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با جریان  مواجهه فکري و عملی امام هادي

  فکري غلو

  1زادهیدالله حاجی

  چکیده

بـا ایـن  و آشنایی با نوع مواجهـه امامـان ري غلو در عصر ائمهواکاوي جریان فک

بـه نـوع مواجهـه و  ،به طور خـاص ،گروه انحرافی، از اهمیت خاصی برخوردار است. مقاله حاضر

شناختی، حدیثی با غالیان زمان خویش اختصاص دارد. بررسی منابع فرقه برخورد امام هادي

هاي پیشین همانند دوره ،ي غلو در عصر امام هاديجریان فکر که دهدو تاریخی، نشان می

حسکه، ابن باباي قمـی، بنحاتم، علیبنفارس :تداوم یافته و شاهد حضور غالیانی سرشناس چون

کـه خطـر ایـن جریـان فکـري را  ابن نصیر نمیري و دیگر خرده غالیان هستیم. امام هادي

. دادمـیغالیان را مورد لعن قرار  نمود ومیله شدت با این جریان مقابکرد، بهخوبی احساس میبه

حتـی در  ،را رسوا سـاخته کرد و آنهامیاز آنان بیزاري جسته، از همنشینی با آنان نهی  همچنین،

بـه قتـل و یـا جـرح غالیـان  ـ ارتباط با سازمان وکالت نیسـترسد بیکه به نظر می ـ مواردي

  سرشناس دستور داده است.
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  مقدمه

هـاي بسـیار خطرنـاك و داراي تبعـات منفـی و به عنوان یکـی از جریان ،جریان فکري غلو

بـا شـدّت و ضـعف تـداوم یافتـه اسـت. عصـر امـام  همواره در طـول دوران ائمـه 1زیانبار،

اي کـه به حسـاب آوریـم. دوره دوران ائمه توان اوج جریان فکري غلو دررا می صادق

مبارزه سرسختانه امـام  بیشترین غالیان و تاثیرگذارترین غالیان را در خود جاي داده است. احتمالاً

هاي بعد شـد. کردن این جریان خطرناك در دورهبا این جریان فکري، سبب فروکش صادق

حـاتم بنفارس :ن سرشناسـی چـوناین جریان فکـري در قالـب غالیـا ،در دوره امام هادي

حسکه، قاسم یقطینی، ابن باباي قمی، ابن نصیر نمیـري و خـرده غالیـانی دیگـر بنقزوینی، علی

با هریک از غالیان، متناسب با میزان غلـو و انحـراف آنهـا  همچنان تداوم یافت. امام هادي

 :همچـون ،ر برخورد با غالیانهاي رایج دبرخورد داشته است. آن حضرت علاوه بر استفاده از شیوه

، در مواردي به قتل و جرح غالیان نیز دستور ننهی از همنشینی با آنا و لعن غالیان، بیزاري از آنها

ندرت دستور قتل غالیان صادر شـده به داده است. توجه به این نکته که در طول دوران ائمه

صادر کرده، بر اهمیـت واکـاوي  در مواردي دستور قتل و جرح غالیان را و امام هادي 2است

  الاتی که در اینجا مطرح است، شامل موارد زیر است:ؤاین جریان در این زمان افزوده است. س

  اند؟چه کسانی و با چه عقایدي بوده غالیان دوره امام هادي .1

  در مواجهه با هریک از غالیان چگونه عمل کرده است؟  امام هادي .2

  ور قتل و جرح برخی از غالیان را صادر کرده است؟ دست چرا امام هادي. 3

قبل از آغاز بحث، اشـاره مختصـري بـه معنـاي لغـوي و اصـطلاحیِ واژه  که رسدبه نظر می

  لازم است.» غلو«

                                              
» نقـش غلـات در تخریـب چهـره شـیعه«زاده عسگري، ك: رضا.درباره این پدیده خطرناك و نقش تخریبی آن، ر .1

 .180 -155، ص4، ش 1390پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، سال دوم، پاییز  -فصلنامه علمی
 ؛260 – 259 ص	،7، جکـافیکلینـی، ( ن اشاره شده است.با غالیا آمیز امام علیدر منابع، به برخورد خشونت .2

تهـذیب طوسی،  ؛109(رجال کشی)، ص  اختیار معرفۀ الرجالطوسی،  ؛150، ص 3، جمن لا یحضره الفقیهصدوق، 

هـاي ابوالسـمهري و ابـن نیز به قتل دو تن از غالیان زمان خویش بـه نـام امام جواد )138، ص 1، جالأحکام

  )529(رجال الکشی)، ص  اختیار معرفۀ الرجالطوسی، ك: .ر(ور داده است. الزرقاء دستابی
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  شناسی غلومفهوم

بروزن فُعُول، مصدر غلی یغلو، در لغت به معناي ارتفاع، افراط، با رفتن » غ ل و«از ماده  ،غلو

با توجه به کاربردهاي مختلف واژه غلو،  1انگاري است.گویی و زیادهحد و مقدار و زیادهو تجاوز از 

رسد هر چیزي که از حد و اندازه خویش فراتر رود، کلمه غلو و مشتقاتش ممکن است به نظر می

  کار رود. در مورد آن به

اژه در مـورد کسـانی ایـن و هرچند اتفاق نظر وجود ندارد، اما عمدتاً ،در تعریف اصطلاحی غلو

رود که پیامبران، امامان و رهبران خویش را از حدود بنـدگان و آفریـدگانی الهـی فراتـر کار میبه

 نویسد:) میق413(م  اند. شیخ مفیددانسته» صفات خدایی«و یا متصف به » خدا«برده و آنان را 

ز نسل آن حضرت، نسبت و امامان دیگر ا از متظاهرین به اسلام هستند که به علی ،غالیان«

دهند و آنان را به چنان فضیلتی در دین و دنیا سـتودند کـه در آن از انـدازه خدایی و پیامبري می

همچنـین بیـان  و شیخ مفید در این تعریف، نسبت خدایی و نبوت به امامان 2»بیرون رفتند.

  ایشان را غلو دانسته است.  فضائلی غالیانه در حقّ

انگاري پیامبران و امامان و دیگر اشخاص، اعتقاد مورد اتفاقِ غلو، به الوهیتاز مصادیق بارز و 

گـري، و دیگران، حلول و تجسّم، تشبیه و تجسیم، تفویض، تناسـخ، ابـاحی به نبوت امامان

  توان اشاره کرد. ویل واجبات و محرمات میأویل آیات قرآن و تأت

  غلو در دوره امام هادي

تداوم جریـان انحرافـی اسـت کـه از  ،در حقیقت ،ر امام هاديجریان فکري غلو در عص

از شـیعیان و  با شدّت و ضعف تداوم یافته است. غالیـان ایـن دوره عمـدتاً ابتداي دوره ائمه

از  ،به غلو کشیده شدند. برخی از آنان 3هاي مختلفبودند که به علل و انگیزه اصحاب ائمه

شده است. برخـی از غالیـان ایـن دوره نیـز  هابب انحراف آنوکلاي ائمه(ع) بودند که دنیاطلبی، س

                                              
ابن  ؛ 319، ص 1، جمجمع البحرینطریحی،  ؛446، ص 4، جالعین فراهیدي، ؛269، ص 10، جتاج العروسزبیدي،  .1

 .132-131، ص 15، جلسان العربمنظور، 
 .131ص ، تصحیح اعتقادات الامامیه مفید،» .و الغلاة من المتظاهرین بالإسلام هم الذین... « .2
هـا و علـل پیـدایش غلـو در ریشه«زاده، یدالله و دیگران، ك: حاجی.ر ،ها و علل این پدیده خطرناكدرباره انگیزه .3

ص  ،12، ش 1392پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، سال چهارم، پـاییز  -فصلنامه علمی ،»عصر ائمه

109- 136. 
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  پردازیم.می نبه معرفی آنا ،اند. در ادامهنسبت داده کسانی بودند که صفات ربوبی را به ائمه

  حاتمبنفارس .1

تـرین غـالی ایـن دوره، ابتـدا از اصـحاب به عنوان سرشناس ،ماهویه قزوینیبنحاتمبنفارس

واسـطه  ،سـپس و 2در سامرا بـوده وي از وکلاي امام هادي 1ست.بوده ا حضرت هادي

بوده است. بر اساس روایاتی، او در  و شیعیان این منطقه با حضرت هادي 3میان وکلاي جبال

 جعفـر همـانیبنحـاتم بـا علیبنفارس 4وجوه شرعی که به وي سپرده شده، خیانت کرده است.

اي کـه هریـک از به گونـه ؛، اختلاف پیدا کردههادياز دیگر وکلاي امام  ،(مشهور به علیل)

در همدان، در سـال  از وکلاي امام هادي ،محمد همدانیبنابراهیم 5اند.دیگري برائت جسته

ارسال کرد، دربـاره اختلـاف بـین  اي که توسط پسرش جعفر به امام هادي، طی نامهق248

یـک اعتمـاد کنـد و امـوال و و اینکه به کدامحاتم قزوینی بنجعفر همانی) و فارسبن(علی علیل

همان گونه که برخی از محققان اشاره دارنـد، بـا  6ال کرده است.ؤوجوه شرعی را به او بسپارد، س

حاتم، اندکی قبل از ایـن سـال بـوده بن، انحراف فارسق248یعنی سال  ،توجه به تاریخ این نامه

  7است.

ه صورت دقیق، چه بوده است، اطلاعی در دست نیست. حاتم ببندر اینکه عقاید غالیانه فارس

گري و دعوت او به فتنه 3فساد مذهب وي، 2کاري ويو فریب 1گوییدروغ 8عمده منابع به غلو او،

                                              
 .383، ص سیرجال طوطوسی،  .1
علامه حلـی در  ؛310ص  ،رجال علی نجاشی،بناحمد» .نزل العسکر«؛ ا اشاره داردنجاشی به سکونت وي در سامرّ .2

  )387، ص الاقوال ۀخلاصحلی، ( .شمرده است وي را از اصحاب امام رضا ،الاقوال ۀخلاص
نـام ویـژه سـرزمینى اسـت کـه  ،جبال» . عراق...جبال جمع جبل اسم علم للبلاد المعروفۀ الیوم باصطلاح العجم بال« .3

(عراق عجم) نامند. میان اصفهان و زنجان و قزوین و همدان و دینور و قرمیسـین » عراق«به اصطلاح ایرانیان آن را 

، ص 2، جمعجـم البلـدانحمـوي، (» هاى گسترده در آن است.(کرمانشاه) و رى جا دارد و شهرهاى بزرگ و خوره

99( 
اختیـار طوسـی، حسن بنمحمد(به خیانت وي اشاره کرده است. » اموال موالینا نواختیا« در عبارت ام هاديام .4

 )258، ص 14، جمعجم رجال الحدیثخوئی،  ؛525رجال کشی)، ص ( معرفۀ الرجال
  .523رجال کشی)، ص( اختیار معرفۀ الرجالطوسی، » .حتی صار یبرا بعضهم من بعض« .5
  .527ص  همان،» .یل و عن القزوینییسال عن العل« .6
 .651، ص 2، جسازمان وکالتجباري،  .7
اختیـار طوسـی، » .حاتم القزوینـی و هـو مـنهمبنفارس« این است: ،عبارت کشی .390، ص رجال طوسیطوسی،  .8

 .522کشی)، ص  (رجال معرفۀ الرجال
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بایسـت بـه اند. علاوه بر این میوي اشاره کرده 5فسق، انحراف، و سخنان خباثت آلود 4به بدعت،

اى بـه یکى از شیعیان مناطق جبال ایران، طى نامـه خیانت او نیز اشاره کرد. بر اساس نقل کشی

دهـد؛ و براى تحویل به حضرت خبر مى» حاتمبنفارس«از ارسال اموالى به نزد  امام هادي

هیچ یک از آن اموال را به امام تحویل نداده بود، و دسـت خطـى » فارس«این در حالى بوده که 

این امر نشان  6»نسبت داده بود! ه امام هادىجعلى، مبنى بر وصول اموال نیز ترتیب داده و ب

  است.  کاري، دنیا طلبی و خیانت این غالی در اموال امامدهنده فریب

  نُمَیري  نُصَیربنمحمد .2

تا عصر غیبت صغري، از اصـحاب امـام  نصیر نمیري از غالیان دوره امام هاديبنمحمد

حصین بن، به نام محمدهادي شیخ طوسی در اصحاب امام 7بوده است. حسن عسکري

آیت الله سـبحانی معتقـد اسـت ایـن فـرد  8الفهري اشاره کرده است و او را ملعون خوانده است.

برخـی دیگـر از  9باشـد.می» نصـیر«، تصـحیف »حصـین«نصیر اسـت و بناحتمالا همان محمد

از محققان اشاره دارد  اند. یکینصیر نمیري دانستهبنرا ناظر به محمد» فهري«رجالیون نیز لقبِ 

اند، چون شیخ طوسی (در کتاب الغیبه) متعرض لقب فهري در فصل مدعیان دروغین بابیت نشده

   10نصیر نمیري بوده است.بنلقب دیگري براي محمد» فهري«رسد که به نظر می

نصیر نمیري در عصر غیبت صغري بوده، امـا بنرسد هر چند شدّت انحراف محمدبه نظر می

وي را مـورد  بوده است. چرا که امام هـادي ز عقاید غالیانه وي در زمان امام هاديآغا

                                                                                                          
کشـی)، ص  (رجـال ختیار معرفۀ الرجـالاطوسی،  ».فهو کاذب فی جمیع ما یدعی و یصف«فرمود:  امام هادي .1

، ص 14، جمعجـم رجـال الحـدیثخوئی، » .فما اجترا علی الله عزوجل و علینا فی الکذب«فرمود:  همچنین .522

اختیـار معرفـۀ طوسی، حسن بنگویان مشهور شمرده است. محمدشاذان او را از دروغبنکشی به نقل از فضل .258

 .523کشی)، ص  (رجال الرجال
 .525کشی)، ص  (رجال اختیار معرفۀ الرجالطوسی،  .2
 .86، ص رجال ابن غضائريابن غضائري،  .3
 .524کشی)، ص  (رجال اختیار معرفۀ الرجالطوسی، » ۀ.فتانا یفتن الناس و یدعوا الی البدع« .4
 .527همان، ص » .فانه فاسق منحرف و تکلم بکلام خبیث« .5
 .525 ، صهمان ».نْ فَارِسٍ بِخَطِّهِ لَهُ بِالْوُصُولِوَ وَجَّهَ بِتَوْقِیعٍ مِ«... .6
 .122، ص 8، جشرح نهج البلاغهابن ابی الحدید،  ؛474، ص 2ج ،حتجاجاطبرسی،  ؛398همان، ص  .7
 .393، ص رجال طوسیطوسی،  .8
 .400، ص 8، جبحوث فی الملل و النحلسبحانی،  .9

  .696 ص ،2، جسازمان وکالتجباري،  .10
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بوده  بسیاري از منابع اشاره دارند وي مدعی رسالت از طرف امام هادي 1لعن قرار داده است.

شده اسـت و منـابع  و الوهیت امام هادي 3بنابراین در حقیقت او مدعی نبوت خویش 2است.

نصـیر نمیـري عقیـده بنابـن شـهر آشـوب اشـاره دارد محمد 4تصریح دارنـد.هم به این مطلب 

در میان منابع، تنها ابن ابی الحدید  5زنده کرد. سبا را در خصوص الوهیت امام علیبنعبدالله

   6و فرزندش را انکار کرد و مدعی الوهیت خود شد. اشاره دارد که او امامت امام عسکري

گري نیز به وي نسبت داده شـده اسـت. منـابع اشـاره اباحی 7بود.گفته شده او مدعی تناسخ 

و معتقـد بـود ایـن عمـل از طـرف فاعـل و  9دانست.و لواط را جایز می 8دارند او ازدواج با محارم

گفته شـده فـردي او را  10مفعول یکی از شهوات و طیبات است و خداوند آن را حرام نکرده است!

دید و او را بر این عمـل سـرزنش کـرد، وي در پاسـخ اظهـار  در حالی که مفعول واقع شده بود،

ایـن روایـات در  11داشت: این عمل از لذات و نشانه تواضع در برابر خداوند و تـرك تکبـر اسـت!

  گري و فساد است. نشان دهنده میزان انحراف وي و گرایش وي به اباحی 12صورت صحت،

نیز  مدعی بابیت امام زمان نصیر نمیري پس از شهادت امام حسن عسکريبنمحمد

  13شده است.

                                              
 .520کشی)، ص  (رجال اختیار معرفۀ الرجالطوسی،  .1
   .122، ص8، جشرح نهج البلاغهابن ابی الحدید،  ؛399، ص الغیبهطوسی،  ؛520، ص همان .2
 .100، ص المقالات و الفرقاشعري قمی، » .کان یدعی انه نبی و رسول« .3
 .521کشی)، ص  (رجال جالاختیار معرفۀ الرطوسی،  ؛399، ص الغیبهطوسی، » .و یقول فیه بالربوبیه« .4
 .265، ص 1، جمناقبابن شهرآشوب مازندرانی، » .زعم ان الله تعالی لم یظهره الا فی هذا العصر و انه علی وحده« .5
 .122، ص 8، جشرح نهج البلاغهابن ابی الحدید،  .6
 ختیـار معرفـۀ الرجـالاطوسـی،  ؛94، ص ۀفـرق الشـیعنوبختی،  ؛399ص  الغیبه،طوسی، » .و کان یقول بالتناسخ« .7

 .521کشی)، ص  (رجال
نـوبختی،  ؛399، ص الغیبهطوسی،  ؛521کشی)، ص  (رجال اختیار معرفۀ الرجالطوسی، » .و یقول باباحه المحارم« .8

 .94، ص فرق الشیعه
کشـی)، ص  (رجـال اختیار معرفـۀ الرجـال، طوسی ؛399، ص الغیبهطوسی، » .و یحلل نکاح الرجال بعضهم بعضا« .9

 .94، ص فرق الشیعهنوبختی،  ؛521
 .94، ص فرق الشیعهنوبختی،  ؛521کشی)، ص  (رجال اختیار معرفۀ الرجال، طوسی ؛399، ص الغیبهطوسی،  .10
 .398 – 399، ص الغیبهطوسی،  ؛521کشی)،ص  (رجال اختیار معرفۀ الرجال، طوسی .11
حمدان و بنحسـین«الله، صفري فروشانی، نعمت.» بسیار مشکل است ،هاپذیرش این گونه گزارش«: برخی معتقدند .12

  .18، ص 16، ش 1384، نشریه طلوع، سال چهارم، زمستان »الهدایۀ الکبري
  .474، ص 2، جاحتجاجطبرسی،  ؛398، ص الغیبهطوسی،  .13
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  حسکه و شاگردش قاسم یقطینی بنعلی .3

حسـکه را بنحسکه قمی و قاسم شعرانی یقطینی، در قم سکونت داشـتند. منـابع، علیبنعلی

و به همراهی این دو، در بسیاري از عقایـدِ  1انداستادِ قاسم یقطینی و برخی دیگر از غالیان دانسته

  شاره دارند. غالیانه ا

یقطین که نجاشی و ابن غضائري متـذکر بنعلیبنحسنبنآیت الله خویی معتقد است: قاسم

اند، همان قاسم یقطینی شعرانی است که شیخ طوسی و کشی نـام او را بـه عنـوان غـالی او شده

   3علامه مامقانی نیز همین احتمال را مطرح کرده است. 2اند.ذکر کرده

ــام رجــال شناســانی چــو ــاف جزئــی در ن ــا اختل ــن داوود ب ن نجاشــی و ابــن غضــائري و اب

   4اند.یقطین، وي را از موالی بنی اسد، ساکن قم و ضعیف دانستهبنعلیبنحسنبنقاسم

حسکه و قاسم یقطینـی در زمـان امـام بنگري و تاویل آیات قرآن توسط علیکشی به اباحی

اي بـه امـام عیسی قمی طـی نامـهبنمحمدبناشاره کرده است. وي اشاره دارد احمد هادي

، پس از اشاره به نقل احادیث غالیانه توسط گروهی و انتساب آنهـا بـه آن حضـرت و هادي

حسکه و قاسم یقطینی که خـود را از موالیـان و منسـوبین بـه شـما بنعلی«نویسد: پدرانش، می

اشاره به شخصـی اسـت  5،»نِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکرعَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى«کنند، معتقدند: آیه معرفی می

که اهل رکوع و سجود نبوده است و منظور از زکات، مرد مشخصـی اسـت، نـه پرداخـت مبلغـی 

   6»کنند.درهم و دینار و اموري از واجبات و مستحبات و گناهان را بر همین منوال تاویل می

کردنـد و را تاویل می 7» الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ أَقیمُوا«بر اساس روایت دیگري، آن دو، آیه 

دهد این افراد به این روایات نشان می 8است، نه رکوع و سجده.» مردي«معتقد بودند معناي آن، 

                                              
اختیـار ، طوسـی ». موسی الشـریقی...بنحسکه الحوار کان استاد قاسم الشعرانی الیقطینی و ابن بابا و محمدبنعلی« .1

 .521کشی)، ص  (رجال معرفۀ الرجال
 .18، ص 15، جمعجم رجال الحدیثخوئی،  .2
 .20، ص 8، جتنقیح المقالمامقانی،  .3
 .266، ص رجال ابن داوودحلی،  ؛86، ص رجال ابن غضائريابن غضائري،  ؛316، ص رجال نجاشینجاشی،  .4
 .45 آیه عنکبوت،سوره  .5
کشـی)، ص  (رجـال اختیار معرفۀ الرجـالطوسی، » رئون احادیث ینسبونها الیک و الی آبائک...قوم یتکلمون و یق« .6

517. 
 .43 آیه البقره،سوره  .7
 .518کشی)، ص  (رجال اختیار معرفۀ الرجالطوسی، » .معناها رجل لا رکوع و لا سجود« .8
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هـاي نـاروایی دسـت منظور شانه خالی کردن از انجام واجبات و ارتکاب محرمات به چنین تاویل

علاوه بر این در روایت دیگـري نیـز  1اند.نیز با آنان همگام شدهاند و البته در این مسیر برخی زده

کند: نماز، زکات، حـج و روزه حسکه گمان میبنگزارش دادند علی آمده است: به امام هادي

   2باشند.معرفت شما و معرفت اشخاصی امثال خودش(ابن حسکه) می

نویسد: بـه ست. کشی میبوده ا حسکه مدعی الوهیت امام هاديبنرسد علیبه نظر می

حسکه مدعی است که از اولیاء شماسـت و شـما همـان اول قـدیم بنگفتند: علی امام هادي

بر اساس این روایت،  3هستید و او باب شما و پیامبر شماست و شما او را به این امور امر کرده اید.

  بوده است.  وي مدعی نبوت و بابیت خویش و مدعی الوهیت امام هادي

حسـکه مـدعی بنعیسی قمی، قاسم یقطینی را نیز بـه همـراه علیبنبه نقل از محمد کشی

علامـه  5کند.معرفی می 4فراتبنبابیت و نبوت دانسته است و آن دو را در این عقیده، پیرو محمد

   6حلی نیز به ادعاي بابیت و نبوت قاسم شعرانی اشاره دارد.

ارترین غالیان این دوره بوده است. چـرا کـه منـابع رسد ابن حسکه یکی از تاثیرگذبه نظر می

علـاوه بـر قاسـم یقطینـی دو نفـر دیگـر از سـران غالیـان ایـن دوره یعنـی ابـن بابـاي قمــی و 

  اند.موسی شریعی را از شاگردان وي دانستهبنمحمد

  باباي قمیبنمحمدبنحسن .4

همـان گونـه کـه  7سـت.بـوده ا باباي قمی از اصحاب غالی امام هاديبنمحمدبنحسن

                                              
  . 519 ص کشی)، (رجال اختیار معرفۀ الرجالطوسی، » .وَ مَالَ النَّاسُ إِلَیهِ کثِیراً« .1
کشـی)، ص  (رجـال اختیار معرفۀ الرجالطوسی، » . یزعم ان الصلاه و الزکاه و الحج و الصوم کل ذلک معرفتک ...« .2

518- 519. 
 ».وَ نَبِیک أَمَرْتَهُ أَنْ یدْعُوَ إِلَـى ذَلِـک، وَ أَنَّهُ بَابُک الْقَدِیمُ حَسَکۀَ یدَّعِی أَنَّهُ مِنْ أَوْلِیائِک، وَ أَنَّک أَنْتَ الْأَوَّلُبنإِنَّ عَلِی« .3

 .518ص  ص کشی)، (رجال اختیار معرفۀ الرجالطوسی، 
ك: .بوده که مـدعی بابیـت و نبـوت خـویش بـود. ر از غلاتِ زمان امام رضا ،فراتبنحسینبنموسیبنمحمد .4

زین بنحسـن ؛154، ص 4، جأربنهایـۀ الـنـویري،  ؛555-554ص (رجال کشـی)، اختیار معرفۀ الرجالطوسی، 

 .275، ص رجال ابن داوودحلی،  ؛517، ص التحریر الطاووسیالدین، 
طوسـی، » .حسکه القمی کذلک یدعیانبنفرات یدعی انه باب و انه نبی و کان قاسم الیقطینی و علیبنو کان محمد« .5

 .555کشی)، ص  (رجال اختیار معرفۀ الرجال
 .389، ص الاقوال ۀخلاصحلی، » .طینی رمی بالغلو و یدعی انه باب و انه نبیالقاسم الشعرانی الیق« .6
 .386، ص رجال طوسیطوسی،  .7



 

  201 با جریان فکري غلو مواجهه فکري و عملی امام هادي

  

 1حسکه دانسـته اسـت.بنموسی شریعی از شاگردان علیبناشاره شد، کشی او را به همراه محمد

محمد به امـام بنعقاید غالیانه وي، باعث سوال و شبهه و حیرت در میان شیعیان شده بود. سهل

ر شـبهه بابا دچـابنمحمدبنمولاي مـن! شـیعیان شـما در مـورد حسـن«عرض کرد:  هادي

نزدیـک سـاخته  بیتگري، خود را به اهلکاري و موذيابن باباي قمی با فریب 2»اند...شده

بر اساس روایـت  4شاذان او را از دروغ گویان مشهور شمرده است.بنبنا به نقل کشی، فضل 3بود.

 به نظـر 5و نبوت و بابیت خویش بوده است. ، او معتقد به الوهیت امام هاديامام هادي

  رسد او در بیان این عقاید، متاثر از ابن حسکه بوده است.می

  یزید جرجانیبنفتح .5

یزیـد بنفتح 6شمرده است. یزید جرجانی را از اصحاب امام هاديبنابن شهر آشوب، فتح

همان گونه که خود اشاره کرده در مسیر بازگشت از سفر حج به سوي خراسان، با ابوالحسن امـام 

    7ر شده است.هم سف هادي

صورت گرفتـه، حضـرت بـه علـم غیـب  وگوي مفصلی که بین او و امام هاديدر گفت

کنـد: در ایـن صـورت آنهـا یزید به حضرت عرض میبنکند، فتحاشاره می پیامبران و ائمه

هاي شـیطانی نهـی در این مرحله او را از گرفتار شدن به وسوسـه خدایانی خواهند بود! امام

                                              
 .521کشی)، ص  (رجال اختیار معرفۀ الرجالطوسی،  .1
 .528ص  همان، .2
هرچنـد در  .520کشـی)، ص (رجـال الرجالاختیار معرفۀ طوسی، » بِنَا النَّاسَ، فَتَّانَینِ مُؤْذِیین یأْکلَانِ مُسْتَأْکلَینِ«...  .3

ید این نکته است که مقصود از ؤم ،اما توجه به روایت قبل از آن در رجال کشی ؛آمده» عسکري«کلمه  ،این روایت

ر النوك: شبستري، .بوده است. در این باره ر »عسکري«نیز ملقب به  است. البته امام هادي امام هادي ،آن

 .153، ص مسند امام هاديعطاردي،  ؛92، ص لهاديالهادي الی اصحاب امام ا
 اختیـار معرفـۀ الرجـال» .ابْنَ بَابَا الْقُمِّـی الْمَشْهُورِینَ أَنَّ مِنَ الْکذَّابِینَ شَاذَانَ فِی بَعْضِ کتُبِهِبنوَ ذَکرَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَضْلُ« .4

  .520ص کشی)،  (رجال
کشی)، ص  (رجال اختیار معرفۀ الرجالطوسی، » .ابن بابا انی بعثته نبیا و انه بابیزعم « اشاره دارد: امام هادي .5

520. 
 .127، ص معالم العلماءابن شهر آشوب مازندرانی،  .6
الله آیت .894، ص 2، جکشف الغمهاربلی، » .(ابوالحسن) صائر الی العراق حین منصرفی من مکه الی خراسان و هو« .7

، 14، جمعجـم رجـال الحـدیثاست. خوئی،  الحسن در این روایت، امام هادياد از ابومر که خویی اشاره دارد

 .268ص 
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از خـود فـتح نقـل  1هستید.» خدا«کند که شیطان مرا وسوسه کرد که شما تأیید می کند و اومی

رسیدم درحالی که مقـداري گنـدم برشـته شـده، در مقابـل  شده در منزل بعدي خدمت امام

حضرت بود، شیطان مرا وسوسه کرد که امام نباید چیزي بخورد و بیاشامد... و حضرت مجددا بـر 

   2رد.تأکید ک صفات بشري ائمه

یزیـد بنوگوي او با حضرت، که به صورت مفصل نقل شده، نشان از عقایـد غالیانـه فتحگفت

  هاي شیطانی بوده است. جرجانی است که به نظرمی رسد وي از روي جهالت گرفتار وسوسه

  محمد سیاري و سایر غالیانبن. احمد7

شـیخ طوسـی او را از  3سـت.محمد سیاري اصفهانی بصري نیز از غالیـان ایـن دوره ابناحمد

و نجاشی او را از نویسندگان طاهریـان در زمـان امـام  ،4اصحاب امام هادي و امام عسکري

کشی نیـز او را از بزرگـان طـاهري در همـین زمـان دانسـته  5شمرده است. حسن عسکري

مـان بـه بوده است. احتمالا او در ایـن ز رسد آغاز غلو او از دوره امام جوادبه نظر می 6است.

شد و اموال و وجوه شرعی را نیز بـا همـین عنـوان از  دروغ مدعی وکالت از سوي امام جواد

این شخصیت غـالی کـه  8برخی معتقدند وي قائل به تناسخ بوده است. 7کرد.شیعیان دریافت می

                                              
، کشـف الغمـهاربلی،  ؛236، ص اثبات الوصیهمسعودي، » .لبس الملعون علی، فقد کان اوقع فی خلدي انکم ارباب« .1

 .896، ص 2ج
، 2، جکشـف الغمـهعیسی اربلـی، بنعلی ؛236، ص صیهاثبات الومسعودي، » . انه لا ینبغی ان یاکلوا و لا یشربوا...« .2

 .896ص 
ابـن غضـائري او را قمـی  .209، ص 1، جالاعلـامزرکلی،  ؛606الکشی)، ص  (رجال اختیار معرفۀ الرجالطوسی،  .3

وي ظاهرا از خانـدان « آمده است: دایرة المعارف تشیعدر  .40، ص رجال ابن غضائريابن غضائري،  دانسته است.

  .525، ص 1 ، جدایرة المعارف تشیعجوادي و دیگران، احمد صدر حاج سید» آل سیار است. ایرانی
 .13، ص 1، جالسرائرحلی،  ؛384، ص رجال طوسیطوسی،  .4
ابـن داوود حلـی،  ؛80، ص رجال نجاشـینجاشی، » .کان من کتّاب آل طاهر فی زمن ابی محمد الحسن العسکري« .5

 .230، ص رجال ابن داوود
الکشـی)، ص  (رجال اختیار معرفۀ الرجالطوسی، » .کان من کبار الطاهریه فی وقت ابی محمد الحسن العسکريو « .6

606. 
 .606الکشی)، ص  (رجال اختیار معرفۀ الرجالطوسی،  .7
 زرکلی،؛ 230، ص رجال ابن داوودابن داوود حلی،  ؛40، ص رجال ابن غضائريابن غضائري، » .انه قال بالتناسخ« .8

 .209، ص 1، جعلامالا
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 مدعی تحریف قرآن بوده است و در این باره کتاب 1در سلسله سند برخی از روایات هم قرار دارد،

این کتاب از مصـادر  2اند را نوشته است.نیز گفته» کتاب القراءات«که به آن » التنزیل والتحریف«

بسـیاري از علمـا بـه خـاطر  3اصلی روایاتی است که در تحریف قرآن به آن استدلال شده اسـت.

این کتاب توسط اتان کلبرگ و محمد علی امیر معـزي  4اند.ضعف وي، به روایاتش اعتماد نکرده

تصحیح شده و به چاپ رسیده است. در مقدمه این کتاب که به زبان فارسی ترجمـه شـده آمـده 

کنـد کـه مـتن آن کند و ادعا میسیاري در این کتاب، قطعات بسیاري را از قرآن نقل می«است: 

   5»تغییر کرده است.

دي معـروف بـه صدقه، ابوالعباس طرنانی و ابوعبدالله کنبناز دیگر غالیان این دوره به عباس

توان اشاره کرد. کشی این سه نفر را از غالیان بزرگ خوانده و آنـان را لعـن کـرده شاه رئیس می

صـدقه، از بندر خصوص این افراد اطلاع چندانی درمنابع یافـت نمـی شـود. دربـاره عباس 6است.

   7گویان مشهور بوده است.شاذان نقل شده که او از دروغبنفضل

تـوان عبیدالله قمی میبنو حسین 8محمد بصريبنلیان این دوره، به اسحاقاز دیگر خرده غا

شمرده و به غلـو او  عبیدالله قمی را از اصحاب امام هاديبناشاره کرد. شیخ طوسی، حسین

کشی به اخراج وي از قم، در زمان اخراج متهمان به غلو از ایـن شـهر اشـاره کـرده  9اشاره دارد.

                                              
 روایت قرار دارد. 7وي در سلسه سند  ،کافیدر کتاب  .1
در کتابخانه آیت اللـه مرعشـی نجفـی موجـود  ،نویس این کتابنسخه دست .65، ص 102، ج بحارالانوارمجلسی،  .2

الله مرعشی ه آیتنا، نسخه دست نویس در کتابخانتا، بیجا، بی، بیئۀکتاب القرآمحمد، بنك: سیاري، احمد.است. ر

 .2507 مارهنجفی، به ش
 کند.را ذکر می يمورد به کتاب او ارجاع داده و روایات و 7حداقل  مستدرك الوسائلمیرزا حسین نوري در  .3
سـیار غـال، بنمحمدبناحمد« نویسد:ابن غضائري می .237، 1، جاستبصارطوسی،  ؛80، ص رجال نجاشینجاشی، . 4

  .40، ص رجال ابن غضائريابن غضائري، » ۀ.لقمیین روایته من کتاب نوادر الحکممحرف، استسنی شیوخ ا
محمـد بنتنزیل و تحریف قـرآن کتـاب القرائـات نوشـته احمد« مقدمه این کتاب توسط خدیجه تبریزي ذیل عنوان .5

مقدمـه بـه پیش گفتار و سپاسگزاري بـه قلـم مولـف. ایـن  5اتان کلبرگ و محمد علی امیر معزي، ص » السیاري

 صورت رسمی چاپ نشده است. 
 .522کشی)، ص  (رجال اختیار معرفۀ الرجالطوسی، » .کانوا من الکبار الغلاه الملعونین« .6
 .383ص  خلاصه الاقوالحلی، » .شاذان فی بعض کتبه انه من الکذابین المشهور بالکذببنذکر فضل« .7
طوسی، » و هو غال، رکن من ارکانهم«231، ص ل ابن داوودرجاو ابن داوود حلی،  384طوسی، رجال طوسی، ص  .8

اختیـار معرفـۀ طوسـی، » . فانه کان غالیا و صرت الیه الی البغـداد...« 322کشی)، ص  (رجال اختیار معرفۀ الرجال

 .532 -531کشی)،ص  (رجال الرجال
 .386، ص رجال طوسیطوسی، » .عبیدالله القمی یرمی باالغلوبنالحسین« .9
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    1است.

  با غالیان  امام هادينوع مواجهه 

کردنـد بـا انـد کـه تلـاش میکار و شـیّاد بودهغالیان سرشناس این دوره عموما افرادي فریب

کاري، خود را در میان شیعیان جاي داده تا به اهداف دنیوي خویش برسند. به همین جهـت فریب

برخـی از مـوارد  با آنان برخوردي سخت گیرانه و بسیار جدّي و در عموما برخورد امام هادي

با هریـک از  به صورت جداگانه به نوع مواجهه امام هادي ،خشونت آمیز بوده است. در ادامه

  شود.غالیان اشاره می

  حاتم بنبرخورد با فارس .1

حاتم، به رسواسازي وي پرداختـه اسـت و بندر مراحل ابتداییِ انحراف فارس امام هادي

هـاي وي آگـاه سـازد. آن کاريشـیعی را نسـبت بـه فریـبسعی کرده بدون ایجاد تنش، جامعه 

گـویی و عبیـد اللـه دینـورى را از دروغبنحضرت یکى از شیعیان مناطق جبال ایران، به نام على

خیانت فارس آگاه کرد. امام به او اعلام کرد که وجوه شرعی که توسط فـارس ارسـال شـده، بـه 

نوح بنآن حضرت ایوب ،بسپار. سپس 2ایوب نوح دست ما نرسیده و از این پس وجوه شرعی را به

حـاتم بـود، بناي که مبنی بر دست خـط جعلـی فارسحاتم آگاه کرد و نامهبنرا از خیانت فارس

نوح خواست به منظور رسوا سازي فارس، انحراف و خیانت او را بنضمیمه نامه اش کرد و از ایوب

دهد آن حضرت تلـاش دارد بـا رسـوا سـازي شان میاین امر ن 3در میان شیعیان جبال تبلیغ کند.

علاوه بـر ایـن بـه منظـور رسـوا  حاتم جلوي سوء استفاده وي را بگیرد. امام هاديبنفارس

حاتم به دروغ بودن ادعاي او که خود را فردي از سوي امامان معرفی کـرده بـود، بنسازي فارس

هم چنین آن حضـرت در پاسـخ  4معرفی کرد.اشاره دارد و او را فتنه گر و دعوت کننده به بدعت 

حاتم سوال کرده بود، ضمن دستور به بنبه شخصی از شیعیان به نام عروه که در خصوص فارس

                                              
اختیـار معرفـۀ طوسـی، » .عبیدالله القمی اخرج من قم فی وقت کانوا یخرجون منها من تهموه بـاالغلوبنن الحسینا« .1

 .512کشی)، ص  (رجال الرجال
در ارتباطـاتش بـا شـیعیان  به عنوان جانشین فارس یکى از وکلایى بود که از سوى امام هادى» نوحبنایوب« .2

   مناطق جبال ایران معرفى شد.
 .525همان، ص » .فَأَشْهِرْ فِعْلَ فَارِسٍ فِی أَصْحَابِنَا الْجَبَلِیینَ وَ غَیرِهِمْ مِنْ مَوَالِینَا«...  .3
 .524همان، ص » ۀ.هذا فارس یعمل من قبلی فتانا داعیا الی البدع« .4
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   1گو خواند.احترامی نسبت به وي، او را در همه ادعاهایش دروغشیعیان منبی بر تکذیب وي و بی

کامل و به مرور صورت گرفتـه اسـت  حاتم با احتیاطبنرسد امر رسوا سازي فارسبه نظر می

هنوز آگاهی نیافته بودند و در  به همین جهت برخی از شیعیان از رسوا سازي وي توسط امام

در پاسخ بـه نامـه یکـی از  کردند. امام هاديسوال می این زمینه تردید داشته و از امام

ده بـود، بـه دوري جسـتن از سـوال کـر 2جعفربنحاتم و علیبنشیعیان که از اختلاف میان فارس

هم چنین آن حضرت  3فارس و دخالت ندادن وي در امور و عدم توجه و التفات به وي دستور داد.

بـا او «حاتم را بیان کرده بود، فرمود:بنداوود یعقوبی که انحراف فارسبندر پاسخ به نامه ابراهیم

   4»هم مجلس نشوى و اگر نزد تو آمد، تحقیرش کن.

حاتم را بـه شـیعیان بنلعن فارس وایتی که کشی آن را نقل کرده، امام هاديبر اساس ر

سعید عمري و وکیل امـام بنعبدالغفار( فرستاده ي عثمانبناعلام کرده است. در این روایت، على

در قـزوین کـه بـه  عمرو( دیگر وکیل امـام هـاديبن،) به صورت پنهانى به علیهادي

اسـت؛ و  به سامرا آمده بود) فهماند کـه فرسـتاده امـام هـادى منظور پرداخت وجوه شرعی

حاتم ندهد) چرا که لعن فارس بندستور امام آن است که در مالى که آورده تصرّف نکند(به فارس

  5خارج شده است.

 6عمـرو نوشـته اسـت.بناي بـه علیعلاوه بر این به صورت جداگانه نیز نامه امام هادي

حـاتم اشـاره بنبه نـام فارس» ذکر المذمومین من قبل الائمه« وانِ:شیخ طوسی که ذیلِ عن

جعفر حمیري نقل کرده است. در بخشی از این بندارد، این نامه را به طور کامل به نقل از عبدالله

همان اسـت  -که لعنت خدا بر او باد -بدان! حقیقت امر نزد من در مورد فارس«نامه آمده است: 

کردم. آنچه بر تو لازم است جز سعى بر لعن وى و نهایت دشمنى و بیـزارى از که براى تو آشکار 

                                              
 .522همان، ص » .مِیعِ مَا یدَّعِی وَ یصِفکذِّبُوهُ وَ هَتِّکوهُ أَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ أَخْزَاهُ! فَهُوَ کاذِبٌ فِی جَ« .1
 .در سامرا جعفر همانی از وکلاي سرشناس امام هاديبنعلی .2
 .523طوسی، همان، ص » . ءٍ...وَ اجْتَنِبُوا فَارِساً وَ امْتَنِعُوا مِنْ إِدْخَالِهِ فِی شَی« .3
 .522همان، ص  ».لَا تَحْفِلَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَتَاك فَاسْتَخِفَّ بِه«  .4
، وَ أَمَرَهُ أَنْ لَا یحْدِثَ فِی الْمَالِ الَّذِي مَعَهُ حَـدَثاً، وَ أَعْلَمَـهُ أَنَّ لَعْـنَ فَـارِسٍ قَـدْ فَأَعْلَمَهُ أَنِّی رَسُولُ أَبِی الْحَسَنِ«... .5

 .526همان، ص » .خَرَجَ
احِبَ بنعَلِی«: و اشـاره کـرده اسـتعمـربنشیخ صدوق در دو مورد به صدور این توقیع، با واسطه علی .6 عَمْـرٍو صـَ

و صدوق،  323ص	،1صدوق، خصال، ج» .حَاتِمبنوَ هُوَ الَّذِي خَرَجَ عَلَى یدِهِ لَعْنُ فَارِسِ مُحَمَّدٍ الْعَسْکرِيبنعَلِی

 .23ص معانی الأخبار،
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او نیست... پس با جدیت و شدّت در لعن و خوار شمردن و قطع اسباب وى و باطل کردن امـرش 

بکوش؛ و یاران ما را نیز از او به دور دار؛ و پیام من در مورد فارس را به آنان برسان؛ کـه مـن در 

گـر و اره این امر مؤکد، از شما بازخواسـت خـواهم نمـود. پـس واى بـر عصـیانپیشگاه خدا درب

آن را در شب سه شـنبه نهـم  همان گونه که در پایان این توقیع آمده، امام هادي 1»منکر...

حـاتم بننوشته شده است. در این توقیع، آن حضرت به شدّت بر لعـن فارس 250ربیع الاول سال 

ها در عمرو نیز با جدیت درخواست دارد به لعن وي بپردازد. این درخواسـتبنتأکید دارد و از علی

هاي وي از حاتم و بـه منظـور جلـوگیري از سـوء اسـتفادهبنحقیقت به منظور رسوا سازي فارس

  باشد. موقعیت قبلی اش(به عنوان وکیل امام هادي) می

رت یافته کـه تقریبـا هـیچ اي شهبه گونه 2حاتم و لعن ويبناز فارس برائت امام هادي

حاتم و اعلام بیزاري بنعلاوه بر لعن فارس امام هادي 3کس در این زمینه تردید نکرده است.

ــد از وي در مــواردي علیــه او دعــا کــرده اســت. در یــک مــورد آن حضــرت می فرمایــد: خداون

م فکـران وي حاتم را از رحمت خویش دور کند و خواري را نصیبش گرداند و شر او و هبنفارس

    4را کفایت کند.

حاتم تداوم یافتـه بنها و به تعبیر روایات، سخنان خباثت آلودِ فارسرسد فتنه گريبه نظر می

به منظور راحت شدن از دسـت ایـن شخصـیتِ منحـرف،  است. به همین جهت امام هادي

 5ا ضـمانت کـرد.کار و غالی، نهایتا دستور قتل وي را صادر کرد و براي قاتـل او بهشـت رفریب

حاتم را فتنه گر و دعوت کننـده بـه بـدعت خوانـد و بن، فارسامام هادي«نویسد: کشی می

خون او را براي هر کسی که او را به قتل برساند، هدر اعلام کرد و قتل او را سبب راحتی خـویش 

 صـورت بـه ،»جنیـد« نام به شیعیان از یکی به حضرت آن عمومی، دستور این بر علاوه	6»خواند.

پول به جنید داد و از او خواسـت بـا  مقداري حضرت آن. کرد صادر را او قتل دستور نیز خصوصی

                                              
 .353 -352طوسی، الغیبۀ، ص » .قَصْدُهُ فَإِنَّهُ لَیسَ یسَعُک إِلَّا الِاجْتِهَادُ فِی لَعْنِهِ وَ«...  .1
لَعَنَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَـۀَ «... اشاره دارد. حاتم توسط امام هاديبنصباح به لعن سه تن از غالیان از جمله فارسبنصرن .2

 .520کشی)، ص  (رجال اختیار معرفۀ الرجالطوسی، .» مُحَمَّدٍ الْعَسْکرِيبنعَلِی
و قد برئ منه و شاع ذلک فی الأمصار حتى وقف علیـه الأعـداء فضـلا عـن  «...نویسد: ن باره میشیخ صدوق در ای .3

  .58، ص 1، ج کمال الدین و تمام النعمۀصدوق، » الأولیاء.
 .522کشی)، ص  (رجال ۀ الرجالاختیار معرفطوسی، » .... کفَانَا اللَّهُ مَؤُنَتَهُ وَ مَؤُنَۀَ مَنْ کانَ مِثْلَهأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ أَخْزَاه« .4
 .523، ص همان» .حَاتِمٍ الْقَزْوِینِی وَ ضَمِنَ لِمَنْ قَتَلَهُ الْجَنَۀَبنأَمَرَ بِقَتْلِ فَارِسِ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْکرِي أَنَ« .5
 .524،همان» یقْتُلُهُ! وَ أَنَا ضَامِنٌ لَهُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّۀَ. قَتَلَهُ، فَمَنْ هَذَا الَّذِي یرِیحُنِی مِنْهُ وَ مَنْ هَدَرٌ لِکلِ وَ دَمُهُ«...  .6
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حاتم زد و او را بـه بنآن پول سلاحی تهیه کند. جنید با ساطوري که تهیه کرده بود، به سر فارس

   1بان جنید در منابع بیان شده است.قتل رساند. نحوه قتل وي از ز

در باب قتل وي کاملا جانب احتیاط را رعایت کرده بایـد گفـت:  امام هاديدر اینکه چرا 

ها و خطرات فراوانی از سوي در این زمان حکومت را در دست ندارد و محدودیت امام هادي

کنـد جـان پیـروان و حکومت در مورد ایشان وجود دارد، به همین جهـت آن حضـرت تلـاش می

رسد بـه فـرض در دسـت داشـتن به خطر نیفتد. به نظر میشیعیان خویش، به خاطر قتل غالیان 

توانسته از هـر ، آن امام بدون کمترین محدودیتی، به راحتی میحکومت توسط یکی از ائمه

 2سـعیدبناي در برخورد با غالیان استفاده کند. قاضی نعمان مغربی ضمن اشاره به غلوِ مغیرةشیوه

حکومت را در دسـت نـدارد کـه  سد: ...امام باقرنویمی و صدور لعن وي توسط امام باقر

دهـد نیز وجود دارد که نشـان می روایتی از امام صادق 3بخواهد به قتل غالیان مبادرت کند.

 4، نتوانسته است به قتل غالیـان مبـادرت ورزد.»در دست نداشتن حکومت«آن حضرت به جهت 

بدان جهت بـوده کـه  5مبادرت کرده،نیز که به قتل برخی از غالیان(مستحق قتل)  امام علی

چـون  رسـد امـام هـاديقدرت و حکومت در اختیار ایشان بوده است. بنابراین بـه نظـر می

حکومت را دست ندارد، به همین جهت به راحتی نمی توانسته دستور قتل غالیان را صادر کند. آن 

حکومت متوجه ایشـان دانسته خطري از سوي حضرت در مواردي که جرم غالیان قتل بوده و می

و شیعیان نیست، چنین دستوري را صادر کرده است. آن حضرت در مراحـل ابتـداییِ برخـورد بـا 

دهد خود را از درگیري آشکار با وي دور دارید و زمینـه فتنـه حاتم، به یارانش دستور میبنفارس

   6جویی برایش فراهم نکنید.

                                              
و ابن شـهر  524همان، ص » . حَاتِمٍ الْقَزْوِینِی لَعَنَهُ اللَّه...بنیأْمُرُنِی بِقَتْلِ فَارِسِ أَرْسَلَ إِلَی أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْکرِي«. 1

  .417-418، ص 4، جمناقبآشوب مازندرانى، 
و نبوت  بوده است. او مدعی الوهیت امام باقر سعید عجلی از سرشناس ترین غالیان دوره امام باقربنمغیرة .2

اختیـار معرفـۀ طوسـی،  خویش شد و عقاید غالیانه دیگري را نیز مطـرح کـرد. پیـروان او بـه مغیریـه مشـهورند.

 63، ص فرق الشـیعهو نوبختی،  209ص  ،1، جالملل و النحلو شهرستانی،  228 -227(رجال کشی)، ص لارجال

 .77، ص المقالات و الفرقو اشعري قمی، 
 قاضـی نعمـان مغربـی،» و لم یکن له سلطان کما کان لعلی فیقتلهم کما قتل علی صلوات الله علیه الذین الحدوا فیه« .3

 .49، ص 1ج ،دعائم الاسلام
 .294، ص تاریخ جرجانسهمی، » دم ولدي علی یدي.ان امکننی الله من هولاء فلم اسفک دمائهم سفک الله « .4
  .622، ص المعارف، دینوريابن قتیبه  ؛107(رجال الکشی)، ص  اختیار معرفۀ الرجالطوسی،  .5
ونُوا أَنْ« .6 کمْ عَـنِ الْخَـوْضِ وَ کذِّبُوهُ وَ هَتِّکوهُ أَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ أَخْزَاهُ! فَهُوَ کاذِبٌ فِی جَمِیعِ مَا یدَّعِی وَ یصِفُ، وَ لَکنْ صـُ فُسـَ
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اى بـا فـردى منحـرف و فاسـد حساب نشـده نویسد: برخوردیکی از محققان در این باره می

، داراى جایگـاهى ممتـاز ، که تا این زمان در نقش وکیل ارشد امام هادى»فارس«همچون 

در جامعه شیعه بود، قبل از آنکه چهـره حقیقـى وى بـراى شـیعیان روشـن شـود، موجـب بـروز 

یـک آنـان علیـه بایسـت خطـر بنـى عبـاس و تحرکه، نمىشد! علاوه بر آن هاى بیشتر مىتنش

ــام ــیله  ام ــه وس ــیعیان، ب ــاتمبنفارس«و ش ــا »ح ــیعیان ب ــام و ش ــورد ام ــر برخ ــا در اث ، ی

  1را از نظر دور داشت.» حاتمبنفارس«

کردنـد. در این دوره برخی از رجال عالی رتبـه بنـی عبـاس از برخـی از غالیـان حمایـت می

فرات وزیـر المقتـدر بنحسـنبنوسیمبننصیر نمیري از جمله این غالیان بود کـه محمدبنمحمد

 2کرد.بالله از وي حمایت می

هاي خویش در برخورد بـا غالیـان، مرحلـه بـه بنابراین آن حضرت بر اساس مصلحت سنجی

در «نویسـد: حاتم میبنرفت. دکتر جباري ضمن اشاره به مراحل برخورد با فارسمرحله پیش می

در برخورد بـا عوامـل خیانـت و فسـاد، بـه  شیعه مواردى این چنین حادّ و خطرناك، امامان

صورت گام به گام و مرحله به مرحله برخورد کرده و با رعایـت مصـالح برتـر، از دامـن زدن بـه 

کردند. از این رو ابتدا خبر لعن و عزل و طـرد فـارس، نـزد خـواصّ از شـیعیان بحران، امتناع مى

ایت رساند، لعـن وى بـه صـورت عمـومى اعلـام درى را به نهاعلام، و زمانى که خود فارس پرده

    3»شد.

 4رسد اجتماع مسائلی چند، چون: غلـو،توان گفت: به نظر میحاتم میبننهایتا در مورد فارس

فسق، انحراف، و سـخنان  1گري و دعوت به بدعت،فتنه 7فساد مذهب، 6کاري،فریب 5گویی،دروغ

                                                                                                          
ر رجـال ( اختیـار معرفـۀ الرجـالطوسـی،  ».الْکلَامِ فِی ذَلِک، وَ تَوَقُّوا مُشَاوَرَتَهُ وَ لَا تَجْعَلُوا لَهُ السَّبِیلَ إِلَى طَلَبِ الشـَّ

 . 522الکشی)، ص 
 . 652 ص	،2، جسازمان وکالتجباري،  .1
اختیـار معرفـۀ طوسـی،  ؛399، ص الغیبـهطوسی، » .ت یقوي اسبابه و یعضدهالفرابنالحسنبنموسیبنو کان محمد« .2

 .100، ص المقالات و الفرقاشعري،  ؛94، ص فرق الشیعهنوبختی،  ؛521(رجال الکشی)، ص  الرجال
 .192 -193		ص ،1ج	،سازمان وکالتجبارى،  .3
 .522ص  (رجال الکشی)، اختیار معرفۀ الرجالطوسی،  390طوسی، رجال طوسی، ص  .4
طوسـی،  258، ص 14، جمعجـم رجـال الحـدیثخـوئی،  522(رجال الکشـی)، ص  اختیار معرفۀ الرجالطوسی،  .5

 . 523(رجال الکشی)، ص  اختیار معرفۀ الرجال
 . 525(رجال الکشی)، ص  اختیار معرفۀ الرجالطوسی،  .6
 .86غضائري، رجال ابن غضائري، ص  .7
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سبب شده دستور قطعی  3خط امام هاديخیانت در اموال شرعی و جعل دست  2خباثت آلود،

توانسته سبب قتل وي باشد. ها خود به تنهایی میمبنی بر قتل وي صادر شود. برخی از این رفتار

کشته شدن افراد به خاطر فساد مورد تأکیـد قـرار گرفتـه  4سوره مائده، 33به عنوان نمونه در آیه 

   6شده است. گري نیز در قرآن بالاتر از قتل معرفیفتنه 5است.

ارتبـاط بـا رسـد قتـل غالیـانِ ایـن دروه، بیعلاوه بر عواملی که به آنها اشاره شد، به نظر می

ارتباط با سازمان وکالت نبوده است. در مباحثِ پایـانی، بـه شرایط سیاسی حاکم بر این دوره و بی

  د شد.علت چنین برخوردي(که با برخی دیگر از غالیان نیز صورت گرفته) اشاره خواه

  برخورد با ابن نصیر نمیري .2

از  باشد، در روایتی امـام هـادي» نصیر نمیريبنمحمد«همان » فهري«در صورتی که 

وي برائت جسته است و همه موالی و شیعیانش را از او و ابن بابـاي قمـی برحـذر داشـته اسـت. 

افـت وجـوه مـالی از و دری بیـتسپس آن دو را لعن کرده، به سوء استفاده آن دو از نام اهل

کار و مـوذي خوانـده اسـت و مردم و مصرف آنها اشاره کرده است، آنها را افرادي فتنه گر، فریب

صباح، ابن نصیر نمیري به همـراه تعـدادي بنبر اساس نقلی از نصر 7علیه آن دو دعا کرده است.

   8قرار گرفته است. دیگر از غالیان این دوره مورد لعن امام هادي

غالیانه ابن نصیر عمدتا در دوره غیبت صغري ظهور یافته، به همین جهت مواجهه امام  عقاید

  شود. با این شخصیت غالی به مواردي که بیان شد، خلاصه می هادي

  حسکه و قاسم یقطینیبنبرخورد با علی .3

حسـکه و پیـروانش سـبب نگرانـی و احیانـا بنبدون شک عقاید انحرافیِ افرادي امثـال علی

                                                                                                          
 .524جال الکشی)، ص (ر اختیار معرفۀ الرجالطوسی،  .1
 .527(رجال الکشی)، ص  اختیار معرفۀ الرجالطوسی،  .2
 .525(رجال الکشی)، ص  اختیار معرفۀ الرجالطوسی،  .3
 .33مائده، » .إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یقَتَّلُوا« .4
 .316، ص 5ج طباطبایی، تفسیر المیزان،» . فس بالفساد فی الأرض، و ذلک قوله فی الآیۀ...و قتل الن« .5
 .191 آیه بقره، سوره ».وَ الْفِتْنَۀُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْل« .6
رجـال الکشـی)، ( اختیار معرفۀ الرجـال، طوسی» . فَإِنِّی مُحَذِّرُك وَ جَمِیعَ مَوَالِی وَ إِنِّی أَلْعَنُهُمَا عَلَیهِمَا لَعْنَۀُ اللَّهِ...«...  .7

 .520ص 
 . 520رجال الکشی)، ( اختیار معرفۀ الرجالطوسی، » .مُحَمَّدٍ الْعَسْکرِيبنلَعَنَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَۀَ عَلِی«...  .8
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به منظور رفع ایـن نگرانـی و بـه منظـور  سردرگمی برخی از شیعیان شده است. امام هادي

مقابله با عقاید غالیانه و انحرافی غالیان، با جدیت وارد میدان شـده و بـه شـدّت بـا ایـن جریـان 

براى من نوشتند:  گوید: امام هادىعیسى میبنغالیانه برخورد داشته است. در روایتى محمد

رود و است که به جلد قاسم مى و ابن حسکه قمى را لعنت کند. این شیطان یقطینى د قاسمخداون

به تجلی شیطان در  در این روایت امام هادي 1کند.مزخرفاتى را از روى غرور به وى القا مى

  برابر قاسم یقطینی و الهام سخنان باطل به وي اشاره کرده است. 

نوشته، پـس  اي که به امام هاديعیسی قمی طی نامهبنمحمدبنکشی اشاره دارد احمد

نویسـد: از اشاره به نقل احادیث غالیانه توسط گروهی و انتساب آنها به آن حضرت و پدرانش، می

کنند، معتقدند: حسکه و قاسم یقطینی که خود را از موالیان و منسوبین به شما معرفی میبنعلی«

اشاره به شخصی است که اهل رکـوع و سـجود  2،»نِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکرعَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى«آیه 

مرد مشخصی است، نه پرداخت مبلغی درهم و دینار و امـوري از » زکات«نبوده است و منظور از 

این (عقاید و « کنند. حضرت فرمودند:واجبات و مستحبات و گناهان را بر همین منوال، تاویل می

این بیان حضرت نشان دهنده بیزاري ایشان از غالیان  3»ست از آن دوري کنید.اعمال)، دین ما نی

باشد. بر اساس روایت دیگري و نشان دهنده جدایی مسیر غالیان از راه و سیره پیشوایان دینی می

گري برخـی از غالیـان از شیبه که از تاویل و اباحیبندر پاسخ به نامه ابراهیم نیز امام هادي

حسکه و قاسم یقطینی سوال کرده بود، همان بیان قبلـی خـویش را تکـرار کـرده و بنجمله علی

   4»این(عقاید و اعمال)، دین ما نیست از آن دوري کنید.« فرمودند:

با آگاهی از عقاید غالیانه ابن حسکه از جمله اعتقاد وي بـه  علاوه بر این، حضرت هادي

بـه او دسـتور داده بـه  اینکه امـام هـاديو بابیت و نبوت خویش و  الوهیت امام هادي

هاي نارواي وي در مورد نماز، زکات، حـج چنین اموري دعوت کند، و همچنین با آگاهی از تاویل

ابـن « و روزه و سایر عقاید غالیانه و انحرافی وي و همفکرانش، در پاسخی نسبتا مفصل فرمودند:

را از شـیعیان خـویش نمـی دانـم. او را چـه  گوید، لعنت خداوند بر او باد! مـن اوحسکه دروغ می

و پیامبران پـیش از او را جـز بـه  شود؟ خداوند او را لعنت کند! به خدا قسم خداوند محمدمی

                                              
 .518، ص رجال الکشی)( اختیار معرفۀ الرجالطوسی، » .ان شیطانا تراءي للقاسم فیوحی الیه زخرف القول غرورا« .1
 .45 آیه عنکبوت،سوره  .2
 .517ص رجال الکشی)، ( اختیار معرفۀ الرجالطوسی، » : لَیسَ هَذَا دِینَنَا فَاعْتَزِلْهُ.فَکتَبَ« .3
  . 517ص رجال الکشی)، ( اختیار معرفۀ الرجالطوسی، » .لَیسَ هَذَا دِینَنَا فَاعْتَزِلْهُ« .4
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جز بـه خـداي  حنیفیت(دین پاك) و نماز و زکات و روزه و حج و ولایت مبعوث نکرد و محمّد

خداییم و به او شرك نمی ورزیم اگـر او  یگانه دعوت نکرد. ما فرزندان و جانشینان او نیز بندگان

کند و اگر او را عصیان و نافرمانی کنیم، ما را عذاب خواهد کرد. ما را اطاعت کنیم، به ما رحم می

جـویم و در مقابل خداوند حجتی نداریم. من از هر کسی که چنین عقایدي داشته باشد، برائت می

دوري کنیـد و آنـان را در  -خدا ایشان را لعن کند که -دانم. از آنانچنین سخنانی را نادرست می

  1تنگنا قرار دهید و اگر یکی از آنان را در خلوت دیدید، سرش را با سنگ بشکنید.

که نشان دهنده شدت ناراحتی آن حضـرت نیـز  -در این پاسخِ نسبتا مفصل امام هادي

آنان را از سلک شیعیان  چندین بار به لعن ابن حسکه و هم فکران وي پرداخته است و از -هست

همـان  -خویش بیرون دانسته و از آنان بیزاري جسته است. هم چنین بر پیروي از دستورات الهی

خواهـد بـا تأکید دارد و نهایتـا از شـیعیانش می -دستوراتی که توسط پیامبران به مردم ابلاغ شده

به غالیـان  -تهدید نمی کنداگر خطري آنان را  -غالیان به شدّت برخورد کنند و در صورت امکان

حمله کنند و آنان را مجروح کرده و یا به قتل برسانند. این روایت نشان از همان حساسیتی است 

درباره جان شیعیان خویش دارد. حضرت هر چند خواسـتار قتـل و یـا آسـیب  که امام هادي

در هر حال ضروري  رسانی جدي به برخی از غالیان است اما در عین حال رعایت جانب احتیاط را

  داند.می

  برخورد با ابن باباي قمی .4

در مراحل ابتداییِ انحرافِ ابن بابـاي قمـی و در زمـانی کـه  رسد امام هاديبه نظر می

شیعیان در خصـوص وي در شـک و تردیـد بودنـد، بـه منظـور رسـوا سـازي وي، بـه لعـن او و 

صـباح بـه لعـن ابـن بابـاي قمـی، بنصرن 2حاتم پرداخته و از آن دو برائت جسته اسـت.بنفارس

در  امـام هـادي 3اشـاره دارد. حاتم توسط امـام هـاديبننصیر نمیري و فارسبنمحمد

باباي قمی و به منظور مقابله با عقایـد غالیانـه وي، بنروایت دیگري به منظور رسوا سازي حسن

                                              
خْرِ.کذَبَ ابْنُ حَسَکۀَ عَلَیهِ لَعْ. «1 اختیـار معرفـۀ طوسـی، » نَۀُ اللَّهِ ...فَإِنْ وَجَدْتَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ خَلْوَةً فَاشْدَخْ رَأْسَهُ بِالصـَّ

 .519 -518، ص الرجال
رجـال ( معرفۀ الرجـال اختیارطوسی، » .مَلْعُونٌ هُوَ وَ فَارِسٌ تَبَرَّءُوا مِنْهُمَا لَعَنَهُمَا اللَّهُ! وَ ضَاعَفَ ذَلِک عَلَى فَارِسٍ«...  .2

 . 528الکشی)، 
 . 520رجال الکشی)، ص ( اختیار معرفۀ الرجالطوسی، .» مُحَمَّدٍ الْعَسْکرِيبنلَعَنَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَۀَ عَلِی«...  .3
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ار(که به نام امامان اموال مـردم کضمن لعن و اظهار بیزاري از او و فهري، آن دو را افرادي فریب

خورند) فتنه جو، و آزار دهنده معرفی کرد و ابن بابا را مسخّر شیطان و گمراه معرفی کرد. و را می

کند که من او را به عنوان پیامبر فرستاده ام و ادعاي بابیت دارد. لعنـت ابن بابا گمان می« فرمود:

است هر کس چنین ادعاهـایی را از وي بپـذیرد، لعنـت خداوند بر او باد! شیطان او را فریب داده 

سپس آن حضرت به یکی از یاران خویش دستور داد اگر توانستی سـر او را بـا » خداوند بر او باد!

  1سنگ بکوبی، این کار را بکن چرا که او مرا در دنیا و آخرت آزار داده است.

خود دست به  امام هادي رسد شدت انحراف ابن باباي قمی به حدي بوده کهبه نظر می

اي به مقابله جدي با وي پرداختـه اسـت و در نهایـت خواسـتار برخـورد کار شده و با نوشتن نامه

فیزیکی و در عین حال احتیاط آمیز با وي شده است. تأکید بر لعن ابن باباي قمی به جهت عقیده 

بابیت خویش بـوده اسـت.  و عقیده نبوت و غالیانه وي از جمله اعتقاد به الوهیت امام هادي

علاوه بر این، لعن وي و لعن کسانی که ادعاهاي غالیانه وي را بپذیرند، بـه منظـور جلـوگیري از 

  تاثیر عقاید غالیانه وي بوده است.

  یزید جرجانیبنبرخورد با فتح .5

یزید جرجانی صورت گرفته آن حضرت به علم بنو فتح در گفتگویی که میان امام هادي

یزید را از اینکه دچار وسوسه شیطان شده و منحـرف بناشاره دارد و فتح یامبر و ائمهغیب پ

من که تصـور «گوید:یزید است، وي میبنشود، برحذر داشته است. بر اساس نقلی که از خود فتح

هدایت  هستند، با سخنان امام» خدا« -به جهت دارا بودن علم غیب -کردم امامانمی

هاي یزید، علی رغـم روشـنگريبنرسد فتحبه نظر می 2»طانی از من دور شد.شدم و وسوسه شی

در سر داشـته اسـت. امـام  هنوز برخی از باورهاي غالیانه را در مورد امامان امام هادي

کـرده امـام نبایـد یزید جرجانی کـه تصـور میبنبه منظور زدون شک و ابهام از فتح هادي

آشـامیدند و در خوردنـد، میرا نظیر پیامبران دانسـته کـه می چیزي بخورد و بیشامد! امامان

                                              
نِ«...  .1 طوسـی،  ». بَابَا الْقُمِّـی فَـابْرَأْ مِنْهُمَـا...بنمُحَمَّدِبنکتَبَ إِلَىَّ الْعَسْکرِي ابْتِدَاءً مِنْهُ أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْفِهْرِي وَ الْحَسـَ

امـام  ،در این روایت» عسکري«بیان شد که مقصود از  ،پیش از این .520رجال الکشی)، ص ( اختیار معرفۀ الرجال

 است. هادي
مسـعودي،  »انّکـم أربـاب.جعلنی اللّه فداك فرّجت عنی و کشفت ما لبس الملعون علی فقد کان أوقع فی خلـدي « .2

 .896، ص 2، جکشف الغمهاربلی ،  ؛236،ص إثبات الوصیۀ
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به  -به جز ذات باري تعالی -رفتند. سپس آن حضرت به احتیاج هر موجود زنده ايبازارها راه می

   1غذا اشاره کرده است.

اي در مورد یزید جرجانی از جمله شیعیانی است که به جهت کوته فکري، عقاید غالیانهبنفتح

بـا وي متفـاوت اسـت. ایـن فـرد  نوع برخورد امام هادي ،داشته است. بنابراین ناماما

کار نبوده اسـت کـه مـورد لعـن و برائـت امـام همانند سایر غالیان این دوره، فردي شیاد و فریب

 قرار گیرد. علاوه بر این بر جهالت خویش هم اصرار نداشـته اسـت. امـام هـادي هادي

  اش دارد باورهاي غالیانه را از ذهن وي بزداید.صرفا با آگاه سازي وي تل

  محمد سیاريبنبرخورد با احمد .6

محمد سیاري برخورد نداشته اسـت امـا بنبه صورت مستقیم با احمد هر چند امام هادي

رسد آن حضرت به صورت کلی به مقابله با عقیده غالیانـه ي سـیاري و دیگرانـی کـه به نظر می

در روایتـی بـه سـلامت قـرآن از  اند، پرداخته است. امام هاديداشته اعتقاد به تحریف قرآن

تحریف و دست نخوردگی آن از نظر کلیه فرق اسلامی تأکید ورزیـده اسـت. سـپس آن حضـرت 

ضمن تقسیم روایات به اخبار حق و باطل، تأکید دارد در صورتی که قرآن بر صحت روایتی دلالت 

در  2، زیرا تمامی مسلمانان، بر درستی قرآن اعتـراف دارنـد.داشت، همه باید صحت آن را بپذیرند

عرضـه روایـات «علاوه بر تصریح به عدم تحریف قرآن، با ارائه معیارِ  این روایت، امام هادي

به طور ضـمنی نیـز بـر  4،»مهم ترین و کار آمدترین معیار براي نقد روایات«به عنوانِ 3»بر قرآن

  این امر تأکید دارد. 

                                              
، 2، جکشـف الغمـهاربلی،  ؛236 -235، ص اثبات الوصیهمسعودي، » . یا فتح عسى الشیطان أراد اللبس علیک...« .1

  .897 -895ص 
هِدَ الْکتَـابُ  اجْتَمَعَتِ الْأُمَّۀُ قَاطِبَۀً لَا اخْتِلَافَ بَینَهُمْ فِی ذَلِک« .2 أَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ لَا رَیبَ فِیهِ عِنْـدَ جَمِیـعِ فِرَقِهَـا... فَـإِذَا شـَ

 .450، ص2، جاحتجاجطبرسی، » .بِتَصْدِیقِ خَبَرٍ وَ تَحْقِیقِهِ ... 
مطرح شده است و روایـات عرضـه در ایـن خصـوص  توسط بسیاري از ائمه» عرضه روایات بر قرآن«معیار  .3

مـا ورد فـی الاخبـار  «...؛ ند. شیخ انصاري از این روایات به عنوان روایاتِ متواتر معنوي یـاد کـرده اسـتمشهور

 166، ص فرائد الاصـولشیخ مرتضی انصاري، » .المتواتره معنی من الامر بالرجوع الی الکتاب و عرض الاخبار علیه

– 167. 
 .185، ص شناسی نقد احادیثروشنصیري،  .4
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  عقیده تجسیم ردّ .8

 سالم از دوره امام صـادقبنحکم و هشامبنسخنان منسوب به هشام که رسدبه نظر می

چـرا کـه  ؛موجب بروز اختلافاتى میـان شـیعیان شـده اسـت به بعد حتی تا دوره امام هادي

   1اند.گرفتههایى قرار به طور مرتب در برابر چنین پرسش ائمه

اى بـه آن حضـرت از اختلافـات محمد همـدانى در نامـهبنم، ابراهیدر زمان امام هادي

اى دیگر به تشبیه گـرایش نشـان شیعیان درباره توحید سخن گفت که شمارى به تجسیم و عده

در جواب، ضمن منزه دانستن خداوند، حضرت حق را از داشتن حد، بـا اسـتناد  دهند. اماممى

امام  3همتا و شنوا و بینا معرفی کرد.خداوند را بى 2»ء و هو السّمیع البصیرلیس کمثله شى«به آیه 

در روایت دیگري ضمن اعلام بیزاري از معتقدان به تجسیم، به حادث بودن و مخلوق  هادي

بـر اسـاس روایـت دیگـري  4بودن جسـم اشـاره دارد و پدیـد آورنـده آن را خـدا دانسـته اسـت.

حکم دربـاره بنربـاره گفتـار هشـامنوشـته و د اى بـه امـام هـادىفرج رخجی نامهبنمحمد

در پاسـخ  از آن حضرت سؤال کرده؛ و امام» صورت«سالم درباره بنو سخن هشام» جسم«

نویسد: سـرگردانى سرگشـتگان را کنـار بگـذار و از شـیطان بـه خـدا پنـاه بـر. آنچـه را کـه می

   5»اند، از ما نیست.سالم گفتهبنحکم و هشامبنهشام

سـالم و بنتوجه داشت که در ایـن روایـت کـه عقایـد افـرادي چـون هشام به این نکته باید

اي بوده که به آنها نسبت داده رد عقیده غالیانه حکم رد شده، در حقیقت مقصود امامبنهشام

رسد برخی از افراد شده نه تأیید انحرافِ امثال هشامین. در تأیید این سخن باید گفت: به نظر می

کردند و برخی رفته و از آنها بدگویی می نزد امامان دن اصحاب ائمهبه منظور بدنام کر

فرمودنـد: هـر کـس چنـین به طور کلی می دادند و اماماز عقاید غالیانه را به آنها نسبت می

                                              
ك: صـدوق، .رسـند. در ایـن خصـوص ره اختلافات شیعیان را در این زمینه نقل کرده اند زیاد به نظر میروایاتی ک .1

 .به بعد 104، ص 1، جکافیبه بعد و کلینی،  100، ص التوحید
 .11آیه  شوري،سوره » هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بیناست.« .2
کلینـی، » .الْبَصِیر أَوْ قَالَ "-»ءٌ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُلَیسَ کمِثْلِهِ شَی« لَا یحَدُّ وَ لَا یوصَفُ مَنْ فَکتَبَ ع بِخَطِّهِ سُبْحَانَ«...  .3

 .100، ص التوحیدصدوق،  ؛102 ص ،1ج		،کافى
ف! إنّ الجسم محـدث و ابى دلبنو نحن منه براء فى الدّنیا و الآخرة، یا أنّ اللّه عزّ و جلّ جسم منّا من زعم انّه لیس« .4

 .104، ص التوحید صدوق، ؛352، ص الامالیصدوق، » اللّه محدثه و مجسّمه.
 ؛106، ص 1، جکـافیکلینـی، » دع عنک حیرة الحیران و استعذ باللّه من الشّیطان، لیس القول مـا قـال الهشـامان.« .5

 .97، ص التوحیدصدوق،  ؛351، ص الامالیصدوق، 
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فرمودند: بر دین ما نیسـت و ... سـپس آن اشـخاص اعتقادي داشته باشد من از او بیزارم و یا می

ن جریان، با نقل به معنا یا تحریف، بر علیـه آن شخصـیت جریـان سـازي بعدا در بازگو کردن ای

عرض کـرد: بـه مـن خبـر  اعین به امام صادقبنحمرانبنکردند. به عنوان نمونه حمزةمی

از عموي من؛ زراره برائت جسته ایـد؟ حضـرت فرمـود: مـن هرگـز از زراره رسیده است که شما 

کننـد و اگـر مـن آیند و مطـالبی نادرسـت از او نقـل میمیاي نزد من برائت نمی جویم اما عده

گـویم: هـر کـس چنـین کنم لـذا میپندارند که من این مطلب را تأیید مـیسکوت کنم آنان می

امـام  2در این خصوص روایت دیگري نیز در رجال کشی نقل شده است. 1بگوید، من از او بیزارم.

 3به خاطر حسادت یارانش اشاره کرده اسـت. حکمبننیز در حدیثی به اذیت شدن هشام رضا

  سالم لزوما به معناي تأیید انحراف آنان از سوي امام نیست.بنحکم و هشامبنبنابراین رد هشام

  واکاوي علت دستور قتل غالیان 

، دسـتور قتـل سوالی که در این جا مطرح است این است که چـرا در دوره امـام هـادي

کـه سرشـناس  خصوصا دوره امـام صـادق -های که در سایر دورهغالیان وجود دارد، در حال

  شود؟ چنین دستوري کمتر مشاهده می -اندترین غالیان در آن دوره بوده

به بعد، تفاوتی قابل توجه در سـازمان وکالـت بـه  در پاسخ باید گفت: از زمان امام جواد

بعدي به مرکز حکومت و طبیعتـا و انتقال ائمه  رسد سن کم امام جوادوجود آمد. به نظر می

شـد، سـبب هاي خاصی کـه توسـط آنـان اعمـال میزندگی تحت نظر حاکمیت، با سخت گیري

گسترده تر شدن و اهمیت یافتن بیشتر سازمان وکالت شد. شاید به همین جهت است که در این 

پنهـان کـاري هـاي امامیـه را در نهایـت زمان به وکلا اختیارات بیشتري واگذار شـده تـا فعالیت

هـاي پیـروان خـود را از فعالیت سرپرستی کنند. جاسم حسین اشاره دارد: در این زمان ائمـه

توانست رسد در این زمان ارتباط دائم با امام میبه نظر می 4کردند.طریق سفیر خویش هدایت می

                                              
ابوغالـب  ؛146ص  (رجـال کشـی)، اختیار معرفۀ الرجـالطوسی، » ءٌ.هَذَا فَأَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ بَرِي قَالَ فَأَقُولُ مَنْ«...  .1

  .70، ص تاریخ آل زرارهزراري، 
 اختیار معرفۀ الرجالطوسی، » .ءٌنْهُ بَرِيهَذَا فَأَنَا مِ قَالَ قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا قُلْتُ وَ لَکنَّکمْ تَأْتُونَ عَنْهُ بِأَشْیاءَ فَأَقُولُ مَنْ«...  .2

 .146(رجال کشی)، ص 
(رجال کشـی)،  اختیار معرفۀ الرجالطوسی، » . أَصْحَابِهِ حَسَداً مِنْهُمْ لَهُ... قِبَلِ رَحِمَهُ اللَّهُ کانَ عَبْداً نَاصِحاً أُوذِي مِنْ« .3

  .270ص 
 .240ص  ،تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهمجاسم حسین،  .4
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زمان سبب شناسایی و دستگیري شیعیان توسط حکومت شود. بنابراین طبیعی است که اهمیت سا

  مخفی وکالت بیشتر شده باشد.

به جهت عدم حضور فعال امام در میان مردم، ادعاي دروغـین وکالـت و بابیـت،  ،بدون شک

و پـس از  شده است. در زمان امـام هـاديسبب گمراهی و حیرتِ هر چه بیشتر شیعیان می

منـاطق مختلـف  جعفر همانی، وکلاي آن حضرت دربنحاتم و درگیري او با علیبنانحراف فارس

رساندند، نمی دانستند چه کنند. در منابع آمده که اموال شیعیان را از طریق این دو نفر به امام می

اي که ، طی نامه248در همدان، در سال  محمد همدانی از وکلاي امام هاديبناست ابراهیم

جعفرهمانی) و بنارسال کرد، درباره اختلاف بین علیل(علی توسط پسرش جعفر به امام هادي

حاتم قزوینی و اینکه به کدام یک اعتماد کند و اموال و وجـوه شـرعی را بـه او بسـپارد، بنفارس

نیـز در ایـن زمـان در  یحیی از وکلاي امام هاديبنرسد عروهبه نظر می 1سوال کرده است.

کسـب تکلیـف  حاتم از امام هاديبناي درباره فارسبرده است. وي در نامهتحیّر به سر می

بنابراین در این زمان لزوم برخورد جدي تر با غالیانِ مدعی بابیـت و وکالـت بیشـتر  2کرده است.

چنـان خطر فـارس را بـر ادامـه رونـد حرکـت سـازمان وکالـت آن  امام هادى«شده است. 

ى دید که براى قاتل وى بهشت را تضمین کرد و پس از انجام قتل نیز، مستمرّى ثابتخطرساز مى

    3»شد.تا پایان حیات به جنید، قاتل فارس، پرداخت مى

قابل ذکر است غالیانی که دستور قتل و جرح آنان صـادر شـده، از مـدعیان وکالـت و بابیـت 

و  حسکه که دستور قتل یا جرح وي صادر شده، مدعی الوهیـت امـام هـاديبناند. علیبوده

قمی نیز که دستور قتل یا جرح وي صادر شده ابن باباي  4مدعی نبوت و بابیت خویش بوده است.

و نبـوت و بابیـت  ، وي معتقـد بـه الوهیـت امـام هـاديبر اساس روایتی از امام هادي

بوده اما به علـت  حاتم نیز هر چند در ابتدا از وکلاي امام هاديبنفارس 5خویش بوده است.

                                              
 .527( رجال الکشی)، ص  اختیار معرفۀ الرجالطوسی، » .یسال عن العلیل و عن القزوینی« .1
(رجـال  اختیار معرفـۀ الرجـالطوسی، » . ، فَکتَبَ: کذِّبُوهُ و...حَاتِمٍبنفِی أَمْرِ فَارِسِ کتَبَ عُرْوَةُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ« .2

 .522الکشی)، ص 
 .192 -193		،ص1ج	،وکالت سازمانجبارى،  .3
حسکه یدعی انه من اولیائک و انک الاول القدیم انه بابک و نبیـک و امرتـه ان بنان علی«گفتند:  به امام هادي .4

 .555و ص  518(رجال الکشی)، ص  اختیار معرفۀ الرجالطوسی، » .یدعوا الی ذلک
(رجـال الکشـی)،  اختیار معرفۀ الرجالطوسی، » .و انه باب یزعم ابن بابا انی بعثته نبیا« اشاره دارد: امام هادي .5

 .520ص 
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کـاري و خیـانتش ادامـه به فریبخیانتش و سایر انحرافاتش از وکالت عزل شده بود اما همچنان 

در کنار عقایـد غالیانـه و  داد. بنابراین ادعاي دروغین بابیت و وکالت از طرف امام هاديمی

سبب شده آن حضرت دستور قتـل یـا  1خطري که از ناحیه این افراد جامعه شیعی را تهدید کرده،

  جرح چنین غالیانی را صادر کند.

  نتیجه

حـاتم، بنفارس :در قالب غالیان سرشناسی چـون امام هاديجریان فکري غلو در زمان 

حسکه، قاسم یقطینی، ابن نصیر نمیري و دیگر خرده غالیان، جامعه شیعی بنابن باباي قمی، علی

که وظیفه غیرقابل اغماضِ خویش را، مقابله با ایـن  را با چالش مواجه کرده بود. امام هادي

جدیت به مبارزه با آنان پرداخته و غالیـان ایـن دوره را کـه  دید، باجریان خطرناك و منحرف می

گـر، کـار، فتنـهاند، مورد لعن خویش قرار داده، آنان را فریـبکار بودهافرادي شیّاد و فریب عموماً

آنان را رسوا ساخته است. علاوه بـر ایـن، آن حضـرت از  ،گو خوانده و از این طریقموذي و دروغ

ا غالیان همراهی نکنند، با آنان همنشین نشوند و بر آنان سخت بگیرنـد. شیعیان درخواست دارد ب

آن حضرت، غالیان را از سلک شیعیان خویش بیـرون دانسـته، از آنـان بیـزاري جسـته  ،همچنین

 ،دستور قتل برخی از غالیان را صادر کرده است. این قتل است، علیه آنان دعا کرده است و نهایتاً

از جملـه اهمیـت یـافتن سـازمان وکالـت  ،اص سیاسی اجتماعی ایـن دورهارتباط با شرایط خبی

انـد. چراکه غالیانی که دستور قتل آنان صادر شده، از مدعیان دروغین وکالت و بابیت بوده ؛نیست

کـار بـوده آمیز در این دوره، تنها با غالیانِ شیاد و فریبگیرانه و به تعبیري خشونتبرخورد سخت

فکـري دچـار توهمـات یزید جرجانی که بـه جهـت کوتـهبنبا افرادي چون فتحاما برخورد  ؛است

بخشـی، تلاش دارد با آگاهی آمیز بوده است. امام هادياند، مسالمتغالیانه در مورد امام بوده

ـ  ویل آیات قـرآنأاي چون تعقاید غالیانه ،باورهاي غالیانه را از ذهن وي پاك کند. در این دوره

  اند.، تحریف قرآن و تجسیم نادرست معرفی شدهـ  شدگري میباحیکه منجر به ا

                                              
عصر را از جهات فکرى، اعتقـادى و فرهنگـى در خطـر  آن شیعى جامعه ،این افراد« :برخی از محققان اشاره دارند .1

امـام  ،رونسلامت اقتصادى و حیثیت سازمان وکالت را در مخـاطره افکنـده بودنـد. ازایـ ،قرار داده بودند. همچنین

طور جدّى به ایضـاح چهـره کریـه ایـن ، به ، و در عصر غیبت صغرى امام عصرو امام عسکرى هادى

 »افراد فاسد و منحرف اقدام کردند و حتى بعضى از اصحاب خود را به برخورد جدّى فیزیکى با آنان مأمور کردنـد.

 )199، ص 1، جسازمان وکالتبارى، (ج
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