان به خصدوص
امام صادق 1با تسامح از كنار فرقههای غالی میگذشتند ،مذهب امامیه از قاموس فكری
مسلمانان حذف میگردید و یا امامیه فرقهای در میان فرقههای غالی معرفی میشد.
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