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جریان فکری غلو در عصر غیبت صغرا
و نقش حضرت حجت در معرفی غالیان
یداهلل حاجیزاده
چکیده

شناسایی جریان فکری غلو در عصر غیبت صغرا به عنوان یکلی از جریانهلای
منحرف ،اهمیتی ویژه دارد .این شناسایی افزون بر آشناسازی افراد با فضلای

حاکم بر آن دوره ،میتواند ضمن معرفی غالت ،نوا مبارزه حضرت حجت

با غالیان را به تصویر کشد .بررسی منابع فرقهشناختی ،حلدیثی ،تلاریخی و...

نشلللان ملللیدهلللد جریلللان فکلللری غللللو _ بللله عنلللوان یکلللی از جریانهلللای بسلللیار

خطرناک و آسیبرسان _ در عصلر غیبلت صلغرا از گسلتردگی ویلژهای برخلوردار
بوده است .در این دوره شلاهد حضلور غالیلانی سرشلنا

همچلون محملد بلن

نصیر نمیری ،حسین بن منصور حلالا ،محملد بلن عللی شللمغانی ،محملد بلن

علللی بللن بللالل ،احمللد بللن هللالل عبرتللایی و باورمنللدان بلله تفللویض در جامعلله
هسللتیم .برخلللی از غالیلللان ایلللن دوره متللأثر از یکلللی از خطرنلللاکتلللرین غالیلللان

پیشللین ،یعنللی ابوالخطللاب بودهانللد .حضللرت حجللت

در قالللب توقیللع و از

طریق نواب و وکالی خویش به معرفی و رسواسازی غالیان این دوره پرداخته
و عقاید غالیانۀ آنها را انکار فرموده است.

واژگان کلیدی

حضرت حجت

 ،غلو ،غالیان ،عصر غیبت صغرا ،توقیع.

* استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قم (.(hajizadeh30@yahoo.com

*

مقدمه
از جمله جریانهلای بسلیار خطرنلاک و نگلران کننلده در عصلر حضلور ائمله

غلو است که از ابتدای دوره ائمله

جریلان فکلری

تلا پایلان دوره حضلور و حتلی تلا دورههلای بعلد ،بلا شلدت و

ضعف در جامعه تداوم یافتله و وا کلنش جلدی اماملان

را در پلی داشلته اسلت .ایلن پدیلده کله

ری شلله در عل ل و مسللائ مختلللف روانللی ،اجتمللاعی ،سیاسللی ،اقتصللادی و اعتقللادی دارد (نللک:

حلاجیزاده و دیگللران )136 -109 :1392 ،در عصللر غیبلت صللغرا ( )329 -260در قالللب برخللی از
غالیان سرشنا

و شلیاد تلداوم یافتله و موجلب وا کلنش حضلرت حجلت

شلده اسلت .معرفلی

غالیلان _ کلله در واقلع بلله منظلور رسواسللازی آنهللا صلورت گرفتلله _ از مهمتلرین شللیوههای برخللورد

حضرت حجت

بلا ایلن جریلان انحرافلی در ایلن دوره اسلت .پلژوهش حاضلر کله بلا اسلتفاده از

منابع متقدم شک گرفتله ،درصلدد شناسلایی غالیلان ایلن دوره و نقلش تخریبلی آنلان در جامعله
است .این پژوهش از پیشینهای برخوردار نیست .کسانی که جریان فکری غلو در عصر ائمه

را ترسیم کردهاند به طور دقیق و مفص به بررسی این جریان در عصر غیبت صغرا نهرداختهاند.

سؤال ی که در این جا مطرح اسلت ایلن اسلت کله جریلان فکلری غللو در عصلر غیبلت صلغرا چگونله
بوده ،در چه افرادی نمود یافته و حضرت حجت
کرده است؟

چه نقشلی در معرفلی غالیلان ایلن دوره ایفلا

به نظر می رسد اشاره مختصری به مفهلوم غللو و باورهلای غالیانله ،بله فهلم هلر چله بهتلر ایلن

پدیده کمک خواهد کرد.
سال نهم ،شمططاره ،36زمستان 1394

مفهوم شناسی غلو

اصطالحی غلو هر چند اتفاق نظر وجود ندارد ،اما عمدتا این واژه درباره کسانی به کار میرود که
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یا متصف به «صفات خدایی» دانستهاند .شیخ مفید(م  )413مینویسد:

ل
غلو از ماده «گ ل و» بروزن ف لعول ،مصدر غلی یغلو ،در لغت به معنای ارتفاا ،افراط ،باال رفتن

و تجاوز از حد و مقدار و زیادهگلویی و زیلادهانگلاری اسلت (زبیلدی ،بیتلا :ا269 ،10؛ فراهیلدی،

 :1409ا446 ،4؛ طریح لی :1375 ،ا319 ،1؛ ابللن منظللور :1405 ،ا .)132-131 ،15در تعریللف
پیامبران ،امامان و رهبران خویش را از حدود بندگان و آفریدگانی الهی فراتر برده و آنان را «خدا»
غالت از متظاهران به اسالم هستند کله بله عللی

و اماملان دیگلر از نسل آن حضلرت،

نسبت خدایی و پیامبری می دهنلد و آنلان را بله چنلان فضلیلتی در دیلن و دنیلا سلتودند
که در آن از اندازه بیرون رفتند(.مفید)131 :1414 ،

شلیخ مفیللد در ایللن تعریللف ،نسللبت خللدایی و نبلوت بلله امامللان

هللم چنللین بیللان فضللایلی

باورهای غالیان شام مواردی چون بلاور بله الوهیلت اماملان

و یلا اشلخاص دیگلر ،نبلوت

غالیانه در حق ایشان را غلو دانسته است.
امامان

امامان

و دیگران ،حلول و تجسم ،تناسخ ،تشلبیه و تجسلیم ،تفلویض ،ابلاحیگلری ،نملردن

یا رهبران دینی و اعتقاد به تحریف قرآن هستند.

غالیان عصر غیبت صغرا
جریلان فکللری غلللو در عصللر غیبللت صللغرا عملدتا در غالیللان سرشناسللی چللون محمللد بللن نصللیر

نمیللری ،شلللمغانی ،حللالا ،محمللد بللن موسللی شللریعی و برخللی دیگللر از خللردهغالیللان نمللود یافتلله
اسللت .برخللی از غالیللان ایللن دوره متلأثر از یکللی از سرشللنا تللرین و خطرنللاکتللرین غالیللان عصللر

ائمله

یعنللی محملد بللن مقلالص اسللدی معلروف بلله ابوالخطلاب بودهانللد .ابوالخطلاب یکلی از

او _ در قالب فرقه خطابیه و سایر فرقههای منشعب از آن _ در جامعه تداوم یافته و تلا دورههلای

بعللد ،پیروان لی داشللته اسللت (نللک :طوسللی295 :1348 ،؛ طوسللی :1365 ،ا4 ،1؛ شهرسللتانی،

 :1364ا210 ،1؛ نوبختی42 :1404 ،؛ اشعری51 :1400 ،؛ سمعانی :1382 ،ا161 ،5؛ همچنین
نک :حاجیزاده.)71 -49 :1392 ،

در ادامه این نوشتار به معرفی غالیان این دوره و تالشهلای حضلرت حجلت
1

 .1محمد بن موسی شریعی

محمدبن موسی شریعی _ 2که برخی به سلبب اخلتالف لنسلخ (خلویی :1413 ،ا )302 ،18او را

عسکری

و عصر غیبت صلغرا بلوده اسلت .وی ابتلدا از یلاران املام هلادی

ام للام حس للن عس للکری

و سله

از یلاران

ب للود (طوسل لی397 :1411 ،؛ طبرسل لی :1386 ،ا .)474 ،2او همانن للد

حسن بن محمد بن بابای قملی و برخلی دیگلر از غالیلان ،از شلا گردان عللی بلن حسلکه 3بله شلمار
 .1معرفی باورمندان به تفویض و نوا برخورد حضرت حجلت بلا آنهلا ،در حوصلله ایلن نوشلتار نیسلت .بنلابراین صلرفا بله
معرفی افراد غالی و نوا برخورد امام عصر با آنان اکتفا شده است (در این باره نک :حاجیزاده.)132 - 101 :1394 ،
 .2شیخ مفید به نق از شخصی به نام هارون ،گمان کرده نام او حسن است (طوسی 397 :1411 ،به نق از شیخ مفید).
 3علی بن حسکه قمی از غالیان زمان امام هادی بوده که در قم سکونت داشته است .منابع به تأوی آیلات قلرآن توسل
وی و اباحیگری او اشاره دارند .وی که مدعی الوهیت املام هلادی بلوده ،خلود را پیلامبری از جانلب حضلرت و یلا بلاب



در معرفی غالیان

شل للریقی و سل للریعی (طبرس ل لی :1386 ،ا )475 ،2هل للم گفتهانل للد _ از غالی ل لان دوره امل للام حسل للن

حضرت حجت

رسواسازی غالیان اشاره میشود.

در معرفلی و

جریان فکری غلو در عصر غیبت صغرا و نق

مهمترین غالیان دوره امام صادق

است؛ شخصیت غالی بسلیار خطرنلا کی کله جریلان فکلری
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م للیرود (طوسل لی )521 :1348 ،ک لله عقایل لد غالیان للهای درب للاره ائم لله

پیروانش ،نسبت داده شده که مدعی حلول خداوند در حضرت محمد

حسللن ،امللام حسللین و حضللرت فاطملله

داش للته اس للت .ب لله او و

 ،حضرت علی ،املام

و الوهیللت آنللان بودهانللد (اسللفراینی ،بیت للا.)107 :

بسیاری از منابع اشاره دارند او اولین کسی است که در عصر غیبلت صلغرا ملدعی بابیلت حضلرت
مهدی

شد؛ مقامی که هرگلز شایسلتگی آن را نداشلت (طوسلی397 :1411 ،؛ طبرسلی:1386 ،

ا474 ،2؛ خویی :1413 ،ا .)301 ،18از اینرو وی دروگگو خوانلده شلده اسلت (طوسلی:1411 ،

397؛ طبرسی :1386 ،ا .)2،474شیخ طوسی به نق از فردی به نلام هلارون ،بله کفلر و الحلاد
در سخنان وی اشلاره دارد (طوسلی .)397 :1411 ،همچنلین اشلاره شلده کله تلوقیعی نیلز در لعلن
وی و «برائت» از وی صادر شده است (طوسی.)397 :1411 ،

بله ایلن نکتله بایلد توجله شلود کلله برائلت از غالیلان از اهمیلت خاصلی برخلوردار اسلت .در یللک
برائت خویش را از افراد همانند برائت خداوند ،پیامبران و اولیا خدا شلمرده

مورد امام زمان

اسللت (طبرسللی :1386 ،ا .)473 ،2عللالوه بللر ایللن بللا توجلله بلله کالمللی از امللام علللی

بلله نظللر

می رسد برائلت از افلراد بله نلوعی اشلاره بله خلروا آنلان از زملره مسللمانان اسلت .املام عللی
شیعیانش فرمود:

بله

در صلورتی کلله شلما را مجبللور کردنللد بله مللن دشللنام دهیلد ،ایللن کللار را بکنیلد کلله باعللث

افزوده شدن مقامات معنوی من و نجات شما میشود ،اما هرگز از من بیزاری نجویید؛

زیرا من بر فطرت پا ک توحید تولد یافتهام و در «ایمان و اسالم» و «هجلرت» بلر دیگلران

پیشی
سال نهم ،شمططاره ،36زمستان 1394
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گرفتهام( .شریف رضی ،بیتا)92 :

یکی از مفسران اهوالب به در اینباره مینویسد:
سب و دشنام یک انسان ،میتواند اشاره به بدى او باشد ،ولی مفهوم آن کفلر و شلرک و

بیایمانی نیست ،اما بیزارى جستن _ هر چند با زبان باشد _ مفهومش بیلزارى از دیلن و
آیین اوست( .مکارم شیرازی :1375 ،ا)645 ،2

بنابراین بیزاری از غالیان در حقیقلت بلار معنلایی بسلیار تنلدی را بله هملراه دارد کله بله نلوعی

اشاره به خروا این افراد از جرگه مؤمنان و مسلمانان است.

ُ
ُ
 .2محمد بن نصیر نمیری

محمد بن نصیر نمیری از غالیان دوره املام هلادی

تلا عصلر غیبلت صلغرا ،از اصلحاب املام

حضرت دانسته است (طوسی519 - 517 :1348 ،؛ نجاشی.)316 :1416 ،

حس للن عس للکری

ب للوده اس للت (طوس للی398 :1411 ،؛ طبرسل لی :1386 ،ا474 ،2؛ معتزل للی،

 :1378ا .)122 ،8شیخ طوسی در اصحاب امام هلادی

 ،بله نلام محملد بلن حصلین الفهلری

اشاره کرده است و او را ملعون خوانده است (طوسی.)393 :1415 ،

بلله بللاور آی لتاهلل سللبحانی ،ای لن فللرد احتمللاال همللان محمللد بللن نص لیر و «حص لین» ،تصللحیف

«نصیر» است (سلبحانی ،بیتلا :ا .)400 ،8برخلی دیگلر از رجلالیون نیلز لقلب «فهلری» را نلاظر بله

محمللد بللن نص لیر نمیلری دانسللتهاند .یک لی از محققللان اشللاره دارد چللون شلیخ طوسلی (در کتللاب
لقللب فهللری در فص ل مللدعیان دروغ لین بابی لت نشللده اسللت ،بلله نظللر میرسللد

البیب وة) متعللر

«فهری» لقب دیگری برای محمد بن نصیر نمیری بوده است (جباری :1382 ،ا.)696 ،2

به نظر میرسد هر چند شدت انحراف محمد بن نصیر نمیری در عصر غیبلت صلغرا بلوده ،املا

آغاز عقایلد غالیانله وی در زملان املام هلادی

بسیاری از منابع اشاره دارند وی مدعی رسلالت از طلرف املام هلادی

بلوده اسلت (طوسلی،

520 :1348؛ همو399 :1411 ،؛ معتزلی :1378 ،ا .)122 ،8بنابراین در حقیقت او مدعی نبوت

خللویش (اشللعری قم لی )100 :1360 ،و الوهی لت امللام هللادی

مطلب تصریح دارند (طوسی399 :1411 ،؛ همو.)521 :1348 ،

شللده اسللت و منللابع هللم بلله ای لن

ابللنشهرآشللوب اشللاره دارد محمللد بللن نص لیرنمیری عقیلده عبللداهلل بللن سللبا را دربللاره الوهی لت

امام علی

زنده کرد (مازندرانی :1376 ،ا .)265 ،1در میان منابع تنها ابنابلیالحدیلد اشلاره

 :1378ا .)122 ،8این ادعا بلا توجله بله این کله توسل دیگلران نقل نشلده ،شلاید چنلدان قابل
پذیرش نباشد.

 .)94ابللاحیگللری نی لز بلله وی نسللبت داده شللده اسللت .منللابع اشللاره دارنللد او ازدواا بللا محللارم
(طوس ل لی521 :1348 ،؛ همل للو399 :1411 ،؛ نل للوبختی )94 :1404 ،و لل للواط را جل للایز میدانسل للت

(طوس لی399 :1411 ،؛ همللو521 :1348 ،؛ نللوبختی .)94 :1404 ،وی معتقللد بللود ایللن عملل از
طرف فاع و مفعول یکی از شهوات و طیبات اسلت و خداونلد آن را حلرام نکلرده اسلت (طوسلی،
399 :1411؛ همو521 :1348 ،؛ نوبختی.)94 :1404،

گفته شده فردی او را در حالی که مفعول واقع شده بود ،دید و او را بر این عم سرزنش کلرد.

 .1تناسخ به این معناست که رو از بدن انسانی به بدن انسان دیگر منتق میشود (مکی عاملی.)48- 46 :1411 ،

در معرفی غالیان

گفتلله شللده او مللدعی تناسللخ بللود (طوسلی399 :1411 ،؛ همللو521 :1348 ،؛ نللوبختی:1404 ،
1

حضرت حجت

دارد که او امامت امام عسلکری

و فرزنلدش را انکلار کلرد و ملدعی الوهیلت خلود شلد (معتزللی،

جریان فکری غلو در عصر غیبت صغرا و نق

لعن قرار داده است (طوسی.)520 :1348 ،

بلوده اسلت؛ چلرا کله املام هلادی

وی را ملورد
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وی در پاسخ اظهار داشت :ای ن عم از للذات و نشلانه تواضلع در برابلر خداونلد و تلرک تکبلر اسلت

(طوسی521 :1348 ،؛ همو.)399 - 398 :1411 ،

هلر چنلد برخلی معتقدنلد پلذیرش ایلنگونله گزارشهلا بسلیار مشلک اسلت (صلفری فروشللانی،

 ،)18 :1384اما نق فراوان آن در منابع معتبر شیعی مؤید این گزارشهاست.
امام هادی

به سو استفاده محمد بن نصیر فهری و ابنبابای قمی از نلام اه بیلت

و

دریافت وجوه مالی از مردم و مصرف آنهلا اشلاره کلرده اسلت و آنهلا را افلرادی فتنلهگلر ،فریلبکلار و

موذی خوانده است (طوسی.)520 :1348 ،

این نق ها میتواند نشان گر بیاعتنایی این افراد به مسائ شرعی و بله تعبیلری ابلاحی گری

آنان میتواند باشد.

محمد بن نصیر نمیری پ

از شهادت امام حسلن عسلکری

ملدعی بابیلت املام زملان

ش للد (طوسل لی398 :1411 ،؛ طبرسل لی :1386 ،ا .)474 ،2او م للدعی مق للام اب للوجعفر محم للد ب للن
عثمان _ دومین نایب خاص حضرت مهدی

شریعی _ اولین غالی مدعی بابیت امام زمان

_ شد .شیخ طوسلی اشلاره دارد ایلن ادعلا پل
_ بوده است (طوسی.)398 :1411 ،

از

اسفراینی نیز او را جانشین شریعی دانسته و مینویسد« :او همانند ادعاهلای شلریعی را مطلرح

کرد» (اسفراینی ،بیتا .)108 :خصلیبی معتقلد اسلت ابلیشلعیب محملد بلن نصلیر بکلری نمیلری،
بللاب امللام حسللن عسللکری

بللوده اسللت (خص لیبی .)323 :1411 ،شللاید از اینروسللت کلله ایللن

نویسللنده از وی بللا احتللرام و تجلیل ی لاد می کنللد .وی کلله خللود دارای گرایشهللای غالیانلله اسللت
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(ن للک :ص للفری فروش للانی ،)1348 ،حتل لی گ للاهی ادع للای عل للم غیل لب (خصل لیبی)323 :1411 ،و

معجزه 1برای او مینماید.
بر اسا

نق متی موسی در کتاب المجموع _ که منبعی مهم درباره تعلیمات نصیریان است _

از محمد بن نصیر به عنلوان بلاب املام حسلن عسلکری

یلاد شلده اسلت (متلی موسلی:1379 ،

 .)113در روایتلی هللم کله در برخلی از منللابع وجلود دارد محمللد بلن نصلیر بلله عنلوان بللاب حضللرت

حجت

معرفی شده است .در این روایت امام صادق

به مفض بن عمر میفرماید:

 ...آ یاقهَّلل بَعه حممهَّلل اَ نصای ا نمیار ی یا م غیبتاه عصاَ

 :1363ا)7 ،53

 ...و همللان روز کلله وى (امللام زمللان

...؛ (حللی182 :1370 ،؛ مجلسلی،

) در صللابر غائللب مللیشللود ،محمللد بللن نصللیر

 .1حسین بن حمدان یکی از معجزات او را ظهور خرما بر نخلهای بیثمر دانسته است و در اینباره حکایتی نق میکند...« .
نخلة فی جانب الدار ال حم فیها فلم یص الیها حتی رأیناها قد تهدلت اثمارها» (خصیبی.)338 :1411 ،

نمیرى ،خود را باب او معرفی میکند.

برخی معتقدند ا گلر ملراد از «یقعلد ببابله» ،بلاب حقیقلی _ و نله دروغلین _ حضلرت باشلد ،قطعلا

ای لن روای لت بللا توجلله بلله آنچلله از سللابقه انحللراف «محمللد بللن نص لیر» در عصللر عس لکریین

گذشلت ،از جعلیلات «نصلیریه» اسللت (جبللارى :1382 ،ا)698 ،2؛ بلله ایللن معنللا کلله نصللیریه بلله
منظور مقام بخشی به محمد نصیر ،این روایت را جع کردهاند.

منابع اشاره دارند زبان او در زمان مرگش _ یعنی در سال  279هجری _ (متی موسلی:1379 ،

 )112سنگین شده بود .از او درباره جانشینش پرسیدند ،او با حالت ضعف نام «احمد» را بر زبلان
آورد و ملرد .پل

از مللرگش اخلتالف شلد؛ برخلی گفتنلد :مقصلود وی احمللد پسلرش بلود و فرقللهای

گفتند :مقصلود او احملد بلن محملد بلن موسلی بلن فلرات بلود .فرقلهای نیلز گفتنلد :وی احملد بلن

ابلیالحسلین بللن بشلیر بللن یزیلد را اراده کللرده اسللت (طوسلی399 :1411 ،؛ نللوبختی94 :1404 ،؛
بسیاری از منلابع« ،نصلیریه» را پیلروان محملد بلن نصلیر نمیلری دانسلتهاند (معتزللی:1378 ،

ا122 ،8؛ مازندرانی :1376 ،ا265 ،1؛ سبحانی ،بیتا :ا.)55 ،7
یکی از نویسندگان اشاره دارد که پ

از مر محمد بن نصیر و اتفاقی کله در زملان ملر وی

صورت گرفلت 1،ملذهب نصلیریه شلک گرفلت ،املا تلدوین و تکمیل بنیلاد اساسلی آن ،بله دسلت

یکی از جانشیان بعدی محمد بن نصیر _ یعنی حسلین بلن حملدان خصلیبی _ انجلام شلد و از آن
پ

بود که این نحلله بله شلک فرقلهای غلالی در جامعله اسلالمی تلداوم یافلت (جبلارى:1382 ،

برخی با توجه به لقب «نمیری» ،نام این فرقله را «نمیریله» گفتهانلد (اشلعری .)15 :1400 ،بلا

توجه به حمایت محمد بن موسی بن حسن بلن فلرات _ وزیلر معتملد عباسلی ،از خانلدان معلروف
 )399 :1411این فرقه به نام «نمیریه فراتیه» نیز معروف شده است (جباری :1382،ا697 ،2؛

حسین.)168 :1385 ،

کشی اشاره دارد گروهلی ملدعی نبلوت محملد بلن نصلیر نمیلری بودنلد (طوسلی520 :1348 ،؛

اشعری قمی100 :1360 ،؛ نوبختی.)93 :1404 ،

 .1سنگینی زبانش در هنگام مر و تکلم به نام احمد.
 .2بر اسا گفته لویی ماسینیون ،اعضای فرقه نصیریان نام فرقه خویش را از زمان خصیبی(م  )346به کار بردند ،در حالی
که پیشتر نمیریه نامیده میشدند (متی موسی.)112 :1379 ،

در معرفی غالیان

«بنوفرات» _ از محمد بن نصیر نمیری (اشعری قمی100 :1360 ،؛ نلوبختی94 :1404 ،؛ طوسلی،

حضرت حجت

ا.)698 ،2

2
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من للابع ،باوره للای غالیانل لهای چ للون حل للول و اب للاحی گری نی للز ب لله نصل لیریه (نمیریل له) نس للبت

دادهاند (اشعری .)15 :1400 ،در برخی از منابع آمده است آنهلا ملدعی حللول خداونلد در عللی

بودنللد (جرجللانی11 :1412 ،؛ قلقشللندی ،بیتللا :ا .)229 ،13ابللن شللهر آشللوب اشللاره دارد آنهللا
عبادات و شرعیات را ترک کردند و منهیات و محرمات را حالل شمردند (ابن شهرآشوب:1376 ،

ا.)265 ،1

نصیریه ،ابوالخطاب _ سرشنا ترین غالی تمام ادوار ائمه

_ را در سلسله مراتب مقدسان

خود ،به عنوان «باب» میشناختند و همواره شخصیت او را با سلمان فارسی مقایسه می کردنلد.
از این رو طبیعی بود که لعن امام صادق
 :1372ا.)343 ،5

درباره او را تقیه به شمار آورند (موسلوی بجنلوردی،

این امر نشانگلر تلأثیر جریلان فکلری ابوالخطلاب تلا ایلن زملان و در میلان نصلیریه اسلت .املام

زمان

در توقیعی ضمن لعن ابوالخطلاب و اصلحابش از همنشلینی بلا هلم فکلران ایشلان نهلی

کرده است (صدوق :1405 ،ا.)485 ،2

 .3محمد بن علی بن بالل

ابوطاهر محمد بن علی بن بالل ،معروف به «باللی» نیز از غالیان عصلر غیبلت صلغرا بله شلمار

میآید .او در ابتدا از اصحاب 1و وکالی امام حسن عسکری

بوده (اردبیلی :1403 ،ا153 ،2؛

خویی :1413 ،ا )333 ،17و عظمت و جاللت خاصی داشته اسلت ،بله گونلهای کله حسلین بلن
رو در برخی از امور به او مراجعله می کلرد (خلویی :1413 ،ا )332 ،17و در توصلیفی کله از املام
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حسن عسکری

رسیده وی به عنوان فردی «قاب اعتماد ،موثق و آ گاه به آنچه باید بکند»،

معرفی شده است (طوسی.)579 :1348 ،
یکی از شیعیان چنین نق می کند:

با عدهای نزد ابوطاهر بودیم که محمد بن عثمان _ از نواب اربعه _ نزد او آمد و ابوطلاهر
را به خدا سوگند داد :آیا امام زمان

به تو فرمان نداد اموالی را که نزد توست ،بله ملن

تسلیم کنی؟ ابوطاهر پذیرفت .وقتی محمد بن عثملان بیلرون رفلت ،ابوطلاهر در پاسلخ
برادرش نیز باز هم اعتراف کرد که امام زمان را دیده و حضلرت بله وی چنلین دسلتوری
داده است( .طوسی)401 - 400 :1348 ،

این نق نشان میدهد وی در عصر غیبت صغرا نیز وکالت داشته و اموال شلیعیان را دریافلت
 .1شیخ طوسی در رجالش او را از اصحاب امام عسکری

شمرده و توثیق کرده است (طوسی.)401 :1415 ،

می کرده و به نواب خاص حضرت میرسانده است .املا دنیلاطلبی ،سلبب انحلراف وی شلده ،بله
گونهای از تسلیم اموال خودداری کرده است.

شیخ طوسلی ،بالللی را در زملره سلرزنششلدگان از طلرف ائمله

ذکلر کلرده و اشلاره دارد او در

همین زمان از دادن اموال خودداری کرد و ادعای وکالت (احتماال بابیت) کلرد (طوسلی:1348 ،

400؛ خلویی :1413 ،ا .)333 ،17او بلله هملین جهللت مللورد لعللن قللرار گرفتلله و تللوقیعی در لعللن و
برائت از وی صادر شده است (طوسی.)400 :1411 ،

به نظر میرسد در زمان نیابت حسین بن رو نیز توقیع دیگلری در لعلن و برائلت از او و برخلی

دیگللر از مللدعیان بابی لت صللادر شللده اسللت .در ای لن توقی لع بلله نللام «البالل لی» اشللاره شللده اسللت
(طبرسلی :1386 ،ا .)476 ،2ایللن توقیعللات بیشللتر بلله منظللور رسواسللازی ایللنگونلله افللراد بللوده
است که دیگران در دام آنان گرفتار نشوند.

احمللد بللن هللالل کرخ لی عبرتللایی 1از اصللحاب امللام حسللن عسللکری

(طوس لی399 :1411 ،؛

طبرسلی :1386 ،ا )474 ،2اسلت کله منلابع توللد او را در سلال  180و ملر او را در  267هجللری

نوشللتهاند (طوس لی83 :1417 ،؛ نجاش لی83 :1416 ،؛ خللویی :1413 ،ا .)151 ،3وی هللر چنللد از
جایگاهی معتبر در میان اصحاب امام عسکری

برخوردار بود _ به گونهای که شیخ طوسی در

الفهرست اشاره دارد وی ا کثلر اصلول اصلحاب ملا را روایلت کلرده اسلت (طوسلی _ )83 :1417 ،املا

می گوید :وی 54بار به سفر حق رفته که بیستبار آن با پای پیاده بود (طوسی.)535 :1348 ،

احتمللاال وی بلله سللبب حسللادت یلا مسللائ مللالی 2در عصللر غیبللت صللغرا ،نیابللت دوملین نای لب

در ایل لنب للاره ب لله او اعت للرا
عسکری

کردن للد ک لله چ للرا ب للهرغ للم تعی للین محم للد ب للن عثم للان توسل ل ام للام

 ،نیابت او را نمیپذیری؟ او در پاسخ بیان کرد :چنین سخنی را از امام عسلکری

درباره محمد بن عثمان نشنیدهام .من پدرش عثمان بن سعید را انکار نمیکنم و ا گر یقین کنم
که ابوجعفر محمد بن عثمان نایب صاحبالزمان است به او جسارت نمیکنم .برخی گفتند :ا گر

تللو نشللنیدهای ،دیگللران از امللام شللنیده اند کلله محمللد بللن عثمللان وکیل آن حضللرت و بعللد از وی
 .1عبرتا ،روستایی بزر از نواحی بغداد و نهروان است (حموی :1995 ،ا.)78 ،4
 .2عبارت« فیتحامی من لد لیوننا» در توقیع حضرت حجت درباره وی نق شده است (همو.)536 :

در معرفی غالیان

خاص امام مهدی

؛ محمد بن عثمان را نهذیرفت .به گفتۀ شیخ طوسی ،علدهای از شلیعیان

حضرت حجت

سرانجام به غالیان پیوسته است (همو83 :؛ همو384 :1415 ،؛ همو :1365 ،ا .)205 ،9کشلی

جریان فکری غلو در عصر غیبت صغرا و نق
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نایب صاحب الزمان اسلت .او در پاسلخ گفلت« :انلتم و ملا سلمعتم؛ شلما هلر آن چله را شلنیدهایلد،
عم کنید ».از اینرو وی مورد لعن و برائت شیعیان قرار گرفت (طوسی.)399 :1411 ،
طبرسلی نی لز معتقللد اسللت او هرچنللد از اصللحاب امللام حسللن عسللکری

بللود ،امللا بلله غالی لان

پیوست و بابیت ابوجعفر محمد بن عثمان را انکار کرد (طبرسی :1386 ،ا.)474 ،2
از عبارت نجاشی پی داست که انحراف او از زمان امام عسکری

آغاز شلده اسلت (نجاشلی،

)83 :1416؛ اما شاید نجاشی در اینباره اشتباه کرده باشد؛ چون توقیعاتی که در لعن و برائت از
او صادر شده ،در عصر غیبت صغرا و از ناحیه املام زملان

بلوده اسلت .شلیخ صلدوق از محملد

بن حسن ولید و او از سعد بن عبداهلل نق کرده است :ندیدیم و نشنیدیم که کسی همانند احمد
بن هالل از تشیع به نواصب پیوسته باشد (صدوق :1405 ،ا.)76 ،1

برخی از محققان معتقدند هر چند نسبت غلو او با ناصبی بودنش نمیسازد ،املا شلاید ملراد از

«ناصبی بودن» ،دشمنی وی با شیعه باشد (مرکز المصطفی ،بیتا).

به باور شیخ طوسلی ،او در عصلر غیبلت صلغرا از ملدعیان دروغلین بابیلت بلود (طوسلی:1411 ،

 .)399جایگاه معتبر وی و نفوذ او در میان شیعیان (همو )535 :1348 ،سبب شده چنلد توقیلع
در لعن و برائت از وی از سوی امام زمان

صلادر شلود .در توقیلع اول کله توسل قاسلم بلن علال

_ وکی ناحیه مقدسه در آذربایجان و اران _ انتشار یافت ،آن حضرت وی را صوفی ریا کار خوانده
است و از همنشینی با وی نهی کرده است (همو .)535 :شیعیان اوللین تلوقیعی کله در لعلن وی

صادر شد را نهذیرفتند(همو.)535 :
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نهلی از همنشللینی بلا غالیللانی چلون احمللد بلن هللالل نشلان مللیدهلد امللام زملان

اوال تللالش

ملیکلرد بلله غالیلان بفهمانللد کله در ایلن مسللیر انحرافلی ،تنهللا هسلتند و شلیعیان واقعللی بلا ایشللان

همراهی ندارند .ثانیا ،با توجه به این نکته روانشناختی که دوستان و کسانی که انسان بلا آنهلا
در ارتبللاط اسللت ،از عواملل بسللیار تأثیرگللذار بللر شخص للیت هللر فللردی محسللوب مللیشللوند 1،ب للا

سفارشهای جدی خویش در اینبلاره می کوشلد از نفلوذ و تلأثیر باورهلای غلالت در میلان جامعله

شیعی بهویژه جوانان جلوگیری کند .ثالثا ،تلالش داشلتند از ایلن طریلق و در حقیقلت بلا بلایکوت
 .1در روایتی امام صادق از عاقبت برخی از یاران ابوالخطاب اظهار تأسف میکند .سه یکی از یاران ابوالخطاب بله نلام
ابللن االشللیم را نللام مللیبللرد و مللیفرمایللد «:او و برخللی از یللارانش و حف ل بللن میمللون نللزد مللن مللیآمدنللد و از مللن س لؤاالتی
میپرسیدند .من آنان را به سوی حق راهنمایی میکردم ،اما آنان از نزد من خارج میشلدند و نلزد ابوالخطلاب ملیرفتنلد و
ابوالخطلاب بللرخالف سللخنان مللن ،مطللالبی بلله آنلان مللیگفللت و آنهللا سللخن او را مللیپذیرفتنلد و حللرف مللرا رهللا مللیکردنللد»
(طوسی .)344 :1348 ،این روایت کامال گویای این مطلب است که همنشینی با غالیان ،در مواردی سبب میشود افراد،
تحت تاثیر غالیان ،برخالف دستورات ائمه عم کنند.

کردن و منزوی کردن غلالت ،ایلن افلراد منحلرف را از میلان شلیعیان طلرد کننلد و زمینله بازگشلت

ایشان را فراهم سازند.

جایگللاه احمللد بللن هللالل در می لان ش لیعیان سللبب نهللذیرفتن اولللین توقی لع شللد .از ایللنرو بلله

درخواست شیعیان توقیع دومی در رسواسازی وی صادر شد .در توقیع دوم که باز هلم قاسلم بلن
عال آن را به شیعیان ابالگ کرد ،حضرت ضمن اشاره به ظاهر سازیهای ابن هالل فرمود:

وی بلدون اجللازه و رضللایت مللا دسللتورات ملا را کللم و زیلاد می کنللد ،اسللتبداد در رأى خللود

دارد ،از اداى حقوق ما پرهیلز ملیکنلد و تنهلا دسلتوراتی را اجلرا ملیکنلد کله خلود دوسلت
دارد  ...جریللل ان او را بللله قلللومی از دوسلللتان خلللود اطلللالا دادیلللم ...و از ایلللن فلللاجر آ گلللاه

نمودیم .هر ک

از تو بهرسد از همشلهریانت یلا دیگلران و آنلان کله الزم اسلت از ملاجراى

احمد با خبر شوند،

گفتههاى ما را به آنها برسان( .همو)536 :

رسواسللازی وی ،جایگللاه ریا کارانللهای کلله وی در قلللب ش لیعیان بللاز کللرده را کللامال آشللکار سللازد و

تمامی شیعیان به ماهیت واقعی وی پی ببرند.

در ایلن توقیلع کله شلیخ طوسلی در البیبوة بله طللور مختصلر بله آن اشلاره کلرده اسلت و بله دسللت

عمری منتشر شده ،عبرتایی به عنوان یکی از مذمت شدهها از سوی امامان

 ،معرفی شلده و

حضللرت ،بلله عمللری دسللتور میدهللد بلله اسللحاقی و همشللهریهایش و هللر ک ل

از تللو دربللاره وی

حضللرت حجللت از وی و حت لی از کسللانی کلله از وی برائللت نجوینللد ،برائللت جسللته اسللت .سلله

البتلله ای لن توقی لع نیللز توس ل عللدهای انکللار شللد .از ایللنرو توقی لع سللومی دربللاره او صللادر شللد

و در ای لن توقی لع وی بللا شخص لی بلله نللام دهقللان 1قی لا

ب للود ،ول للی عاقب للت ب لله طریل لق انح للراف گراییل لد ،ایم للانش

را از دسللت داد ،بلله کفللر گرایی لد و خداونللد خللواری و هال کللت را نص لیب وی کللرد (طوسللی:1348 ،

.)537 - 536

به گفتۀ یکی از محققان ،با این توقیع بود که زمینله بلراى قبلول وضلعیت پلیش آملده دربلاره

«احمد بن هالل» نزد همه شیعیان فراهم شد (جباری :1382 ،ا.)195 ،1

 .1عروة بن یحیی بغدادى معروف به دهقان؛ وى وکی و خزانهدار امام یازدهم حضرت عسکرى بوده است ،ولی برکنلار
شلد و مللورد لعلن و نفللرین قللرار گرفلت؛ زیلرا وجلوه سللازمان را دزدیلد و اسلناد امللام را کله در خزانلله نگهللدارى ملیشللد ،سللوزاند
(طوسی.)573 :1348 ،

در معرفی غالیان

ام للام ه للادى

و ام للام عسل لکرى

شللده بللود ک له مللدت زی لادی در خللدمت

حضرت حجت

سؤال کرد ،حال این فاجر را بیان کن (همو.)353 :1411 ،

جریان فکری غلو در عصر غیبت صغرا و نق

دقت در عبارات حضرت حجت

کلامال نشلان دهنلده ایلن اسلت کله حضلرت تلالش دارد بلا
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بللدون شللک علللت اصللرار حضللرت حجللت

در صللدور توقیعللات متعللدد در جهللت رسواسللازی

ابنهالل ،به سبب موقعیت و جایگاه مثبت وی در نزد شیعیان بوده است؛ کسی که بنا بله نقل

کشی 54بار به سفر حق رفته که بیستبار آن با پلای پیلاده بلوده ،طبیعتلا در نلزد ملردم از جایگلاه
واالیی برخوردار بوده است .شاید به جهت صدور همین توقیعات بوده که بهرغم روایات زیلادی

که از وی نق شده (طوسی )83 :1417 ،بزرگان ما روایاتی که تنها از احمد بن هالل نق شلده را

معتبر نمیدانند (طوسی :1365 ،ا205 ،9؛ صدوق :1405 ،ا.)76 ،1
 .5حسین بن منصور حالج و حالجیه

حسین بن منصور حالا که عمدتا به نام پدرش _ منصور حلالا _ مشلهور شلده ،براسلا

منابع ،در بیضلا فلار

نقل

متوللد شلده (بغلدادی :1417 ،ا122 ،8؛ سلمعانی :1382 ،ا )292 ،2و

سال تولد وی  244هجری بوده است (حداد عادل :1379 ،ا.)832 ،13
وی نیلز از مللدعیان دروغلین بابیلت امللام زمللان

بلله شللمار مللیرود (طوس لی .)401 :1411 ،او

تالش می کرد از این طریق و با این ادعلا ،ملردم را فریلب دهلد .وی بله منظلور تلرویق ایلن عقیلده

باطل خلویش ،بله قلم نیلز سللفر کلرد ،وللی بلا درایلت عللی بللن بابویله قملی ،بلا خلواری از ایلن شللهر
اخراا شد.
او پ

1

از این ماجرا ،ابوسه اسماعی بن عللی نلوبختی ( )311 - 237را _ کله ریاسلت شلیعه

بغداد را در دست داشت_ به پیروی از خویش فلرا خوانلد .حلالا ناملهای بله ابوسله فرسلتاد و در
سال نهم ،شمططاره ،36زمستان 1394
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این نامه مدعی شد که وکی امام زملان

اسلت (هملو) .نلوبختی در پاسلخ بله دعلوت وی از او

معجزهای خواست تا او و همه شیعیان به وی بگروند .او به منظور رسواسازی حالا ،با زیرکلی از
وی خواست مو و محاسن سفیدش را به سیاهی برگرداند تلا وی جلوانی را از سلر گیلرد! بله هملین

جهت پ

از ناتوانی و سکوت حالا ،ابوسه این ماجرا را در محاف بغداد نق می کرد و اسباب

تمسخر حالا و البته دوری از وی فراهم شده بود (همو.)402 :

منابع اشاره دارند او مدعی حللول بلوده اسلت (اسلفراینی ،بیتلا110 :؛ بغلدادی.)247 :1408 ،

ابن ندیم می گوید :او نزد پیروانش دعوی خدایی می کرد و قائ به حلول بود (ابنندیم:1350 ،
241؛ طبری :1387 ،ا.)204 ،11

او ملدعی بللود خللدا در وی حلللول کللرده و از ایللنرو بلله مرتبلله خللدایی رسلیده اسللت (ابللننللدیم،

 .1او در نامهاش _ احتماال به علی بلن بابویله کله توسل قاصلدی آن را فرسلتاده بلود _ ملدعی بلود« :انلا رسلول االملام و وکیلله»
(طوسی.)402 :1411 ،

 .)241 :1350حسللین ب للن رو  ،ح للالا را قائل ل ب لله حل للول و اتح للاد معرفل لی ک للرده اس للت 1.من للابع
اشاره دارند حالا نامههایی به مریدانش نوشلته کله بلا ایلن عبلارت آغلاز شلده بلود« :ملن اللرحمن

الرحیم الی فالن .»...یکی از ایلن ناملهها بله وی عرضله شلد و او اقلرار کلرد کله آن نامله را نوشلته

اسللت ،هللر چنللد ادعللای خللود را توجیله می کللرد (بغللدادی :1417،ا125 ،8؛ حللداد عللادل:1379 ،

ا.)837 ،13

گفته شده وی مدعی تناسخ نیلز بلوده اسلت .او رو برخلی از انبیلا را در پیکلر برخلی از پیلروان

خویش تصور می کرده است (حداد عادل :1379 ،ا.)841 ،13

همچنین او مدعی اعجاز بود .عمرو بن عثملان مکلی _ یکلی از مشلایخ صلوفیه _ می گویلد :در

حالی که با او پیاده میرفتم ،آیاتی از قرآن را تالوت کلردم؛ او ملدعی شلد ملن هلم میتلوانم مثل

ایلن را بگللویم (بغللدادی .)247 :1408 ،عللی بللن بابویله ه لم وقتلی او را از دکللانش در قللم بی لرون
.)403 - 402

شیخ مفید در عبارتی ،حالا و شللمغانی را از باطل گرایلان و شلناخته شلده بله فسلق و خلروا از

ایمان ،دانسته است (مفید.)58 :1414 ،

بنابر آنچه در منابع آمده است ،او اهل شلعبده و جلادوگری نیلز بلود .شلاید بلر هملین اسلا ،

خللویش را صللاحب معجللزه و کرامللت میدانسللت .ابللننللدیم بلله نق ل از ابللناب لیطللاهر می گوی لد:

«حسین بن منصلور حلالا فلردی افسلونگلر و شلعبدهبلاز بلود» (ابلننلدیم .)241 :1350 ،بله گفتلۀ

میوه تابستانی را در زمستان آشکار می کرد ...از خورا کیهای ملردم ،کارهایشلان در خانله و افکلار
ماسینیون در کتلاب خلویش تلالش کلرده ایلن اتهاملات را رد کنلد .وی نسلبت غللو را بله حلالا

اته للامی از س للوی شل لیعه میدانلللد (ماسل لینیون .)148 - 147 :1383 ،وی همچنل لین خصلللومت
ابوسه را با حالا سیاسی و بر سر قلدرت پنداشلته نله از سلر نگرانلی بلرای اعتقلاد شلیعیان (هملو:

 .)148 - 147بلله نظللر مللیرسللد بللا توجلله بلله منللابع فراوانللی کلله بلله انحللراف و غلللو حللالا تصللریح
کردهاند ،دفاا از وی چندان قاب توجیه نباشد.
براسا

نق طبرسی حضرت حجت

_ در توقیعی که آن را حسلین بلن رو منتشلر کلرده _

 .1حسین بن رو ضمن اشاره به ادعای حلول از سوی شلمغانی ،او را در این عقیده پیرو حالا خوانده است (همو.)405 :

در معرفی غالیان

ایشان خبر میداد (ابناثیر :1385 ،ا126 ،8؛ قرشی ،بیتا :ا.)70 ،2

حضرت حجت

مورخان ،او اظهار زهد و تصوف می کرد و کراملاتی نشلان ملیداد؛ میلوه زمسلتانی را در تابسلتان و

جریان فکری غلو در عصر غیبت صغرا و نق

انداخت ،خطاب به وی گفت :آیا مدعی معجزات هستی؟ لعنت خدا بلر تلو بلاد! (طوسلی:1411 ،
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وی را همراه برخی دیگر از غالیان لعن کرده است (طبرسی :1386 ،ا.)474 ،2

ب لله حالجیل له ب لله عن للوان پیل لروان حسل لین ب للن منص للور ،عقایل لد غالیان لله و افراطل لیای از جمل لله

اعتقللاد الوهیللت ح للالا (ابناثیللر :1385 ،ا )126 ،8زن للده کللردن مردگ للان توسلل وی (طب للری،

 :1387ا219 ،11؛ اب ل للناثیل ل لر :1385 ،ا128 - 127 ،8؛ ح ل للداد علل للادل :1379 ،ا )836 ،13و

ابللاحیگللری نسللبت داده شللده اسللت .ش لیخ مفی لد در تصووحیب اعتقووادات االمامی وه ضللمن برشللمردن
گروههللای غللالت ،حالجیله را غالیلان در حللق حللالا و اصللحاب حلللول و اباحلله معرفلی کللرده اسللت

(مفید.)134 :1414 ،

1

بللهرغللم قت ل حللالا در سللال  309هجللری (طبللری :1386 ،ا221 ،11؛ سللمعانی :1382 ،ا،4

319؛ ابناثیر :1385 ،ا )129 ،8توس حامد بن عبا
معتقد بودند او کشته نشده ،بلکه زنده است و پ

ا.)129 ،8

وزیر مقتدر عباسی (م311ق) پیلروانش

از چه روز بازخواهد گشت (ابناثیر:1385 ،

مطابق نق برخی از منابع وی به مریلدانش وعلده داده بلود کله سلی روز بعلد برخواهلد گشلت

(بغ للدادی :1417 ،ا128 ،8؛ ذهبل لی :1413 ،ا .)347 ،14ب لله نظلللر م للیرس للد بس للیاری از ایلللن

باورهای غالیانه ،تحت تأثیر عقاید انحرافی حالا شک گرفته باشند.
 .6محمد بن علی شلمغانی

محمللد بللن علل لی شلللمغانی معللروف ب لله «ابللن ابل لی العللذاقر» از فقهللای امامیل له ،اهلل یکل لی از

روستاهای واسل بله نلام شللمغان (حملوی :1995 ،ا )359 ،3بلوده اسلت (حملوی :1400 ،ا،1

سال نهم ،شمططاره ،36زمستان 1394

138

 .)34او دارای کتابها و روایاتی بود و در ابتلدا در مسلیر حلق قلرار داشلت (طوسلی224 :1417 ،؛
مفید.)16 :1413 ،

از جمله کتابهایی که وی در حال سالمت عقیده نوشته ،کتاب التک یوف اوسلت .از عبلارت
2

شللیخ طوسللی پیداس للت کلله حسل لین بللن رو  ،شلللمغانی را ب لله عنللوان ف للردی شایسللته در میل لان
بنوبسطام _ یکی از طوایف شیعی سا کن بغداد که شلمغانی در میان ایشان نفوذ داشت _ معرفلی
کرده بود و آنها کامال به وی اعتماد داشتند (طوسی.)403 :1411 ،

گفته شده زمانی که حسین بلن رو (وکاللت از سلال  305تلا  )326ملدتی پنهلانی میزیسلته،

3

 .1این عالم بزر در رد این فرقه ،کتابی با نام الرد ع ی اصحاب الح ج نوشته است (تهرانی :1403 ،ا.)185 ،10
 .2ابوالقاسم حسین بن رو نوبختی _ که سومین نایب خاص حضرت حجت است _ این کتاب را خواند و اشاره کرد که تنها
در دو یا سه مورد ،بر ائمه دروگ بسته است (طوسی.)409 :1411 ،
 .3احتماال دوره مخفی شدن وی بین سال های  311 - 306بوده است (عظیمزاده تهرانی.)70 :1382 ،

محملد بللن عللی شلللمغانی را بله نیابللت خلویش نصللب کلرده بللود (معلروف الحسللنی :1382 ،ا،3

 .)548روایتی که شیخ طوسی از ابیغالب زراری نق می کند بر همین املر دال للت دارد (طوسلی،
.)303 :1411

ای لن مللوارد نشللان میدهللد وی از جایگللاه بس لیار معتبللری در می لان ش لیعیان و حت لی نللزد نای لب

حضلرت حجللت

برخللوردار بلوده اسللت .محمللد بللن عللی بللن همللام بیلان ملیدارد او هرگللز بللاب

ابوالقاسللم حسلین بللن رو نبللوده و هرگللز حسلین بللن رو او را بلله نیابللت خللویش منصللوب نکللرده

است (همو.)408 :
بر اسا

منابع ،شلمغانی به سبب حسادت بله مقلام حسلین بلن رو از مسلیر حلق و مسلتقیم

منحلرف شلد و ادعاهلای بلاطلی را مطلرح کلرد (مفیلد16 :1413 ،؛ نجاشلی .)378 :1416 ،برخلی

نیز جاهطلبی سیاسی را عام انحراف وی دانستهاند (حسین.)200 :1385 ،

دهللد .ادعاهللای باط ل و تبلیغللات او کلله عمللدتا در می لان بن لیبسللطام بللوده ،سللبب شللد از سللوی

حسین بن رو مورد لعن قرار گیرد .هر چند بنوبسطام به سلبب اعتملاد بله شللمغانی ،از پلذیرش

سللخنان حسللین بللن رو خللودداری می کردنللد (همللو) .شلللمغانی تللالش می کللرد لعللن و برائللت

نوبختی را توجیه کند .وی بنیبسطام را فریب میداد که من سری را برای شما گفلتم کله املری
عظیم بود و کسی جز فرشته مقرب و پیغمبر مرس یا مؤمنی که امتحان داده ،قادر به نگهداری

آن نیست (همو .)404 :او مدعی بود «لعنلت» بله معنلای دور گردانیلدن اسلت و «لعنله اهلل» _ کله

هم ا کنون مقام خود را شناختم .سه
کسی نگویید (همو).

صورتش را به خاک نهاد و تأ کید کرد که این سخن را به

جایگاه خویش را در میان شیعیان حفظ کند .او به منظور فریبکلاری ،فلردی را نلزد حسلین رو

فرستاد و آمادگی خویش را برای مباهله با وی اعالم کرد و مدعی شد من نایب حضلرت هسلتم و

مأمور شدم عللم خلویش را ظلاهر کلنم و ملن آن را ظلاهرا و باطنلا آشلکار کلردم؛ بلا ملن مباهلله کلن
(همو.)307 :

یکی از مهلمتلرین ادعاهلای شللمغانی کله هلم در منلابع شلیعه و هلم _ بله طلور گسلتردهتلر _ در

منابع اه سنت نق شلده ،ادعلای حللول بلوده اسلت .برخلی از منلابع نیلز اشلاره دارنلد کله وی بلر
همین اسا  ،مدعی الوهیت خویش شده است.

در معرفی غالیان

ایل لن املللر نشلللاندهنلللده فریل لبکاریهلللای ش لللمغانی اسلللت کللله تلللالش می کلللرد موقعیل لت و

حضرت حجت

حسلین بللن رو دربللاره مللن گفتلله _ یعن لی خداونللد او را از عللذاب و آتللش دوزخ دور گردانی لد و مللن

جریان فکری غلو در عصر غیبت صغرا و نق

او م للدعی بابیل لت ام للام زم للان ش للد (طوسل لی )403 :1411 ،و ت للالش می ک للرد شل لیعیان را فریل لب
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بر اسا

نق شیخ طوسی ،شلمغانی به بنی بسطام گفته بود :رو پیامبر

عثمللان ،رو عل لی

در محملد بلن

بلله بللدن ش لیخ ابوالقاسللم حس لین بللن رو و رو فاطملله زهللرا

امکلثوم _ دختر محمد بن عثمان _ حلول کرده است (همو.)404 :

بلله بللدن

حس لین بللن رو نللوبختی وقت لی ای لن سللخن را از امکلثللوم شللنید ،بلله وی گفللت :ای لن ملعللون

(شلمغانی) مردم را فریب داد که از این راه بتواند به آنها بگوید که خداوند او را برگزیلده و در وی

دارند .او میخواهلد بله

حلول کرده است؛ همان گونه که نصارا همین عقیده را درباره عیسی
قول حالا _ علیه اللعنة _ معتقد شود (همو).

شلللمغانی معتقللد بللود حللق یک لی اسللت ،امللا بلله پوشللشهای مختلللف (سللفید و سللرخ و زرد)

درمیآید .ابنهمام اسکافی (م )336می گوید :من بله هملین جهلت او را انکلار کلردم؛ چلون ایلن
سخنان حلولیه است (همو.)408 :
براسللا

منللابع اه ل سللنت ،او معتقللد بللود خداونللد در هللر انسللانی ممکللن اسللت حلللول کنللد

(ابناثیللر ،بیتللا :ا206 ،2؛ ا292 ،8؛ ذا کللری 207 :1393 ،بلله نق ل از یزیللد بللن محمللد ازدی،

تاریخ الموص  ،ا ،2ص .)242بنابراین او همانند حالا مدعی حلول رو خداوند در خود شد،

1

از ایللنرو ادعللای الوهی لت کللرد (ابناثیللر ،بیتللا :ا206 ،2؛ ذهب لی :1413 ،ا567 ،14؛ حمللوی،

 :1400ا36 ،1؛ابن جوزى :1412 ،ا.)342 ،13

در منلابع فرقللهشللناختی و تللاریخی اه سللنت آمللده اسللت :او خللود را «رو القللد » (بغللدادی،

250 - 249 :1408؛ اسفراینی ،بیتا )112 :یلا «رب االربلاب» (حملوی :1400 ،ا )36 ،1میخوانلد
سال نهم ،شمططاره ،36زمستان 1394
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و مدعی زنده کردن مردگان بود (ذهبی :1413 ،ا .)102 ،15او معتقد بود هر ک

که مردم به او

احتیاا داشته باشند ،خداست (حموی :1400 ،ا36 ،1؛ ذهبی 1413 ،ا )567 ،14و خداوند در

جسللم کسللانی کلله اه ل کرامللت بودهانللد ،حلللول می کنللد کلله بللر الوهی لت او دال لللت کنللد و خللدا در

ن للو

و شل لیطانش ،در ص للالح

و پل لیکنن للد ناق لله ،در اب للراهیم

شیطان او حلول کرده است (ذهبی :1413 ،ا.)567 ،14

و نم للرود و در علل لی

و

برخ ل لی دیگل للر از نویسل للندگان اه سل للنت ،محل للور مل للذهب ایجل للاد شل للده توس ل ل شل لللمغانی را

بر پایه حللول و تناسلخ دانسلتهاند (قرشلی ،بیتلا :ا .)80 ،2بله گفتلۀ ذهبلی و حملوی ،شللمغانی
مللدعی الوهیللت علللی

و هللارون

ب للود و معتقللد بللود آن دو ،محمللد

و موسللی

را ب لله

پیامبری فرستادند ،ولی محمد به علی و موسی به هارون خیانت کردند و علی به محمد مهلتلی

 .1و ادعی حلول رو االله فیه (بغدادی249 :1408 ،؛ اسفراینی ،بیتا112 :؛ حموی :1995 ،ا.)359 ،3

سیص للد س للاله داده و س لله

 :1400ا.)34 ،1

ش للریعت او را نس للخ می کن للد (ذهبل لی :1413 ،ا567 ،14؛ حم للوی،

یکللی از محققللان معتقللد اسللت هللیچ یللک از نق هللای شللیعیان بلله الوهیللت شلللمغانی تصللریح

نکردهاند (ذا کری )208 :1393 ،و نق های اه سنت هم دربلاره او اعتبلار ندارنلد 1.در پاسلخ بله
ایشان باید بگوییم به نظر میرسد همه این نق هلا (دادههلای شلیعه و اه سلنت و تلوقیعی کله

به ارتداد ،الحاد ،کفر ،دروگ گویی و انحراف او اشاره دارد) به نوعی مؤید یکدیگرند .بسیار بعیلد
است که هم منابع اه سنت و هم منابع شیعیان ایلن همله دربلاره او _ بله تعبیلر ایلن نویسلنده _

سیاهنمایی کنند و نمیتوان تمامی این منابع را به دروگگویی متهم کرد .افزون بر این بسلیاری
از محققللان و نویسللندگان معاصللر نیللز ادعللای الوهیللت شلللمغانی را پذیرفتهانللد (نللک :جبللاری،

 :1382ا196 ،1؛ ا 673 ،2و 675؛ حس ل ل للین202 :1385 ،؛ ص ل ل للدر :1412 ،ا532 ،1؛ ام ل ل للین،
عقیللده دیگللری کلله بلله شلللمغانی نسللبت داده شللده ،ابللاحی گری اوسللت .بسلیاری از منللابع بلله

اباحیگری او اشاره دارند .شیخ طوسی می گوید:

شلللمغانی حکایلات زشللتی دارد و کارهللای مفتضللحانهای انجللام داده اسللت .مللن کتللاب

خود را پاکیزهتر از آن میدانم

که آنها را بیاورم( .طوسی)406 :1411 ،

«حکایات زشت» و «کارهلای مفتضلحانه»ای کله شلیخ طوسلی دربلاره شللمغانی نقل کلرده بله

بودهاند که شیخ طوسی نخواسته کتاب خویش را با بیان آنها آلوده سازد.

هم منابع شیعی و هم منابع اه سنت اشاره دارند او کتابی موسوم بله حو ششوم داشلته کله

فاض در مفضول ورود پیدا می کند! در نتیجه ،پیروانش محارم خویش را برای دریافت این نور

بللر وی حللالل کردنللد (نللوبختی250 - 249 :1404،؛ اسللفراینی ،بیتللا112 :؛ حمللوی :1400 ،ا،1

 )34که با توجه به جایگاه شلمغانی در میان پیلروانش بعیلد نیسلت کله از آنهلا چنلین بلیخلردی
سرزده باشد.

برخی گفتهاند او قائل بله اشلتراک در زنلان بلود (اندلسلی ،بیتلا :ا .)122 ،3همچنلین گفتله

 .1ایشان مینویسد :با توجه به اینکه شلمغانی هم از طرف شیعه و هم از طلرف اهل سلنت ،شخصلیتی منحلرف و مبغلو
بوده ،گاه درباره او و عقاید او و افکارش سیاهنماییهای صورت گرفته است (ذاکری.)204 :1393 ،

در معرفی غالیان

در آن ،صراحتا شریعت را برداشته و لواط را جایز دانسته است و ملدعی شلده بله ایلن وسلیله ،نلور

حضرت حجت

احتمال زیاد همان اباحی گریهلای او دربلاره مسلائ جنسلی اسلت و ایلن املور بله قلدری ناپسلند

جریان فکری غلو در عصر غیبت صغرا و نق

 :1403ا.)49 ،2
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شده او نماز و روزه را واجب نمیدانست (ذهبی :1413 ،ا.)567 ،14

همللانگونلله کلله پ لیشتللر اشللاره شللد ،ش لیخ مفی لد ،شلللمغانی و حللالا را در زمللره باط ل گرای لان و

شناخته شده به فسق و خروا از ایمان دانسته است (مفید .)58 :1414 ،از ایلنرو این کله برخلی

ادعا کردهانلد هلیچ یلک از منلابع شلیعی او را اهل ابلاحی گری ندانسلتهاند (ذا کلری)215 :1393،

نادرست است.

شلللمغانی عللالوه بللر نفللوذ در می لان بنلیبسللطام کلله بللدون شللک پیروانلی از ایلن قبیللله داشللته،

در میل لان مقامل للات بل للاالی دسلللتگاه اداری عباس ل لیان نی ل لز پیل لروان و حامی ل لانی داشل للت؛ افل للرادی
چون ابواسحاق ابراهیم بن ابی عون ،حسین بن قاسم بلن عبلداهلل ابلنفلرات و پسلرش محسلن
کلله برخلی از آنللان قائل بلله الوهیلت او بودنللد (اسللفراینی ،بیتللا113 - 112 :؛ ذهب لی :1413 ،ا،15

102؛ ابللننللدیم .)164 :1350 ،احتمللاال آنهللا تحللت تللأثیر ادعاهللای شلللمغانی ،بلله چنللین بللاوری

رسیده بودند.

محمدعلی مدر

_ صلاحب ر یحااوة االدب _ ابلراهیم بلن محملد بلن ابلی علون _ علالم و ادیلب

شیعه و صاحب کتاب التشبیهات_ را از اصحاب شلمغانی دانسته و مینویسد:

وی از جمله کسانی بود که درباره شلمغانی غلو می کردند و معتقد بودند خداونلد در آدم
و شیث و سایر انبیا و اولیا به ترتیب حلول کرده تا در جسد املام حسلن عسلکری
سه

و

در قالب شلمغانی قلرار گرفتله اسلت .بله هملین دلیل او و پیلروانش حلرم و املوال

خود را برای استفاده شلمغانی مبا

داشتهاند( .مدر  :1374 ،ا)363 ،7

سال نهم ،شمططاره ،36زمستان 1394

اسلللفراینی و بغلللدادی ،فرقللله پیل لروان شللللمغانی را علللذافره و علللذاقره نامیدهانلللد (بغل للدادی،

برخی از پیروان او همانند ابنابیعون و حسین بن قاسلم نیلز بله هملراه وی بله قتل رسلیدند
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در توقیعی به رسواسازی محمد بلن عللی شللمغانی پرداختله اسلت .آن حضلرت

.)205 :1408

سرانجام ،راضی خلیفه عباسی ،در پی فتلوای علملا بله مبلا بلودن خلون شللمغانی( ،ذهبلی،

567 :1413؛ سب ابنجوزی :1412 ،ا )342 ،13او را در سال ( 322مسعودی ،بیتا )343 :یا

 323به قت رساند (طوسی412 :1411 ،؛ مفید16 :1413 ،؛ حموی :1400 ،ا.)34 ،1
(ذهبی :1413 ،ا102 ،15؛ ابنندیم.)164 :1350 ،
امام زمان

به حسین بن رو فرمود:

به کسانی که به دیانت آنان اطمینان دارى ،اعالم کلن کله محملد بلن عللی معلروف بله
شلمغانی ،خداوند در عذاب وى تعجی نموده و دیگر مهلت به او نملیدهلد؛ چلرا کله او

از دی ن اسالم برگشته و از آن جدا شده و ملحد گردیده و چیزهلایی ادعلا کلرد کله موجلب
ک فر به خالق متعال شد ،و به خدا دروگ و بهتان بست و گناه بزرگی نمود.

آن حضرت همچنین در این توقیلع ،افلرادی چلون شلریعی ،نمیلری ،هالللی و بالللی را هماننلد

شلمغانی دانست (طوسی411 :1411 ،؛ طبرسی :1386 ،ا.)476 - 475 ،2

بلله گفتللۀ ش لیخ طوس لی ،محمللد ب لن همللام _ یک لی از وکللال _ ای لن توقی لع را از ابللنرو در زنللدان

دریافت داشت و مأمور بود آن را منتشر سازد (طوسی .)410 :1411 ،به نظر میرسد ایلن توقیلع در

سال  312صادر شده است (همو).

بسیار بعید است که تنها بلندپروازیهای شلمغانی برای دسلتیلابی بله قلدرت ،سلبب صلدور

چنللین توقیللع شللدیدی دربللاره وی شللده باشللد .ایللن توقیللع بلله نللوعی مؤیللد باورهللای انحرافللی
شلمغانی است که منابع به آنها اشاره کردهاند.

شلیعیان از انحرافلات آنهلا ،در جهلت رسواسلازی غالیلان ،تحلت فشلار قلرار دادن آنهلا و بله منظلور
جلوگیری از انتشار باورهای غالیانه آنها در میان شیعیان بلوده اسلت .اماملان

تلالش داشلتند

شیعیانشللان از ماهیللت منحللرف غالیللان آ گللاهی یابنللد و ا گللر شللک و تردیللدی در ایللن بللاره دارنللد،

برطرف شود .همچنین به نظر میرسلد رسواسلازی غالیلان بیشلتر بلا تکیله بلر دروگگلو بلودن آنلان

بوده است و هرچه افراد از جایگاه باالتری در میان شیعیان برخوردار بودهاند (همانند شللمغانی،

ابوالخطللاب و احمللد بللن هللالل عبرتللایی) و یللا عقایللد غالیانلله و افراطللیتللری داشللتهاند ،تأ کیللد بللر

نتیجهگیری
جریان فکلری غللو بلا شلدت بیشلتری نسلبت بله دورههلای قبل تلداوم یافتله اسلت .در ایلن دوره
شاهد حضور غالیانی سرشنا

در بغداد و برخی دیگر از شهرهای اسالمی هستیم؛ غالیانی چلون

محملد بلن موسلی شللریعی ،محملد بلن نصللیر نمیلری ،محملد بللن عللی بلن بللالل ،احملد بلن هللالل

عبرتایی ،حسین بن منصور حالا ،محملد بلن عللی شللمغانی کله منلابع ،عقایلد غالیانلهای چلون

حلللول خداونللد در ائملله

 ،الوهیللت خللویش ،نبللوت خللویش ،تناسللخ و ابللاحی گری را بلله آنللان

نسبت دادهاند .برخی از غالیان شیاد این دوره همانند شلمغانی و محمد بن نصیر نمیری خود از

پایهگذاران فرقههای انحرافی غالی هستند .برخی از این غالیان این دوره نیز متأثر از محمد بلن

در معرفی غالیان

در عصر غیبت صغرا به سبب حضور نداشتن امام زمان

در میان مردم و یا به علللی دیگلر،

حضرت حجت

رسواسازی آنان نیز بیشتر بوده است.

جریان فکری غلو در عصر غیبت صغرا و نق

بی گمان ،ذکر اسلامی غالیلانی چلون شللمغانی و اصلرار و تأ کیلد حضلرت حجلت

بلر آ گلاهی
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مقالص اسدی (ابوالخطاب) بودهاند .وی از تأثیرگذارترین غالیان دوره ائمه

بوده اسلت کله

توس چندین امام مورد لعن قرار گرفته که بدون شک این نحوه برخورد بله منظلور جللوگیری از

تلداوم خل فکللری او بللوده اسللت .در ایللن دوره بله سللبب غیبللت و عللدم حضللور امللام زمللان

در

میان شیعیان ،روش برخورد با غالت از قالب برخوردهای مستقیم _ که در دورههلای قبل وجلود

داشته _ به برخورد غیرمستقیم و در قالب صدور توقیعات تغییر یافتله اسلت .حضلرت حجلت

بلا توجله بلله جایگلاه اجتملاعی و میللزان نفلوذ هلر یللک از غالیلان ،در قاللب توقیللع و از طریلق نللواب
خویش به معرفی و رسواسازی غالیان این دوره پرداخته است .نلواب چهارگانله ،وظیفله داشلتند
ایللن توقیعللات را در میللان شللیعیان منتشللر سللازند و تبلیللغ کننللد .عللالوه بللر ایللن ،نللواب خللاص آن

حضرت تحت نظر و راهنمایی ایشان ،پاسخگلوی ابهاملات و احیانلا پرسلشهای غالیانله بودنلد.
دقللت در اسللامی غالیللانی کلله حضللرت حجللت

بلله لعللن آنهللا پرداختهانللد و از ایشللان برائ للت

جستهاند ،نشان میدهد آنها عملدتا افلرادی فریلب کلار ،شلیاد و بلا عقایلد بسلیار افراطلی و غالیانله
بودهاند که گاه با اقداماتی ناروا از جمله جع احادیث ،سلعی در فریلب دادن دیگلران داشلتهاند.

لعن شدید و مکرر برخی از این غالیان نشاندهنده میزان انحراف آنها و شدت تنفر از آنان است.

سال نهم ،شمططاره ،36زمستان 1394

144

منابع
_ ابناثیر ،ابوالکرم محمد بن عبدالکریم (1385ق) ،الکام ی التاریخ ،بیروت ،دار صادر.

_ ______________________________________ (بیتا) ،ال باب ی تهذیت االاساب ،بیروت ،دار صادر.

_ ابنمنظور ،محمد بن مکلرم ( 1405ق) ،لسوان العورب ،بیلروت ،دار احیلا التلراث العربلی ،چلاپ
اول.

_ ابنندیم ،محمد بن اسحاق (1350ش) ،الفهرست ،تحقیق :رضا تجدد ،تهران ،امیرکبیر.
_ اردبیلی ،محمد (1403ق) ،جامع الروا  ،قم ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی نجفی.

_ اسفراینی ،ابوالمظفر طاهر بن محمد (بیتا) ،التبصیر ی الودین ،قلاهره ،المکتلب االزهلر للتلراث،
چاپ اول.

_ اشعری قمی ،سعد بلن عبلداهلل (1360ش) ،المقواالت و الفور  ،تهلران ،علملی و فرهنگلی ،چلاپ
_ اشعری ،ابوالحسن (1400ق) ،مقاالت االس می ن ،آلمان ،فراین

شتاینر ،چاپ سوم.

_ امین (عاملی) ،سید محسن (1403ق) ،اعیان الشیعة ،بیروت ،دار التعارف.

_ اندلسی ،ابنحزم (بیتا) ،الفص ی الم و االهوا و النح  ،بیروت ،دار الکتب العلمیه.
_ بغدادی ،عبدالقاهر (1408ق) ،الفر ب ن الفر  ،بیروت ،دار الجی .
_ تهرانی ،آقابزر (1403ق) ،الذریعة ،بیروت ،داراالضوا .

_ جب للارى ،محمدرضلللا (1382ش) ،سووووا مان وکالوووت ،ق للم ،مؤسسللله آموزشلللی و پژوهشلللی املللام
_ جرجانی ،میر سید شریف (1412ق) ،التعریفات ،تهران ،ناصرخسرو ،چاپ چهارم.
_ حللاجیزاده ،یللداهلل (بهللار 1394ش)« ،غالیللان مفوضللی و نللوا برخللورد امامللان

بللا ایشللان»

نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ،دانشگاه معارف اسالمی.

_ ________________ (پ للاییز و زمس للتان 1392ش)« ،شخص للیت غالیان لله ابوالخط للاب و وا ک للاوی
مواضع ائمه اطهار

در برابلر او و پیلروانش» ،دو فصل نامه علملی _ پژوهشلی تواریخ اسو م در

آینه فژوه  ،سال دهم ،ش ،35قم ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی .

_ ________________ و دیگ ل للران (پ ل للاییز 1392ش)« ،ریش ل للهها و علل ل ل پی ل للدایش غل ل للو در عص ل للر
ائمه

» ،فص نامه علمی _ پژوهشی تاریخ رهنک و تمدن اس می ،سال چهلارم ،ش ،12قلم،

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ،دانشگاه معارف اسالمی.

در معرفی غالیان

فصلل نامه علمللی _ پژوهشللی تووواریخ رهنوووک و تمووودن اسووو می ،سللال ششللم ،ش ،18قللم ،نه للاد

حضرت حجت

خمینی .

جریان فکری غلو در عصر غیبت صغرا و نق

دوم.

145

_ حداد عادل ،غالمعلی (1379ش) ،داا اامه جهان اس م ،تهران ،بنیاد دایرة المعارف اسالمی،
چاپ اول.

_ حسین ،جاسم (1385ش) ،تواریخ سیاسوی بیبوت ،ترجمله :سلید محملدتقی آیلتاللهی ،تهلران،
امیرکبیر ،چاپ سوم.

_ حلی ،حسن بن سلیمان (1370ش) ،مختصر بصاار الدرجات ،نجف ،المطبعة الحیدریله ،چلاپ
اول.

_ حموی ،یاقوت بن عبداهلل (1400ق) ،معجم االدبا  ،بیروت ،دار الفکر.

_ __________________________ (1995م) ،معجم الب دان ،بیروت ،دار صادر ،چاپ دوم.

_ خصیبی ،حسین بن حمدان (1411ق) ،الهدایة الکبری ،بیروت ،موسسةالبالگ ،چاپ چهارم.

_ خطیب بغدادی ،احمد بن علی بن ثابت (1417ق) ،تاریخ ببوداد ،بیلروت ،دارالکتلب العلمیلة،
چاپ اول.

_ خویی ،سید ابوالقاسم (1413ق) ،معجم رجال الحدیس ،بیجا ،بینا ،چاپ پنجم.

_ ذا کری ،محمدتقی (1393ش) ،بررسوی اودگاای سیاسوی رهنگوی شو مباای (پایلان نامله) ،تحلت
اشراف دکتر نعمت اهلل صفری ،قم ،دانشگاه ادیان.

_ ذهبلی ،شللم

چاپ هفتم.

الدین محملد بللن احمللد (1413ق) ،سویر اعو م النووب  ،بیلروت ،مؤسسللة الرسللالة،

_ زبیدی ،محمد مرتضی (بیتا) ،تاج العروس ،بیروت ،المکتبة الحیاة.
_ سبحانی ،جعفر (بیتا) ،بحو
سال نهم ،شمططاره ،36زمستان 1394
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ی الم و النح  ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی.

_ سب ابنجوزی ،یوسف بن حسامالدین (1412ق) ،المنتظم ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.
_ سمعانی ،عبدالکریم (1382ق) ،االاساب ،حیلدرآباد ،مجلل
اول.

دائلرة المعلارف العثمانیلة ،چلاپ

_ شریف رضی ،محمد بن حسین (بیتا) ،اهو الب به ،تحقیق :صلبحی صلالح ،قلم ،مؤسسله دار
الهجرة.

_ شریف مرتضی ،علی بن حسین (1410ق) ،رساا المرتری ،قم ،دار القرآن ،چاپ اول،

_ شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم (1364ش) ،الم و النح  ،قم ،شریف رضی ،چاپ سوم.
_ صدر ،سید محمد (1412ق) ،تاریخ البیبة ،بیروت ،دار التعارف.

_ صللدوق ،محمللد بللن علللی بللن بابویلله (1404ق) ،عیووون اخبووار الرضووا  ،قللم ،مؤسسللة االعلمللی
للمطبوعات.

_ _____________________________________ (1405ق) ،کمال الدین و تمام النعمة ،تحقیق :علیا کبر
غفاری ،قم ،جامعه مدرسین.

_ _____________________________________ (1414ق) ،االعتقوووادات وووی دیووون االمامی ووة ،بی للروت ،دار
المفید ،چاپ دوم.

_ صللفری فروشللانی ،نعمللتاهلل (زمسللتان 1384ش)« ،حسللین بللن حمللدان و الهدایللة الکبللری»،
فص نامه وع ،سال چهارم ،ش ،16قم ،جامعة المصطفی العالمیة.

_ طبرسی ،احمد بن علی (1386ق) ،االحتجاج ،نجف ،دار النعمان.

_ طبری ،محمد بن جریر (1387ق) ،تاریخ الطبری ،تحقیق :محمد أبو الفض ابلراهیم ،بیلروت،
دارالتراث ،چاپ دوم.

_ طریحی ،فخرالدین بن محمد (1375ش) ،مجمع البحرین ،تهران ،مرتضوی ،چاپ سوم.
مشهد.

_ __________________________ (1365ش) ،تهذیت االحکام ،تهران ،دار الکتب االسالمیة.
_ __________________________ (1411ق) ،البیبة ،قم ،دارالمعارف.

_ __________________________ (1415ق) ،رجال وسی ،قم ،جامعه مدرسین ،چاپ اول.

_ __________________________ (1417ق) ،الفهرست ،قم ،مؤسسة النشر الفقاهة ،چاپ اول.

_ عظ للیمزاده تهران للی ،ط للاهره (به للار 1382ش)« ،علل ل دس للتگیری حس للین ب للن رو ن للوبختی»
_ فراهیدی ،خلی بن احمد (1409ق) ،العین ،قم ،دارالهجرة ،چاپ دوم.

_ قلقشندی ،ابوالعبا

احمد ،صبب االعشی ی صناعة االاشا  ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،بیتا.

_ مازندرانی ،ابنشهرآشوب (1376ش) ،منایت ،نجف ،مطبعة الحیدریة.

_ ماسینیون ،لویی (1383ش) ،مصاات ح ج ،ترجمه :دکتر سید ضیا الدین دهشیری ،تهران،
جامی ،چاپ اول.

_ متی موسی (پاییز 1379ش)« ،پیدایش نصیریان» ،ترجمه :دکتر حسین مفتخری ،فص نامه
تاریخ اس م ،ش ،3قم ،دانشگاه باقر العلوم .
_ مجلسی ،محمدباقر (1363ش) ،بحاراألاوار ،تهران ،اسالمیه.
_ مدر  ،محمدعلی (1374ش) ،ریحااة االدب ،تهران ،کتابفروشی خیام.

در معرفی غالیان

_ قرشی ،عماد الدین ابوالفدا اسماعی بن عمر (بیتا) ،المختصر ی اخبوار البشور ،قلاهره ،مکتبلة
المتنبی.

حضرت حجت

فص نامه تاریخ اس م ،سال چهارم ،شماره  ،13قم ،دانشگاه باقر العلوم

.

جریان فکری غلو در عصر غیبت صغرا و نق

_ طوسللی ،محمللد بللن حسللن (1348ش) ،اختیووار معر ووة الرجووال (رجووال کشووی) ،مشللهد ،دانشللگاه
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_ مرکز المصطفی (بیتا) ،الب و و المبالون ی اه البیت ،بیجا ،بینا ،مندرج در نرمافزار کتابخانه
اه بیت

.

_ مسعودی ،علی بن حسین (بیتا) ،التنبیه واإلشراف ،قاهره ،دار الصاوی.

_ معتزلللی ،ابنابیالحدیللد (1378ق) ،شوورح اهووو الب بووه ،تحقیللق :محمللد ابوالفض ل ابللراهیم،
بیجا ،دار الکتب العربیة.

_ معروف الحسنی ،سید هاشم (1382ق) ،سیر األامة االونی عشر

 ،نجف ،المکتبة الحیدریة.

_ مفید ،محمد بن محمد بن نعمان (1413ق) ،الفصول العشر ی البیبة ،قم ،کنگره شلیخ مفیلد،
چاپ اول.

_ _________________________________ (1414ق _ اللف) ،المسواا الصواباایة ،بیلروت ،دار المفیلد،
چاپ دوم.

_ _________________________________ (1414ق _ ب) ،تصوووحیب االعتقوووادات االمامی ووة ،بی للروت ،دار
المفید ،چاپ دوم.

_ مکارم شیرازی ،ناصر (1375ش) ،ف ام امام ،تهران ،دارالکتب االسالمیة.

_ مکی عاملی ،سید حسین یوسف (1411ق) ،االس م و التناسخ ،بیروت ،دارالزهره ،چاپ اول.

_ موسوی بجنوردی ،کاظم (1372ش) ،دایر المعارف بگرا اس می ،تهران ،مرکز دایلرة المعلارف
بزر اسالمی.

_ نجاشی ،احمد بن علی (1416ق) ،رجال النجاشی ،قم ،جامعه مدرسین ،چاپ پنجم.
_ نوبختی ،حسن بن موسی (1404ق) ،ر الشیعة ،بیروت ،داراالضوا چاپ دوم.
سال نهم ،شمططاره ،36زمستان 1394
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_ نیشابوری ،محمد بن فتال (1423ق) ،روضه الواعظین ،قم ،دلی ما.

