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 چکیده
را بته بیراهته کشتاندق عدایتد غالیتان  ایراه یافتت و عتده (های اسالمی و غیر اسالمیمانند دیگر گروه)پدیدة غلو آفتی است که به دالیل مختلف در میان شیعیان، 

و بته مدتام   صتلی ا  علیته وآلتهرسول گرامتی استالم ها بر درجة خدایی و الوهیت قائل شدن برای  شیعی دارای نظم و انسجام خاصی نبود، ولی بنیان عداید آن

دادنتدق در نتیجته بتا توجته بته اهمیتت استوار بودق غالیان با افکار و گفتار خود، اصل توحید را هتد  قترار می علیهم السالمین خدایی و نبوت رساندن ائمه معصوم

در این میان رویارویی امام صتاد  کردندق پرداختند و افکار و گفتار غالیان را نفی میگری به مبارزه میهای مختلف و به شدت با غلو و غالیمسئله، ائمة شیعه از راه

ای پت  از بیتان پتاره علیه السالمصاد  امام  وسیره عملی ق بررسی مواضعبا پدیده غالی گری از نداط برجسته حیات دینی وسیاسی آن حضرت است لیه السالم()ع

 قاز افکار، گفتار و رفتار غالیان آن زمان، موضوع نوشتار حاضر است

 

 الوهیت؛ غلو؛ غالیان؛ رفتارشناسی؛حدیث ؛ علیه السالم صاد  امام :کلیدواژگان

 

 : مقدمه

شتروع بته نشتر  )علیه الستالم(غالیان که از زمان حضرت علی       

 )علیته الستالم(در عصر امتام صتاد  عداید انحرافی خودکرده بودند 

آن ها باانتساب ختود بته امتام صتاد  دق دنرشد چشم گیری پیدا کر

ائمته معصتومین هم موجب زیر سؤال بردن جای گاه  )علیه السالم(

می گردید و هم مردم را در تشخیص شتیعیان واقعتی  )علیه السالم(

وبااین تفکرات خطرناک کاری تترین از غیر آن دچار مشکل می کرد،

غالیان با  ورفتار زیرا عداید ضربات رابرپیکر تشیع راستین واردکردند

از سویی دیگر عصر  قویی نداشتهم س )علیه السالم(ائمه معصومین 

به واسطه بازبودن فضای سیاسی وموقعیت  )علیه السالم(امام صاد  

اجتماعی خاص وتبلیغ همگانی فر  مختلف باعث شده بود تا متردم 

عامی وعادی تصور می کردند که عداید منحر  ایتن فتر  خصوصتا 

)علیته غالیان ریشته در عدایدشتیعه وآمتوزه هتای ائمته معصتومین 
در کنتار فعالیتت  )علیه الستالم(از این رو امام صاد  داردق   سالم(ال

همانطور که بیتان شتد مبارزه نمود، زیرا  غالیانهای علمی دیگر، با 

، اثرات سوء اعتدادی و اجتماعیققق در آنان هرگونه ارتباط و مراوده با 

پی داشتق به همین دلیل و برای حفظ شیعه اصیل و نهادینه کردن 

اتکا به سیره عملی واخالقی  با )علیه السالم(بود امام صاد   آن الزم

ها مبارزه آشتکاری را شتروع کنتد و افکتار و نظریتات  آن خویش با

باطلشان را از ساحت شیعه دور کند، چرا کته در غیتر ایتن صتورت 

اثری از شیعه واقعی باقی نمتی مانتد و ایتن متبهب بازیسته دستت 

یهتودی،  -ز فرهنت  هتای مستیحی بوالهوسانی می شد که با تأثّر ا

 (752، ص 1831جعفریان، )چهره ای دیگر از شیعه ارائه می دادندق 
 

 قتاریخسه غالیان  1

 پیشینه غالیان 1-1

واژه غلو )بروزن فعول(مصدر فعل )غلی یغلو( در مدابتل تدصتیر       

ارتفاع ،باالرفتن و تجاوز از حد اعتدال  1به دوصورت به کارفته است:

ق تجاوز از حداعتدال به همراه افراط وزیاده روی؛ که بتا توجته بته 7

آیات وروایات معنی دوم صحیح تر است ق یعنى فرد یا چیتى  بتیش 

 (057، ص 7 ،ج1045)فیتومی ،او هست، توصیف شتودقاز آنسه در 
این واژه در اصطالح شرع، به تجاوز و مبالغه نمودن در حق پیامبران 

شتودق و اولیا  الهى و اعتداد به الوهیت یا ربوبیت آنتان اطتال  متى

چنان کته (141 ،ص 1018)شیخ مفید ،تصحیح اعتدادات االمامیه،
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ار ( بته الوهیتت حضترت خداوند درخصوص اعتداد اهل کتاب )نص

یا أَهْتلَ الْکتتتابت ال "مى فرماید: )علی نبینا وآله وعلیه السالم(مسیح 

ا  اهل کتاب، در دین خود   22، مائده : 121نساء: تَغْلُوا فتی دتینتکُمْ؛

لَدَدْ کَفَرَ الَّتبتینَ قتالُوا  "وتاکید می فرماید:  ،"غلو و زیاده رو  نکنید

آنان که به ختدایىت مستیح   27مائده :  مَستیحُ ابْنُ مَرْیَمَ؛إتنَّ اللَّهَ هُوَ الْ

 "اند به راستى کافر شدندقپسر مریم قائل

چهتار شتعبه غلتو را چنتین بیتان متی  علی علیه السالمحضرت     

الغلو علی اربع شعب: علی التعمق)بتالرّای( و التنازع)فیته( و "نمایند:

الىیغ و الشدا ق فمن تعمق لم)یُنب( ینته الی الحق و لم)یىدد( یتىده 

االغرفا فی الغمرات، )و لم( ال تنحسر عنه فتنة اال غشتیته اختری )و 

و من نازع)فی الرّای( و خاصتم  انحر  دینه( فهو یهوی فی امر مریجق

)شهر بالعثل( بینهم الفشل و بلی أمر هم متن طول اللّجاج و متن زا  

)قبُحت( ساءت عنده الحسنه و حسنت عنتده الستیئه و ستکر ستکر 

الصالل و من شا  اعورّت علیه طرقه و اعتتر  علیته امتره )فضتا  

من اتبع  علیه( وضا  مخرجهق و حرام ان ینىع من دینه)اذا لم یتبع(

 (141ص  0اصول کافی ج )"غیر سبیل المومنین

ق منازعته در 7ق تعمّق و فرو رفتن در نظریّته ؛1غلوّ چهار شعبه دارد: 

ق لجاجتق هر ک  )بدون معیتار صتحیح وبتیش از 0ق انحرا  و 8آن 

گتردد و جتى غتر  شتدن در امتور حد( تعمّق کند به حق بتاز نمتى

شتود ا  از او رفتع نمتىو فتنهشود، پیسیده چیى  برایش زیاد نمى

بترد، و دیتنش از هتم مگر آنکه فتنه دیگر  او را در ختود فترو متى

رودقهر کت  در ا  بهم پیسیده فرو مىشود و در مسألهگسیخته مى

نظریّه منازعه و مخاصمه کند، در اثر لجاجت طوالنى به احمق بودن 

قبتیح  شود قهر ک  انحرا  پیدا کند نیکى بته چشتم اومشهور مى

آیدقهر ک  لجاجت کند راه ها بر آید و بد  به چشم او نیك مىمى

گیرد و بیرون آمدن از شود و کارش مورد اعترا  قرار مىاو کور مى

  شود آنگاه که تابع راه مؤمنان نباشدقآن برایش مشکل مى

آن چه مهم  علیه السالمبا توجه به فرمایش نورانی حضرت علی      

ن حد ومیىان است تا به وسیله آن غلو و تدصتیر است مشخص نمود

را بشناسیمق عده ای حدومیىان را عر  دانسته اند، گروهتی منىلتت 

صحابه ،وگروهی نیى فهم علمای اهل سنت از کتتاب وستنت را حتد 

ومیىان معرفی کرده اندق ولی آنسه صحیح است وعدل وقرآن وستنت 

خودکتتاب وستنت آن را تایید می نمایند چهارمین احتمتال یعنتی 

 (  14، ص1 ،ج1853) ابن حجرعسدالنی،استق 
کتاب وسنت ، مصدا  واقعی حد میانه را اهل بیت معرفی متی       

نماینتتد قلتتبا حضتترت علتتی )علیتته الستتالم( در ایتتن زمینتته متتی 

طى، بتهتا یَلْحَتقُ التّتالتى، وَإتلَیْهتا یَرْجتتعُ "فرمایند: نَحْنُ النُمْرُقَتةُ الْوُستْ

ما جایگاه میانه و حد  (141هج البالغه، کلمات قصار، شماره ن)الْغالى؛

وسط هستیم، عدب ماندگان باید به ما ملحق شوند، و تنتدروانت غلتو 

 ق"کننده، باید به سو  ما بازگردند
درمورد غتالی وغلودرعلتوم مختلتف استالمی نظیتر رجال،ملتل       

ونحتتل،کالم وقققتعتتاریفی مختلتتف ومدتضتتای ختتود شتتده استتتق 

ولی ازآنجاکه توحید ریشه اصلی دین (733 ، ص1044)شهرستانی،

است تعریف غالی در قلمرو توحید عبارت است ازاین که امامان را از 

مدام عبودیت وبندگى فراتر برده و آنها را خدا و یا مصدر افعال ختدا 

بینگارد، مثلًا بگوید: آنان خالق زمین و آسمانند یا معتدد باشتد کته 

بته دستت آنهتا استت و آنهتا  -پت  از ایجتاد -آفرینشتدبیر نظام 

امتر تشتریع بته  "مى باشندق یا بگوید:« ممیت»و « محیى»، «راز »

 ق"آنتتان واگتتبار شتتده، و تحتتریم و تحلیتتل در دستتت آنهتتا استتت

 (784 ،ص1853)بغدادی،
 اولین گروه غالیان: 1-7

شاید نخستین جرقه غُلُتو در تتاریخ استالم طبق نظرشیخ مفید       

کته آغتاز شتد،   )صلی ا  علیه واله وسلم(پ  ازرحلت پیامبراکرم 

زیربنای آن قول عمربن خطاب بودکه پیامبرهم چون حضرت موسی 

ازچشم ماپنهان شده ومجددا مراجعت )علی نبینا وآله وعلیه السالم( 

)شتیخ  شتکل گرفتت ق "غالت محمدیه"وبا این دیدگاه  خواهد کردق
 (701 ،ص 1018مفید،
)صلی ا  ولی به دلیل وجود وحی وجایگاه حضرت رسول اکرم       

حضتترت ق ولتتى در زمتتان رشتتد پیتتدا نکردنتتد  علیتته والتته وستتلم(

ه ها  انحرافى توانستند بتا ختالء بت گروه)علیه السالم(امیرالمومنین

در دوره  غلتوگترایش لتبا راحتى ابتراز وجتود نمایندقه وجود آمده ب

ودرایتن توسعه بیشتر  پیدا نمود  )علیه السالم(خالفت حضرت على

نیى ندتش بته  "عبداله بن سبا"میان شخصیت جنجالی تاریخ یعنی 

و پتت  از شتتهادت آن (731ش،ص 1831)میالنتتى ، ستتىایی داردق

گرایش پیدا  غلوحضرت گروهى از جمله پیروان محمد بن حنفیه به 

رو بته رشتد نهتاد و  )علیه الستالم(کردند و در زمان امام محمد باقر

وجتود ه (بعلیه الستالمها  مختلف در زمان امام جعفر صاد ) رقهف

کبر  این گرایشات همسنان ادامه  آمدند و تا غیبت صغر  و غیبت

(بستان دژ  محکتم از ابتتدا  علتیهم السالمداشت و امامان شیعه )

هتا بته مبتارزه  هتا  ختاص بتاآنوه پیدایش این نوع تفکر بته شتی

(  صلی ا  علیه واله وسلمامبر اکرم)پرداختند، این پدیده در زمان پی

، امتام (علیه الستالم)، امام حسین(علیه السالم)، وحضرت امام حسن

و امتتام  (علیتته الستتالم)، امتتام موستتى کتتا م(علیتته الستتالم)ستتجاد

( ضتتعیف بتتوده ولتتى در دوران دیگتتر ائمتته علیتته الستتالممحمدتدى)

 رسیدق( به اوج خود علیه السالمخصوصاً در زمان امام صاد )

) در اسالم از صتد و پنجتاه فرقته بیشتتر باشتدق « غالیان»عدد فر  
تتتتتتترین آنتتتتتتان معتتتتتترو ( 800ش،ص 1827مشتتتتتتکور ،

عبارتنداز:سبائیه،جناحیه،حربیه،عمیریه،مفوضتتتتتته،بىیعیه)بىیغیه(، 

 1824)ختاتمی ،منصوریّه، بیانیّه، خرّمیّه، مغیریّه، بشیریّه و خطّابیه 
 ( 124ش،ص
ن فرقتته ا  بتتود کتته در زمتتان امتتام جعفتتر خطابیتته، مهمتتتری     

شکل گرفت سپ  توستط شتاگردان آنهتا فرقته )علیه السالم(صاد 

قو اکثر فر  منتسب به خطابیه است که آن ها  دیگر  تأسی  شد

 (58ش،ص1811)اشعری قمی ، راتاپنجاه فرقه ذکر کرده اندق
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غالب غالیان در عدیده مشترکند و در حدیدت، یك فرقه بتیش       

انتدق یستند که به نام ها  مختلف در کتب تواریخ و فر  ذکر شتدهن

هاستت و در هتر شهرستانى می نویسد: ایشان )غالیان شیعه( را لدب

گوینتدقدر  "خُرَمیّه و کوذیه"شهر  لدبى دارند در اصفهان ایشان را 

و در موضتعى  "دقولیته"و در آذربایجتان  "مىدکیه و ستنباذیه"ر  

)  ]گوینتتتتتد "مُبیضتتتتته"راء النهتتتتتر و در متتتتتاو "مُحمّتتتتتره"
 ا(128،ص1 ،ج1044شهرستانی،

 قانواع غلو7

 "درون گروهتی"و "بترون گروهتی"بعضی غلو را بته دو گتروه       

 )مدرسی طباطبایی 

تدسیم نموده ولی تدسیم بندی غلو در سته دستته (81ش،ص1820

جامع تر وصحیح تربه نظتر متی  "فضایل"و "صفات"، "ذات"غلودر 

 رسدق که درذیل به آن اشاره می نماییم:

قائل شدن مدام نبوت ،الوهیت وربوبیتت بترای  -1غلودر ذات:  7-1 

حلول حضرت باری تعالی در ائمته  -7)علیهم السالم(ائمه معصومین

از )علیهم السالم(حلول روح انبیا در ائمه -8)علیهم السالم(معصومین

)ازآنجتتایی کتته (1311،ص 8ش،ج1828جادی،)ستتطریتتق تناستتخ

ازنظرشیعه ملحد وکافر بوده وازدایره شیعه خارج شده انتد لتبا متی 

 (04،ص1820ق)مدرسی طباطبایی،توان آنان را برون گروهی دانست(
غلودر صفات: ائمه در حد ذاتشان می مانند یعنی بشترند ولتی  7-7 

ق ایتن ده استتخداوند بعد از خلق امر خلدت را به آنان تفتوی  کتر

)ازآنجتایی کته )ستجادی ،همتان (مشهور شدندق  "مفوضه"گروه به 

بطور کامل تکفیرنشده وبعضی عداید آنان مورد تکبیب وطرد شتیعه 

)مدرستی قرار گرفته اند لبا می توان آنان را درون گروهتی دانستت(
 (81طباطبایی،همان،ص

غلو در فضایل: درنسبت دادن فضایل وصفات غیرمخصتوص بته  7-8

غلو نموده اندق که بته  )علیهم السالم(خداوند ،درباره ائمه معصومین 

متأثر از عداوت و غر ،   )قدس سره الشریف(فرموده عالمه مطهری 

 و دوستتتتتتى و تمایتتتتتل متتتتتی باشتتتتتدقستتتتتاز   استتتتتطوره
ان آنان را درون )همانند نوع دوم می تو (145ش،ص1813)مطهر ،

  گروهی دانست(

 انگیىه های غالی گری: -8

زیربنای شکل گیری جریانات فکری منحر  دو مولفته مهتم دارد از 

یك سوی عدم رشد فکری ،بی فرهنگی،بی بصیرتی ونادانی افترادی 

بتی ختردان ،بتی  )علیه الستالم(از بشر ویا به فرمایش حضرت علی 

عوت کننده( که با وزش هتر بتادی اراده وپیروان هر صدا برآورنده )د

 1838 -1823)ابتتتن ابتتتى الحدیتتتد ، بتتته ستتتمتی متتتی رونتتتدق
وازستتویی دیگرگرفتتتار آمتتدن دردام افتترادی کتته  (801،ص13ش،ج

 طالب ریاست وسوء استفاده از بشر های پیرو بوده اند ق 
، « مغیترة بتن ستعید»، «ئد نهتد صتا»افراد جاه طلبتى مثتل      

در طول تاریخ تشیع برا  پیشبرد « سمعانبیان بن »، « ابوالخطاب»

کردند  مى غلو)علیهم السالم(معصومیناهدا  خود ، در اوصا  ائمه 

 ،تا از این راه به منویات پلید خود کته همانتا جتاه طلبتى ، ریاستت 

دست یابندق  و آزاد  در رسیدن به اهوا و امیال خودبود،گر   اباحی

 (131،ص7ش، ج 1837)عسکر ،

جبران مافات واشتباه کوفیان در عدم یاری رستاندن  امتام حستین 

،وجتود موالیتان (171م،ص1137)مصتطفی شتیبی ، )علیه الستالم(

وغالمان آزاده کرده ایرانی )که به غلودرمورد پادشاهان خود معترو  

بافت اجتماعی کوفه )یمنتی ،ایرانتی وققق )عسکر ،همان جا،( بودند(ق

)فیتا  حکما وگرایش های مختلف فکری، (وآشنایی آنان با تعالیم 
 به این حرکت سرعت بخشیدق(31م ،ص1131،

 عداید غالیان: -0

را بته ختدا )علیهم الستالم(غالبا غالیان یکى از ائمه معصتومین      

تشبیه کرده و خدا را حلول کننده در ابدان آدمیتان داننتد و ماننتد 

انتدق اصتول دهتناسخیان و یهود و نصار  قائل به تجسیم خداوند شت

 عداید مبتدعه غالیان شیعه چهار است: تشبیه، بداء، رجعت، تناستخق

 )خاتمی ،

 ( 121ش،ص 1824
غالیان شیعه قایل به تحریف قرآنند و قرآن موجود را که خلیفه       

او آیات کتاب "گویند:سوم عثمان آن را گرد آورده قبول ندارند و مى

کم نموده استت و آیتاتى را کته اللّه را تحریف و دست خوش زیاد و 

قآن ها "درباره والیت على بن أبی طالب بوده از آن حب  کرده است

)علیته مصحف کامتل و متورد اعتمتاد را کته حضترت علتى "گویند:

)صلی ا  علیه والته به خط خود نوشته بود و حضرت رسول  السالم(

آن بخشید و حجم  )سالم ا  علیها(آن را به دخترش فاطمه  وسلم(

ایستت کته از نسخه سه برابر قرآن متداول است و این همان نستخه

رسد و سرانجام به دست حضترت حجته بتن امامى به امام دیگر مى

افتتد و هتم امام منتظر متى)عجل ا  تعالی فرجه الشریف( الحسن 

اوست که مردم را در آختر الىمتان بته ایتن نستخه از قترآن دعتوت 

 (801،صش 1827) مشکور ، ق"فرمایدمى

با این مددمه به نظر می رسد بتوان عداید غالیان منتسب به شیعه را 

 در دودسته بیان نمود:

 تشابه بعضی عداید شیعه و غالیان : 0-1

ها  انحرافتى کته در حتوزه اعتدادهتا  بى شك یکى از پدیده      

دینى در جهان اسالم رخ داده است، پدیده غلوّ و  هور غالیان است 

گرچه مشترکاتی نیى وجوددارد از جمله اعتداد به عصمت اهل بیتت 

)علیته ، و وصایت و خالفت بال فصتل امیرالمتؤمنین )علیهم السالم(

اعتدتاد بته رجعتت،  )علیهم السالم(بیت ائمه اهلو بعد از او  السالم(

علم لدنّى امام ، مهدویت ،تاویل وبدا که البته فدط در اهر ولفظ این 

ادعاصاد  است وگرنه باشرح موارد مبکور اذعان ختواهیم کترد کته 

 )میان ماه من تاماه گردون تفاوت از زمین تاآسمان است(ق 

جّتب و تأستف استت کته با وجود این تصریحات جا  بستى تع      

  امامیته بته غلتو در گاهى از طر  افراد  مغر  یا ناآگتاه، شتیعه

گتردد، گتاهى ایتن متّهم مى )علیهم السالم(  معصومین مورد ائمه
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اتهام از آنجا ناشى شده است که به حدیدت غلتو توجته نشتده و در 

)علیهم نتیجه، برخى از اعتدادات شیعیان نسبت به پیشوایان معصوم 

مانند اعتداد به عصمت آنان، داشتن کرامت و اعجاز، و عتالم  لسالم(ا

بودن به امور غیبى با اذن و مشیت الهى، به عنوان غلو در حق آنتان 

 (58ش،ص 1835) استاد  ، به شمار آمده استق

 عداید اختصاصی غالیان:  0-7

بتاب فتى نفتى »علّامه مجلسى در پایان فصلى که تحت عنوان       

تنظیم کرده، عدایداختصاصی « فى النبىّ و االئمّه علیهم السّالمالغلوّ 

)علیته الوهیّتت پیتامبر و ائمته  ق1غالیان را این گونته برمتی شتمرد:

شریك بودن بتا خداونتد در معبودیتت یتا خالدیتت و یتا  ق7السالم(؛

آگتاهی  ق0 حلول خداوند در آنها یا اتحاد خداوند با آنان؛ ق8 رازقیت؛

اعتداد به نبوت دربتاره ائمته  5ون وحی و الهام الهی؛آنان از غیب بد

و( تناستخ ارواح ائمته در بتدن هتای یتك  ؛السالم( م)علیهطاهرین 

عدم لىوم اطاعت خداوند و تترک معصتیت الهتی بته دلیتل  1 دیگر؛

 (801،ص75،ج1817) مجلسی ، معرفت آنان 

مرتبته حضترت  )علیته الستالم( غالیان از فرط غلو در حق على      

انتد و محمد )صلی ا  علیه والته وستلم(  را پتایین تتر از او دانستته

)صتلی ا  علیته و پیغمبر  )علیه السالم(گویند: در دور دوم که على 

در این جهان  اهر شوندق محمّد حاجب و دربتان علتى   واله وسلم(

خواهد بودق برختى از فتر  ایشتان از حضترت محمتد  )علیه السالم(

و ستلمان ثتالوو و  )علیه السالم(و على   ا  علیه واله وسلم( )صلی

ا  ستاخته و آنتان را مستتوجب ستتایش و عبتادت گانهخدایان سه

 (802ش،ص 1827)مشکور  اندقدانسته
باتوجه مباحث مبکور اصول چهارگانه مشترک غالیان عبارتنتد       

 « قتناسخ»و « حلول»و « اتحاد»و «  هور»از : 

کته ذات خداونتد در بتدن جستمانى "هور : آنان معتددند: 0-7-1 

 ق"شود و آن شخص مظهر ذات الهى استپیغمبر و یا امام  اهر مى

روح خدا در بدن پیغمبران و امامتان "اتحاد : آنان معتددند :0-7-7 

حلول کرده مانند نصار  که قایل به حلول الهوت در ناسوت شتدند 

ه شتکل طبیعتت الهتى در و در این حال صتورت طبیعتت آدمتى بت

 ق"آیدمى

)علیهم حلول: غالیان علت عصمت پیغمبر و ائمته معصتومین0-7-8

 "را از گناه، حلول روح خدا در ایشان می داننتد ومعتددنتد: السالم(

اگر چه آنان در  اهر جسمانى و جسدانى هستند ولتى در حدیدتت 

باشتتند و از ایتتن جهتتت معصتتوم از لغتتىش رحمتتانى و ربتتانى متتى

 (154 ،ص1853)بغدادی،ق"یندوخطا
مسیحیان وبیشتر غالت شیعه مانند: ستبائیه، بیانیته، جناحیته و     

نجدیه از نصریه و رزامیه و باطنیه و عىاقرّیه و حلمانیته و گروهتى از 

بودندولبا قایتل « حلول»صوفیان)وحدت وجودیه و اتحادیه( قایل به 

گاه کتالم شتیعى به تجسّم و تجسّد خداوند به صورت بشرندق از نظر

حلول خداونتد در موجتودات دیگتر ممکتن نیستت؛ چتون مستتلىم 

)عالمته حلتى محدودیّت ذات الهى و نیاز و قیام او بته غیتر استت ق 
 (874،ص1 ،ج 1015،مناهج الیدین ،

اگر حلول حق تعالى در چیى  جائى باشد، از دو حال بیرون نیستت: 

محتال استتق محلّ واجب استقصورت أوّل  -7محلّ ممکن استق-1

زیرا تمامى ممکنات، طبق فر ، مخلو  او بوده و بعتد از اوینتدق در 

حالى که محلّ باید قبل از حتالّ موجتود باشتدق و امّتا صتورت دوم، 

 1820)مدنتی ،مستلىم تعدد واجب الوجوداست کته محتال استت ق 
 (751ش،ص

ممکن است روح ختدایى کته در  "تناسخ : آنان معتددند که:0-7-0

حلول کرده پ  از و  به قلب ائمه و از ایشتان بته جستد پیغمبران 

کسانى دیگر درآید و همه آنان یکى پ  از دیگر  به مرتبه ختدایى 

 ق "برسند

) یکتتی از اندیشتته هتتای گتتروه زیتتادی از غالیتتان تناستتخ استتت      
ایشتتان همستتون صتتوفیه  ( 873،ص1ش،ج1824الهی،آثتتارالحق،

معتددند خداوند روح های محدودی آفریده است واین روح ها پت  

از مفارقت از بدن ها به موجوداتی مانند انسان یا گیاهان یا حیوانات 

تعلق می گیردق مدصود از تناسخ این استت کته انستان بتار دیگتر از 

طریق نطفه وعلده و ققق به ایتن جهتان بتاز گترددقاین گتروه معتدتد 

و یفه "هستند که انسان ها در زندگى دنیو  خود مختلفند گروهى 

و از آن جا که  "ستمگر وجنایتکار "وگروهى دیگر "شناس ودرستکار

کند که این دو گروه سرنوشت یکسانى نداشتته عدل الهى ایجاب مى

باشند بار دیگر این افراد به این جهان بازگشته وسىا  اعمال خود را 

 (174ش،ص1828رهان الحق،)الهی،ببینندق مى
البته تناسخ باطل است زیرا چنین بازگشت، کار عبث ولغتو            

از آن پیراسته استق وایتن همتان استت کته بوده وساحت حق تعالى

ویتا الأقتل  "تبدیل فعلیّت به قتوه محتال استت"گویند: فالسفه مى

هتای استالمی در  عموم فرقهباشدقدرنتیجه خال  حکمت وعبث مى

ن عدیده متفدند که روح پ  از پایان این زندگی به بتدن دیگتری ای

 (31،ص1818)داعى حسنى ،گردد ق در این جهان باز نمی
 رجعت و تناسخ 0-7-0-1

توجه به این نکته ضروری است که اعتداد بته رجعتت )کته یکتی از 

عداید حده شیعه است( بتا اعتدتاد بته تناستخ فتر  دارد؛ چتون در 

ماالت اولی و در همان قالب بدن قبلی بر متی رجعت روح با حفظ ک

گردد و به همین جهت مستلىم اعادة معدوم و یا تبدیل و باز گشتت 

فعلیت به قوه نیست، بر خال  تناستخ کته روح بعتد از رستیدن بته 

فعلیت و طی نمودن مراحل کمال مادی و طبیعتی، در قالتب هتای 

 دیگر بر می گرددق

 

 :تفوی  0-7-0-7

خداونتتد »ت، مفوّضتته هستتتندق آنهتتا متتی گوینتتد: از غتتال یگروهتت 

را آفرید و سپ  آفترینش جهتان و  (صلی ا  علیه وآله سلم)محمد

تدبیر آن را به وی واگبار کرد و سپ  محمد تدبیر عالم را بته علتی 
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 (ق51)مشتکور، ]بتی تتا ، ص « تفوی  کرد علیه السالم بن ابیطالب
و فرزندان او را علیه السالم  برخی از آنان معتددند: خداوند روح علی

نیى آفریده و خلق و تدبیر عالم را به آنها واگبار کترده استت و آنهتا 

؛ بنابراین تفویضی کته (51)همان، ص آسمان ها و زمین را آفریدند 

)صتلی غالت قائلند، به این معناست که خداوند پ  از خلدت پیامبر

ی امور عالم از جملته همه  علیهم السالمو ائمه  (ا  علیه وآله سلم 

خلق و تدبیر و روزی دادن وققق را به آنها سپرده است که این عدیتده 

 ختتتتتتتتتتتتتتتتتتود غلتتتتتتتتتتتتتتتتتتو استتتتتتتتتتتتتتتتتتتق
 

 وغالیان)علیه السالم( مواجهه امام صاد  -5

امتام صتاد   تربیتتیحال مناسب است مواضع وجبهه گیری هتای 

 را دربرابر این گروه مورد بررسی قراردهیم : )علیه السالم(

 تبیین مواضع غالیان وبیدارسازی مردم  5-1

به شیعیان سفارش می  حضرت با تبیین مواضع انحرافی غالیان      

جوانان باشند تا تحت تأثیر افکتار خویش خصوصانمودند که موا ب 

 ق و عداید غالت قرار نگیرند

 حدیث فضیل بن یسار5-1-1

بتر  "ود:فضیل بن یسار گفت: حضرت صاد  )علیه السّالم( فرمت      

حتتبر باشتتید کتته جوانانتتتان غالیتتان آنهتتا را گمتتراه نکننتتد غالیتتان 

شرورترین خلق خدایندق اهانت به مدام عظمت پروردگار مینمایند و 

ادعا  خدائى برا  بندگان خدا میکنند به خدا قسم غالت از یهود و 

نصار  و مجوس و مشرکان بدترند سپ  فرمود: غالى برگشتش بته 

نخواهیم پبیرفت و کسى که در باره ما کوتاهى کرده  ما است ما او را

ق عر  کردند آقا این مطلتب چگونته "پبیریمنیى برمیگردد او را مى

غالى عادت به بترک نماز و زکات و روزه و حتج کترده  "است فرمود:

نمی تواند هرگى عادت خود را ترک کند و برگشت بته بنتدگى ختدا 

نمایدق هر یکند و اطاعت مىنماید ولى مدصر وقتى عار  شد عمل م

ک  با آن ها دشمن باشد با ما دوست شده هر که با آن ها بپیونتدد 

از ما قطع نموده و کسى که از آن ها قطع نماید با ما پیوستته استت 

هر که با آن ها بدرفتار باشد با ما خوشرفتار  نموده و هر که بتا آن 

ن هتا را گرامتى ها خوشرفتار باشد با ما بدرفتار  کرده کسى کته آ

بدارد به ما توهین کرده و هر که به آن ها اهانت کنتد متا را گرامتى 

داشته کسى که آن ها را بپبیرید ما را رد کرده و کسى که آن هتا را 

رد کند ما را پبیرفته است کسى که به آنها نیکى کند بما بد  کرده 

ا و کسى که به آن ها بد  کند به ما نیکى نمتوده هتر کته آن هتا ر

تصدیق کند ما را تکبیب نموده و کسى که آن ها را تکبیب نماید ما 

را تصدیق کرده کسى که ایشان را مورد بخشش خود قرار دهد به ما 

مهر  کرده و کسى که آنها را محروم نماید به ما بخشتش کترده بى

پسر خالد! هر ک  از شیعیان ما باشد هرگى آنهتا را دوستت و یتاور 

 (115، ص: 8، ج1818مجلسی،) ق"گیردخود نمى
 حدیث بدترین خلق خدا 5-1-7

غالیان بدترین خلق خدایند "حضرت صاد )علیه السّالم( فرمود:      

آورنتد و ادعتا  ختدائى بترا  بنتدگان ختدا مدام خدا را پائین متى

میکنند بخدا قسم غالیان بدتر از یهود و نصار  و مجوس و مشرکین 

 (741ص همان) ق"هستند
 حدیث علی بن سالم  5-1-8

علی بن سالم از پدر خود ندل کرد کته حضترت صتاد  )علیته       

کوچکترین چیتى  کته شتخص را از ایمتان ختارج |"السّالم( فرمود:

میکند اینست که بنشینید پیش یك غالى و بحر  او گوش بدهید و 

تصدیق گفتارش را بنمائید پدرم از پدر خود از جدش ندل میکند که 

فرمود دو گروه از امتت مترا  )صلی ا  علیه واله وسلم( م پیامبر اکر

 (112)همان  ص ق"نصیبى نیست در اسالم غالیان و قدریه
 حدیث ابن ابی یعفور 5-1-0

الم( بتودم        ابن ابى یعفور گفت خدمت حضرت صاد  )علیه الستّ

از مردمتان  "که مرد  خوش قیافه اجازه ورود خواست امام فرمتود:

ق من فور  خارج شتدم و از احتوال و اوضتاع او جویتا "پست بپرهیى

 (774 ص )همان شدم معلوم شد او مرد , غالى استق
 حدیث فضیل بن عثمان  5-1-0

الم( شتنیدم        فضیل بن عثمان گفت از حضرت صاد  )علیه الستّ

از خدا بپرهیىید و او را تعظیم کنیتد و پیتامبرش را  "که می فرمود:

گرامى بدارید و هرگى کسى را بر پیامبرش مددم نداریدق خداوند او را 

مددم داشته است و اهتل بیتت پیامبرتتان را دوستت بداریتد بطتور 

زیاده رو  کنید و تفرقه بوجود نیاورید و آن چته  معتدل مبادا غلو و

ایم بگوئید و ما نمی گوئیم شما نگوئید زیرا اگر شما آن چه ما نگفته

با این حال ازدنیا بروید و ما نیى از دنیا برویم سپ  ما و شما مبعوو 

 (111 ص )همانق "شویم در این صورت ما را نخواهید دید
 معرفی رهبران غالیان   5-7

بته طتر  مختلتف ختواص  )علیته الستالم(حضرت امام صاد        

ورهبران منحر  غالیه را به مردم معرفی متی کردنتد تتا از ارتبتاط 

 مردم با آن ها ممانعت به عمل آیدق

 حدیث برید عجلی 5-7-1

الم( ندتل کترد کته در        برید عجلی از حضرت صاد  )علیته الستّ

کُتلِّ أَفَّتاک   مَنْ تَنَىَّلُ الشَّیاطتینُ تَنَىَّلُ عَلى هَلْ أُنَبِّئُکُمْ عَلى مورد آیه

نفر بودند مغیره و بیان و صتائد و حمتىة بتن آنها هفت ":فرمود أَثتیم 

بتتن حتتارو و ابتتو  عمتتارة البربتتر  و حتتارو شتتامى و عبتتد اللَّتته

 (113)همان ص "الخطاب
 حدیث علی بن مهىیار  5-7-7

علی بن مهىیار گفت از حضرت ابو جعفر امام جواد علیه السّالم       

ختدا ابتو  "شنیدم راجع به ابو الخطتاب صتحبت شتده بتود فرمتود:

الخطاب و یاران و کسانى که شك در لعنتت او دارنتد و کستانى کته 

ند و شك در ادعایش دارنتد لعنتت کندقستپ  توقف در لعنت او دار

فرمود این ابو العمرو و جعفر بن واقد و هاشم بن ابى هاشم بنام ما از 

مردم استفاده میکنند اینها مردم را دعتوت میکننتد باعتدتادات ابتو 
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الخطاب خدا او را لعنت کند و هر ک  از آنها این مطلتب را بپتبیرد 

کستى کته آن هتا را لعنتت  گیر  کنتى بترفرمود علی! مبادا سخت

میکند خدا آنها را لعنت کند خدا هم آن ها را لعنتت کترده ستپ  

فرمود پیامبر اکرم فرمود هر ک  خوشش نیاید از لعنت کردن کسى 

)همان  ص ق "که خدا او را لعنت کرده بر چنین کسى لعنت خدا باد
785) 
 حدیث یحیی حلبی 5-7-8

دل کرد که از حضترت صتاد  یحیى حلبى از پدر خود عمران ن      

خدا ابو الخطتاب را لعنتت کنتد و  ")علیه السّالم( شنیدم می فرمود:

کترده و هتر کت  از ایتن گتروه  خدا لعنت کند هر که بتا او جنت 

باقیمانده و خداوند لعنت کند هر ک  در دل خود نستبت بته آنهتا 

 (741)همان ص  ق"ترحمى احساس کند
 حدیث صفوان  5-7-0

الم( بته        صفوان از مرازم ندل کرد که حضرت صاد  )علیته الستّ

ر بشتیر را میشناستى] تردیتد در استم او هستت   "من فرمود: مبشتّ

فرمود همان جو فروش گفتم بشار فرمود آر  بشار فرمود یهتود هتر 

عدیده داشتند ولى خدا را یکتا میدانستتند نصترانیان نیتى هتر چته 

تند ولى بشار حر  بىرگى میىنتد وقتتى گفتند خدا را یکتا می دانس

وارد کوفه شد  به او بگو جعفر )علیه السّالم( به تتو متی گویتد ا  

کافر، فاسق، مشرک من از تو بیىارمق مرازم گفت وارد کوفه که شتدم 

پ  از گباشتن بار و اسبابهایم پیش او رفتم به کنیىش گفتم بگو به 

حضرت صاد  علیه السّالم  ابو اسماعیل مرازم آمده، بیرون آمد گفتم

به تو میگوید ا  کافر، فاسق ا  مشرک من از تو بیىارم بمتن گفتت 

سید و موالیم مرا یاد کرده گفتم آر  یتاد از تتو کترده امتا بتا ایتن 

سخنان که برایت ندل کردم گفت خدا جتىا  خیتر بدهتد بته تتو و 

 (778)همان ص  ق"چنان و چنین کند شروع به دعا برایم کرد
 حدیث هشام بن حکم  5-7-5

الم( ندتل کترد کته        هشام بن حکم از حضرت صاد  )علیه الستّ

برا  بیان و سر  و بىیع خدا آنها را لعنت کند شتیطان در  "فرمود:

آدمى وبا تمام قامت مجستم شتدققمن عتر  کتردم  بهترین صورت

لته  وَ فتتی بنان]بیان  این آیه را تأویل میکند وَ هُوَ الَّبتی فتی السَّماءت إت

میگوید الهى که در زمین است غیتر از ختدا  آستمان و  الْأَرْ ت إتله 

خدا  آسمان غیر از خدا  زمتین استت ختدا  آستمان بىرگتتر از 

خدا  زمین است اهل زمین عتار  بفضتل و مدتام ختدا  آستمان 

هستند و او را تعظیم میکنندق فرمود بخدا قسم چنین چیى  نیست 

هتا تا وجود ندارد او ختدا  آستمانها و زمتینجى خدا  یکتا و بیهم

است بنان]بیان  درو  گفته خدا او را لعنت کند بخدا توهین نمتوده 

 (712ص 7)همان  ج ق"و او را کوچك انگاشته است
 حدیث ابن سنان  5-7-1

الم( فرمتود:       متا  "ابن سنان گفتت: حضترت صتاد  )علیته الستّ

خانواده راستگو هستیم اما پیوسته کسانى هستتند کته بتر متا درو  

بندند تا راستگوئى ما را بخطر بیاندازند با این درو  بستن بتر متا مى

در مدابل مردم پیامبر اکرم راستگوترین مردم بود اما مستیلمه بتر او 

یر المؤمنین )علیه السّالم( نیتى راستتگوترین خلتق بست امدرو  مى

بست و خدا بود اما عبد اللَّه بن سبا لعنت خدا بر او باد بر او درو  مى

ها  درو  سخن او را مشوب میکرد حضترت ابتا عبتد اللَّته با نسبت

حسین بن علی نیى مبتال بمختار بودق سپ  حضترت صتاد  حتارو 

این دو نفر بتر علتی بتن الحستین  شامى و بنان را ذکر کرده فرمود:

ستعید و بىیعتا و ستر  و ابتو  بستند سپ  نام مغیترة بتندرو  مى

الخطاب و معمر و بشار شعیر  و حمىه ترمد  و صائد نهد  را برد 

گویتان و فرمود: خدا آنها را لعنت کنتد متا ختانواده آستوده از درو 

ما را از شر هتر بندان نیستیم یا نادانان که درک ندارند خداوند درو 

ق "دروغگتتتو نگتتته دارد و آنهتتتا را بحتتترارت آهتتتن مبتتتتال ستتتازد

 (75، ص 2، ج1827سبحانی،)
 یث حمادبن عثمان حد 5-7-2

حضترت صتاد  "حماد بن عثمان از زراره ندل کرد کته گفتت:       

)علیه السّالم( از من پرسید آیا حمىه هنوز متدعى استت کته پتدرم 

آیدق گفتتم: آر ق فرمتود: بختدا ستوگند )حضرت باقرع( پیش او مى

بیندقشتیطان یکتى از گوید جى متکوّن چیى دیگر  را نمتىدرو  مى

ارد که بهتر شتکل مایتل باشتد بترا  همکاران خود را بنام متکون د

مردم آشکار میگردد یا بصورت بىرگ و یا کوچك هر طور مایل باشد 

، 8، ج1818مجلسی،) ق"تواند بصورت پدرم بیایدنه بخدا سوگند نمى
 ( 742ص: 
  غالیان تکبیب عداید   5-8

، عداید آنان با غالیان  در جهت مبارزه )علیه السالم(امام صاد        

ونشان دادن ستره از  انکار می کرد و با محکوم نمودن آنتکبیب و را

تصحیح احادیث و عداید شیعه  جهت را در ناسره جو فکری پویا یی 

 به راه انداختق 

 حدیث علی بن حسان  5-8-1

علی بن حستان از یکتى از صتحابه ندتل کترد کته در ختدمت       

و چند نفتر از  حضرت صاد  )علیه السّالم( صحبت از جعفر بن واقد

او برا  گمتراه کتردن  "یاران ابو الخطاب شد یکى از حاضرین گفت:

 من رفت آمد داشت با من و می گفت این آیه در باره امام نازل شده

گفت منظور امام است کته  وَ هُوَ الَّبتی فتی السَّماءت إتله  وَ فتی الْأَرْ ت إتله 

 "یه السّالم( فرمود:ق حضرت صاد  )عل"در زمین و آسمان خدا است

ایتم آنهتا نه بخدا قسم هرگى من و او در زیر یك سدف جمتع نشتده

بدتر از یهود و نصار  و مجوس و مشرکین هستند بخدا قسم توهین 

اند عىیر در دلش خطور کرد آنسه بخدا نکرده بددر  که ایشان کرده

کرد یهود در باره او میگفتند خداوند نامش را از جمله پیامبران محو 

اش میگفتنتد بخدا قسم اگر عیسى اقرار کند بآنسه نصرانیان در بتاره

خداوند او را تا روز قیامت کر و ناشنوا میکرد متن نیتى اگتر بپتبیرم 

ام میگویند زمین آن را فرو خواهد برد من جى آنسه اهل کوفه در باره

 ( 712)همان، ص  ق"ا  زار نیستم که اختبار سود و زیانى ندارمبنده
 حدیث ابوالعباس بدبا   5-8-7
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ابو العباس بدبا  گفت بین ابن ابى یعفور و معلتى بتن خنتی        

اوصیاء و ائمه دانشتمندانى  "گفتگوئى در گرفت ابن ابى یعفور گفت:

اوصتیاء  "امتا؛معلی بتن خنتی  متی گفتت: "پاک و پرهیتى کارنتد

دند این دو خدمت حضرت امام صاد  )علیه السّالم( رستی "پیامبرند

علیه السّالم( ابتتداء قبتل از 4همین که نشستند حضرت امام صاد  

عبد اللَّه من بیتىارم از کستى  "شروع کردن آن ها به صحبت فرمود:

 ( 715)همان،  ص:  ق"که بگوید ما پیامبریم
 حدیث ابوهارون 5-8-8

یکى از اصحاب گفت به حضرت امام صاد  )علیه السّالم( عر        

اید اگتر اراده ون نابینا مدعى است که شما به او فرمودهکردم: ابو هار

قدیم را دار  ذات او را هیچ ک  درک نخواهد کرد و اگر منظتورت 

است پ  او محمّد بن علتی استتق  کسى است که مخلو  و مرزو 

بر من درو  بسته خدا لعنتش کند خالدى جى ختدا  یکتتا  "فرمود:

را میسشتاند کستى کته  که شریکى ندارد نیست خداوند بمتا مترگ

هرگى نخواهد مرد او آفریننده یکتا است کته تمتام جهتان را بوجتود 

 (715)همان،  ص  ق"آورده است
 حدیث سدیرصیرفی  5-8-0

)علیته نىد امتام صتاد  « سُدَیر صَیرفی»بنا به ندل شهرستانی؛       
متوالی متن، شتیعیانتان دربتاره شتما دچتار  "آمد و گفتت: السالم(

هر چیىی که امتام بترای  "اختال  نظر شده اند؛ گروهی می گویند:

هدایت مردم به آن احتیاج دارد به گوشش گفته می شود، برخی می 

گویند: به او وحی می شود، عده ای می گویند: به قلبش الهتام متی 

بتاالخره بعضتی شود، گروه دیگری می گویند: در خواب می بینتد و 

گفته اند: از روی نوشته های پدرانش فتوا می دهد؛ کدام یك از این 

فرمود: ای سدیر! هیچ کدام  )علیه السالم(نظریات صحیح است؟امام 

از ایتتن ستتخنان درستتت نیستتتق متتا حجّتتت ختتدا و امنتتای او بتتر 

 ق"برگىیدگانش هستیم و حالل و حرام را از کتاب ختدا متی گیتریم

 (753ص  ،1831جعفریان،)
 حدیث صفوان بن یحیی 5-8-5

صفوان بن یحیى از ابن مسکان ندل میکند که حجر بن زائده و       

الم( رستیده  عامر بن جباعه ازد  خدمت حضرت صاد  )علیته الستّ

عر  کردند فدایت شویم مفضل بن عمر می گوید شما ارزا  مردم 

به خدا قسم رز  ما را جى خداوند ک  دیگر   "را می دهید؟فرمود:

خانواده خود احتیاج به ختوراک پیتدا  نمی رساند به خدا قسم برا 

کردم ناراحت شدم وضعى به فکر فرو رفتتم تتا بتاالخره بترا  آنهتا 

خوراک تهیه نمودم آن وقت راحت شدم خدا او را لعنت کنتد و از او 

بیىار باشد، گفتند ما هم او را لعنت کنیم و از او بیىار باشیم؟ فرمتود 

جستیم، خدا و پیامبرش از او آر ،  ما نیى او را لعنت کردیم و تبر  

 ( 774، ص 1818مجلسی،) ق"بیىار باشند
 حدیث خالد  5-8-1

خالد جوان گفت من و فضتل بتن عمتر و گروهتى از یتاران در       

مدینه بودیم در باره ربوبیت ائمه )علیهم السالم(صحبت می کتردیم 

 باالخره گفتیم برویم درب خانه حضرت امام  صاد )علیه السّالم( در

این مورد از ایشان سؤال کنیم حرکتت کترده رفتتیم درب خانته آن 

بَلْ عتباد  مُکْرَمُتونَ  "جناب از منىل خارج شد در حالى که می گفت:

ا  متورد لطتف نته آنهتا بنتده ال یَسْبتدُونَهُ بتالْدَوْلت وَ هُمْ بتأَمْرتهت یَعْمَلُونَ

اینتتد و نمخداینتتد کتته از ختتود ا هتتار نظتتر  در مدابتتل ختتدا نمتتى

 (777، ص 1818مجلسی،)ق "بدستورش عمل می کنند
 حدیث صالح بن سهل  5-8-2

صالح بن سهل گفت من معتدد بختدائى حضترت امتام صتاد        

)علیه السّالم( بودم خدمت آن جناب رستیدم همتین کته چشتمش 

ا  مخلتو  هستتیم و متا بنتده صالح بخدا قستم "بمن افتاد فرمود:

میپرستیم اگر او را نپرستیم ما را عباب خواهد  خدائى داریم که او را

 (777)همان ، ص  ق"کرد
 حدیث محمد بن احمدبن شاذان 5-8-3

)علیته محمّد بن احمد بن شاذان باسناد خود از حضرت صتاد       
علیته 4و آن جناب از آباء طاهرینش از علی بن ابتى طالتب  السالم(

 )صتلی ا  علیته والته وستلم( السّالم( ندل میکند کته پیتامبر اکترم

یا علی مثل تو در میان امت چون عیسى مسیح پسر متریم  "فرمود:

 -7گتروه متؤمن حتواریین  -1است قوم او بسه گروه تدسیم شتدند 

گروهى کته در بتاره او غلتو  -8گروهى که دشمن او بودند یهودیان 

د تتو کردند و با این اعتداد از ایمان خارج شدندق امت من نیى در مور

گتروه  -7گروه شیعه که آنها مؤمننتد  -1شوند بسه گروه تدسیم مى

تتو غلتو  گروهتى کته در بتاره -8دشمن و آنها شك داران هستتند 

نمودند آنها کسانى هستتند کته منکرنتدق تتو یتا علتی در بهشتتى و 

در بهشتند و دشمنان تو و غالیان  شیعیان تو و دوستان شیعیانت نیى

 (110ص  )همان ،ق "در جهنمند
 حدیث مهدویت  5-8-1

از جمله دست آویىهای غتالت  )علیه السالم(مهدویت امام باقر       

 بود که حضترت آن را انکتار کتردق )علیه السالم(در عصر امام صاد  

 (844، ص 1803طوسی، )
 حدیث نفی پیامبری ائمه  5-8-14

را  الستالم()علیه امامان بىرگوار، اعتداد به نبوت ائمه معصومین       

)علیه که از طر  غالت عنوان شده بود، انکار کرده اندق از امام صاد  
من قال: انّتا انبیتاء »در این زمینه ندل شده است که فرمود:  السالم(

فَعَلیه لعنة اللّه و من شكّ فی ذلك فعلیه لعنة اللّه؛ خدا لعنتت کنتد 

کنتد کستانی  کسانی را که ما را پیامبران خدا می دانند و خدا لعنت

 (844)همان ص  «را که در آن شك دارندق
 حدیث اله خواندن امامان  5-8-11

را بته « الته»یکی دیگر از عداید افراطی غالت این بود که لفتظ       

هو الّبی فی السّماء اله  و فتی االر  »امام اطال  کرده و می گفتند: 

قائلین به این عدیده را  )علیه السالم(امام صاد  «ق اله ، قال: هو االمام

 ( 841)همان  بدتر از مجوس و یهود و نصاری و مشرکان، خواندق
 تحریم ارتباط باغالیان 5-0
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حضترت خطتاب بته  لتبا ستویی داشتتق نتایج  غالیانارتباط با      

با غالت، نشست و برخاست نداشتته باشتید و بتا »شیعیان فرمودند: 

آنان هم غبا نشوید و دست دوستی به سوی آنهتا دراز نکنیتد و بته 

، ص 7، ج 1803طوسی، )« مبادله فرهنگی و علمی با آنان نپردازیدق
531) 
 ا هار لعن ونفرین نسبت به غالیان  5-5

غالیان ا هاربیىاری ولعتن ای مبارزه امام بایکی دیگر از شیوه ه      

یعنی حضرت علنی به این کار همت داشتتندواین  نفرین آنان بودق و

بتا ایتن  )علیته الستالم(مساله شایعی که در اکثربرخورد امام صاد  

گروه مطرح شده است ق وآنان را مجوس ،یهود ،نصارا،خوارج ،مرجئه 

ومشرک وبلکه بدتر وپستت تتر معرفتی متی کنتد قوچته بستا آنتان 

 راسفیران شیطان می خواندق

 حدیث حفص بن عمرونخعی 5-5-1

حفص بن عمرو نخعى گفت: من در خدمت امتام صتاد  علیته       

جناب عر  کرد فدایت شتوم ابتو السّالم نشسته بودم مرد  به آن 

اند و خدا دستت منصور برایم صحبت کرد که او را تا پیش خدا برده

بر سرش کشیده و به زبان فارسى باو گفته استت ا  پستر! حضترت 

صاد  )علیه السّالم( فرمود: پدرم از جدم ندل کرد که پیتامبر اکترم 

تتى استت شتیطان دارا  تخ ")صلى اللَّه علیه و آله و سلم( فرمتود:

میان آسمان و زمین و مأمورین بتعداد مالئکه دارد هر گاه شخصتى 

را دعوت بجانب خود کند و او بپبیرد و بجانب شیطان برودق شیطان 

شود ابو منصور یکتى از برایش مجسم خواهد شد و بطر  او بلند مى

سفرا  شیطان استق خدا ابو منصور را لعنت کند این سخن را سته 

 (113، ص: 8، ج1818مجلسی،)ق "ودمرتبه تکرار نم
 حدیث لعن غالیان 5-5-7

الم( ندتل کترد کته        یکى از اصحاب از حضرت صاد  )علیه الستّ

هر ک  مدعى شود ما پیامبریم بر او لعنت خدا باد هر ک   "فرمود:

 (111)همان ص ق"در این مورد شك هم داشته باشد بر او لعنت باد
 تبری جستن از غالیان  5-1

از کتتتاب ختتود، پتت  از آنکتته « الغالیتته»شهرستتتانى در بتتاب       

ها  غالت را معرّفى کرده مبارزه ائمّه )علیهم السّالم( را با آنان فرقه

و تبرّأ من هؤالء کلّهتم جعفتر »گوید: کند، در آخر بحث مىبیان مى

جعفتر بتن محمّتد )امتام قققق«»بن محمّد الصّاد  و طردهم و لعتنهم 

ها  نامبرده تبرّ  کرد و بیىار  جست، و آنان مامى فرقهصاد ( از ت

 (128،ص1 ،ج1044) شهرستانی، «را از خود راند و لعنت کردق
 حدیث ابوبصیر 5-1-1

یا ابتا "ابو بصیر گفت حضرت صاد  )علیه السّالم( به من فرمود:      

محمّد من بیىارم از کسانى که معتدد بخدائى متا باشتند عرضتکردم 

نها بیىار باشد فرمود بیىارم از کستانى کته خیتال کننتد متا خدا از آ

، ص: 8، ج1818مجلستی،)ق "پیامبریم گفتم خدا از آنها بیتىار باشتد
711) 
 حدیث حنان بن سدیر 5-1-7

حنان بن سدیر از پدرش ندل کرد که به حضرت صتاد  )علیته       

شاهد گویند شما خدا هستید و از قرآن نیى السّالم( گفتم گروهى مى

آورند یا أَیُّهَا الرُّسُلُ کُلُوا متنَ الطَّیِّبتاتت وَ اعْمَلُتوا صتالتحاً إتنِّتی بتمتا مى

سدیر گوش و چشم و مو  و پوست و گوشت  "ق فرمود:تَعْمَلُونَ عَلتیم 

و خون من از این اشخاص بیىار است خدا و پیامبرش از آنها بیىارند 

دا قستم متن و آنهتا در روز اینها بر دین من و آباء متن نیستتند بخت

قیامت جمع نخواهیم شد مگر اینکه خداوند بر آنها خشمگین استق 

عر  کردم پ  شما چه هستید فدایت شوم فرمتود گنجینته علتم 

خدا و مترجم وحى او و ما گروهى معصوم هستیم کته ختدا دستتور 

فرمانبردار  از ما را داده و نهى از مخالفت با ما را نموده متا حجتت 

 ق"تر از آسمان ورو  زمتین استت هستتیمغه خدا بر هر که پائینبال

 (774)همان ص 
 تکفیرغالیان  5-2

خط شیعیان  ن عداید غالیان،زیر سؤال برد باامام با تکفیر آنان،       

که در مواضعی حضرت اشخاص رانام  خود را از آنان جدا می ساختق

برده ودربعضی مواضع حضرت گروه خاصی را مورد خطاب قترارداده 

 وتکفیر نموده استق 

 حدیث تکفیرابی الخطاب 5-2-1

 گ، یکی از سران غالت فرمود:«ابی الخطاب»آن بىرگوار درباره       

سق او کافر، فا«ققق ابی الخطاب»لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر 

 (807)کشی رجال ص ق و مشرک است
 حدیث تکفیر بشار5-2-7

 "مدائنى از حضرت صاد  )علیه السّالم( ندل کترد کته فرمتود:      

مرازم بشار کیست عر  کردم مرد  جو فروش استق فرمتود ختدا 

لعنت کند بشار را،  بعد به من فرمود مرازم! به آنها بگو توبه کننتد و 

ق "برگردنتتد بتته جانتتب ختتدا،  شتتما کتتافر و مشتترک هستتتید:

 (778، ص 8، ج1818مجلسی،)
الم( بته بشتار        اسحا  بن عمار گفت حضرت صاد  )علیته الستّ

از پیش من برو خدا لعنتت کند به خدا قسم متن و  "شعیر  فرمود:

تو هرگى زیر یك سدف جمع نخواهیم شد وقتى او خارج شد فرمتود 

وا  بر او چرا همتان حتر  یهودیتان را نگفتت و یتا آنسته نصتار  

هتا بختدا قستم یا اعتداد صتائبى معتددند یا آنسه مجوس میگویند و

اند او شتیطان پستر هیچ کدام خدا را باندازه این فاجر کوچك نکرده

شیطان است از دریا خارج شد تا اصحاب و پیروان مرا گمراه کنتد از 

  ختدا پستر او بپرهیىید و حاضرین بغائبین برسانند که متن بنتده

ر درون ا  ختالص و فرزنتد کنیتى  هستتم کته د  خدا بنتدهبنده

ام من می میرم و برانگیخته خواهم شتد اصالب و ارحام جا  داشته

سپ  در پیشگاه پروردگار مورد بازخواست قرار خواهم گرفت بختدا 

قسم خواهند پرسید راجع بآنسه این دروغگو در باره من گفته و ادعا 

نموده است قوا  بر او خدا او را بترساند او در رختخواب آسوده است 

بیمناک نموده و مرا از خواب باز داشتته میدانیتد متن ایتن  ولى مرا

 (770)همان ص ق"حر  را برا  آن میىنم که در قبر آسوده باشم
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 تجهیى شاگردان  5-3

در برختورد بتا  )علیته الستالم(از جمله روش های امام صتاد        

وآن هتا ق غالیان تربیت نیروهای عالم وآشنا به سیره واهدا  خودبود

بایست به قدری از قدرت علمی وعملی باالباشند که هم ختود را می 

 مسیر امام را ادامه دهندق  حفظ نموده وهم دیگران را  تابتوانند

آمده است که آن  )علیه السالم(در روایتی مستند از امام صاد        

ل »حضرت با اشاره به اصحاب ابی الخطاب به مفضّل فرمود:  یا مفضتّ

 تواکلتتوهم و ال تشتتاربوهم و ال تصتتافحوهم و ال ال تداعتتدوهم و ال

تواثروهم؛ ای مفضّل! با غُالت نشست و برخاست نکنید و با آنان هتم 

غبا نشوید و دست دوستی به ستوی آنتان دراز نکنیتد و بته مبادلته 

 (531، ص 7، ج 1803طوسی، )« فرهنگی و علمی با آنان نپردازیدق
فضّل با غالت برداشتت متی گرچه از حدیث فو ، قطع رابطه م      

شود، اما امام با این جمالت در صدد فرهن  ستازی و رشتد فکتری 

یاران خود بودق شاگردان او نیى در مبارزه با غالت موفق بودنتد، زیترا 

آنان مسیر امام را ادامه داده و با غالیان برخوردی جدّی داشتندق این 

اعتث شتد امر از گسترش و اشاعه فرهنت  غلتو جلتوگیری کترد و ب

 فعالیت های غالیان کم رن  شودق

 تعیین میىان 5-1

همانطور که در بحث معنی حد وحدود گبشت بهترین میىان را       

درروایات وآموزه های دینی وعدلی قرآن وسنت پیامبر معرفی کترده 

به یاران و شیعیان خود سفارش  هم )علیه السالم(امام صاد  اند ولبا

تا با شناخت نسبت به این دوثدل بىرگ احادیث وروایات را می نمود

بسنجند،چراکه ازانحرافات خطرناک غالیتان جعتل حتدیث بتود بته 

از جمله کسانى که حدیث دروغتین »گوید:ابن جوز  مى طوری که 

  «هستتتندق« بنتتان»و « ستتعید مغیتترة بتتن»کردنتتد، جعتتل متتى

 (815ص 1جش،  1837عسکر ،)
 مغیره بن سعیدحدیث لعن  5-1-1

خطاب به مغیرة بتن ستعد،  )علیه السالم(از این رو امام صاد        

همانا مغیرة بن سعد که خدایش لعنتت »یکی از سران غالت فرمود: 

کند، احادیث فراوانی در کتاب های اصحاب پتدرم گنجانتده )جعتل 

کرده( که آنها را بیان نکرده استق پ  تدوا پیشه سازید و چیتىی را 

) مجلستی  «خالف قول ختدا و ستنّت پیتامبر استت، نپبیریتدقکه م
 (733ص 75،ج1817،

این طرح )تعیین معیار( در مبارزه با گروه غالیان ختوب پاستخ       

چرا که زیرساخت تمام مبانی دینی می باشد وطرح این معیارها  داد،

مانع جعل حدیث شده وعداید وافکار غالیان را نیى زیرسوال می بترد 

جه پایه های این گروه سست ومانع پیوستن مردم به آنان می ودرنتی

 شودق

 حدیث زیادبن ابی الحالل  5-1-7

زیاد بن ابى الحالل گفت مردم در باره جابر بن یىید و کارهتا        

عجیب و حدیثها  شگفت انگیتى او اختتال  داشتتند متن ختدمت 

رفتم تتا از او در بتاره جتابر ستؤال  )علیه السالم(حضرت امام صاد 

خداوند رحمت کند جابر بن یىید جعفى  "کنمق قبل از سؤال فرمود:

سعید را لعنتت کنتد درو  بتر متا  را راستگو بود ولى خدا مغیرة بن

 ( 10ص 5ج)بصائرق "بستمى
در زمینه جعتل حتدیث  )قدس سره الشریف( عالمه طباطبایی       

مع االسف احادیثى کته "می فرماید :  م()علیه السالدرعصرصادقین 

آن دو بىرگوار و سایر امامان از پدران خود ندل نموده در اختیار امت 

اسالم نهادند، نیى از دسیسه و دستبرد سالم نماند، همان طور که در 

دست بردنتد، کلمتات  )صلی ا  علیه واله وسلم( کلمات رسول خدا 

ت، به شهادت اینکه ختود آن آن حضرات نیى مورد دستبرد قرار گرف

دو بىرگوار به این معنا تصریح نموده، چند نفر از وضاعین و حتدیث 

ستعید، و ابتن ابتى  تراشان را برا  مردم نام بردند، مانند مغیرة بتن

بسیار  از روایتاتى  )علیه السالم(الخطاب، و ققق و بعضى دیگر از ائمه 

و از ختود ایشتان در  )صلی ا  علیه والته وستلم( که از رسول خدا 

ها افتاده بود انکار نمتوده و بته شتیعیان ختود دستتور دست و دهن

شود بر قترآن عرضته فرمودند هر حدیثى که از ما برا  شما ندل مى

کنید، آنسه موافق با قرآن است بگیرید، و آنسته مختالف استت رهتا 

 (731،ص75،ج1817)مجلسی ،  ق"کنید
 

 نتیجه گیری :

 

آگاهی از معار  دینی ووحیانی وبرخورداری از علتم ودانتش کامتل 

هتدایت تشتریعی واحیتا تفکتر استالمی تربیتت جامعته ودرراستای 

وفرهن  غنی شیعه به منظور اداره امتور مستلمین در ابعتاد فتردی 

بته  علیته الستالمصاد  واجتماعی الزمه امامت است ق حضرت امام 

پت  از  ا  علیه والته وستلمصلی مثابه جانشین به حق رسول خدا 

پدر واجداد خویش وکسی که بایتد از آمتوزه هتای وحیتانی ونبتوی 

حراست نماید خود را دربرابر گروه هایی نظیر غالیان که بتا معتار  

حدیدی اسالم فاصله ای عمیق داشتند مسئول دانسته وبا تمام وجود 

چهره در مدابل آن ها به رویارویی فکری پرداخت قحضرت با معرفی 

حدیدی فرهن  اسالمی وآموزش وتفهیم آن ،پرده از چهره متدعیان 

درراستتای  دروغین برداشت قمواضتع وجبهته گیتری هتای حضترت

در مواردی ازجمله  در برابر این گروه مسلمین  جامعهتربیت صحیح 

تبیین مواضع غالیتان وبیدارستازی متردم ،معرفتی رهبتران غالیتان 

تبتاط باغالیان،ا هتار لعتن ونفترین غالیتان،تحریم ارتکبیب عدایتد ،

نستتبت بتته غالیتتان،تبری جستتتن از غالیان،تکفیرغالیتتان ،تجهیتتى 

شاگردان،تعیین میىان تبلور یافته است ولبا باعث افول این تفکترات 

وپویایی تفکرات وعداید شیعه گردیده استت در مجمتوع متی تتوان 

این جریان منحر   ندتش تعلتیم  اچنین گفت حضرت در مواجهه ب

وتربیت را اساسی ترین رسالت ختویش قترارداده ودر کنتار مبتارات 

کته وزراره وققق  هشتامفکری به تربیتت شتاگردان واصتحاب بىرگتی 

هرکدام ندش مهمی را در تکوین آموزه های کالمی شتیعه داشتتند 
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،اهتمام ورزیدندقلبا در کل رستالت فرهنگتی حضترت بتا توجته بته 

 بنیادین نباید فراموش کرد قاقتضائات روزگار را به عنوان محور 
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