The Socio-political relations between the Exaggerators (Ghulāt) and Imami Shiʿahs (Imāmīyyah) in
the period of presence of Shiʿa Imams
Research Article

Emamat pajouhi
Eleventh year, vol .1
spring & summer 2021
DOI:10.22034/
jep.2021.287016.1305
jep.emamat.ir

Mohammad mahdi Motahhari1
Abstract:
Ghulāt were an influential group contemporary with Imams(PBUT). Understanding their ideology massively contributes to the comprehension of
concepts such as exaggration and shortcoming in Shia narratives and Shia
figures. They had links and communications with Imami sect in different
historical eons. This mutual relationship between Ghulāt and the followers
of Imami Shias had witnessed huge ups and downs from Imam Ali to his descendant Imam Baghir and from Imam Baghir to the 12th Imam. Ghulāt had
always sough to attract Shias to their ideology attainting significant success
in some respects. The infallible Imams and their disciples took different approches toward this group. Initially the Infallible Imams’ approach was that
of toleration. Later, having been disappointed from reforming Ghulāt, the
Imams adopted different approaches such as harshness and later even assassination. The present paper adopts a descriptive-analytical approach and
investigates the influences exerted by this group on Imami community. Later,
theis study aims to investigate the approches taken by Imami group to counter sedition in two historical eras.
Keywords: indifference of Ghalian sect towards religious values, religious
jurisprudence among Imamie, the political ideology of Ghalian sect, tolerance towards members of Ghalian, assasination of Ghalian
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الخالصة
الفرق المؤثرة فـــي عصر األئمة؟مهع؟ ،وال ريب فـــي ّأن التعرف على هذه
كان ــت فرق ــة الغالة من ِ
ّ
الغلـــو والتقصير في الروايات وعلـــم الرجال لدى
الفرق ــة يس ــاعد بصورة كبيرة عل ــى إدراك مفهوم
ّ
الش ــيعة .كان له ــذه الفرق ــة ارتباطات وعالقـــات مع اإلمامية فـــي األعصار المختلفـــة ،وقد مرت
ه ــذه العالقات بتقلبات عدي ــدة ابتداء من عصر أمير المؤمنين؟ع؟ حتـــى اإلمام الباقر؟ع؟ ،ومن
ً
عص ــر اإلم ــام الباق ــر؟ع؟ إل ــى أعتاب الغيبـــة الكبرى ،فســـعى الغالة دائمـــا إلى إظهـــار اندماجهم
بالمجتم ــع الش ــيعي ونجحوا في ذلـــك إلى ّ
حد بعيد .وكانت معاملة األئمـــة واألصحاب لهم في
البداي ــة قائم ــة على أس ــاس المداراةّ ،
لكـــن هذا المنهج مـــن التعامل ّ
تغير في المجتمع الشـــيعي
ً
ّ
ّ
والشـــدة أحيانا إلـــى درجة
بع ــد الي ــأس م ــن إصالحه ــم وتغييـــر أفكارهـــم واتخذ طابـــع الغلظـــة
ً
تصفيته ــم جس ــديا .وق ــد بحثنا فـــي هذه المقالـــة عبر المنهـــج التوصيفـــي _ التحليلي مـــدى تأثير
ّ
الغ ــاة عل ــى جانب م ــن المجتمع اإلمامـــيّ ،
وبي ّنا الســـبل التي اتبعهـــا اإلمامية لـــدرأ فتنة الغالة
خالل الفترتين الزمنيتي ــن المذكورتين.
الكلم ــات المفتاحي ــة :إباحي ــة الغالة ،التوجـــه الفقهي لإلمامية ،الفكر السياســـي للغـــاة ،مجاراة
الغالة ،قت ــل الغالة.

 .1طالب في السطح الرابع في حوزة قم العلمية ،قسم الفقه واألصول.
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چکیده
غالیــان یکــی از گروههــای تأثیرگــذار در دوران امامــان؟مهع؟ بودهانــد .شــناخت ایــن
فرقــه کمــک شــایانی بــه درک مفهــوم غلــو و تقصیــر در روایــات و رجــال شــیعه میکنــد.
ایــن فرقــه در دورانهــای مختلــف ،ارتباطاتــی بــا امامیــه داشــتهاند .مناســبات میــان
امامیــه و غالیــان در دوران امیرالمؤمنیــن تــا امــام باقــر؟امهع؟ و از حضــرت باقــر؟ع؟ تــا
ً
آســتانۀ غیبــت کبــری ،بــا فــراز و فرودهایــی همــراه بــوده اســت .غالیــان دائمــا در صــدد
همراهکــردن جامعــۀ شــیعه بــا خودشــان بودنــد کــه در ایــن راه بــه موفقیتهایــی هــم
دســت پیــدا کردنــد .واکنــش امامــان و اصحــاب ایشــان در ابتــدا بــا مــدارا همــراه بــوده
اســت؛ امــا بعــد از یــأس از اصــاح و تغییــر غالیان ،شــدت برخورد و ســختگیری حتی
تــا حــذف فیزیکــی آنــان از میان جامعۀ شــیعی ظاهر شــده اســت .در ایــن مقاله با روش
توصیفــی _ تحلیلــی از تأثیرگــذاری کموبیــش غالیــان بــر بخشــی از جامعــۀ امامیــه
ســخن بــه میــان آمــده و راههــای مبــارزۀ امامیــه بــرای دفــع فتنــۀ غالیــان در دو بــازۀ زمانی
مذکــور ،مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفتــه اســت.
یگـری غالیـان ،فق همـداری امامیـه ،اندیشـۀسیاسـی غالیـان ،مماشـات
کلیدواژههـا :اباح 
بـا غالیـان ،قتـل غالیان.
تاریخ دریافت1400/03/27 :؛ تاریخ پذیرش.1400/05/05 :
 .1دانشپژوه سطح چهار فقه و اصول ،حوزۀ علمیۀ قم ،قم ،ایران.
mohamadmahdi7.motahari@gmail.com

م ـق ـ ـ ـ ــالــۀ پ ــژوهـش ـ ـ ـ ـ ــی
دوفصلنامۀعلمــی_ پژوهشی
امامتپژوهی،ســـالیازدهــم
شمـارۀ اول ،شمـارۀ پیاپی29

بهـــــــــار وتابسـتــــــــــــــــان400
صفحــــــــــــــــــــــۀ 412 - 379

DOI:10.22034/jep.2021.287016.1305

مقدمه

1

جریـان غلـو بهعنـوان انحرافـی جـدی در ادیـان الهـی ،همواره جامعۀ دینـی را به چالش
کشـیده اسـت .ایـن جریـان مردمـان پایبند بـه آموزههای دینی را هدف قـرار داده و آنان
را از مسـیر مشـخص رسـیدن به رشـد و تعالی باز داشـته اسـت .این پدیدۀ پرچالش در
دورۀ حضـور ائمـه؟مهع؟ بـا شـدت و ضعـف تـداوم داشـته اسـت .فعالیتهای سیاسـی
و اجتماعـی غالیـان در دورۀ امـام باقـر و امـام صادق؟امهع؟ به اوج خود رسـید و شـیعیان
را تـا حـد زیـادی درگیـر خویـش کـرد .امامـان و اصحـاب ایشـان از همـان آغـاز بـا ایـن
پدیـدۀ پیچیـده و خطرنـاک بـا جدیـت برخـورد کردند و کوشـیدند جدایی راه شـیعیان
واقعـی را از راه انحرافـی غالیـان بهخوبـی نشـان دهند.
دربـــارۀ غالیـــان مقـــاالت متعـــددی بـــه رشـــتۀ تحریر درآمـــده اســـت؛ بهعنـــوان نمونه
میتـــوان بـــه مقـــاالت «تحلیـــل واکنش امامان شـــیعه؟مهع؟ به غلـــو در امامت» نوشـــتۀ
طاهـــره ناصـــری« ،جریـــان غلـــو در عصـــر امـــام کاظـــم؟ع؟» اثـــر یـــداهلل حاجـــیزاده،
«جریانشناســـی غلو و غالیـــان در عصر رضوی با تکیه بر آموزههـــای امام رضا؟ع؟» از
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شـــهربانو دلبری« ،بازشناسی اندیشـــۀ غلو» به قلم مریم قبادی« ،تعامل ائمه با غالت»
نوشـــتۀ سیدمحمدحســـن علوی و «پژوهشـــی پیرامون پدیدۀ غلـــو و جریان غالیگری
در شیعه» از سیدمحمد رضوی اشاره کرد.

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

هیچکـدام از مقـاالت یادشـده ،دورۀ حضـور ائمـۀ اطهار؟مهع؟ را به صورت کامل بررسـی
نکردهانـد و فقـط بـه بخشـی از زمـان حضـور اشـاره کردهانـد .دیگـر اینکـه ،بـه تعاملات
سیاسـی و اجتماعـی بیـن اصحـاب ائمـه؟مهع؟ و غلات نیـز نپرداختهانـد و بیشـتر
واکنـش امامـان در برابـر غلات را مـورد تحلیـل قـرار دادهانـد .امـا در مقالـۀ پیـش رو بـازۀ
زمانـی عصـر حضـور امامـان؟مهع؟ مورد بررسـی قـرار خواهد گرفـت .در هـر دوره ،غالیانی
کـه جریانسـاز شـدند را از جنبـۀ اجتماعـی ارزیابـی خواهیـم کـرد و تعاملات آنهـا بـا
جامعـۀ شـیعه را مـورد بررسـی قـرار خواهیـم داد .نیـز تأثیراتـی کـه آنـان بـر جامعـۀ شـیعه
گذاشـتهاند و تأثیراتـی کـه جامعـۀ شـیعه بـر آنهـا گذاشـته اسـت را میکاویـم.
 .1این مقاله در گروه تاریخ کالم بنیاد فرهنگ جعفری؟ع؟ تدوین شده است.

ذکــر ایــن نکتــه ضــرروی اســت کــه هیچیــک از اصحــاب امامیــه یــا دانشــیان رجالــی
1

ی ب ــودن ی ــا نب ــودن اف ــراد ،ذک ــر نکردهان ــد
متق ــدم ،معی ــاری ب ــرای تش ــخیص غل ــو و غال ـ 

و معی ــار هری ــک ب ــا دیگ ــری متف ــاوت ب ــوده اس ــت .ام ــا ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه مش ــخصۀ
همـــۀ غـــات در تمـــام دوران حضـــور امامـــان؟مهع؟ طبـــق نقـــل امـــام صـــادق؟ع؟
کوچکش ــمردن عظم ــت اله ــی و ادع ــای ربوبی ــت ب ــرای مخلوق ــات ب ــوده اس ــت،

2

ایــن شــاخصه را بــرای شــناخت مصادیــق غالیــان در طــول دوران حضــور مــا ک قــرار
دادهایـــم .البتـــه میتـــوان غالـــب مال کهـــای ذکرشـــده در بـــاب غالیشناســـی را بـــر
ای ــن معی ــار تطبی ــق داد.

 .1بررســـی مناســـبات غالت بـــا امامیـــه در دوران امیرالمؤمنین؟ع؟ تا عصر
صادقین؟امهع؟
بـا کنارهمقـراردادن شـواهد و قرائـن و مسـتندات تاریخـی ،بهوضـوح میتـوان اصالـت
تفکـر شـیعی را اثبـات کـرد 3.امـا اصالـت تفکـر شـیعی ،بـ ه معنـای ایجـاد یـک جامعـۀ
مسـتقل بـا حـدود و ثغـور عقیدتـی و فقهـی نیسـت؛ چنانکـه میتـوان از تشـیع عراقـی
و محبتـی در مقابـل تشـیع اعتقـادی نـام بـرد 4.از همیـن رو بررسـی تعاملات امامیـه بـا
غلات در ایـن دوره بـا مشـکالت و موانـع خاصـی روبـهرو اسـت.
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تشـیع اصیـل کـه در تمامـی مسـائل فقهـی و کالمـی از امامـان پیـروی میکردنـد و تنهـا
مسـائل و مباحـث فقهـی و عقیدتـی مسـئلۀ روز جامعـۀ اسلامی شـد ،بهعنـوان یـک
گـروه مسـتقل و مجـزا از سـایر مسـلمین نمـودی در جامعـه نداشـتند 5.طبـق گـزارش
 .1ر.ک :حســینی شــیرازی ،علیرضــا و شــاکر ،محمدتقــی« ،نقــش باورهــای کالمــی اصحــاب در
داور یهــای رجالــی» ،معرفــت کالمــی ،شــمارۀ .11
 .2طوسی ،محمد بن حسن ،امالی ،ص .650
 .3ر.ک :مطهــری ،محمدمهــدی« ،نقــد نقــش قبایــل یمنــی در پیدایــش تشــیع» ،کالم و ادیــان،
شــمارۀ .3
 .4ر.ک :جعفریان ،رسول ،تاریخ تشیع.
 .5همان.

؟ناماما روضح رصع رد هيماما و  نايلاغ یسايس و یعامتجا تابسانم

حدیـث و گفتـار آنـان را حجـت میدانسـتند ،تـا اواخـر سـدۀ اول هجـری قمـری کـه

کلینی ،شـیعیان در این دوره با فقر شـدید فرهنگی مواجه بودند و حتی در مناسـک و
1

حلال و حـرام خـود به سـراغ مخالفین و رقیبان فکـری خود میرفتند.

ازایـنرو در ایـن دوران نمیتوانیـم غلات را بـه صـورت یـک جریـان فکـری تأثیرگـذار در
جامعـه تلقـی کنیـم .البتـه بـه جهـت اینکـه غالیـان در ایـن دوره بـا معیـار پیشگفتـۀ
شنـاخت غالی�ان همخوان�ی دارنـد ،ناگزی�ر بهـ ص�ورت گ�ذرا بـه تأثیرگ�ذاری اجتماعـی
آنهـا خواهیـم پرداخـت.
 .1-1جریان عبداهلل بن سبا
عبداهلل بن سـبا چهرهای مبهم در متون تاریخى اسـت که دربارۀ او بسـیار سـخن گفته
شـده اسـت .نگاشـتههای تاریخـى اهلسـنت ،او را یهـودىزاده و بنیانگـذار شـورش
علیه عثمان و پایهگذار تفکر شـیعی معرفی کردهاند 2.در مقابل ،برخی از پژوهشـگران
شیعى با بررسى اسناد و متون ارائه ٔ
شدە تاریخى ،شخصیت او را ساختۀ دست مخالفان
شـیعه برشـمرده و وجـود او را انـکار کردهانـد 3.بررسـى منابـع تاریخـى و حدیثـى،
نادرسـتى هـردو نظـر را اثبـات ،و معلـوم میکنـد کـه عبـداهلل بـن سـبا ،فـردى افراطـى و
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غالـى در دورۀ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـوده کـه طرفـداران اندکـى نیـز داشـته کـه مـورد اعتنـا
نبـوده اسـت 4.طبـق نقـل کشـی قبـل از عبداهلل بن سـبا ،شـخصی با عقیده بـه ربوبیت
5

رسـولاهلل؟لص؟ او را مـورد خطـاب قـرار داده بـود.
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عبداهلل بن سبا اولین کسی بود که به انتشار افتراض طاعت امیرالمؤمنین؟ع؟ و برائت
از دشـمنان او و کافردانسـتن آنهـا در میـان مـردم شـهرت یافـت 6.شـاهدی تاریخـی
مبنـی بـر مخالفـت امـام و یـاران نزدیـک او بـا ایـن حرکـت عبـداهلل بـن سـبا در دسـت
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.20/2 ،
 .2طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ.340/4 ،
 .3ر.ک :عسکری ،مرتضی ،عبداهلل بن سبا و اساطیر اخری.
نچــه نبــود» ،حدیــث حــوزه،
نچــه بــود و آ 
 .4ر.ک :طباطبایــی ،محمدکاظــم« ،عبــداهلل بــن ســبا ،آ 
شــمارۀ .8
 .5کشی ،محمد بن عمر ،رجال ،ص .299
 .6همان ،ص .108

نیسـت .امـا طبـق برخـی گزارشهـا ،انتشـار آموزههـای غالیانـه در میان مـردم و رجوع او
بـه کفـر و غلـو ،نقطـۀ شـروع انحـراف عبداهلل بن سـبا یاد شـده اسـت 1.آموزههایی مانند
ربوبیـت و خدابـودن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 2و نبیبـودن خـود عبـداهلل بـن سـبا 3از جملـۀ
آنهـا میباشـد .عبـداهلل بـن سـبا در ایـن مرحلـه موفـق شـد گروهـی دهنفـره را 4هـمرأی
خویـش کنـد .در گـزارش طبـری شـیعی ،عـدهای از اهـل سـاباط نیـز بـه قول عبـداهللبن
سـبا متمایـل شـدند.

5

 .2-1جریان قومی از زط
طبـق گـزارش دیگـری ،همزمـان یـا دسـتکم قبـل از عبـداهللبـن سـبا ،هفتـاد نفـر از قـوم
زط نیـز ادعـا کردنـد کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خـدای آنهـا اسـت 6و بـه آن حضرت سـجده
ً
کردند 7.احتماال این قوم زط همان یاران ابنسبا بودهاند که در گزارشات از آنان به زط
تعبیـر شـده اسـت و گروهـی مجـزا از یـاران عبداهلل بن سـبا نبودهانـد .امیرالمؤمنین؟ع؟
تمامـی افـراد نامبـرده را بعـد از توبـهدادن و پافشـاری آنهـا بـر موضعشـان 8،گروهـی را بـا
دود 9و گروهی را با حربهای دیگر 10،از میان برد.
 .1طوسی ،محمد بن حسن ،رجال ،ص .۷۵

 .3ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب264/1 ،؛ کشی ،محمد بن عمر ،همان.
 .4خصيبى ،حسين ،الهداية الكبرى ،ص  432و .150
 .5طبری آملی ،محمد بن جریر بن رستم ،نوادر المعجزات ،ص .95
 .6کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان،259/7؛ کشی ،محمد بن عمر ،همان ،ص .109
 .7ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،همان.265/1 ،
 .8خصيب ــى ،حس ــين ،هم ــان ،ص 150؛ طب ــری آمل ــی ،محم ــد ب ــن جر ی ــر ب ــن رس ــتم ،هم ــان؛
ابنشهرآشـــوب ،محمـــد بـــن علـــی ،همـــان264/1 ،؛ قم ــی ،ش ــاذان ب ــن جبرئی ــل ،هم ــان؛
ابنابیالحدیـــد ،عبدالحمیـــد بـــن هبـــةاهلل ،همـــان؛ کش ــی ،محم ــد ب ــن عم ــر ،هم ــان،
ص .107
 .9کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.
 .10خصيبـــى ،حســـين ،همان؛ طبری آملی ،محمد بن جریر بن رس ــتم ،همان؛ ابنشهرآش ــوب،
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 .2قمــی ،شــاذان بــن جبرئیــل ،الفضائــل ،ص 72؛ ابنابیالحدیــد ،عبدالحمیــد بــن هب ـةاهلل،
شــرح نهــج البالغــة119/8 ،؛ کشــی ،محمــد بــن عمــر ،همــان ،ص .107
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بعـد از سـرکوب ایـن عـده ،بهجـز نقـل منفـرد ابنشـاذان قمـی 1کـه حاکـی از ادامـۀ
معتقـدات غالیانـه در بعضـی از افـراد اسـت ،دیگـر اثـری از رواج تفکـر غالیـان در
جامعـه نداریـم .بهخصـوص در دوران امامـت حسـنین؟امهع؟ کـه هیـچ گزارشـی مبنـی
بـر ادامـۀ تفکـر عبـداهلل بـن سـبا و یارانـش در دسـت نیسـت .در صـورت پذیـرش گزارش
ً
ابنشـاذان قمـی ،بـاز هـم نمـودی از آن را در جامعـه مشـاهده نمیکنیـم و احتمـاال یـا
ایـن تفکـر اندکـی بعـد از عبـداهللبـن سـبا پایـان میپذیـرد و یـا اشـاره به غلات در دوران
امـام سـجاد؟ع؟ و بعـد از ایشـان میباشـد .قابـل ذکـر اسـت کـه عقیـده بـه باورهـای
غالیانـه در هیچیـک از اصحـاب نزدیـک و برجسـتۀ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ گـزارش نشـده
اسـت و ایـن نشـان از عـدم تأثیرگـذاری غلات بـر افـراد متنفـذ شـیعه اسـت.
 .3-1غالیان بعد از واقعۀ عاشورا
بـر اسـاس گـزارش طبـری ،غالیـان در دوران امـام سـجاد و همزمـان بـا فعالیـت مختـار
در کوفـه فعالیـت داشـتهاند 2.از اندیشـهها و عقایـد آنـان گزارشـی بـه دسـت ما نرسـیده
اسـت؛ امـا میتـوان طبـق گـزارش ابوعبـداهلل جدلـى و يزيـد بـن شـراحيل بـه محمدبـن
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حنفیـه 3و واکنـش محمـد بـن حنفیـه بـه حرکـت آنـان ،متوجـه برخـی اقدامـات ایـن
گـروه در سـطح جامعـه شـد؛ بهعنـوان نمونـه میتـوان بـه عـدم شـرکت در مسـاجد،
تحـزب و یارگیـری آنـان ،سـهلانگاری در نمـاز و روزه و دعـا و کارهایـی از ایندسـت
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اشـاره کـرد .محـل اجتمـاع ایـن افـراد در خانـۀ دو زن بـه نامهـای هنـد دختـر متكلفـه
ناعطيـه و ليلـى دختـر قمامـه مزنيـه بوده اسـت 4 .به نظر میرسـد ریشـههای جریان غلو
کـه در دورههـای بعـد بـه صـورت یـک جریـان و بـا اهـداف مشـخص فعالیـت میکردند
را میتوان از این دوره پیجویی کرد.

محمـــد بن علی ،همان؛ قمی ،ش ــاذان بن جبرئیل ،همان؛ کش ــی ،محمد ب ــن عمر ،همان.
 .1قمی ،شاذان بن جبرئیل ،همان.
 .2طبری ،محمد بن جریر ،تاريخ.103/6 ،
 .3همان.
 .4همان.

 .2بررسی مناسبات غالت با امامیه در عصر صادقین؟امهع؟ تا دوران غیبت
آ گاهـی از تأثیـر جریـان انحرافـی غلـو بـر پیکـرۀ جامعـۀ شـیعه ،در گرو آشـنایی با فضای
حاکـم بـر جامعـۀ شـیعه در آن دوره ،بهویـژه عصـر صادقیـن؟امهع؟ اسـت .بـدون ایـن
آشـنایی ،عمـق و میـزان تهدیـد ایـن جریـان و نیـز حساسـیت پدیدارشـده در برابـر آن را
نمیتـوان شـناخت.
گزارشـی در دسـت اسـت که دو مقطع از جامعۀ شـیعی را به نمایش میگذارد؛ دوران
قبـل از امامـت امـام باقـر؟ع؟ و نیـز دوران امامـت ایشـان .بـر پایـۀ ایـن گـزارش ،وضعیت
فرهنگـی و اجتماعـی جامعـۀ شـیعه قبـل از امامـت امـام باقـر؟ع؟ بسـیار آشـفته و
نابسـامان بـوده اسـت؛ امـا در دوران امامـت امـام باقـر؟ع؟ جامعـۀ شـعیه جامعـهای بـا
اسـتقالل و غنـای فرهنگـی بـوده و در بعـد اجتماعـی نیـز بینیـاز از دریافـت آموزههـای
مخالفـان خـود بـوده اسـت؛ افـزون بـر ایـن ،توانایـی پاسـخگویی بـه نیازهـای فرهنگـی
دیگرفـرق را نیـز داشـته اسـت.

5

بـا تأمـل در حدیـث پیشگفتـه ،میتـوان گفـت اولویـت نخسـت امام باقـر؟ع؟ بناکردن
جامعـهای بینیـاز بـه رقبـای فکـری و مسـتقل از دیگـران بـوده اسـت .جریـان انحرافـی
غلـو حرکتـی بـود کـه تمامقـد در برابـر اقدامـات فرهنگی امـام باقر و امـام صادق؟امهع؟ قد
برافراشـت کـه خنثیکـردن و ازمیانبرداشـتن آنهـا را نتیجه مـیداد .در ادامه ،اقدامات

 .1-2مغيريه
مغیریـه بـه جماعتـی از پیـروان مغیـرة بـن سـعید گفتـه میشـد 6.در منابـع فرقهنگاری و
تاریخـی ،بهجـز سـه نفـر ،فـرد شـاخصی بهعنـوان «مغیریـه» معرفـی نشـده اسـت و تنهـا
از عـدهای مجهولالحـال کـه در جامعـه حضـور داشـتند و گاهـی در میـان اصحـاب
7

رفتوآمـد میکردنـد ،بهعنـوان «مغیریـه» نـام بـرده شـده اسـت.
 .5کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.20/2 ،
 .6بغدادی ،عبدالقاهر ،الفرق بين الفرق ،ص .215

 .7برقی ،احمد بن محمد ،محاسن278/1 ،؛ نعمانی ،محمد ،الغيبة ،ص .230
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ایـن جریـان انحرافـی را بازگـو و تحلیـل خواهیـم کرد.
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مغیـرة بـن سـعید در ابتـدای شـروع فعالیتهـای خویـش در جامعـۀ شـیعه ،پیوسـته
تشـیع خویـش را در میـان مـردم آشـکارا بیـان میکـرد 1.او بعـد از مدتـی بـه جرگـۀ یـاران
امـام باقـر؟ع؟ پیوسـت و در زمـرۀ خاصتریـن یـاران ایشـان قـرار گرفـت 2.اختلاط و
همنشـینی بـا امـام باقـر؟ع؟ 3و اصحـاب ایشـان 4سـبب روزافزو نشـدن یـاران و پیـروان
مغیـره شـد؛ 5گرچـه شـاید سـاحربودن او و انجـام کارهـای سـاحرانه 6نیـز در زیـادی
پیروانـش بیتأثیـر نبـوده باشـد .ایـن فزونـی بـه حـدی بـود کـه وی ،عـراق را تحـت فرمان
خویـش میدیـد.

7

مغیریـه ارتباطـات خـود را بـا اصحـاب امامیـه در کوفـه تنگاتنـگ کردنـد و بـا آنهـا بـه
مسـافرت میرفتنـد 8.امـا بـا شـروع فعالیـت فرهنگـی مغیـرة بـن سـعید و یارانـش و
حرکـت بـر خلاف منویـات امـام باقر؟ع؟ رفتهرفتـه تقابل آنها با جریان امامیه آغاز شـد.
مغیـرة بـن سـعید هنگامـی کـه اسـرار و ناگفتههـای معارفـی اهلبیـت؟مهع؟ را میـان
عمـوم جامعـه منتشـر کـرد 9،مـورد خشـم و غضـب امـام قـرار گرفـت .امـام او را لعـن
ً
کـرد و از او تبـری جسـت 10.ظاهـرا بعـد از اینکـه مغیـره بـرای خـود نبـوت و بـرای امـام
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باقـر؟ع؟ الوهیـت 11ادعـا کـرد ،رویارویـی و تقابلـش بـا امامیـه بهحـدی بـاال گرفـت کـه
 .1بالذری ،احمد ،انساب االشراف.76/9 ،
 .2مغربی ،نعمان ،دعائم اإلسالم.50/1 ،
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 .3بالذری ،احمد ،همان.
 .4صفــار ،محمــد بــن حســن ،بصائــر الدرجــات324/1 ،؛ نعمانــی ،محمــد ،همــان؛ برقــی ،احمــد
بــن محمــد ،همــان.463/2 ،
 .5بــاذری ،احمــد ،همــان؛ ابنابیالحديــد ،عبدالحمیــد بــن هب ـةاهلل ،شــرح نهــج البالغــة،
.121/8
نجــوزی ،عبدالرحمــن بــن علــی ،الموضوعــات،
 .6ابنحبــان ،محمــد ،المجروحیــن63/1 ،؛ اب 
.38/1
 .7بالذری ،احمد ،همان.
 .8نعمانی ،محمد ،همان.
 .9ابنشعبه حرانی ،حسن بن علی ،تحف العقول ،ص .310
 .10صفار ،محمد بن حسن ،همان460/1 ،؛ مغربی ،نعمان ،همان.
 .11همان.

امـام باقـر؟ع؟ در جلسـهای بهشـدت او را طـرد کـرد و میانشـان درگیـری لفظی شـدیدی
بـه وقـوع پیوسـت 1.همچنیـن امـام قسـم یـاد کرد که دیگر بـا مغیره زیر یک سـقف جمع
2

نشـود و او را فـردی دروغگـو و افترازننـده ،میـان مـردم معرفـی کـرد.

امـام باقـر؟ع؟ علاوه بـر لعـن مغیـره و اعلام بیـزاری از او و اعتقـادات و اصحابـش ،در
نامـهای بـه عمـوم شـیعیان دسـتور بـه لعـن و بیزار یجسـتن و دورشـدن از مغیریـه را
صـادر فرمـود و شـیعیان نیـز بـا تبعیـت از فرمـان امـام باقـر؟ع؟ اقـدام بـه فاصلهگیـری
اجتماعـی و سیاسـی از مغیریـه کردنـد .چنیـن اقداماتـی سـبب دشـمنی بیـن امامیـه و
3

مغیریـه و جداسـازی کامـل مغیریـه از جامعـۀ شـیعه شـد.

مغیـرة بـنسـعید هنگامـی کـه بـا قیـام محمـد بـن عبـداهلل بـنحسـن 4مواجـه شـد ،او را
قائـم و مهـدی معرفـی کـرد 5و ضمـن بیعـت بـا او ،وی را امـام خـود قـرار داد 6.امـا پـس از
7

کشتهشـدن محمـد بـن عبـداهلل و شکسـت قیام او ،با مشـاهدۀ تشـتت یـاران خویش،

پیروانـش را بـا ادعـای غیبـت و بازگشـت قریبالوقـوع او 8بـه انتظـار محمـد بـن عبـداهلل
دعـوت کـرد 9.از اقداماتـی کـه مغیـره در مواجهـه بـا مخالفـان فکری خویـش از خود بروز
10

داد ،دسـتور بـه تـرور و خفهکـردن و مسـمومکردن رقیبانش بود.

دسـتور امـام باقـر؟ع؟ مبنـی بـر بهانزواکشـیدن مغیـره و یارانـش ،در جامعـه 11کارگـر افتـاد

 .2صفار ،محمد بن حسن ،همان؛ کشی ،محمد بن عمر ،رجال ،ص .227
 .3مغربی ،نعمان ،همان.

 .4ابنکثیــر ،اســماعیل بــن عمــر ،البدايــة و النهايــة62/6 ،؛ ابوالفــرج اصفهانــی ،عل ـی ،مقاتــل
الطالبييــن ،ص 206؛ بغــدادی ،عبدالقاهــر ،الفــرق بيــن الفــرق ،ص .43
 .5نعمانی ،محمد ،الغيبة ،ص .230
 .6نوبختی ،حسن ،فرق الشیعة ،ص .59
 .7بغدادی ،عبدالقاهر ،همان.
 .8ثقفی ،ابراهیم ،الغارات762/2 ،؛ آمدی ،سیفالدین ،ابکار االفکار.54/5 ،
 .9همان.
 .10ابنابیالحديد ،عبدالحمید بن هبةاهلل ،همان.
 .11مغربی ،نعمان ،همان.
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 .1ابنابیالحديد ،عبدالحمید بن هبةاهلل ،همان.
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ً
و یـاران مغیـره از اطـراف او پراکنـده شـدند .احتمـاال بـه همیـن خاطـر بـود کـه مغیریـه
در انتظـار فـوت امـام باقـر؟ع؟ بودنـد 1.مغیـره در حـدود سـال  119هجـری قمـری 2در
کوفـه بـه همـراه بیـان بـن سـمعان 3دسـت بـه قیـام مسـلحانه زد .آنچـه حائـز اهمیـت
اسـت تعـداد یـاران مغیـره در ایـن قیـام اسـت کـه بـه همراهـی او برخاسـتند .مورخـان
شـمار یـاران مغیـرة بـن سـعید را هنـگام قیامـش 6 ،نفـر 4و برخـی  7نفـر 5و یـا  30نفـر
برشـمردهاند 6کـه حاکـی از انـزوای کامـل مغیـرة بـن سـعید اسـت و نشـان میدهـد
ً
جامعـۀ شـیعه و امامیـه عملا او را از میـان خویـش طـرد کـرده بودنـد .امامیـه نهتنهـا
بـه یـاری مغیـره نرفتنـد ،بلکـه از شـنیدن خبـر مـرگ بزیـع بـن موسـی کـه یکـی از مغیریـه
7

محسـوب میشـد ،ابـراز خوشـحالی کردنـد.

شـــاید بتـــوان گفـــت مهمتریـــن فـــرد مـــورد ادعـــای مغیریـــه ،جابـــر بـــن یزیـــد جعفـــی
اس ــت ک ــه فرقهن ــگاران عامیمذه ــب او را مغی ــری نامیدهان ــد 8.ام ــا در مناب ــع رجال ــی
و فرقهن ــگاری ش ــیعی مانن ــد نجاش ــی ،س ــخنی از مغیریب ــودن جاب ــر ب ــه می ــان نیام ــده
اس ــت 9.ابنغضائ ــری او را ثق ــه پنداش ــته و س ــخنی ک ــه گوی ــای مغیریب ــودن جاب ــر
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11

باشــد ،بــه میــان نیــاورده اســت 10.شــیخ طوســی نیز اشــارهای بــه مغیریبــودن او نــدارد.
 .1صدوق ،محمد بن علی ،عیون اخبار الرضا؟ع؟.29/1 ،

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

 .2ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،همان323/9 ،؛ ابناثیر ،محمد بنعلی ،الكامل.207/5 ،
 .3همان.
 .4همان.
 .5طبری ،محمد بنجریر ،تاریخ129/7 ،؛ مسکویه ،ابوعلی ،تجارباالمم.103/3 ،
 .6ابنابیالحديد ،عبدالحمید بن هبةاهلل ،شرح نهج البالغة.110/6 ،
 .7کشی ،محمد بن عمر ،همان ،ص .305
 .8اشـــعری ،علـــی ،مقاالتاالس ــامیین ،ص 8؛ ابنحزم ،عل ــی بن احمد ،الفص ــل في الملل،
184/4؛ حمیـــری ،نشـــوان ،الح ــور العی ــن ،ص 168؛ صف ــدی ،خلی ــل ب ــن ایب ــک ،الواف ــي
بالوفی ــات.244/3 ،
 .9نجاشی ،احمد بنعلی ،رجال ،ص .128
 .10ابنغضائری ،احمد بن حسین ،رجال ،ص .110
 .11طوسی ،محمد بن حسن ،فهرست ،ص 116؛ همو ،رجال ،ص .176

از آنجـــا کـــه جابـــر جعفـــی بـــه غیـــر از هجدهســـالی کـــه در مدینـــه بـــوده 1،در کوفـــه
میزیس ــته و همی ــن ش ــهر نی ــز پای ــگاه فعالی ــت مغی ــر ة ب ــن س ــعید ب ــوده اس ــت ،ممک ــن
اســت ارتباطاتــی میــان ایـندو برقــرار شــده باشــد کــه موهــم مغیریبــودن جابــر جعفــی
ً
ش ــده باش ــد؛ خصوص ــا اینک ــه در بعض ــی از گزارش ــات ،جاب ــر ،ب ــاب و نماین ــدۀ ام ــام
2

باق ــر؟ع؟ معرف ــی ش ــده اس ــت.

در گزارشـی کـه نوبختـی آن را منعکـس کـرده اسـت ،عبداهلل بنحـارث ،جابر جعفی را
یکـی از رهبـران غلات معرفـی کـرده و عقایـد غالیـان را به او نسـبت داده اسـت 3.البته
هیچ گزارش تاریخی یا حدیثی مطابق با ادعای عبداهلل بن حارث در دسـت نیسـت.
نوبختـی ذیـل همیـن گـزارش ،چنیـن اتهامـی را از جابـر جعفـی منتفـی دانسـته و او را از
4

انتسـاب بـه اینگونـه عقایـد مبرا دانسـته اسـت.

نکتـۀ قابـل توجـه دربـارۀ جابـر جعفـی ،عـدم شـرکت او در قیـام منجـر بـه قتـل مغیـرة بن
سـعید اسـت .همیـن امـر نشـان از همسـوبودن جابـر بـا جامعۀ شـیعه در بهانزواکشـاندن
مغیـرة بن سـعید میباشـد.
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 .2-2خطابیه
خطابیــه بــه جماعتــی از پیــروان محمــد بــن مقــاص اســدی ابوالخطــاب گفتــه
خطابیــه بــود؛ حرکتــی کــه نهتنهــا در زمــان امــام صــادق؟ع؟ ،بلکــه بعــد از کشتهشــدن
ابوالخطــاب نیــز ادامــه پیــدا کــرد 6.ابوالخطــاب از خــواص اصحــاب امــام صــادق؟ع؟
محســوب میشــد و نامههــای اصحــاب بــه امــام و جوابهــای امــام بــه ایشــان را میــان
 .1همو ،امالی ،ص .296
 .2ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب.211/4 ،
 .3نوبختی ،حسن ،فرق الشیعة ،ص .34
 .4همان ،ص .35
 .5همان ،ص .43
 .6کشی ،محمد بنعمر ،رجال ،ص .529
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میشــود 5.شــاید بتــوان گفــت مهمتریــن جریــان غلــو در عصــر صادقیــن؟امهع؟ حرکــت
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آنهــا ردوبــدل میکــرد 1.وی از بزرگتریــن مبلغــان امامــت امــام صــادق؟ع؟ بــود 2و
همیــن پیونــد و پیوســتگی میــان ابوالخطــاب و امــام صــادق؟ع؟ موجــب شــد برخــی
اصحــاب امــام از برائــت و لعــن امــام ششــم و نیــز دســتور ایشــان نســبت بــه دور یگزیــدن
3

از ابوالخطــاب ،متعجــب و معتــرض شــدند.

عمــدۀ فعالیــت ابوالخطــاب در کوفــه بــود و بــه همیــن ســبب در برخــی از گزارشهــای
موجــود ،اهــل کوفــه جــزء پیــروان فتــاوای ابوالخطــاب معرفــی شــدهاند 4.اگرچــه در
گزارشــی اهــل عــراق را نیــز جــزء تابعیــن ابوالخطــاب شــمردهاند 5،امــا گزارشــی کــه دال بر
فعالیــت ابوالخطــاب در بیــرون از کوفه باشــد ،موجود نیســت .شــاید به جهت وســعت
ً
و اهمیــت کوفــه و تعــداد زیــاد شــیعیان در کوفــه ،مجــازا بــر کوفــه ،لفــظ عــراق اطــاق
شــده اســت .طبــق گزارشــی ،میــان برخــی از اصحــاب و ابوالخطــاب و یارانــش الفــت
ً
برقــرار بــود 6.احتمــاال فعالیتهــای ابوالخطــاب ســبب بــروز برخــی اختالفــات میــان
اصحاب شده است که گزارش این اختالفات را فیض بن مختار به امام صادق؟ع؟
7

بیان میکند.
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بعضی از گزارشات نشان میدهد که اطرافیان ابوالخطاب را فرومایگان سادهاندیش

8

و جوانــان 9تشــکیل میدادنــد .ترویــج اباحیگــری و عــدم پایبنــدی بــه قوانیــن شــریعت

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

کــه مشــخصۀ رفتــاری خطابیــه بــود 10،بــرای ایــن دو گــروه جــذاب و فریبنــده مینمــود.
ً
ظاهــرا عالقــه و وابســتگی ایــن دو گــروه بــه ابوالخطــاب بهقــدری بــود کــه ســبب شــد
 .1کلینی ،محمد بنیعقوب ،کافی.150/5 ،
 .2مغربی ،نعمان ،دعائماإلسالم.49/1 ،
 .3کلینی ،محمد بنیعقوب ،همان.418/2 ،
 .4کشی ،محمد بنعمر ،همان ،ص .294
 .5صدوق ،محمد بن علی ،من ال یحضرهالفقیه.220/1 ،
 .6کشی ،محمد بن عمر ،همان ،ص .293
 .7همان ،ص .135
 .8همان ،ص  295و 307؛ کلینی ،محمد بنیعقوب ،همان 233/2 ،و .158/5
 .9طوسی ،محمد بن حسن ،امالی ،ص .650
 .10مغربی ،نعمان ،همان.50-49/1 ،

امــام صــادق؟ع؟ بــه جهــت تقیــه و درامانمانــدن از شــر آنــان ،در پــارهای از اوقــات نــام
2

ابوالخطــاب را در لفافــه و بــه صــورت کنایـهای 1بیــان کنــد.

دربـــارۀ آغـــاز گرایـــش ابوالخطـــاب بـــه غلـــو گـــزارش صریحـــی دیـــده نمیشـــود.
گزارشـــی در دســـت اســـت 3کـــه اعتقـــادات غالیانـــه ابوالخطـــاب را بـــه زمـــان امـــام
باق ــر؟ع؟ مرب ــوط میدان ــد .ای ــن گ ــزارش ب ــه نظ ــر نادرس ــت اس ــت؛ زی ــرا طب ــق ش ــواهد
پیشگفت ــه ،ابوالخط ــاب در اوای ــل امام ــت ام ــام ص ــادق؟ع؟ «صحی ــح االعتق ــاد» و از
خــواص یــاران ایشــان بــود .بــه نظــر میرســد گــزارش کلینــی کــه انحــراف ابوالخطــاب
را در اوایــل دوران کودکــی امــام کاظــم؟ع؟ بیــان میکنــد 4،بــا شــواهد بیرونــی ســازگارتر
اســـت .بنابرایـــن میتـــوان زمـــان آغـــاز غالیگـــری ابوالخطـــاب را حـــدود ســـال 134
هج ــری قم ــری تخمی ــن زد.
ابوالخطـاب در ابتـدا شـروع بـه طـرح مباحثـی در جامعـه نمـود کـه از طـرف امـام از
ً
طـرح آنهـا در میـان عمـوم مـردم منـع شـده بـود؛ خصوصـا اینکـه از بعضی از گزارشـات
میتـوان حـدس زد کـه عمـوم اطرافیـان ابوالخطـاب را فرومایـگان و جوانانـی تشـکیل
میدادنـد کـه هماننـد ابوالخطـاب ،توانایـی تفکیـک بعضـی از معـارف خـاص را
نداشـتند 5.عمـق و گسـتردگی تأثیرگـذاری آموزههـای ابوالخطـاب بـر بدنـۀ جامعـۀ

ابوالخطـاب افـزون بـر افشـای اسـرار ،آموزههایـی بربافتـه را نیـز در میـان اصحاب منتشـر
میکـرد کـه سـبب بـروز اختلاف میـان برخـی اصحـاب شـده بـود .وی کوشـش فراوانـی
 .1کلینی ،محمد بنیعقوب ،همان.417/2 ،
 .2عالمه مجلسی نیز در بحار االنوار 244/11 ،چنین احتمال داده است.
 .3صفــار ،محمــد ب ـن حســن ،بصائــر الدرجــات320/1 ،؛ کلینــی ،محمــد بــنیعقــوب ،همــان،
.270/1
 .4همان.418/2 ،
 .5همان.270/1 ،
 .6صفار ،محمد بنحسن ،همان.526/1 ،
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شـیعه را میتـوان از نامـۀ مفضـل جعفـی سـاکن در کوفـه بـه امـام صـادق؟ع؟ درک کـرد
ً
6
کـه ایشـان در نامـهای طوالنـی ،ادعاهـای او را کاملا تکذیـب کردنـد.
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بـرای جـذب یـاران امـام صـادق؟ع؟ بـه سـوی خـود و افـکارش داشـت 1و رفتوآمـد
زیـادی میـان اصحـاب بـرای ایـن امـر انجـام مـیداد 2.ایـن تالشهـای او سـبب ایجـاد
3

الفـت و دوسـتی میـان او و برخـی از اصحـاب گردیـده بـود.

امـام بـرای تربیـت و اصلاح جماعت خطابیه روشهای گوناگونـی را به کار برد .گاهی
ً
مسـتقیما آنـان را مـورد خطـاب قـرار مـیداد و بـا عباراتی بسـیار تنـد ،راه و روش و عقاید
آنهـا را نکوهـش میکـرد 4.در برهـهای مفضـل بـن مزیـد (یزیـد) را بهسـوی آنهـا روانـه
سـاخت تـا بـا آنـان محاجـه کننـد.

5

امـا برخـی دیگـر از یـاران امامیه رفتار تند و خصمانهای با ابوالخطاب داشـتند .معاویة
بـن عمـار در جلسـهای بـا ابوالخطـاب در حضـور امـام صـادق؟ع؟ ،بعـد از بازگوکـردن
اکاذیـب ابوالخطـاب ،بـه درگیـری فیزیکـی بـا او پرداختـه اسـت 6کـه نشـانگر شـدت
دشـمنی میـان ابوالخطـاب و امامیـه اسـت .بعـد از درگیری مذکور ،ابوالخطاب جلسـه
را تـرک میکنـد و امـام صـادق؟ع؟ بـه معاویـة بـن عمـار دسـتور میدهـد کـه ماجـرای
امـروز را بـرای اصحـاب امامیـه بازگـو کنـد و آنهـا را بـا حقیقـت ابوالخطـاب آشـنا سـازد.
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از دیگراقدامـات امـام صـادق؟ع؟ در تقابـل بـا غلات و غالیـان ،نامهنـگاری جهـت
اصلاح آنهـا و دعوتشـان بـه توبـه و بازگشـت بـه راه حـق میباشـد؛ 7نامـهای کـه نهتنهـا
تأثیـری روی آنهـا نگذاشـت ،بلکـه بـر شـدت کارهـای آنهـا افـزود .ابوالخطـاب بـا دسـتور
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یگـری ،ارتـکاب بـه جمیـع محـارم الهـی را بـرای پیـروان خـود آزاد اعلام کـرد و تـرک
اباح 
فرائـض را نیـز بـرای آنهـا حلال شـمرد .او بـه پیـروان خـود دسـتور داد ،بـه نفـع همکیشـان
 .1کشی ،محمد بنعمر ،رجال ،ص .300
 .2در نســخهای از رجــال کشــی کــه نــزد عالمــه مجلســی موجــود بــوده ،عبــارت «انــه صار الــی یتردد»
بـه جــای «صــار الی بیروذ» ثبت شــده اســت (بحــار االنــوار.)295/25 ،
 .3کشی ،محمد بن عمر ،همان.
 .4همان ،ص .297
 .5همان؛ مغربی ،نعمان ،دعائماإلسالم.50/1 ،
 .6کشی ،محمد بنعمر ،همان ،ص .294
 .7صفار ،محمد بنحسن ،همان536/1 ،؛ کشی ،محمد بنعمر ،همان ،ص .291

خود شـهادت دروغ دهند 1.امام صادق؟ع؟ اصحاب خود را جمع کرد و خبر اقدامات
ابوالخطـاب را بـه آنهـا داد 2.همچنیـن بـه شـیعیان خـود در سـایر شـهرها نامـه نوشـت و
ً
صراحتـا از او اعلام بیـزاری کـرد و وی را لعـن فرمـود 3.خطابیـه لعـن ابوالخطـاب توسـط
امـام صـادق؟ع؟ را توجیـه کردنـد و مدعـی شـدند کـه امـام بـرای حفـظ ابوالخطـاب او
را لعـن کـرده اسـت .عـدهای دیگـر نیـز گفتنـد ،منظـور امـام صـادق؟ع؟ قتـادة بـن رماغـه
ملقـب بـه ابوالخطـاب میباشـد .امـام صـادق؟ع؟ بـا شـنیدن چنیـن توجیهاتـی ،اینبار
بـا تصریـح بـر اسـم ابوالخطـاب یعنـی محمـد بـن مقلاص بـن ابیزینـب االجـدع البـراد،
او و یارانـش و همـۀ کسـانی کـه در لعـن او شـک دارنـد و تأویلبرنـدگان ایـن لعـن را لعـن
و نفریـن کـرد 4.ایـن حادثـه نشـان از ایـن دارد کـه خطابیـه هنـوز بـه شـخصیتی مثـل امـام
صـادق؟ع؟ بـرای پیشـبرد اهدافشـان نیـاز داشـتند و اعلام بیـزاری امـام از ابوالخطـاب،
آنهـا را از اهدافشـان دور میکـرد و کار را بـرای آنهـا مشـکل میسـاخت.
شــیوۀ غالیــان ایــن بــوده اســت کــه بــه نــام اهلبیــت؟مهع؟ بتواننــد بــر جــان و امــوال مــردم
چیــره شــوند 5.از طرفــی هنگامــی کــه ابوالخطــاب فزونــی یــاران خویــش را میدیــد ،بیش
از پیــش بــر اهــداف انقالبــی خــود مصمــم میشــد .امــا از طــرف دیگــر بزرگتریــن مانــع
خویــش بــرای دســتیابی بــه حکومــت را امــام صــادق؟ع؟ میپنداشــت کــه بــه اعتــراف
خــود غالیــان ،مرجعیــت شــیعیان بــه عهــدۀ او بــود 6.سرســختی امــام صــادق؟ع؟ در
نقشــۀ خــود بــرای بهدس ـتگرفتن قــدرت را بــه مرحلــۀ اجــرا دربیاورنــد؛ لــذا در صــدد
حــذف ایشــان برآمدنــد.
 .1مغربـــی ،نعمان ،همان؛ اشـــعری ،علی ،مقاالتاالس ــامیین ،ص 11؛ نوبختی ،حس ــن ،فرق
الشیعة ،ص .51
 .2مغربی ،نعمان ،همان.
 .3همان.
 .4اشعری ،سعد ،المقاالت و الفرق ،ص .55
 .5کشی ،محمد بنعمر ،همان ،ص  529و .324
 .6صدوق ،محمد بن علی ،عیون اخبار الرضا؟ع؟.29/1 ،
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عــدم مماشــات بــا خطابیــه ،موجــب شــد کــه آنــان خطرنا کتریــن و دهشــتنا کترین
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بـا توجـه بـه وضعیـت اجتماعی جامعۀ مسـلمانان وقت ،بهقدرترسـیدن افـرادی غیر
از منسـوبین به پیامبر؟لص؟ سـخت و دشـوار به نظر میرسـید .تجربۀ بهقدرترسـیدن
بنیعبـاس بـا شـعار الرضـا مـن آل محمـد 1و عبداهللبـن معاویه بن عبـداهلل بن جعفر در
3

پـارهای از مناطـق ایـران 2و محمـد بـن عبـداهلل بن الحسـن در پـارهای از مناطق حجاز،

ایـن پیـام را بـرای ابوالخطـاب داشـت کـه بایـد بـرای رسـیدن بـه قـدرت ،شـخصی از
شجرۀ پیامبر؟لص؟ را بدیل امام صادق؟ع؟ پیدا کند و در سایۀ او ،قدرت را به دست
بگیـرد .یعنـی از طرفـی بایـد امـام صـادق؟ع؟ را از میـان برمیداشـت و از طـرف دیگـر،
شـخص دیگـری کـه تابع فرامین او باشـد را جانشـین او میکـرد .کمهزینهترین راه برای
ً
ازمیانبرداشـتن امـام صـادق؟ع؟ حذف او توسـط حکومت بود .احتمـاال ابوالخطاب
بـا توجـه بـه حساسـیت عمـوم جامعـۀ مسـلمانان و حکومـت وقـت بـر ادعـای الوهیـت
_ همانند تجربۀ مغیرة بن سعید که با واکنش شدید و خونین حکومت مواجه شد_ 4
نقشۀ طرح الوهیت امام صادق؟ع؟ را اجرا کرد.
او بـــرای پیشـــبرد این نقشـــه ابتـــدا در میان مردم چنین شـــایع کرد کـــه امام صادق؟ع؟
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خـــدا اســـت 5.ســـپس خـــود او و جماعتـــی از خطابیـــه در کوفـــه در هیئـــت احـــرام و
تلبیهگویـــان بـــه راه افتادنـــد کـــه اصحـــاب بالفاصلـــه گـــزارش ایـــن کار ابوالخطـــاب و
6

یارانـــش را بـــه امام صادق؟ع؟ رســـاندند .امام صادق؟ع؟ بهشـــدت چنیـــن اعتقادی
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 ،.......... .1اخبــار الدولــة العباســیة ،ص 273؛ ابنخلــدون ،عبدالرحمــن بــن محمــد ،تار یــخ،
147/3؛ مســکویه ،ابوعلــی ،تجــارب االمــم266/3 ،؛ ذهبــی ،محمــد ،تار یــخ االســام،
.266/3
 .2کش ــی ،محم ــد ب ــنعم ــر ،رج ــال ،ص 251؛ ابنخل ــدون ،عبدالرحم ــن ب ــن محم ــد ،هم ــان،
.143/3
 .3طبری ،محمد بنجریر ،تاریخ.643/7 ،
 .4همـــان128/7 ،؛ مســـکویه ،ابوعل ــی ،هم ــان104/3 ،؛ ابناثی ــر ،عل ــیب ــن محم ــد ،الکامل،
.104/3
 .5مغربی ،نعمان ،دعائماإلسالم50/1 ،؛ اشعری ،سعد ،همان؛ اشعری ،علی ،همان.

 .6کشــی ،محمــد بــن عمــر ،همــان ،ص 298؛ جمعــی از اصحــاب ائمــه؟مهع؟ ،االصــول الســتة
عشــر ،ص .192

را رد کـــرد 1.در گـــزارش دیگری ،بعضـــی از خطابیه در مدینه نیز به نـــام امام صادق؟ع؟
2

تلبیـــه گفتنـــد کـــه این حرکـــت ،ســـبب نگرانی شـــدید امـــام از عمـــل این افراد شـــد؛

3

بهطور یکـــه هـــر لحظه احتمال خطر بـــر جان خود را حتـــی در هنگام خـــواب میداد.
4

از همیـــن رو امـــام صـــادق؟ع؟ او را بزرگترین دشـــمن خـــود نامید.

از طرفی ابوالخطاب برای حرکت و قیام خود جایگزینی از شاخۀ خاندان پیامبر؟لص؟
را زیر نظر گرفته بود و چنین بود که از مدتها قبل ،ارتباط محکمی با اسماعیل ،پسر
ً
امـام صـادق؟ع؟ برقـرار کـرده بود .احتماال کنیۀ ابواسـماعیل که بـرای ابوالخطاب نقل
شـده اسـت 5،بـه جهـت ارتبـاط شـدید بین او و اسـماعیل بوده باشـد .به عبـارت دیگر
او پـدر معنـوی اسـماعیل محسـوب شـده اسـت .امـام صـادق؟ع؟ بارهـا از اسـماعیل
6

درخواسـت کـرده بـود کـه در کنـار او باشـد ،امـا اسـماعیل قبـول نکـرده بـود.

یکـی از اقدامـات ابوالخطـاب ،زمینهسـازی بـرای معرفـی اسـماعیل بهعنـوان امـام بـود
کـه از برخـی گزارشـات چنیـن توهـم میشـود کـه مفضـل بـن عمـر نیـز اقداماتـی در ایـن
راسـتا انجـام داده اسـت 7.ایـن فعالیتهـا چنـان تأثیرگـذار بـود کـه شـخصیتی ماننـد
فیـض بـن مختـار ،شـکی در امامبـودن او بعـد از امـام صـادق؟ع؟ نداشـت 8.نمیتـوان

هـر امامـی ،چنیـن توهمـی را در مورد اسـماعیل به وجود آورده باشـد .با توجه به شـواهد
 .1کشــی ،محمــد بــن عمــر ،همــان ،ص  298و 302-301؛ جمعــی از اصحــاب ائمــه؟مهع؟ ،االصول
الستة عشر ،ص .192
 .2کلینی ،محمد بنیعقوب ،کافی.225/8 ،
 .3کشی ،محمد بنعمر ،همان ،ص .290
 .4همان ،ص  307و .297
 .5همان ،ص .290
 .6همان ،ص .354
 .7همان ،ص .326
 .8همان ،ص .354
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بـه طـور قطـع گفـت کـه اقدامات مفضـل و خطابیه باعـث بهوجودآمـدن چنین توهمی
ً
نـزد برخـی شـیعیان شـده اسـت؛ زیـرا احتمـاال وجـود پیشزمینـۀ امامشـدن پسـر ارشـد
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موجـود در متـون تاریخـی و فرقهنـگاری ،کـه در ادامـۀ همیـن مقاله به آنها اشـاره خواهد
شـد ،نهتنهـا اثبـات خطابیبـودن مفضـل بسـیار مشـکل اسـت ،بلکـه عـدم همراهی او
بـا جریـان خطابیه بهروشـنی قابل اثبات اسـت.
بـه هـر روی ،امـام صـادق؟ع؟ بـا عتـاب شـدیدی نسـبت بـه مفضـل ،از او درخواسـت
کرده بود که دسـت از سـر اسـماعیل بردارد؛ 1زیرا ادامۀ ارتباط او و ابوالخطاب منجر به
مرگ و ازبینرفتن او میشد 2.واضح است که صرف ادعای امامت شخصی موجب
کشتهشـدن او نمیشـود و بـه نظـر میرسـد سردسـتگی فـرد بـرای انقلاب و شـورش
علیـه حکومـت ،جـان شـخص را بـه مخاطره میانـدازد .لذا نگرانی و ترس شـدید امام
از ادامـۀ رابطـۀ آندو بـا یکدیگـر بـوده اسـت.
ً
احتمـاال اسـماعیل بعـد از وقـوع جریاناتـی 3،احسـاس خطـر کـرده و دسـت از عقایـد
خطابیـه برداشـته و توبـه کـرده اسـت 4.بـه نظـر نگارنـده میـان توبـه و رجـوع اسـماعیل و
مـرگ زودهنـگام او رابطـهای مشـکوک وجـود دارد ،امـا بـه لحـاظ اینکـه آ گاهیهـای مـا
نسـبت بـه اسـماعیل و زندگانـی او بسـیار محـدود اسـت ،نمیتـوان چنیـن احتمالـی را
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اثبـات کـرد .آنچـه منابـع اسـماعیلی دربـارۀ اسـماعیل آوردهانـد نیـز بیشـتر بـه افسـانه و
باورهـای فرقـهای شـبیه اسـت تـا تاریـخ زندگانـی؛ لـذا قابـل اسـتناد تاریخـی نیسـتند.
در اینکـه مـرگ اسـماعیل و ابوالخطـاب هـردو در زمـان حیـات امـام صـادق؟ع؟ رخ

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

داده اسـت ،هیـچ شـکی نیسـت و طبـق تصریـح نوبختـی ،اسـماعیل بـن جعفـر قبـل از
ابوالخطـاب فـوت کرده اسـت.

5

در ه ــر ص ــورت ،بع ــد از ف ــوت اس ــماعیل ،ابوالخط ــاب و گروه ــی ک ــه ش ــیخ مفی ــد آنه ــا
را از اباع ــد و اط ــراف (س ــفله) خوان ــده اس ــت 6،منک ــر م ــرگ اس ــماعیل ش ــدند .آن ــان
 .1همان ،ص .321
 .2همان ،ص .323
 .3همان ،ص .245
 .4همان ،ص .321
 .5نوبختی ،حسن ،فرق الشیعة ،ص .59
 .6مفید ،محمد بن محمد ،االرشاد.210/2 ،

او را ام ــام قائ ــم ح ــی خواندن ــد و تأوی ــات گس ــتردهای ب ــرای م ــرگ او بربافتن ــد 1.ام ــا از
طرف ــی ،ابوالخط ــاب و پیروان ــش راه ــی ج ــز توس ــل ب ــه ش ــخصیتی دیگ ــر از اهلبی ــت
پیامب ــر؟لص؟ ک ــه م ــورد قب ــول ش ــیعیان باش ــد ،نداش ــتند .چنی ــن ش ــخصی ب ــه ط ــور
حتـــم نمیتوانســـت امـــام صـــادق؟ع؟ باشـــد؛ زیـــرا روش و منـــش سیاســـی امـــام
صـــادق؟ع؟ کـــه همـــواره دوری از قیـــام و حرکتهـــای سیاســـی بـــود و اصـــل تقیـــه
را س ــرلوحۀ کنشه ــای سیاس ــی و اجتماع ــی خ ــود ق ــرار داده ب ــود ،س ــبب ش ــد ک ــه
خطابی ــه آم ــال و اه ــداف خ ــود را در ش ــخصی غی ــر از ام ــام ص ــادق؟ع؟ و همفک ــران او
جس ــتجو کنن ــد.
از آنجـا کـه طبـق برخـی گزارشهـا ،محمـد بـن اسـماعیل حتـی در زمـان حیـات امـام
صـادق؟ع؟ داعیـۀ امامـت داشـت 2،بهطور یکـه امـام صـادق؟ع؟ بـه عبـداهلل افطـح
سـفارش کـرد کـه «از فرزنـدان اسـماعیل حـذر کـن کـه بـه غایـت سـفیهاند و شـیطان
در آنهـا سـهم دارد» 3،اسـتعداد خـود را جهـت رهبـری خـط تنـدرو و افراطـی بـه نمایـش
گذاشـته بـود .لـذا ابوالخطـاب فـرد مـورد نظـر خـود بـرای ادامـۀ حرکـت انقالبـی خـود
را یافـت و بـا پذیـرش مـرگ اسـماعیل ،بـه جرگـۀ پیـروان محمـد بـن اسـماعیل داخـل
شـد 4.وی معتقـد شـد کـه مقـام و منصـب امامـت از امـام صـادق؟ع؟ بـه اسـماعیل
منتقل شـده بود و بعد از مرگ اسـماعیل ،به امام صادق؟ع؟ باز نگشـت و به محمد،
6

فرهنگـی خویـش را با نام اسـماعیلیه ادامـه دادند.

بـه هـر روی شـماری از منابـع ،رابطـۀ تاریخـی بیـن خطابیـه و اسـماعیلیه را تأییـد
کردهانـد و ایـن البتـه متمایـز از رابطـۀ آیینـی اسـت .ابناثیـر ابوالخطـاب را نخسـتین
 .1نوبختی ،حسن ،همان ،ص .67
 .2بهمنپور ،محمدسعید ،اسماعیلیه از گذشته تا حال ،ص .18
 .3کشی ،محمد بنعمر ،رجال ،ص .265
 .4نوبختی ،حسن ،همان ،ص .59
 .5همان.
 .6اشعری ،سعد ،المقاالت و الفرق ،ص .81
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فرزنـد اسـماعیل منتقـل شـد 5.غالیـان شـاخۀ خطابیـه ،حیـات اجتماعی و سیاسـی و
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1

فـرد ایـن فرقـه بـه حسـاب مـیآورد و میمـون القـداح را جانشـین او قلمـداد میکنـد.

برنـارد لوییـس چنیـن بیـان مـیدارد کـه نویری با اسـتفاده از کتاب ابنشـداد ،میمون را
پیـرو ابوالخطـاب میدانـد و آییـن تأویـل ،باطـن و غیـره را بـه خطابیـه نسـبت میدهـد.
بنابرایـن نهضتـی کـه توسـط میمـون و پسـر او عبـداهلل منتشـر گردیـد ،در اصـل نهضـت
ابوالخطـاب بـود .لوییـس در ادامـه آورده اسـت کـه رشـیدالدین نیـز ابوالخطـاب را
بانـی و مؤسـس ایـن نهضـت میدانـد و میمـون و عبـداهلل را شـاگرد وی برمیشـمارد.
2

ابـنرزام میگویـد ،میمونیـه یـا پیروان میمون القداح از شـاگردان ابوالخطـاب بودهاند.

بغـدادی نیـز در الفـرق بیـن الفرق آورده اسـت ،کسـانی که دعوت باطنـی را بنا نهادند،
3

از پیـروان میمـون دیصانـی معـروف بـه القـداح بودنـد.

با نگاهی به کتب تراجم مثل رجال شیخ طوسی 4و رجال برقی 5درمییابیم که شخصی
بـه نـام میمـون القـداح در میـان اصحـاب امـام سـجاد و امـام باقـر و امـام صـادق؟مهع؟
ً
میزیسـته اسـت .امـا بـر پایـۀ برخـی تحقیقـات ،احتمـاال میمـون القـداح موجـود در
اسـناد روایـی شـیعه و از یـاران امـام باقـر و امـام صادق؟امهع؟ که در سـدۀ دوم میزیسـته،
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6

همنـام میمـون القداحـی بـوده اسـت کـه در سـدۀ سـوم میزیسـته اسـت.

الزم بـه تذکـر اسـت ،نوبختـی و قمـی و همچنیـن قدیمیتریـن مورخیـن اسلامی ماننـد
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طبـری و عریـب بـن سـعد ،هیچگونـه اشـارهای بـه ابنقـداح در ارتبـاط بـا اسـماعیلیه
ً
ندارنـد 7.بـه هـر روی بـه نظـر میرسـد ارتبـاط وثیـق بیـن خطابیـه و اسـماعیلیه کاملا
ً
روشـن و آشـکار باشـد؛ خصوصـا بـا توجـه بـه اینکـه بـه احتمـال بسـیار قـوی ،میمـون از
اسـامی مسـتعار محمد بن اسـماعیل بوده اسـت؛ چنانکه بعضی از منابع از محمد بن
 .1ابناثیر ،علی بن محمد ،الکامل.21/8 ،
 .2لوئیس ،برنارد ،تاریخ اسماعیلیان ،ص .43
 .3بغدادی ،عبدالقاهر ،الفرق بین الفرق ،ص .169
 .4طوسی ،محمد بنحسن ،رجال ،ص  120و  145و .309
 .5برقی ،احمد بن محمد ،رجال ،ص .15
 .6بهمنپور ،محمدسعید ،همان ،ص .31
 .7دفتری ،فرهاد« ،نکاتی دربارۀ آغاز نهضت اسماعیلیه» ،ایراننامه.11/27 ،

اسـماعیل بهعنـوان امـام فرقـۀ میمونیـه نـام بردهانـد 1.بدینترتیـب میتـوان نتیجهگیـری
کـرد کـه میمونیـه نـام دیگـری بـرای مبارکیـه یـا گروهـی از اسـماعیلیان نخسـتین بـوده
اسـت .در تأییـد ایـن نظریـه بایـد اضافـه کـرد ،عزالدینبـاهلل چهارمیـن خلیفـۀ فاطمی در
نامهای که در سال  354ق 965/م به داعی فاطمی در سرزمین سند نوشته ،از میمون
2

القـداح بـه عنـوان یکـی از نامهـای مسـتعار محمـد بـن اسـماعیل یـاد میکنـد.

بـا باالگرفتـن کار غالیـان ،امـام صـادق؟ع؟ هرگونـه مجالسـت و نشستوبرخاسـت بـا
غالیـان ،همغذاشـدن و برسریکسفرهنشسـتن بـا آنهـا ،دسـتدادن و سلامکردن بـه
3

آنهـا ،دریافـت و یـا انتقـال احادیـث بـه آنهـا و ازدواج بـا آنهـا را ممنـوع اعلام کـرد.

از فعالیتهـای غالیـان میتـوان بـه حضـور نمادیـن آنهـا در مسـجد کوفـه اشـاره کـرد.
هرکـدام از آنهـا در کنـار سـتونی از سـتونهای مسـجد بـه ظاهـر بـه عبـادت مشـغول
بودنـد ،ولـی در عمـل بـه طـور پنهانـی بـه تبلیـغ آیین و عقایـد ابوالخطـاب میپرداختند
ً
و مـردم را بـه او دعـوت میکردنـد 4.ظاهـرا تعـداد افـراد داعـی نیـز کـم نبـوده و بـه قـدری
بـوده اسـت کـه مسـجد از وجـود ایـن افـراد پـر بـه نظـر برسـد؛ زیـرا مـراد بـن خارجـه بعـد از
کشتهشـدن خطابیـه توسـط حاکـم کوفـه ،مسـجد را خالـی از عبادتکننـده توصیـف
کرده اسـت .امام صادق؟ع؟ با رد ادعای او ،آنها را جزء عبادتکنندگان و نمازگزاران
در مسـجد بـه شـمار نیـاورده اسـت.

5

یعنـی عیسـیبـن موسـی رسـید ،بـا سـپاهی عـازم نبـرد بـا آنـان شـد 6.بعضـی از منابـع
تعـداد خطابیـه در نبـرد بـا لشـکر عیسـی بـن موسـی را هفتاد نفـر برشـمردهاند 7.این نبرد
 .1سبحانی ،جعفر ،بحوث في الملل و النحل،.51/8
 .2دفتری ،فرهاد ،همان.12/27 ،
 .3کشی ،محمد بنعمر ،رجال ،ص .297
 .4اشعری ،سعد ،المقاالت و الفرق ،ص .81
 .5کشی ،محمد بنعمر ،همان ،ص .304
 .6اشعری ،سعد ،همان ،ص .81
 .7همان ،ص .59

399
؟ناماما روضح رصع رد هيماما و  نايلاغ یسايس و یعامتجا تابسانم

هنگامـی کـه خبـر فعالیتهـای مخفیانـۀ ابوالخطـاب و یارانـش بـه حاکـم وقـت کوفـه،

jep.emamat.ir

بـه کشتهشـدن همـۀ یـاران ابوالخطـاب بهجـز یـک نفـر انجامیـد .ابوالخطـاب نیـز بـه
1

اسـارت درآمـد و سـپس گـردن زده شـد.

بـه نظـر میرسـد دسـتور بهانزواکشـیدن خطابیـه 2توسـط امـام صـادق؟ع؟ و یارانـش
3

کارگـر افتـاد و تنهـا هفتـاد نفـر از میـان شـمار انبـوه طرفدارانـش بـه یـاری او شـتافتند.

نکتـۀ قابـل توجـه عـدم همراهـی هیچیـک از یـاران سرشـناس امـام صـادق؟ع؟ در
معرکـۀ قتـل ابوالخطـاب اسـت کـه نشـانگر عـدم تعامـل و واگرایـی امامیـه بـا غالیـان
اسـت .حتی بعد از اسـارت ابوالخطاب ،گزارشـی در دسـترس نیسـت که افرادی برای
نجـات وی تالشـی کـرده باشـند .واکنشهـا بـه قتـل ابوالخطـاب حتـی بعـد از مـرگ او
ً
نیـز ادامـه یافـت .امـام صـادق؟ع؟ صراحتـا او و یارانـی کـه بـا او کشـته شـدند و حتـی
ترحمکننـدگان بـر ابوالخطـاب و یارانـش را لعـن کـرد 4و حتـی از تأسـفخوردن بـر مـرگ
5

آنهـا نیـز نهـی میفرمـود.

اینکـه امـام صـادق؟ع؟ نهتنهـا بـرای ابوالخطـاب تأسـف نخـورد ،بلکـه کسـانی کـه از
مـرگ او متأثـر شـدند را نیـز لعـن کـرد ،خبـر از اختلاف بسـیار بزرگـی میـان خطابیـه و
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7

امامیـه میدهـد؛ زیـرا امـام صـادق؟ع؟ بـا اینکـه زیـد بـن علـی 6و معلـی بـن خنیـس

را از کارهـای برخلاف تقیـه و جنبشهـای تنـد سیاسـی بهشـدت نهـی کـرد و در عیـن
حـال آنـان بـه فرمایـش امـام توجهی نکردند ،اما بعد از کشتهشدنشـان ،بر آندو تأسـف
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خـورد و گریـه کـرد و از خـدا بـرای آنهـا طلـب مغفـرت کـرد 8.ایـن دوگانگی رفتـار امام در
مواجهـه بـا رفتـار سیاسـی زیـد و معلـی و ابوالخطـاب نشـانگر گمراهـی محـض جریـان
 .1همان ،ص 82-81؛ نوبختی ،حسن ،فرقالشیعة ،ص .60-59
 .2کشی ،محمد بنعمر ،همان ،ص .297
 .3اشعری ،سعد ،همان ،ص 81؛ نوبختی ،حسن ،همان ،ص .59
 .4کشی ،محمد بنعمر ،همان ،ص .295
 .5همان ،ص .293
 .6صدوق ،محمد بن علی ،امالی ،ص 40؛ همو ،عیون اخبار الرضا؟ع؟ 249/1 ،و .251
 .7برقی ،احمد بن محمد ،محاسن.255/1 ،
 .8کشی ،محمد بنعمر ،همان ،ص  377و .380

خطابیـه و واگرایـی شـدید آنهـا از جامعـۀ اجتماعـی شـیعیان اسـت.
از میـان یـاران ابوالخطـاب تنهـا ابوخدیجـه سـالم بـن مکـرم جـان سـالم بـه در بـرد و توبه
کـرد 1و ماننـد دیگراصحـاب امامیـه ،در جرگـۀ راویـان حدیث قرار گرفـت .اصحاب نیز
2

بعـد از توبـۀ او ،تعاملات حدیثـی فراوانـی با او برقـرار کردند.

در میـان یـاران ابوالخطـاب میتـوان بـه جحـدر بـن مغیـره کوفـی 3،جعفـر بـن میمـون،

4

حفصبن میمون ،موسی بن اشیم 5و جماعة بن سعد جعفی 6اشاره کرد .اما گزارشی
از همگرایی سیاسی یا اجتماعی این افراد با اصحاب امامیه در دست نیست.
تنهـــا فردی کـــه برخـــی او را جزء یـــاران ابوالخطـــاب شـــمردهاند و تعامـــات فرهنگی
و اجتماعـــی فراوانـــی بـــا اصحـــاب امامیـــه داشـــته اســـت ،مفضـــل بـــن عمـــر جعفی
میباشـــد؛ 7گرچـــه نجاشـــی ،خطابیبودن او را به دیـــدۀ تردید مینگـــرد 8.با درنگ در
گزارشهـــای رســـیده دربـــارۀ مفضل جعفـــی ،به نظر میرســـد تردید نجاشـــی خالی از
وجه نباشـــد؛ زیرا طبق گزارش کشـــی ،همراهـــی مفضل با خطابیه در قـــول به امامت
اســـماعیل بـــن جعفر 9و ترویـــج امامت وی در میان برخی اصحاب 10،ســـبب شـــائبۀ
خطابیبودن وی شده است.
11

امـا علاوه بـر اینکـه مفضـل جعفـی از اعتقـاد بـر امامـت اسـماعیل دسـت کشـید،

 .2نجاشی ،احمد بنعلی ،رجال ،ص .188
 .3ابنغضائری ،احمد بن حسین ،رجال ،ص .46
 .4کشی ،محمد بنعمر ،رجال.344 ،
 .5همان.
 .6ابنغضائری ،احمد بنحسین ،همان.
 .7کشی ،محمد بنعمر ،همان ،ص .323
 .8نجاشی ،احمد بنعلی ،همان ،ص .416
 .9کشی ،محمد بنعمر ،همان ،ص .321
 .10همان ،ص .325
 .11همان ،ص .321
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 .1همان ،ص .353
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وی نـزد امـام صـادق؟ع؟ دارای جایـگاه ممتـازی بـود 1.وکالـت ایشـان در جهـت حـل
اختلاف شـیعیان کوفـه 2را بـه عهـده داشـت و محرم اسـرار امام صادق؟ع؟ 3و واسـطۀ
رسـاندن برخـی از پیامهـای ایشـان بـه دیگراصحـاب 4و نیـز وکیـل 5و موجبـات آرامـش
امـام کاظـم؟ع؟ 6بـود .نکتـۀ قابـل توجـه اینکـه ،پـس از انحـراف ابوالخطـاب ،شـیعیان
کوفه نزد امام صادق؟ع؟ آمدند و از ایشـان درخواسـت کردند که شـخصی را بهعنوان
مرجـع و ملجـأ بـه آنهـا معرفـی کنـد کـه در امور دینی و حلال و حرام الهـی ،بتوانند به او
رجـوع کننـد .امـام صـادق؟ع؟ مفضـل را در میـان آنهـا بـه نمایندگـی معرفی کـرد 7.این
نشـانگر قرارداشـتن مفضـل جعفـی در جبهـۀ مقابـل خطابیـه اسـت .دیـری نپاییـد کـه
اصحـاب ابوالخطـاب ،مفضـل و یـاران او را آمـاج اتهامـات گوناگونی ماننـد ترک نماز و
8

شـرابخواری و دزدی قـرار دادنـد.

همچنیـــن فیـــض بن مختـــار به امام صـــادق؟ع؟ عرض کـــرد که رجوع بـــه مفضل بن
عمـــر ،ســـبب آرامش قلبی و ســـکون بـــرای او میشـــود .امام صـــادق؟ع؟ نیز بـــا تأیید
گفتـــار او ،رجـــوع به مفضـــل را تأیید فرمـــود 9.دیگر اینکه امام صادق؟ع؟ در راســـتای
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مبـــارزۀ فرهنگـــی بـــا غالیان ،به مفضل دســـتور انتشـــار علم گســـتردۀ خـــود 10از طریق
کتاب را داد 11.واضح اســـت چنین دســـتوری ،نشـــانگر اصیلبودن آموزههای مفضل
جعفی است.

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

 .1طبری آملی ،محمد بن جریر بن رستم ،دالئلاالمامة ،ص .274
 .2کلینی ،محمد بنیعقوب ،کافی.209/2 ،
 .3صدوق ،محمد بن علی ،عللالشرایع.163/1 ،
 .4کشی ،محمد بنعمر ،همان ،ص .191
 .5همان ،ص .328
 .6همان ،ص .327
 .7همان.
 .8همان ،ص .328
 .9همان ،ص .135
 .10مفید ،محمد بنمحمد ،ارشاد ،ص .216
 .11کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.52/1 ،

مـدح مفضـل از سـوی امـام کاظـم؟ع؟ 1و امـام رضـا؟ع؟ 2نیـز مؤیـد خطابینبـودن وی
ً
میباشـد؛ زیـرا روش امامـان در برخـورد بـا غالیـان خصوصـا خطابیـه ،عـدم مماشـات
بـا آنهـا حتـی بعـد از مرگشـان بـود .بـا مراجعـه بـه آخریـن وصیـت مفضـل بـن عمـر بـه
شـیعیان ،نهتنهـا هیـچ نشـانهای از غالیبـودن او یافـت نمیشـود ،بلکـه تمـام شـواهد
گویـای آن اسـت کـه او بههیـچروی ،آموزههـا و روش غالیـان را منتشـر نمیکـرده و
3

دسـتورات امـام صـادق؟ع؟ را بـه شـیعیان منتقـل مینمـوده اسـت.
 .3-2غالیان پس از ابوالخطاب

بعـد از قتـل ابوالخطـاب و یارانـش ،عـدهای از غالیان که به جرگۀ محمد بن اسـماعیل
ملحق نشـده بودند ،به گروههای کوچکتری تقسـیم شـدند و بهسـرعت نیز مضمحل
شـدند .از میـان ایـن گروههـا و فرقههـا میتـوان بـه اتباع بزیعبن موسـی 4،یـاران عمیر بن
بیان عجلی 5،طرفداران معمر بن خثیم 6و تابعین بشار شعیری 7اشاره کرد.
البتـــه مقابلـــۀ امامیه با همیـــن گروههای کوچک نیـــز ادامه پیدا کرد .طبق گزارشـــی،
عدهای از شـــیعیان با معمریه بـــه خصومت و مناظره پرداختهانـــد 8.امام صادق؟ع؟
نیـــز گاه بـــا لعـــن و اظهـــار تبـــری از غالیـــان ،گاه بـــا فرســـتادن پیـــک بـــه ســـوی آنها و
دعوتشـــان به توبه و گاه نیز با افشـــاگری و نمایاندن چهرۀ واقعیشان ،در صدد مقابله
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 .1کشی ،محمد بنعمر ،رجال ،ص  321و .509
 .2کلینی ،محمد بنیعقوب ،همان.320/1 ،
 .3ابنشعبه حرانی ،حسنبن علی ،تحفالعقول ،ص .513
 .4اشــعری ،علــی ،مقــاالتاالســامیین ،ص 12؛ اشــعری ،ســعد ،المقــاالت و الفــرق ،ص 53؛
ق الشــیعة ،ص .43
نوبختــی ،حســن ،فــر 
 .5اشعری ،علی ،همان ،ص .13
 .6نوبختی ،حسن ،همان ،ص .44
 .7همان ،ص .59
 .8همان ،ص 44؛ اشعری ،سعد ،همان.
 .9کشی ،محمد بنعمر ،همان ،ص  398و .401-400
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با آنان برآمد.
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بسـیاری از آنـان همـان آموزههـای ابوالخطـاب را ترویـج میدادنـد 1.بعـد از ابوالخطـاب
نیـز حکومـت از قلعوقمـع غالیـان دسـت برنداشـت و عـدهای از آنـان کـه در کناسـۀ
2

کوفـه جمـع شـده بودنـد و بـه عبـادت امـام صادق؟ع؟ مشـغول بودنـد را نیز از بیـن برد.

شـواهد تاریخـی بیانگـر ایـن مطلـب اسـت کـه تقابـل غالیـان و امامیـه بعـد از شـهادت
امام صادق؟ع؟ شـدیدتر شـد و رویارویی آنان حتی به درگیریهای فیزیکی انجامید.
محمد بن بشـیر در امری بیسـابقه در میان غالیان ،امام رضا؟ع؟ و پیروان او را تکفیر
کـرد و ایشـان و دیگرانـی کـه ادعـای امامـت بعـد از امـام کاظـم؟ع؟ داشـتند را بـه عـدم
ً
طیـب والدت متهـم کـرد و خـون و مـال قائلین به امامت آنها را حالل شـمرد 3.احتماال
سـحر و شـعبدهای کـه محمـد بـن بشـیر بـه کار میبسـت 4،در اغـوای جمـع زیـادی از
افـراد بیتأثیـر نبـود 5.از آنجـا کـه فعالیتهـای مخـرب و غالیانـۀ محمـد بـن بشـیر از
زمـان حیـات امـام کاظـم؟ع؟ شـروع شـد ،امـام کاظـم؟ع؟ در حیـات خویـش او را لعـن
کـرد و از او تبـری جسـت 6.همچنیـن بارهـا او را نفریـن کـرد و از خـدا خواسـت تـا از
شـر محمـد بـن بشـیر راحـت شـود و او بـه بدتریـن شـکل بمیـرد 7.همیـن امـر نیـز اتفـاق
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افتـاد.

8

نکتـۀ جالـب توجـه ،شـروع دسـتور بـه قتـل غالیـان از زمـان امـام کاظـم؟ع؟ میباشـد.
ی بـن حدیـد نقـل میکنـد کـه شـخصی بعـد از شـنیدن لعـن و نفریـن فـراوان امـام
علـ 

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

کاظـم؟ع؟ از ایشـان بـرای کشـتن محمـد بـن بشـیر اجـازه میطلبـد کـه بـا پاسـخ مثبـت
امـام مواجـه میشـود .امـام تأ کیـد میکنـد کـه نهتنهـا شـخص سـائل ،بلکـه دیگرافـراد
 .1همان ،ص  555و 529؛ اشعری ،سعد ،همان.
 .2اشعری ،علی ،همان؛ حمیری ،نشوان ،الحور العین ،ص .167
 .3نوبختی ،حسن ،همان ،ص 84-83؛ کشی ،محمد بنعمر ،همان ،ص .479
 .4همان ،ص  477و .481-480
 .5همان ،ص .478
 .6همان ،ص .481
 .7همان ،ص .483-482
 .8همان ،ص  481و .483

مؤمن نیز باید در جهت ریختن خون محمد بن بشـیر بکوشـند .سـپس امام کاظم؟ع؟
1

در مـورد عواقـب و گنـاه سسـتی در ایـن کار ،بـه شـخص سـائل هشـدار میدهـد.

غالیان بعد از شـهادت امام هفتم؟ع؟ اقدامات خصمانۀ خود را علیه امامیه تشـدید
2

کردنـد؛ تـا جایـی کـه محمـد بـن بشـیر و یارانـش ،قصـد جـان امـام رضـا؟ع؟ را کردنـد.

اصحـاب امامیـه همچـون یونـسبـن عبدالرحمـن و علـیبـن اسـماعیل میثمی بـا آنها
مناظـرهکردنـد و لقـب کالب ممطـوره را بـه آنهـا دادنـد .ایـن لقـب در جامعـه نیـز بـرای
3

آنها شـایع شد.

4

همچنیـــن در زمـــان امـــام رضا؟ع؟ محمد بـــن فرات غالی بر ایشـــان دروغ میبســـت

و عقایـــد غالیانـــۀ خویـــش را در جامعه رواج مـــیداد 5.امام رضا؟ع؟ نیز عـــاوه بر لعن
و اظهـــار بیـــزاری و نفریـــن ،او را بـــه اصحـــاب خود معرفی کـــرد و امر کرد کـــه او را لعن
کننـــد و از او تبـــری بجوینـــد .یونسبـــن عبدالرحمن هم نســـبت به محمـــد بن فرات
6

بدگویـــی میکرد.

یکـــی از اهـــداف غالیـــان ،سوءاســـتفاده از نـــام و جایـــگاه اهلبیـــت؟مهع؟ و معرفـــی
خودشـــان بهعنـــوان بـــاب امام 7و بالتبـــع ،فـــرد دارای صالحیت بـــرای دریافت اموال
8

مـــردم و پیـــروان ائمـــه؟مهع؟ بود.

 .1همان ،ص .482
 .2اشعری ،سعد ،المقاالت و الفرق ،ص .63
 .3همان ،ص .92
 .4کشی ،محمد بنعمر ،رجال ،ص  303و .554
 .5همان ،ص .554
 .6همان.
 .7همان ،ص  518و  520و .555
 .8همان ،ص  520و  526-525و .529
 .9همان ،ص .482
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یکـی از شـاگردان محمـد بـن بشـیر در سـحر و شـعبده ،هاشـم بـن ابیهاشـم بـود 9کـه
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بـا ترویـج عقایـد ابوالخطـاب ،عـدهای را گمـراه کـرد 1.لـذا امـام جـواد؟ع؟ ابوالخطـاب
و اصحابـش و شـاکین و متوقفیـن در لعـن او را لعـن و نفریـن کـرد 2.امـام بـه علـی بـن
3

مهزیـار فرمـود کـه لعـن ایـن افـراد را گنـاه نشـمار و از لعـن آنهـا خـودداری نکـن.

امـا شـدت فعالیتهـای غالیـان در جامعـۀ شـیعی موجـب شـد مواضـع امامـان و
شـیعیان در برابـر غالیـان تندتـر و شـدیدتر شـود .اظهـار برائـت و لعـن غالیانـی همچـون
ابوالسـمهری و ابنابیالزرقاء ،به دسـتور بر ترورشـان تبدیل شـد .امام جواد؟ع؟ با بیان
ایـن دلیـل کـه هـدف ایـن گـروه ،ازبینبـردن امـام و شـیعیان میباشـد ،ریختـن خـون
ً
ایـندو را حلال دانسـتند .بدینجهـت اسـحاق انبـاری دائمـا در پـی راهـی بـرای تـرور
آندو بود.

4

همیـن رونـد در زمـان امامـان بعـدی نیـز ادامـه یافـت .شـیعیان بـا نامهنـگاری بـه امـام
هـادی؟ع؟ و بیـان عقایـد علـیبـن حسـکه 5و اینکـه آموزههـای او سـبب اختالف بین
برخـی شـیعیان شـده اسـت و عـدۀ زیـادی بـه آموزههای او متمایل شـدهاند 6،از ایشـان
درخواسـت راهنمایـی کردنـد .ایشـان هـم بعـد از بیـان انحرافیبـودن عقایـد علـی بـن
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حسـکه 7،او را لعـن کردنـد 8و دسـتور قطـع ارتبـاط بـا او و اتباعـش را صـادر کردنـد.
همچنیـن بـه موالیـان خـود دسـتور دادند ،آنها را به مکانی که راه فراری نداشـته باشـند
هدایـت کنیـد و در فرصتـی مناسـب کـه شـاهدی بـر ماجـرا پیدا نشـود ،آنها را با سـنگ
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9

از پـای در بیاوریـد.
 .1همان ،ص .529
 .2همان ،ص .528
 .3همان ،ص .529
 .4همان.

 .5همان ،ص .518-517
 .6همان ،ص .519
 .7همان ،ص .519-517
 .8همان.
 .9همان ،ص .519

دیگـر اینکـه ،امـام هـادی؟ع؟ بـه عبیـدی نامـه نوشـت و از فهـری و حسـن بـن محمـد
بـن بابـا برائـت جسـت و دسـتور داد از ایـندو نفـر دوری کننـد؛ چه اینکه ایـن دو نفر در
اذیـت و آزار ایشـان بسـیار میکوشـیدند و امـوال مـردم را بـه نـام اهلبیت؟مهع؟ تصاحب
میکردنـد .سـپس امـام هـادی؟ع؟ دسـتور بـه برخـورد فیزیکـی بـا حسـن بـن محمـد بـن
بابـا داد و بـه محمدالعبیـدی امـر کـرد ،در فرصتـی مناسـب سـنگی را بـه سـر او بـزن تا از
1

پـای در بیاید.

س بـن حاتـم قزوینـی نیـز از غالیانی بود که در زمان امام هادی و امام عسـکری؟امهع؟
فـار 
فعالیـت زیـادی داشـت .او عـدهای از مـردم را نیـز با خود همراه کرد که سـبب اختالف
بیـن شـیعیان شـد 2.امـام هـادی؟ع؟ در نامههـای متعـددی بـه افـراد مختلـف دسـتور
داد کـه از حضـور در مجلسـی کـه فـارس حضـور دارد خـودداری کنیـد و اگـر فـارس
نـزد شـما آمـد ،او را تحقیـر کنیـد 3.همچنیـن در دسـتور دیگـری فرمـود ،از آنجـا کـه او
شـخصی دروغگـو و افترازننـده اسـت ،جمیـع ادعاهای او تکذیب شـود و همه حرمت
او را هتـک کنیـد تـا دیگـر حرمتـی بـرای او در جامعـه باقـی نمانـد .همچنیـن از بحـث و
تکلـم بـا او نهـی فرمـود و دسـتور داد بههیـچروی و در هیـچکاری بـا او مشـورت نکنیـد
و بههیچوجـه اجـازه و فرصـت فتنهانگیـزی بـه او ندهیـد .در هیـچ کاری و در حوائـج
بقیـۀ مـردم بایـد اجـرا کننـد 4.افـزون بـر ایـن اقدامـات ،امـام هادی؟ع؟ دسـتور قتـل او را
ً
نیـز صـادر کـرد 5.آن حضـرت علاوه بـر اینکـه شـخصا جنیـد را بـه قتـل فـارس ترغیـب
کـرد ،بـرای تهیـه سلاح نیـز بـه او کمـک مالـی کـرد و جنیـد در فرصتـی مناسـب وی را
بـه قتـلرسـاند .امـام عسـکری؟ع؟ و امـام زمـان؟جع؟ در نامـهای بـه وکالی خویـش،
 .1همان ،ص .520
 .2همان ،ص  523و .528-527
 .3همان ،ص .522
 .4همان ،ص .523
 .5همان ،ص .524
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خـود او را داخـل نکنیـد و از او اجتنـاب کنیـد و ایـن اوامـر را دریافتکننـدۀ نامـه و نیـز
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خواسـتار پرداخـت اجـرت بـه قاتلان فـارس شـدند.
نتیجهگیری

برآیند مباحث مطرحشده در این پژوهش را میتوان در چند نکته بیان داشت:
شیوه و روش غالیان یک خصیصۀ رفتاری و یک خصیصۀ عقیدتی مشترک داشت.
ویژگی رفتاری مشترک بین همۀ غالیان ،اباحیگری و عدم پایبندی به قوانین شریعت
و دینگریـزی آنهـا بـود کـه چنیـن شـعاری باعـث فریـب عـدهای ازجملـه جوانـان و
سادهاندیشان شد .اما در این خصیصه ،میان اصحاب خاص امامان؟مهع؟ و غالیان
واگرایی را شـاهدیم .از حیث نظری ،عقیده به الوهیت مخلوقین از مشـترکات فکری
آنها است .همچنین میتوان گفت رسیدن به مطامع دنیوی و دستیابی به حکومت،
از اهداف مشترک اکثر غالیان در ترویج خط باطل غلو میان جامعه بود.
امامیـه در برابـر غالیـان ،همـواره در نقـش مصلـح و هدایتگـر ظاهـر شـدند .ائمـه؟مهع؟ و
ً
یارانشـان ،دائمـا در پـی بازگردانـدن آنهـا از مسـیر باطـل و اشـتباهی کـه میپیمودنـد،
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بودند؛ اما مقاومت غالت سبب شد در دو برهه که امامان از لحاظ اجتماعی قدرت
بیشـتر و بسـطید داشـتند ،بعـد از یـأس از هدایـت آنـان ،بـه کشـتن و ازبینبردنشـان
بهعنـوان عناصـر فاسـد و فاسـدکننده اقـدام کننـد .ایـن نشـانگر واگرایـی شـدید بیـن
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ایـن دو گـروه میباشـد.
غالیـان نیـز در مقابلـه بـا اصحاب امامان راههای مختلفی ازجملـه تکفیر و ازبینبردن
و درگیریهـای علمـی و فیزیکی را امتحان کردند.
فهرست منابع
کتابها
آمدى ،سيفالدين ،أبكار األفكار ،دار الكتب ،قاهره1423 ،ق.
ابنابسـطام ،عبـد اهلل و حسـين ،ط ّ
ـب األئمـة ،تصحیـح :محمدمهـدی خرسـان ،الشـريف
الرضـي ،قـم1411 ،ق.
 .1کلینی ،محمد بنیعقوب ،کافی.524/1 ،

ابنابیالحديـد ،عبدالحميـد بـن هبـةاهلل ،شـرح نهـج البالغـة ،تحقیـق :محمـد ابوالفضـل
ابراهیـم ،مكتبـة آيـة اهلل المرعشـي ،قـم1404 ،ق.
ابناثير ،على بن محمد ،الكامل في التاريخ ،دار صادر ،بيروت1385 ،ق.
نجـوزی ،عبدالرحمـن بـن علـی ،الموضوعـات ،تصحیـح :عبدالرحمـن محمـد عثمـان،
اب 
مکتبـة السـلفیة ،مدینـه1386 ،ق.
ابنحبان ،محمد ،المجروحین ،تحقیق :محمد ابراهیم زاید ،دار الوفي ،حلب1396 ،ق.
نحـزم ،علـی بـن احمـد ،الفصـل فـي الملـل ،تحقیـق :احمـد شـمسالدین ،دار الکتـب
اب 
العلمیـة ،بیـروت1416 ،ق.
ابنخلدون ،عبدالرحمن بن محمد ،تاریخ ابن خلدون ،دار الفکر ،بیروت1408 ،ق.
نشـعبه حرانـى ،حسـن بـن علـى ،تحـف العقـول ،تصحیـح :علیاکبـر غفـاری ،جامعـۀ
اب 
مدرسـين ،قـم1404 ،ق.
ابنشهرآشوب ،محمد بن على ،مناقب آلأبيطالب ،عالمه ،قم1379 ،ق.
ابنغضائـری ،احمـد بن حسـين ،الرجـال ،تصحیح :محمدرضا حسـینی ،دار الحديث ،قم،
1364ش.
ابنکثیر ،اسماعيل بن عمر ،البدایة و النهایة ،دار الفكر ،بیروت1407 ،ق.
ابوالفـرج اصفهانـی ،علـی بـن حسـین ،مقاتـل الطالبیـن ،موسسـة االعلمـي للمطبوعـات،
بیـروت1419 ،ق.
اشعرى ،سعد بن عبداهلل ،المقاالت و الفرق ،علمى و فرهنگى ،تهران1360 ،ش.
برقى ،احمد بن محمد ،الرجال ،دانشگاه تهران ،تهران1342 ،ش.
برقـى ،احمـد بن محمد ،المحاسـن ،تصحیـح :جاللالدین محدث ،دار الكتب اإلسلامية،
قم1371 ،ق.
بغدادی ،عبدالقاهر بن طاهر ،الفرق بين الفرق ،دار الجيل ،بيروت1408 ،ق.
بالذرى ،احمد بن يحيى ،انسـاب األشـراف ،تحقيق :سـهيل زكار و رياض زركلى ،دار الفكر،
بيروت1417 ،ق.
بهبودی ،محمدباقر ،معرفة الحدیث و تاریخ نشـره ،علمی و فرهنگی ،تهران1366 ،ش.
بهمنپور ،محمدسعید ،اسماعیلیه از گذشته تا حال ،فرهنگ مکتوب ،تهران1386 ،ش.
ثقفى ،ابراهيم بن محمد ،الغارات ،انجمن آثار ملى ،تهران1395 ،ق.
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اشعرى ،علی بن اسماعیل ،مقاالت اإلسالميين ،فرانس شتاينر ،ويسبادن1400 ،ق.
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جعفریان ،رسول ،تاریخ تشیع ،علم ،تهران1388 ،ش.
جمعی از اصحاب ائمه؟مهع؟ ،األصول السـتة عشـر ،دار الشبسـتري ،قم1363 ،ش.
جهانبخش ،جویا ،سه گفتار در غلوپژوهی ،اساطیر ،تهران1390 ،ش.
حسینپوری ،امین ،حدیث ضعیف ،دار الحدیث ،قم1393 ،ش.
حسینی شیرازی ،سیدعلیرضا ،اعتبار سنجی احادیث شیعه ،سمت ،تهران1397 ،ش.
حلـى ،حسـن بـن سـليمان ،مختصـر البصائـر ،تصحیح :مشـتاق مظفر ،النشـر اإلسلامي ،قم،
1421ق.
حمیـری ،نشـوان بـن سـعید ،الحـور العیـن ،تصحیـح :کمـال مصطفـی ،مکتبـة الخانجـي،
قاهـره1948 ،م.
خصيبى ،حسين بن حمدان ،الهداية الكبرى ،البالغ ،بيروت1419 ،ق.
ذهبـی ،محمـد بـن احمـد ،تار یـخ االسلام و وفیـات المشـاهیر و االعلام ،دار الکتـب العربـي،
بیـروت1413 ،ق.
سبحانی ،جعفر ،بحوث في الملل و النحل ،مؤسسة النشر االسالمي ،قم.
صدوق ،محمد بن على ،االمالي ،كتابچى ،تهران1376 ،ش.
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صـدوق ،محمـد بـن علـى ،التوحیـد ،تحقیـق :هاشـم حسـینی ،جامعـۀ مدرسـین ،قـم،
1398ق.
صـدوق ،محمـد بـن علـى ،الخصـال ،تصحیـح :علیاکبـر غفـاری ،جامعـۀ مدرسـين ،قـم،
1362ش.
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صدوق ،محمد بن على ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،الشريف الرضي ،قم1406 ،ق.
صـدوق ،محمـد بـن علـى ،علـل الشـرایع ،تحقیـق :محمدجـواد ذهنـی تهرانـی ،هـادی ،قـم،
1391ش.
صـدوق ،محمـد بـن علـى ،عيـون أخبـار الرضـا؟ع؟ ،تصحیـح :مهـدی الجـوردی ،جهـان،
تهـران1378 ،ق.
صـدوق ،محمـد بـن علـى ،من ال يحضـره الفقيه ،تصحیح :علیاکبر غفاری ،دفتر انتشـارات
اسالمى ،قم1413 ،ق.
صفـار ،محمـد بـن حسـن ،بصائـر الدرجـات ،تصحیـح :محسـن بـن عباسـعلی کوچهباغـی،
مكتبـة آيـة اهلل المرعشـي النجفـي ،قـم1404 ،ق.
صفدی ،خلیل بن ایبک ،الوافي بالوفیات ،دار احیاء التراث ،بیروت2000 ،م.

طبـری ،محمـد بـن جر يـر ،تار يـخ الطبـري ،تحقیـق :محمـد ابوالفضـل ابراهیـم ،دار التـراث،
بیـروت1387 ،ق.
طبرى آملی ،محمد بن جرير بن رستم ،نوادر المعجزات ،دليل ما ،قم1427 ،ق.
طوسی ،محمد بن حسن ،األمالي ،تصحیح :مؤسسة البعثة ،دار الثقافة ،قم1414 ،ق.
طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،الغيبـة ،تصحیـح :عبـاداهلل تهرانـی و علیاحمـد ناصـح ،دار
المعـارف اإلسلامية ،قـم1411 ،ق.
طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،تهذيـب األحـكام ،تصحیـح :حسـن خرسـان ،دار الكتـب
اإلسلامية ،تهـران 1407 ،ق.
طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،رجـال الطوسـي ،تصحیـح :جـواد قیومـی ،النشـر اإلسلامي ،قـم،
1373ش.
طوسـی ،محمـد بن حسـن ،فهرسـت كتب الشـيعة ،تصحیـح :عبدالعزیز طباطبایـی ،مكتبة
المحقـق الطباطبائـي ،قم1420 ،ق.
عاملـی ،حسـین بـن عبدالصمـد (شـیخ بهایـی) ،وصـول االخیـار ،مجمـع الذخائر االسلامیة،
قـم1401 ،ق.
عسـکری ،سـیدمرتضی ،عبـداهلل بـن سـبا و اسـاطیر اخـری ،مجمـع العلمـي االسلامي ،قـم،
1417ق.
قطبالدیـن راونـدى ،سـعيد بـن هبـةاهلل ،الخرائـج و الجرائـح ،تصحیـح :مؤسسـة االمـام
المهـدي؟جع؟ ،مؤسسـۀ امـام مهـدى؟جع؟ ،قـم1409 ،ق.
قمى ،شاذان بن جبرئيل ،الفضائل ،رضى ،قم1363 ،ش.

کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،الكافـي ،تصحیـح :علیاکبـر غفـاری و محمـد آخونـدی ،دار
الکتـب االسلامیة ،تهـران1407 ،ق.
لوئیس ،برنارد ،تاریخ اسماعیلیان ،ترجمه :فریدون بدرهای ،توس ،تهران1362 ،ش.
مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار ،دار إحياء التراث العربي ،بیروت1403 ،ق.
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مشهد1409 ،ق.
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