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برخی از آســیبهای وارد شــده بر متی یا ســند روایات چشــمپوشــی
نموده و به صــحت آنها حکم نمود ،اما دروغاویی و اشــتهار راوی
بـه بـدعـت اـواری بـه ســـلب خلا هدی ه در عدالت راوی وارد
می ســـازنـد ،از هملـه عواملی هســـتند ه از دیدااه حدیث پژوهان
فریقیی بدون هیچ اســـتینایی منجر به ســـقو قطیی روایات راوی از
حجیت میاردند .در ایی مقاله با تأما در شواهد و توصیفاتی ه در
الم پیشــوایان میصــوم (ر) درباره راویان بیان اشــته و نیز بررســی
اقوال دانشـمندان علم رهال ،ایی فریـیه به ا لات رسیده است ه دو
عـامـا دروغاویی و بدعت اواری در میان اســـتره راویان حدیث
شــییی ،بیا از همه در لالیان نمود داشــته و اشــتهار لالیان به ایی دو
امر از مهمتریی دالیا هر آنان بوده است.
واژههای کلیدی :للو ،وب ،بدعتاواری.
مقدمه
حـدیثپژوهانی ه قایا به حجیت خلر واحد هســـتند ،برای پویرا آن شـــرو ی را
تیییی نمودهاند ه با درنظرداشـــتی دیدااه فریقیی مجمور ایی شـــرو علارتند از :اســـالم،
ایمـان ،بلوغ ،عقا ،عدالت و یـــل ( .شـــهید انی ،5131 ،ص77 ˚ 27؛ خطیب بغدادی،
 ،5171ص577 ˚ 39؛ صلحی صالح ،2773 ،ص522؛ مامقانی ،5155 ،ج ،2ص)13 -53
ارچـه در اموری چون یفیـت تحقا ایی شـــرو و ایی ـه از میان آنان دامی

از

اهمیـت بیشـــتری برخوردار اســـت ،اتفاج نظر وهود ندارد ،اما لزوم احراز عدالت راوی از
موارد مشـهور میان محد ان فریقیی است؛ (شهید انی ،5131 ،ص 27و 29؛ خطیب بغدادی،
 ،5171ص 15و 577؛ شـهرزوری ،5152 ،ص )91ه اللته در تیریف و تحدید دامنه شمول
مصـــداقی آن میتوان دیدااه حدیثپژوهان را از دو منظر اصـــلی مورد توهه قرار داد؛ از
دیـداـاه برخی از اهـا تحقیا عدالت فرر بر اســـالم و ایمان بوده و اتصـــا
ویژای بیانگر اسالم یا ایمان وی نیز خواهد بود( .عاملی ،5322 ،ج ،5ص)1

راوی به ایی
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از اییرو آنان در تیریف عدالت به قیودی چون اســالم ،قرار نداشــتی در زمره بدعت
اواران و عدم ارتکاب میاصـی اشـاره نمودهاند(.حا م نیشابوری ،5177 ،ص )13در مقابا
اروهی دیگر از محـد ان برآنند ه عدالت به مینای ملکهای نفســـانی اســـت ه فرد را از
انجام اناهان لیره ،اصــرار بر اناه صــغیره و نیز انجام ارهای م الف با شــسون انســانی
بازمیدارد(شهید انی ،5131 ،ص29؛ خطیب بغدادی ،5171 ،ص )573 -572و دروغاویی
و اشــتهار راوی به وب از مهمتریی عواما خروج راوی از عدالت اســت (.وســی،5157 ،
ج ،5ص519؛ خطیب بغدادی ،5171 ،ص)573
بر ملنـای تیاریف یاد شـــده ،اار عدالت را در مینای عام در نظر بگیریم ه عالوه بر
تویــیح ویژایهای رفتاری راوی بیانگر ایمان و عقیده وی نیز میباشــد ،یکی از ویژایها
و صــفات مهمی ه منجر به لیی و رد لالیان توســ اممه میصــومیی (ر) و به تلا ایی امر
هر آنان توسـ رهالشـناسان اردیده است ،خروج از عدالت میباشد ه بدعتاواری
و تیمد لالیان در دروغاویی و ویـا روایات و انتساب روایات برساخته به امامان شییه (ر)
مهمتریی شــواهد آن میباشــند .از اییرو در ایی مقاله با بررســی دو مفهوم لیدی وب و
بدعت و ارامه شــواهدی از منابا رهالی و روایی به بیان نقا اییدو در هر راویان متهم به
للو پرداخته شده است.
 .1تأثیر کذب در جرح غالیان
 .1-1تبیین رابطه کذب و غلو
در لغـت ــوب بـه نقیق صـــدج و هر آنچــه برخال

آن بـاشـــد ،ا الج اردیــده

اســـت(.فراهیـدی ،5157 ،ج ،1ص317؛ ابیفارس ،5171 ،ج ،1ص527؛ ابیمنظور،5151 ،
ج ،5ص )771برخی میتقـدنـد عرب برای بیـان «خطـا» نیز تیلیر « ـوب» را به ار میبرد و
تفاوت ایی دو تنها در نیت اوینده اسـت؛ برخال
مطر مینماید ،دروغاو از خال

خطا ار ه سهوا س نی م الف با واقا

واقا بودن الما مطلا اســت(.ابیمنظور ،5151 ،ج،5

ص773؛ فیومی ،بیتا ،ج ،2ص)129
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سـید مرتیــی نیز در تیریف وب میاوید« :خلری اســت ه با م لشرا تطابا ندارد
بـه بیـان دیگر ـوب به خلری افته شـــده ه م لشری ندارد تا با آن مطابقت نماید»(.ســـید
مرتیـی ،5171 ،ج ،2ص ) 297شهید انی نیز مییار ا الج صدج و وب به خلری را میزان
تطابا لفظ آن با واقا دانسـته اسـت(.شهید انی ،5179 ،ص )11در هر صورت آنچه ه از
برآیند ایی تیریفها در تحلیا و توصــیف وب در مینای عام آن حاصــا میاردد ،عدم
مطابقت بیی خلر و م لشر است.
در علم حدیث ،وب یا مصـــنور به هر خلر بیپایه و ســـاختگی(شـــهید انی،5131 ،
ص19؛ مامقانی ،5155 ،ج ،5ص )333ا الج اردیده ه به رسول اهلل (ص) و یا هر ی

از

اممه (ر) نسـلت داده شود ،بدون ایی ه آن را بیان نموده باشند(.مفید ،5151 ،ص )517و از
ایی رو خلر مویـــور را بدتریی نور از انوار حدیث یـــییف دانســـتهاند ه روایت آن تنها
درصــورتی ه راوی به ســاختگی بودن آن تصــریح نماید هایز اســت(.شــهید انی،5131 ،
ص)19
ارچه عواما متیددی در هر راویان مس ر هســـتند اما در میان آنها دروغاویی تنها
عاملی است ه روایات راوی را امال از حجیت ساق مینماید؛(ابی ابیحاتم ،5375 ،ج،2
ص37؛ خطیب بغدادی ،5171 ،ص 33و 573؛ وســی ،5157 ،ج ،5ص515 ˚ 519؛ شــهید
انی ،5179 ،ص273؛ مامقانی ،5155 ،ج ،2ص)13 - 32
چنان ه شیخ وسی خلر راویان فطحی ،واقفی ،ناووسی و ...را به شر ی ه راوی در
نقا روایت سـ تایر و در ادای امانت مورد ا مینان باشــد ،در صــورت همراهی با قرینه و
نیز عدم م الفت با روایات امامیه واهب الیما دانســته اســت ،5157(،ج ،5ص )517اما در
باب لالیان بدون ایی ه حتی بحیی در صــداقت آنان بنماید ،شــیوه دیگری در پیاارفته و
روایات آنان را تنها در حال اســـتقامت میتلر دانســـته و در دوران للو اســـاســـا قابا پویرا
نمیـدانـد و عما شـــییه به روایات ابیال طاب محمد بی ابیزینب 5،احمد بی هالل علرتامی
و ...را نیز خاص دوران استواری عقیده آنان دانسته است(.همان ،ص)515

 -5ابی لیامری حتی در حال استقامت هم روایات وی را قابا پویرا نمیداند؛ (ابی لیامری ،5122 ،ص) 99
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شـهید انی نیز در یـمی برشـمردن اصنا

وایییی حدیث ،لالیانی مانند ابوال طاب،

یونس بی ظلیـان و یزیـد الصـــاما را از همله آنان برشـــمرده و بر واب بودن لالیان تأ ید
نموده اسـت(.شهید انی ،5179 ،ص )527میرفی لالیان به عنوان یکی از اروههای برهسته
وابیی اختصــاص به علمای شــییه نداشــته و ایی مســأله امری اســت ه حدیثپژوهان اها
سـنت نیز به آن اشاره نمودهاند؛ به عنوان میال سیو ی در تدریب الراوی خطابیه 5را از همله
اروههایی دانسـته ه به سـلب یاری موهب و دیدااه خود به ویا حدیث روی آوردهاند.
(سیو ی ،بیتا ،ج ،5ص)291
 .2-1بررسی گستره مفهومی و مصداقی «کذب» در منابع علم رجال
در رهـال شـــکی لمـه ـوب و مترادفات آن در توصـــیف  11تی 2از راویان مورد
اســتفاده قرار ارفته ه از ایی میان  21تی 3را راویان متهم به للو تشــکیا میدهند .از آنها
ه با توهه به سل

متفاوت رهال شکی در مقایسه با سایر منابا رهالی ،در ایی ا ر با متکلم

واحدی مواهه نیستیم 1،در ایی ب ا تنها مواردی ه شکی و مشایخ روایی وی واژه وب
و مترادفات آن را درباره راویان متهم به للو به اربردهاند ،مورد بررســی قرار خواهیم داد و

 -5از فرقههای منتسب به لالت(.شهرستانی ،5151 ،ج ،5ص)257
 -2ایی تیداد لیر از موارد اربرد ایی لمه در رهال شکی است.
 -3وسی ،5392 ،علداهلل بی سلأ :ا ،113 -571 -573 -572مغیره بی سیید :ا-173 -172 -175 -177 -333 -332
 ،373 -113 -111 -112 -177 -171 -171ابوال طاب :ا-373 -237 -113 -111 -123 -153 -177 -173 -175
 ،5719 -5733بنـان اللیان :ا ،373 -199 -113 -117 -111 -115محمد بی بشـــیر :ا ،373 -111محمد بی فرات:
ا ،5719 -5717 -111سرکی :ا ،113 -117بزیا :ا ،113 -117حمزه بی عماره بربری :ا ،113 -119 -137حارث
الشــامی :ا ،113میمر :ا ،113بشــار اعشــیری(ی شــییری) :ا ،712 -113صــامد النهدی :ا ،113مفیــا بی عمر:
ا ،199عمرو النلطی :ا ،199عمر بی عیســـی(اخو عـوافر) :ا ،237حســـی بی علی بی ابی حمزه :ا ،935محمد بی
سـنان :ا ،5733 -379علی بی حسـکه :ا ،5775 -337حسی بی بابا قمی :ا ،333فارس بی حاتم :ا-5771 -5771
 ،5757ابوالســمهری :ا ،5753ابی ابیالزرقاء :ا ،5753ابوســمینه محمد بی علی الصــیرفی :ا ،5733یونس بی ظلیان:
ا ،5733عروه بی یحیی الدهقان :ا.5792
 - 1در ی

تقســـیم بندی لی در رهال شـــکی راویان در الم اممه (ر) ،مشـــایخ حدییی ،برخی راویان و در نهایت

ش ص شکی شناسانده شدهاند.
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در ب ا هدااانهای به بررسی راویانی ه در الم میصومیی (ر) به عنوان « واب» میرفی
شدهاند ،خواهیم پرداخت.
با ایی ه ش ـکی راویان زیادی را ش ـ صــا و بدون نقا از ســی ،با عنوان لالی میرفی
نموده (ر.ک :وسی ،5392 ،ا 12و  :317نصربی صلا  ،ا :12اسحاج بی محمد بصری،
ا :571علداهلل بی ســـلأ ،ا :231محمد بی بحر و  )...اما برای هیچی

از آنان تیلیر واب

را اسـتفاده ننموده اسـت ،تنها هنگام نقا روایتی درباره شییب عقرقوفی ه از دیدااه شکی
میـمون ناصـحیحی دارد ،یکی از راویان آن یینی حسی بی علی بی ابی حمزه را « واب و
لال» توصــیف نموده اســت؛ ( وســی ،5392 ،ا )935ه اللته لیر از شــکی هیچی

از

رهالشــناســان وی را لالی ندانســتهاند ،بلکه وی( وســی ،5392 ،ا5712؛ ابیلیــامری،
5122ج ،ص15؛ نجاشـــی5321 ،ا ،ص )32و پدرا( وســـی ،5392 ،ا 933و  )931در
منابا رهالی به عنوان واقفی شناسانده شدهاند و ایی احتمال وهود دارد ه در لالی خواندن
وی اشتلاهی از سوی شکی رخ داده باشد.
چنان ه در روایتی دیگر در رهال شـکی ،علی بی حسـی بی فیال در پاسخ محمد بی
مسـیود ه از وی درباره حسی بی علی بی ابی حمزه سسال می ند ،بدون اشاره به للو ،تنها
وی را واب و ملیون میخواند (.وسی ،5392 ،ا)5712
اللته ایی نکته هالب توهه اسـت ه شـکی با تکیه بر تاب فیـا بی شــا ان بر واب
بودن  7تی از راویان متهم به للو تأ ید نموده اســت 5و از آنها ه لحی ش ـکی در تمام ایی
موارد ابت اسـت ،چنیی به نظر میرسـد ه فیـا تألیفی مستقا در شناسایی راویان واب
داشــته و یا فصــلی از یکی از آ ارا را به میرفی وابیی اختصــاص داده اســت و باتوهه به
 - 5علارت شــکی در تمام ایی موارد چنیی اســت :و

ر الفیـــا /الفیــا بی شـــا ان فی بیق تله ین می الکوابیی

المشـهوریی (...وسی ،5392 ،ا :373محمد بی سنان ،ا :333ابی بابا قمی ،ا :5775علی بی حسکه ،ا :5771فارس
بی حاتم قزوینی ،ا :5733ابوال طاب ،یونس بی ظلیان ،یزید الصـاما ،محمد بی سـنان ،ابوسمینه)( .از میان ایی راویان،
ارچه یـیف یزید الصـاما مورد اهمار رهالشـناسـان اسـت ،اما خال

سایر راویان ه به للو متهم شدهاند ،دلیلی بر

لـالی بودن وی یـافت نشـــد بلکه باتوهه به دیدااه ابی داود(ابی داود ،5312 ،ص 122و )127و نیز روایتی ه از او در
الغیله ( وسـی ،5155 ،ص )11نقا اردیده ،به احتمال زیاد وی واقفی بوده اسـت و از ایی رو است ه فیا نام وی را
در زمره وابیی

ر نموده است)
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آ اری ه نجاشی(نجاشی ،5321 ،ص )377و شیخ وسی( وسی ،بیتا ،ص )325برای وی
برمیشمرند ،بیید نیست ایی ا ر تاب الرد علی الغالیه (الغالیه المحمدیه) باشد.
در فهرست شیخ وسی واژه وب با هیچ ی

از مشتقات و مترادفاتا نه تنها درباره

لالیان به ار نرفته ه هیچ فرد دیگری نیز با آن توصیف نشده است؛ وی تنها هنگام بررسی
اصــا زید نرســی و زید زراد ،ایی دو اصــا را از قول محمد بی حســی بی ولید مویــور و
برســاخته محمد بی موســی همدانی 5،میرفی مینماید 2.و در رهال شــیخ نیز تنها در وصــف
اهر بی حاتم( وســی ،5373 ،ص - )313یکی از راویان متهم به للو  -واژه واب به ار
رفته است.
بنابرایی اار ب واهیم در شــناســایی دیدااه شــیخ وســی درباره دامنه محتوایی واژه
وب و مترادفات آن تنها به ایی دو ا ر ا تفا نماییم به دیدااه املی دســت ن واهیم یافت،
با ایی وهود تأما در سـایر آ ار شیخ به ویژه عده اعصول ما را به ایی نکته رهنمون میسازد
ه نه تنها وی وب را به همان مینای متداول یینی آنچه در برابر صـــدج قرار دارد به ار
برده بلکه آن را یکی از عواما مس ر در هر راویان و نپویرفتی روایات آنان به شمار آورده
اســـت؛( وســـی ،5157 ،ج ،5ص )515 ˚ 519چنـان ـه وی لالیان را در نار راویانی ه
حدییشـــان پویرفته نمیشـــود و نیز متهمیی به ویـــا و هیا حدیث قرار داده و بر ایی نکته
تـأ یـد میورزد ـه ایی دســـتـه از راویان هرااه به تنهایی به نقا حدیث بپردازند ،عما به
روایتشـــان هایز نیســـت و تنها در صـــورتی میتوان به روایت آنان عما نمود ه در نار
روایـت آنـان همـان محتوا را راویـان قه نیز ازارا نموده باشـــند ،ه اللته لییتا در چنیی
حالتی عما به ایی روایت به سلب نقا قات است نه روایت لالیان(.همان ،ج ،5ص)531

 - 5قمیان وی را به للو متهم ردهاند(.نجاشـی ،5321 ،ص)339؛ ابی لیامری برساخته بودن ایی تاب را نپویرفته(ابی
لیــامری ،5122 ،ص )22و محمد بی موســی را نیز تنها تیــییف مینماید و میتقد اســت ه میتوان از احادیث وی به
عنوان شاهد استفاده نمود(.همان ،ص)31
 ( -2وســـی ،بیتـا ،ص :275ا - 377 - 233زید النرســـی و زید الزراد .لهما نصـــالن .لم یروهما محمد بی علی بی
الحسـیی بی بابویه و قال فی فهرسـته :لم یروهما محمد بی الحسی بی الولید و ان یقول :هما مویوعان و ول
خالد بی علد اهلل بی سدیر و ان یقول :ویا هوه اعصول محمد بی موسى الهمدانی).

تاب
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لمه وب و ویا و مشتقات آن دو در مجمور ده بار 5در رهال نجاشی در توصیف
راویان به ار رفته است ه از ایی تیداد ،هفت مورد 2آن با علارات دال بر للو راوی همراه
شده است .با ایی ه در رهال نجاشی قریب به سی تی از افراد با الفاظی صریح یا لیر صریح
به عنوان راویان متهم به للو شــناســانده شــدهاند ،اما چنان ه مالحظه اردید وی تنها درباره
تیداد اند ی از آنان از واژه واب و یا مترادفات آن اسـتفاده نموده است و در همیی موارد
محدود نیز تنها علداهلل بی قاسـم حیـرمی ،ابوسمینه و محمد بی علداهلل بی مهران را صراحتا
واب خوانده و درباره ســایریی وب راوی را به قمیان ،اصــحاب و یا متکلمی ناشــناخته
(برای نمونه ر.ک :نجاشـی ،5321 ،ص )592 ،231 ،591نسلت داده است و ترهیح میدهد
ه بیشـتر لالیان را با تیلیر «یییف» توصیف نماید ه اللته استره مینایی ایی لفظ به نحوی
وب را نیز دربرمیایرد.
چنـان ـه وحیـد بهلهـانی در ایی بـاره میاویـد همـاناونـه ه وقتی علما روایتی را
صــحیح میخوانند ایی تیلیر داللتی بر حصــر تمام راویان آن در عدالت ندارد ،اربرد لمه
یـییف از سـوی آنان نیز داللتی بر انحصار ایی واژه در فسا ندارد و بلکه موارد دیگری را
نیز شاما میشود(نسترآبادی ،5122 ،ج ،5ص527؛ مامقانی ،5155 ،ج ،2ص)232
در هر حال به نظر میرسد ایی سل

بیان برخاسته از روحیه دقیا و محتا نجاشی در

هر و تیدیا راویان بوده و یا ریشــه در هد

اصــلی نگارا تاب داشــته باشــد ه همانا

میرفی نگاشتهها و مصنفات شییی است و نه هر و تیدیا راویان؛ با ایی وهود همیی تیداد
محدود اربرد واژه واب و مترادفات آن در رهال نجاشــی در حصــول مقصــود ما یینی
نمایان نمودن تأ یر وب در هر لالیان و لیر قابا اعتماد دانسـتی روایات آنان مس ر است
و نجاشـــی نیز در همیی موارد محدود واب بودن راوی را در پویرفته نشـــدن روایات وی
مس ر دانســـتـه اســـت و درتمـام مواردی ـه راوی را ـواب میرفی نموده الم خود را با

 -5ایی تیداد لیر از موارد اربرد ایی لمه به اقتیای بحث در رهال نجاشی است.
( -2نجاشــی ،5321 ،ســلیمان بی علداهلل الدیلمی و پســرا محمد :ا ،192ص ،592ســها بی زیاد :ا ،137ص،591
علداهلل بی قاســم الحیــرمی :ا ،131ص ،222ابوســمینه محمد بی علی :ا ،931ص ،332محمد بی علداهلل بی مهران:
ا ،312ص ،317و محمد بی موسی بی عیسی ابوهیفر الهمدانی السمان :ا ،371ص.)339
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علاراتی همراه ســاخته ه تأ یر وب در پویرفته نشــدن روایات وی را نمایان میســازد .به
عنوان میال در پی واب و لالی خواندن علداهلل بی قاســم حیــرمی با تیلیر «الییتد بروایته»
بر لیر قابا پویرا بودن الم وی تأ ید مینماید؛(نجاشی ،5321 ،ص)222
تیابیری چون «الییتمد فی شـــیء(،همان ،ص )332فاســـدالموهب و الحدیث(همان،
ص »)317از همیی قلیا اسـت ه ایی تیابیر نیز در ن ر نجاشی درباره سایر لالیانی ه با لفظ
واب توصیف شدهاند ،به ار رفته است.
در رهال ابی لیـامری واژههای وب ،ویا و مشتقات آندو (بدون موارد تکراری)
 31مرتلـه در شـــناســـایی راویان مورد اســـتفاده واقا شـــده ه از ایی تیداد  51مورد 5آن
اختصــاص به لالیان دارد .ایی نکته قابا توهه اســت ه وی در توصــیف ایی افراد به

ر

واژه واب به تنهایی ا تفا ننموده و تویـــیح خود را با علاراتی همراه نموده ه به درک و
برداشــت صــحیح از مراد وی از واژه واب و هایگاه ایی واژه در ســنجا روایات راوی
م

قابا توههی مینماید.
اربرد اصـــطالحاتی چون «متروک الحدیث همله»(،ابی لیـــامری ،5122 ،ص)19

«متروک الحـدیـث»(،همــان ،ص« )79ویـــار للحـدیـث»(،همـان ،ص 23و « )575ییـــا
الحـدیـث»(،همـان ،ص« )32الیلتفـت الیـه»(،همـان ،ص 23و « )92الیلتفـت الیه و الیکتب
حـدییـه»(،همان ،ص« )31الیلتفت یلی حدییه»(،همان ،ص« )575له تاب یدل علی خلیه و
وبه»(،همان ،ص« )31الخیر فی ما رواه»(،همان ،ص )23و  ...به روشنی ایی امر را به ا لات
میرســـاند ه یکی از دالیا مهمی ه منجر به

ر واژه « واب» در هر راویان متهم به

للو توس ابی لیامری اردیده ،قابا پویرا نلودن روایات آنان است.
آنچه ا مینان ما را به درستی ایی برداشت بیشتر میسازد ،تأما در سایر مواردی است
ه ابی لیـامری در توصیف راویان از واژه واب یا مترادفات آن استفاده نموده است ،ه
( -5ابی لیـــامری5122 ،ج ،هیفر بی یســـماعیا المنقری ص ،17هیفر بی محمد بی مال

ص ،19ســـلیمان بی ز ریا

الدیلمی ص ،27صـالح بی سها الهمدانی ص ،23صالح بی عقله ص ،23علداهلل بی علدالرحمی اعصم ص ،72علداهلل بی
القـاســـم الحـار ی ص ،79نبوالقاســـم علی بی نحمد الکوفی ص ،92فرات بی نحنف ص ،91محمد بی ســـنان ص،32
ابوســـمینـه محمد بی علی ص ،31محمد بی علداهلل بی مهران ص ،31یونس بی بهمی ص ،575یونس بی ظلیان ص،575
محمد بی بحر رهنی ص 39و .)573
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بـا تأما در آن موارد به خوبی میتوان دریافت در حوزه تفکر وی ایی واژه هز برای نمایان
نمودن ایی امر ه روایات واب قابا پویرا نیســـت ،هایگاه دیگری ندارد .چنان ه وی
در موارد دیگری ه در توصیف راویانی لیر از لالیان ایی واژه را به ار میبرد نیز آن را با
اصـــطالحاتی چون «الیلتفت الی ما رواه»« ،ییـــا الحدیث مجاهره»« ،الیلتفت الی حدییه»،
«الیلتفت الیه»(همان ،ص )12 ،97 ،11 ،15و  ...همراه نموده است.
اللته برخی مانند وحید بهلهانی برآنند ه افرادی چون احمد بی محمد بی عیسی و ابی
لیـــامری پس از ایی ه راوی را متهم به للو مینمایند به وی نســـلت وب و ویـــا هم
میــدهنــد اویی ــه در روایــت وی چیزی وهود دارد ــه بر ایی امر داللــت مینمــایــد؛
(نســـترآبـادی ،5122 ،ج ،5ص )537بـا ایی بیـان از دیـداـاه وحید بهلهانی واب خواندن
لالیان توس ابی لیامری ریشه در دو امر دارد:
 -5انتساب آنان به للو باعث شده ه ابی لیامری آنان را واب و ویار هم ب واند.
 -2ابی لیـــامری در روایـات آنـان چیزی مشـــاهده نموده ه از دیدااه وی نشـــانه
درولگویی آنان است.
در تحلیا ایی دیدااه باید افت ه ارچه هر دو مســـألهای ه وحید بهلهانی در نقد
شـیوه هر لالیان توسـ ابی لیامری مطر مینماید ،به نحو هزمی قابا پویرا است اما
به عنوان ی

قاعده لی نمیتوان آن را تیمیم داد و به ایی نتیجه رسید ه تمام دیدااههای

وی درباره لالیان از همیی سنخ است.
به ویژه ه هر دو اســتدالل وحید بهلهانی قابا خدشــه اســت :اار ابی لیــامری تمام
راویـان متهم بـه للو را از یـ

نـار واب خوانده بود ،ایی نقد قابا پویرا بود و ایی در

حالی اســت ه از تیداد  12راوی ه در رهال ابی لیــامری به للو متهم شــدهاند ،وی تنها
 51تی را واب خوانده است.
همچنیی چنان ه ا لات نمودیم ابی لیــامری واژه واب و مترادفات آن را تنها برای
لالیان به ار نلرده و بلکه  27نفر از راویانی ه در رهال وی واب خوانده شدهاند ،نه تنها
در رهـال ابی لیـــامری بلکه در هیچ ی

از منابا رهالی به للو متهم نشـــدهاند .اما درباره

ایی ه وی در روایات لالیان چیزی را مشـاهده نموده ه منجر به واب میرفی نمودن آنان
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اردیده اســت ،ایی مســأله نیز اختصــاص به لالیان ندارد بلکه چنان ه مشــاهده اردید وی
برای لیر لالیان نیز در نار واب تقریلا همان اصـــطالحاتی را به ار برده اســـت ه برای
لالیان اســـتفاده نموده و اصـــال وی هدفی هز ا لات ایی ه روایات وابیی را لیر قابا اعتنا
میرفی نماید ،نداشـته اسـت و بنابرایی نمیتوان به سلب ایی امر خدشهای در واب خواندن
لالیان توس وی وارد دانست.
بنابرایی باتوهه به ملاحث مطر شده اار شمار راویان متهم به للوی ه واژه « وب»
و مترادفات آن درباره آنان به ار رفته اسـت را ه با حو

موارد تکراری بالا بر سی و نه

نفر میشــوند ،با ا راویان متهم به للو ه رقمی در حدود ی

صــد و پنجاه نفر(صــفری

فروشانی ،5379 ،ص )313را به خود اختصاص دادهاند ،مقایسه نماییم ،چیزی در حدود 22
درصد خواهد شد ه تقریلا ی

سوم تیداد راویان متهم به للو را شاما میشود.

ایی امر نشــان دهنده ایی مویــور میباشــد ه « وب» یکی از عواما مس ر در هر
راویان متهم به للو بوده اسـت .اهمیت ایی نکته هنگامی آشکارتر میاردد ه ایی مسأله را
در نظر داشـته باشـیم ه چنان ه پیا از ایی ا لات اردید ،واژه وب از واژههای پربسامد
در منابا رهالی نیســت؛ 5عالوه بر ایی ه ااه رهالشــناســان به ههت شــهرت برخی راویان
متهم به للو مانند محمد بی نصـــیر نمیری 2ه هیچاونه تردید و اختالفی در انحرا
وی وهود ندارد ،از

عقیده

ر توصیفات بیشتر مانند واب و  ...درباره آنان اهتناب نمودهاند.

 .3-1بررسی گستره مفهومی و مصداقی «کذب» در کالم معصومین(ع)
بدیهی اسـت یکی از ا مینانب اتریی منابیی ه میتواند به منظور شــناسایی راویان
متهم به للو و دســتیابی به عواما مس ر در هر آنان ما را یاری رســاند ،وا اوی س ـ نانی
اســـت ـه اممـه (ر) دربـاره آنان به ار بردهاند .اما پیا از ایی امر آنچه مهمتر مینماید،
 -5با ی

بررسـی اهمالی ایی امر آشکارا ابت میشود ه واژه یییف ه اللته دامنه شمول استردهای داشته و وب

را نیز شاما میشود ،بیشتر از آن در منابا رهال به ار رفته است.
 - 2در روایت شـماره  5777از رهال شـکی به نکاتی از عقاید و سـ نان وی اشاره شده ه نه تنها در شایستگی ا الج
صـفت وب ،تفاوتی با س نان سایر لالیان ندارد بلکه به نحوی هاما تمام دیدااههای منفی آنان است .مانند :اعتقاد به
تناسخ ،عقیده به ربوبیت میصومیی (ر) ،حلیت ازدواج مردان با یکدیگر و . ...
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تـأما در ایی نکته اســـت ه در الم ایی بزراواران آیا واژه واب تنها برای لالیان مورد
اسـتفاده قرار ارفته یا سـایر اش اص نیز با ایی واژه توصیف شدهاند و نیز آیا میصومیی (ر)
ایی واژه را دربـاره تمـام افراد بـه یـ

مینـا و مفهوم به ار بردهاند یا از اربرد آن مفاهیم

متیددی را اراده نمودهاند.
با عنایت به محدودیت دامنه ایی پژوها ه تکیه آن بیشـتر بر منابا رهالی است و نیز
توهه به ایی نکته ه رهال شکی یکی از هیتریی و در عیی حال مناسبتریی منابیی است
ه میتوان در آن به ور مســتند به دیدااههای اممه (ر) درباره راویان دســتیافت ،در ایی
قسـمت مالک اصـلی در اسـت راج اسـتره مفهومی و مصداقی « وب» در الم میصومیی
(ر) رهال شـکی بوده اسـت ،ما ایی ه وا اوی اهمالی دادههای سایر منابا حدییی ه به
موازات رهال شکی نگاشته شدهاند ،نیز تنها به منزله مهر تأییدی بر مطالب آن بوده و بیانگر
آن اســـت ـه لحـاد نمودن دادههـای آن منـابا تفـاوت چنـدانی در یافتههای ایی پژوها
5

حاصا ن واهد نمود.

با بررســی مواردی ه در رهال شــکی لمه وب درباره راویان و اشــ اص به ار
رفته است ،میتوان ایی موارد اربرد را در سه دسته اصلی لقهبندی نمود:
 -5برخی راویان منســوب به فرقه برتریه مانند حکم بی عتیله (عیینه) ( 2،وســی،5392 ،
ا 222و  )122ییرالنواء ،سالم بی ابی حفصه و ابوالجارود(همان ،ا)152
 -2راویان واقفی مانند ابی ابی حمزه ،ابی مهران ،ابی ابی ســیید(همان ،ا 711و)727
و زرعه بی محمد الحیرمی(همان ،ا)371
 -3لالیان ه مهمتریی و پر تیدادتریی دســته را تشــکیا میدهند و علارتند از :علداهلل
بی ســلأ ،مغیره بی ســیید ،ابوال طاب ،بنان ،محمد بی بشــیر ،محمد بی فرات ،ســری ،بزیا،
حمزه بی عمـاره بربری ،حارث شـــامی ،میمر ،بشـــار اعشـــیری ،صـــامد النهدی ،عمر بی
 - 5چنان ه میتوان بسیاری از روایات شکی درباره ایی مویور را عینا یا با شلاهتی بسیار در سایر منابا همزمان با آن
نیز یـافـت( .برای نمونـه ر.ک :ابی حیون ،5391 ،ج ،5ص17؛ عیاشـــی ،5397 ،ج ،2ص 12و 591؛ لینی ،5177 ،ج،2
ص ،159ج ،9ص ،577ج ،9ص 211و .)...
 -2اللته علی بی حسـی بی فیـال وی را از فقهای عامه دانسته است ( وسی ،5392 ،ا )377و برخی نیز در انتساب وی
به فرقه بتریه تردید نمودهاند (محمد اظم رحمان ستایا و اعظم فرهامی ،5337 ،ا ،3ص.)571
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عیسـی(اخو عوافر) ،علی بی حسـکه ،حسـی بی بابا قمی ،فارس بی حاتم ،ابوالسمهری و ابی
ابی الزرقاء.
اللته اربرد واژه وب در روایات میصـومیی (ر) اختصـاص به موارد یاد شده نداشته
و افرادی چون ابوالل تری(،همــان ،ا )113م تــار بی ابی علیــده قفی(،همــان ،ا)277
زراره(،هـمــان ،ا )231یـونـس مولی بی یقطیی(،همــان ،ا )337و هشــــام بی ابراهیم
علاسی(همان ،ا )319نیز با ایی لمه توصیف شدهاند.
با بررسـی اهمالی موارد یاد شده میتوان دریافت ه اارچه موارد اربرد واژه وب
در علارات میصــومیی (ر) اختصــاص به لالیان نداشــته و لیر لالیان نیز با ایی واژه توص ـیف
شـدهاند ،اما در هر حال آنچه در لالب موارد میان ایی سـه دسـته مشـترک اســت و موهب
هر راوی و واب خواندن وی توسـ میصومیی (ر) اردیده ،نسلت دادن چیزی به آنان
اسـت بدون آن ه آن را مطر

رده باشند یا اهازه نقا آن را صادر نموده باشند .به عنوان

میال در ایی باره روایت دقیقی در رهال شکی وهود دارد ه میتواند شاهدی بر ایی مدعا
قرار ایرد؛ در ایی روایت امام صادج (ر) سه نفر از افراد فرقه بتریه یینی ییرالنواء ،سالم بی
ابی حفصـه و ابوالجارود را عالوه بر تکفیر با وصـف « واب و مکوب» توصیف مینمایند و
پس از ایی ه راوی یینی ابوبصــیر از مراد حیــرت از اربرد واژه «مکوب» ســوال می ند
ایشــان در پاســخ «مکوب» را چنیی توصــیف مینمایند « :ســی ه نه تنها به ما نســلت دروغ
میدهد ه احادیث ما را هم تکویب مینماید» ( 5.وسی ،5392 ،ا)152
از آنهـا ـه محور بحث در ایی ا ر محدود به لالیان میباشـــد ،در ادامه به بررســـی
تفصــیلی روایاتی خواهیم پرداخت ه در آنها لالیان توس ـ میصــومیی (ر) با لفظ واب
توصـیف شدهاند .در رهال شکی بیا از چها روایت از میصومیی (ر) نقا اردیده ه در
تمـام آنها لفظ وب برای راویان متهم به للو مورد اســـتفاده قرار ارفته اســـت 2،ه اار

 - 5وسـی ،5392 ،ا ... :152عشیْ نَبِی بشصـيیر ،،قَالَ َ َرَ نَبرو عشلددي اللههي (ر) َیيیرَ النهوااءي وش سشاليمش بدیَ نَبِی حفْصشََ وش نَبشا الْجشاررودي،
فَقـَالَ ـَوهابرونَ مرکـَووبرونَ افـهارل عشلَیدهِمد لَیدنََا اللههي ،قَالَ قالْتر هریيلْتر فيدشاکش َوهابرونَ قَدد عشرَفْتاهرمد فَمشا مشیدنَى مرکَووبرونَ قَالَ َوهابروشن
یشأْتاونها فَیر ْلِراونها نَنههرمد یرصشدِّقاونها وش لَیدسروا َوَلي

ش وش یشسدمشیرونَ حشديییَنَا فَیرکَووبرونَ بِهي.

 - 2وسی ،5392 ،ا 113 -571 -573 -572و . ...
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روایاتی را ه در آنها امامان (ر) بدون ایی ه به واب بودن لالیان اشـــاره نمایند ،تنها به
نفریی و یـا بیـان دیـداـاههای آنان پرداخته اند ،در نار ایی روایات قرار دهیم ،تیداد آنها
دوچندان خواهد شد.
بنـابرایی بـه منظور دســـتیـابی بـه دیـدااهی هاما و منســـجم در دو محور رویکرد
میصومیی (ر) نسلت به هر راویان متهم به للو را مورد وا اوی قرار خواهیم داد:
 .1-3-1معرفی و لعن غالیان به عنوان کذابین
درباره لالیان و ایی ه در میان اسـتره وسیا راویان حدیث شییی دامی

حقیقتا در

زمره لالیان میانجند ،بحث و افتگوهای فراوانی وهود دارد ،اما آنچه یقینی است وهود
حقیقی افرادی با ایی نام و صـفات در تاریخ شکاایری میراث روایی شییه است؛ و یکی از
ویژای ها و صـفات مهمی ه منجر به لیی و رد ایی اروه از راویان توس اممه میصومیی
(ر) اردیده است ،تیمد آنان در دروغاویی و ویا روایات و انتساب ایی روایات برساخته
به امامان شــییه (ر) میباشــد .به عنوان میال شــیخ صــدوج در ایی باره به نقا روایتى از امام
ریـا (ر) پرداخته ه حیرت در آن صراحتا بر ایی نکته تأ ید نمودهاند ه لالیان احادییی
را ویا نموده و سپس آنها را با عنوان الم میصومیی (ر) منتشر نمودهاند.

5

از ایی رو امامان شـــییه در مواههه با هریان للو ااه به ور لی بر دروغاویی و قابا
اعتماد نلودن ســ نان آنان تأ ید نمودهاند؛ چنان ه امام صــادج (ر) در اییباره میفرمایند:
«برخی از لـالیـان بـه حـدی دروغاو هســـتنـد ـه شـــیطـان به دروغهای آنان احتیاج پیدا
می ند» 2،و ااه با

ر نام سردمداران ایی هریان ه با حو

موارد تکراری بالا بر  53نفر

 ... -5عشیْ نَبِی الْحشس ـشیِ عشليیِّ بدیِ مروس ـشى الروی ـَا (ر) قَالَ :قالْتر لَهر یشا ابدیَ رشس ـرولِ اللههي یِنه النهاسش یشنْس ـرلرونَنَا یِلَى الْقَودلِ بِالتهش ـْلِیهي وش
الْجشلدرِ ليمشا رروِیش ميیَ الْأَخْلشارِ فيی َلي

ش عشیْ آبشامي

ش الْأَميماَِ (ر)  ...یِنهمشا وشیـَاش الْأَخْلشارش عشنها فيی التهشْلِیهي وش الْجشلدرِ الْغالَاةا الهويییَ صشغهراوا

عشظَمشََ اللههي تَیشالَى فَمشیْ نَحشلاهرمد فَقَدد نَبدغَیـَنَا وش مشیْ نَبدغَیـَهرمد فَقَدد نَحشلانَا  ...وش مشیْ صـشداقَهرمد فَقَدد َوهبشنَا وش مشیْ َوهبشهرمد فَقَدد صشداقَنَا ...
یشا ابدیَ خَاليدٍ مشیْ َانَ ميیْ شيییشتينَا فَلَا یشته يوَنه مينْهرمد وشليیّا وش لَا نَصيیرا(.صدوج ،5397 ،ج ،5ص513 -512؛  ،5339ص)323
 ( - 2وسـی ،5392 ،ا ... :)122عشیْ هيشـَامِ بدیِ سـشاليم ،،عشیْ نَبِی عشلددي اللههي (ر) وش َ َرَ الْغالَاةَ ،فَقَالَ :یِنه فيیهِمد مشیْ یشکْويبر حشتهى
نَنه الشهیدطَانَ لَیشحدتَاجر یِلَى َويبِهي .نیز ر.ک ( :لینی ،5177 ،ج ،9ص.)211
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میشــوند ،به عنوان افرادی ا ب و لیر قابا اعتماد از آنان بیزاری هســتهاند ه از ایی میان
بیشتریی روایات درباره مغیره بی سیید و ابوال طاب بیان اردیده است.
روایـت زیر از امام صـــادج (ر) ه نمونههای مشـــابه فراوانی دارد (،وســـی،5392 ،
ا 113 ،112 ،172 ،175و  ) ...بـه روشـــنی بیـانگر مهمتریی عـاما هر لالیان و لیرقابا
اعتماد بودن روایات آنان است:
«هیچ حـدییی را از مـا نپـویریـد مگر احـادییی ـه موافا با قرآن و ســـنت یا همراه با
شـاهدی از احادیث پیشیی ما باشد چرا ه مغیره بی سیید در تب اصحاب پدرم روایاتی را
وارد نمود ــه پـدرم آن احــادیــث را بیــان نکرده بودنـد؛ پس هرچــه را ــه م ــالف الم
پرورداـار و ســـنـت نلی ا رم (ص) بـاشـــد ،از مـا نپـویریـد چرا ه ما هرااه حدیث نقا
مینمـاییم آن را به خداوند متیال و نلی ا رم (ص) نســـلت میدهیم .در ادامه همیی روایت
یونس بی علد الرحمی میاوید به عراج رفتم و در آنها اصـــحاب امام باقر و امام صـــادج
(ر) را دیدم.
پس از آنها حدیث شنیده و تابهای حدیییشان را ارفتم و به امام ریا (ر) عریه
نمودم ،اما حیـــرت تیداد زیادی از آن احادیث را از امام صـــادج (ر) ندانســـته و فرمودند
ابوال طاب و اصــحابا بر ایشــان دروغ بســته و ایی روایات را تا امروز در تب یاران امام
صـــادج (ر) وارد نمودنـد؛ پس هر روایتی را ه م الف قرآن بود از ما نپویرید ،ه ما اار
حدییی را نقا می نماییم موافا با قرآن و ســـنت اســـت ،ما از خدا و رســـول اهلل (ص) نقا
حـدیـث نموده و نمیاوییم قـال فالن و قـال فالن تـا الممـان متناقق شـــود ،همانا الم
آخریی ما مانند الم اولیی ماسـت و الم اولیی ما تصـدیا ننده الم آخریی ماست پس
اار فردی نزد شـــمـا آمده و خال

ایی را بیان نمود ،آن حدیث را به خودا براردانید و

بگوییـد تو خود بـه آنچـه آوردهای آااهتر هســـتی .همانا با هر المی از ما نور و حقیقتی
است و المی ه نور و حقیقتی ندارد ،آن الم شیطان است» (5.وسی ،5392 ،ا)175

 ... - 5لَا تَقْلشلاوا عشلَیدنَا حشديییا یِلها مشا وشافَاَ الْقارْآنَ وش الس ـَّنهََ نَود تَجِدرونَ مشیشهر ش ـَاهيدا ميیْ نَحشاديییينَا الْمرتَقَدِّمشَِ ،فَإِنه الْمرغيیرَةَ بدیَ س ـشیيیدٍ
لَیشنـَهر اللـههر دشسا فيی اتـابِ نَصـــدحشابِ نَبِی نَحشاديیثَ لَمد یرحشدِّثْ بِهشا نَبِی ،فَاتهقاوا اللههش وش لَا تَقْلشلاوا عشلَیدنَا مشا خَالَفش قَودلَ رشبِّنَا تَیشالَى وش
سـرنهََ نَلِیِّنَا (ص) فَإِنها یِ َا حشدا ْنَا قالْنَا قَالَ اللههر عشزهوشهشاه وش قَالَ رشسـرولا اللههي (ص) .قَالَ یروناسر :وشافَیدتر الْیيرَاجَ فَوشهشددتر بِهشا قيطْیشَ ميیْ
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روایات صــادره در هر و تکویب لالیان اختصــاص به امام صــادج (ر) نداشــته بلکه
اســتره صــدورشــان الم امام ســجاد (ر) تا امام هادی (ر) را دربرمیایرد .در ایی روایات
امـامـان شـــییـه (ر) تنهـا بـه هر و تکـویـب لـالیان زمان خود ا تفا ننموده بلکه اســـامی
مشـــهورتریی افرادی را ـه در حا پـدرانشـــان للو نموده و بـه ویـــا حـدیـث علیه آنان
پرداختهاند نیز بیان نمودهاند ه ایی مویـــور میتواند داللت بر تداوم و ی
للو بـه عنوان یـ

ســـانی لیات

هریـان در ایی بازه زمانی داشـــته باشـــد .نمونه ایی مدعا را می توان در

روایت یا ه از امام ریا (ر) نقا اردیده ،مشاهده نمود:
«  ...قَالَ نَبرو الْحشسـشیِ الرویـَا (ر) َانَ بیان ُبرنَان ] یشکْويبر عشلَى عشليیِّ بدیِ الْحرسشیدیِ (ر) فَأَ َاقَهر
اللههر حشره الْحشديیدي ،وش َانَ الْمرغيیرَةا بدیا سشیيیدٍ یشکْويبر عشلَى نَبِی هشیدفَر( ،ر) فَأَ َاقَهر اللههر حشره الْحشديیدي ،وش
َانَ مرحشمادر بدیا بشش ـيیر ،یشکْويبر عشلَى نَبِی الْحشس ـشیِ مروس ـشى (ر) فَأَ َاقَهر اللههر حشره الْحشديیدي ،وش َانَ نَبرو
الْ َطـهابِ یشکْويبر عشلَى نَبِی عشلددي اللههي (ر) فَأَ َاقَهر اللههر حشره الْحشديیدي ،وش الهويی یشکْويبر عشلَیا مرحشمادر بدیا
فارَاتٍ .قَالَ نَبرو یشحدیشى وش َانَ مرحشمادر بدیا فارَاتٍ ميیَ الْکاتهابِ فَقَتَلَهر یِبدرَاهيیمر بدیا شـــَکَلََ» (.وســـی،
 ،5392ا111؛ نیز ر.ک :همان ،ا 373 ،113 ،171 ،175 ،177 ،571 ،572 ،577و )...
نکته دیگری ه از مطالیه و تأما در روایات صـادر شـده از امامان شییه (ر) در هر
و تکویب لالیان به دست میآید ،در پیا ارفتی سل

بیانی واحد از سوی آن بزراواران

خصوصا امام صادج ،ا مام اظم و امام ریا (ر) در هر لالیانی چون مغیره بی سیید ،بنان،
محمد بی بشیر ،ابوال طاب ،بزیا ،سری ،میمر ،بشار اعشیری ،حمزه ،صامد النهدی و محمد
بی فرات است؛ به نحوی ه ایی سه بزراوار در لالب مواردی ه لالیان را به عنوان افرادی
ـواب و لیرقـابـا اعتمـاد میرفی نمودهانـد ،الم خود را با علارت «فأ اقه اهلل حرک الحدید:
نَصـدحشابِ نَبِی هشیدفَر( ،ر) وش وشهشددتر نَصـدحشابش نَبِی عشلددي اللههي (ر) مرتَوشافيرِییَ فَسـشميیدتر مينْهرمد وش نَخَوْتر اتالشهرمد ،فَیشرَیْتاهشا ميیْ بشیددر
عشلَى نَبِی الْحشســشیِ الرویــَا (ر) فَأَنْکَرَ مينْهشا نَحشاديیثَ َیيیرَة نَنْ یشکاونَ ميیْ نَحشاديیثي نَبِی عشلددي اللههي (ر) وش قَالَ ليی :یِنه نَبشا الْ َطهابِ
َوَبش عشلَى نَبِی عشلددي اللههي (ر) لَیشیَ اللههر نَبشا الْ َطهابِ! وش َوَلي

ش نَص ـدحشابر نَبِی الْ َطهابِ یشدرس ـَّونَ هشويهي الْأَحشاديیثَ یِلَى یشودمينَا هشوَا

فيی اتابِ نَصـدحشابِ نَبِی عشلددي اللههي (ر) ،فَلَا تَقْلشلاوا عشلَیدنَا خيلَا ش الْقارْآنِ ،فَإِنها یِنْ تَحشدا ْنَا حشدا ْنَا بِمروشافَقََِ الْقارْآنِ وش مروشافَقََِ السَّنهَِ یِنها
عشیِ اللـههي وش عشیْ رشســـرولـيهي ناحـشدِّثا ،وش لـَا نَقاولا قـَالَ فالـَان وش فالَان فَیشتَنَاقَقش َلَامرنَا یِنهَ -لَامش آخيرِنَا ميیْاا َلَامِ نَوالينَا وش َلَامش نَوالينَا
مرصـــشاديج ليکَلَامِ آخيرِنَا ،فَإِ َا نَتَا امد مشیْ یرحشدِّ اکامد بِ يلَا ي َلي
مينها حشقيیقََ وش عشلَیدهي ناورا ،فَمشا لَا حشقيیقَََ مشیشهر وش لَا ناورش عشلَیدهي فَوَلي

ش فَرادَّوهر عشلَیدهي وش قاولاوا نَنْتش نَعدلَمر وش مشا هِئْتش بِهي! فَإِنه مشاش ااو قَودل،
ش ميیْ قَودلِ الشهیدطَانِ.
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خداوند تیزی آهی را به او بچشـاند» تکمیا نموده و به بیان دیگر آرزوی شته شدن لالیان
را نمودهاند.

5

اللته ایی علارت در مواردی نیز به صـــورت مطلا درباره ســـانی مورد اســـتفاده قرار
ارفته ه به تیلیر میصــومیی (ر) به افشــای اســرار آنان پرداختهاند .مانند حدیث زیر ه از
امام صـادج (ر) نقا اردیده اسـت« :مشیْ نَفْشَى سيرهنَا نَهداَ الْلشیدتي نَ َاقَهر اللههر حشره الْحشديید :هر ه
راز ما اها بیت (ر) را فاا ند خدا تیزى آهی را به او چشـــاند»؛(شـــییری ،بیتا ،ص32؛
مجلســـی ،5173 ،ج ،72ص152؛ ابیشـــیله حرانی ،5323 ،ص 521و 355؛ لینی،5177 ،
ج ،2ص372؛ صـــدوج ،5322 ،ج ،2ص)232؛ ــه بنــا بر روایــات موهود لـالیــان یکی از
مصـادیا ایی دسـته از افراد میباشـند و یکی دیگر از اعمال ناپسندی ه آنان در نار هیا
حدیث انجام میدادند ،افشای اسرار میصومیی (ر) بوده است.
روایت زیر از امام صادج (ر) درباره مغیره بی سیید و ابوال طاب نمونهای است ه بر
همراهی هیا حدیث و افشای اسرار داللت دارد ...« :فَإِنه الْمرغيیرَةَ بدیَ سشیيیدٍ َوَبش عشلَى نَبِی وش
نَ َارش ســـيرههر فَأَ َاقَهر اللههر حشره الْحشديیدي وش یِنه نَبشا الْ َطهابِ َوَبش عشلَیا وش نَ َارش ســـيروی فَأَ َاقَهر اللههر حشره
الْحشديید  :...همانا مغیره بی ســیید بر پدرم دروغ بســت و ســرک او را فاا ســاخت ،در نتیجه
خداوند تیزى شــمشــیر را به او چشــانید .و نیز ابوال طاب بر می دروغ بســت و رازم را فاا
ساخت پس خداوند تیزى شمشیر را به او چشانید»(.ابیشیله حرانی ،5323 ،ص.)357
 .2-3-1بیان عقاید غالیان به عنوان مهمترین مصادیق کذب و تصحیح آنها
امامان شییه (ر) تنها به هر و تکویب لالیان ا تفا ننموده بلکه با توهه به ایی ه آنان
خود را بـه اممـه (ر) منتســـب نموده و اعتقـادات نـاصـــحیح خود را در قـالـب دیدااههای
میصــومیی (ر) نشــر میدادند ،به بیان دیدااههای مطابا با اســالم اصــیا و تصــحیح سـ نان
لالیان پرداختهاند.

 - 5تیداد ایی روایات فق در رهال شـــکی نزدی
.5719 ،5717 ،373 ،379

به  55روایت اســـت :ا،377 ،113 ،111 ،112 ،173 ،177 ،333
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برخی از مهمتریی دیدااههای لالیان ه در الم میصـــومیی (ر) به عنوان مصـــادیا
وب میرفی شــدهاند ،علارتند از :انتســاب الوهیت به امامان میصــوم (ر) (،وســی،5392 ،
ا 337 ،712 ،711 ،177 ،572 ،577و  )...ادعـای نلوت(،همان ،ا 5719 ،333 ،337و )...
ادعای قرار داشـتی در هایگاه باب میصومیی (ر)(،همان ،ا 5719 ،333 ،337و  )...ادعای
فایت شــناخت امام از انجام فرایق و عدم لزوم انجام آنها(،همان ،ا 377و  )337تأویا
ناصحیح آیات و تأویا آیات اعحکام(،همان ،ا 331 ،117و  ) 331اعتقاد به تناسخ(همان،
ا )377و ...
در مقابا ایی دیدااهها اممه (ر) به فراخور شرای زمانی و مکانی به صورت ابتدایی و
یا در پاسـخ به پرسـاهای شـیییان به تصـحیح سـ نان لالیان و تیییی خ مشی صحیح در
توصـــیف و شـــناخت هایگاه مینوی خود پرداختهاند؛ ه در اییباره علارت «اهدیشلاونَا عشلِیدا
مش ْلاوقيییَ وش قاولاوا فيینـَا مـشا شـــيئْتام :مـا را بنـده م لوج قرار داده و هر چه مى خواهید درباره ما
بگوییـد» (صـــفـار ،5171 ،ص )275یـا «یِیـاا امد وش الْغالاوا فيینَا قاولاوا یِنها عيلشادل مشرْبروبرونَ وش قاولاوا فيی
فَیـْلينَا مشا شـيئْتام :ملادا در حا ما للو نید ،ما را بنداان دست پرورده خدا بدانید و سپس در
حا ما هر چه میخواهید بگومید »(ابیشیله حرانی ،5323 ،ص )571مشهور است(.نیز ر.ک:
وســـی ،5392 ،ا 115 ،173 ،177 ،573 ،572 ،577و 112؛ لینی ،5177 ،ج ،2ص،71
)2
ارچه آنان به سـلب فراایری اندیشـه للو به ایی اشـارات لی ا تفا ننموده و به سلب
تأ ید بیشتر به

ر برخی از مهمتریی شسون انسانی نیز درباره خود پرداختهاند ...« :فَوش اللههي مشا

نَحدیا یِلها عشلِیددش الهويی خاليقْنَا وش اصــدطَفَانَا مشا نَقْديرر عشلَى یــارو وش لَا نَفْا ،یِنْ ررحيمدنَا فَلِرَحدمشتيهي وش یِنْ عرووبدنَا
ی ال هل يه شبرَاءشة شو ِینها َل شم ِّیتاو َن وش مشقْلروررونَ وش
ی حرج اـ  َ،شو لـَا شم شینَا يم َ
فَل ِـ اوناوبِنـَا ،شو الل هـ يه مـشا لَنـَا شعلَى الل هـ يه يم ْ
مرنْشـَراونَ وش مشلدیرو اونَ وش مشودقاوفاونَ وش مشسـدئاولاون  :...به خدا قسم ما هز بنداانی ه آفریده شده و
خداوند آنها را برازیده نیســتیم ،ما قدرت ســود و زیانى را نداریم ،اار مورد رحمت قرار
ایریم بسته به لطف او است و اار میوب شویم به واسطه اناهان ما است؛ به خدا قسم ما را
بر او حجتى نیســت و از هانب او در اختیار ما ســندى ملنى بر آزادى نیســت و ما میمیریم و
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دفی میشـویم و زنده خواهیم شـد و در پیشگاه او خواهیم ایستاد و مورد سسال قرار خواهیم
ارفت  ( »...وسی ،5392 ،ا)173
چنان ه در هایی دیگر یــمی صــحه اواشــتی بر داشــتی رامات ،اتی بودن آنان را
نفی نموده و حصـــول به آن مقامات را نتیجه بندای خداوند متیال دانســـتهاندَ ...«.انَ عشليی
(ر) وش اللـههي عشلـددا ليلـههي صـــشاليحـا ،نَخاو رشســـرولِ اللههي (ص) مشا نَالَ الْکَرَامشََ ميیَ اللههي یِلها بِطَاعشتيهي ليلههي وش
ليرَسـروليهي ،وش مشا نَالَ رشسرولا اللههي (ص) الْکَرَامشََ ميیَ اللههي یِلها بِطَاعشتيه  :سواند به خداوند ه علی (ر)
بنده شایسته پرورداار و برادر رسول اهلل (ص) بود ،وی به رامتی دست نیافت مگر به سلب
آن ه از خدا و رســـول پیروی نمود و رســـول اهلل (ص) نیز به رامتی دســـت نیافت مگر به
سلب ا اعت خداوند متیال»(همان ،ا)573
در مجمور ایی نکتـه قـابـا تأما و توهه اســـت ه در لالب روایاتی ه در مومت یا
تصـحیح دیدااههای لالیان از سـوی میصومیی (ر) بیان اردیده است ،آنان ابتدا به صورت
مســتقیم یا لیر مســتقیم به بیان نکاتی درباره دروغ و مومت آن پرداخته و ســپس به تقلیح و
تصـحیح س نان لالیان پرداختهاند و ایی داللت سیاقی در الم میصومیی (ر) خود تأ یدی
دیگر بر همراهی للو و وب است .حدیث زیر نمونه مناسلی در توییح ایی مدعاست:
«  ...لَیشیَ اللههر الْمرغيیرَةَ بدیَ ســشیيیدٍ یِنههر َانَ یشکْويبر عشلَى نَبِی فَأَ َاقَهر اللههر حشره الْحشديیدي ،لَیشیَ اللههر
مشیْ قَالَ فيینَا مشا لَا نَقاولاهر فيی نَنْفاســـينَا ،وش لَیشیَ اللههر مشیْ نَزشالَنَا عشیِ الْیرلروديیاَِ ليلههي الهويی خَلَقَنَا وش یِلَیدهي مشببرنَا
وش مشیشادرنَا وش بِیشديهي نَوشاصــيینَا :خدا مغیره بی ســـیید را لینت ند او بر پدرم دروغ مى بســـت پس
خداوند تیزى شـمشیر را به او چشانید ،خدا لینت ند سى را ه درباره ما چیزى را بگوید
ه ما خود درباره خویا نمیاوییم و خدا لینت ند ســـى را ه ما را از بنداى خدایى
ه ما را خلا رده و بازاشـت ما به سـوى اوسـت و اختیار ما به دست اوست خارج ند(.
همان ،ا177؛ نیز ر.ک :ا 151 ،173 ،573 ،572و )...
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 .2تأثیر بدعت در جرح غالیان
 .1-2تبیین رابطه بدعت و غلو
بـدعـت در لغـت بـه مینـای پدید آوردن چیزی اســـت بدون الگو و نمونه(ابیمنظور،
 ،5151ج ،9ص )2و بـدون ایی ـه از قلـا وهود داشـــتـه یـا یـاد و شـــناختی از آن مطر
بـاشـــد(.فراهیدی ،5157 ،ج ،2ص )11از همییرو اســـت ه خداوند متیال در قرآن ریم
خود را «بشديیار الســـامشاوشاتي وش الْأَرد ِ»(بقره )557:خوانده چرا ه آســـمانها و زمیی را بدون
الگو و نمونه پیشیی آفریده است.
در اصـــطال بدعت یینی امر تازهای ه اصـــلی در تاب و ســـنت ندارد (.ریحی،
 ،5371ج ،1ص233-239؛ ابی حزم ،بیتـا ،ج ،5ص )13بـه تیلیر دقیاتر بـدعت به پیدایا
امری تازه و نو در دیی پس از رســـیدن به حد نهایی مال ا الج شـــده اســـت( .ابیمنظور،
 ،5151ج ،9ص )2نراقی در تیریف بـدعـت میاویـد :عملی ـه لیر شـــارر بدون دلیا و
مدرک شــرعی آن را برای دیگران به صــورت ی

عما شــرعی هلوه دهد(.نراقی،5157 ،

ص )321شــا لی نیز بدعت را ریقهای اخترار شــده در دیی دانســته ه اصــلی در شــرییت
ندارد ولی در صــورت ،مشــابه با شــرییت اســت و به عنوان امری شــرعی وانمود میاردد.
(شـــا لی ،بیتا ،ج ،5ص )29شـــایان توهه اســـت ه بدعت اختصـــاص به افزایا در دیی
نداشته بلکه هر نور م و زیاد ردن در دیی ه به نام دیی انجام شود را دربرمیایرد(.سید
مرتیی ،5171 ،ج ،2ص)221
در بیان اها ســـنت تقســـیماتی برای بدعت به ار رفته اســـت؛ چنان ه برخی از آنان
بدعت را به دو دسـته پسندیده و ناپسند(ابیا یر ،5321 ،ج ،5ص /572ابیحجر ،بیتا ،ج،53
ص ) 252و نیز در تقســـیمی دیگر آن را بـه تیـداد احکام تکلیفی به پن نور واهب ،حرام،
مستحب ،مکروه و ملا تقسیم نمودهاند( .دمشقی ،بیتا ،ج ،2ص )573اما از دیدااه لالب

5

محققان شــییه بدعت به امور تازهای ا الج میشـــود ه پس از پیاملر (ص) در دیی پدیدار
 -5شــهید اول در القواعد و الفواید اموری را ه پس از نلی (ص) در دیی ایجاد شــده پن قســم دانســته و میاوید تنها
قسـم حرام آن «بدعت» نامیده میشـود و به عنوان میال ن ان دوم در روز همیه را از مصادیا بدعت حرام میرفی نموده
اســت (شــهید اول ،بیتا ،ص ،)511 -511اما وی در

ری با تجدید نظر در دیدااه خود بدعت را به دو قســم حرام و

مکروه تقسیم نموده است (شهید اول ،5377 ،ج ،1ص.)511
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شـده بدون ایی ه نصی برای آن موهود باشد و قسم دیگری هز حرام ندارد(،سید مرتیی،
 ،5171ج ،2ص221؛ حلی ،5371 ،ج ،2ص535؛ مجلســـی ،5173 ،ج ،75ص273 -272؛
بحرانی ،5323 ،ج ،57ص )597چنان ه برخی مانند مرحوم نراقی اصــا حرمت آن را مورد
اهمار امت و از امور یروری دیی دانستهاند(.نراقی ،5157 ،ص)353
به نظر میرســد خل میان مینای لغوی با مینای اصــطالحی یکی از عواما تأ یراوار
در ایی تقسـیمبندی باشد؛ زیرا چنان ه اشاره اردید در لغت بدعت به هر نور نوآوری اعم
از پسندیده و ناپسند ا الج اردیده است ،خال

مینای اصطالحی ه بدعت را منحصر در

امور دینی مینماید(،شــا لی ،بیتا ،ج ،5ص27؛ ســلحانی ،5152 ،ص )21برخی نیز برآنند
ـه توهیـه بـدعـتهـای خلیفـه دوم ـه خود وی از آنان با علارت «نیمت اللدعه هوه»(ابی
انس ،5172 ،ج ،5ص551؛ ب ـاری ،5175 ،ج ،2ص )212یاد نموده ،در ایی تقســـیم بندی
بیتأ یر نلوده است( .سلحانی ،5152 ،ص)27
اوشــته از بحث لغوی و اصــطالحی لالب حدیثپژوهان لالیان را یکی از اروههای
برهســته بدعتاوار شــناســاندهاند .شــیخ صــدوج نه تنها لالت و مفویــه را صــراحتا افر
خوانـده بلکه میتقد اســـت ه آنان از یهود ،نصـــاری ،مجوس ،قدریه و حروریه و نیز تمام
فرقـههـای پیرو بدعت و ارایاهای امراه ننده بدتر هســـتند(.صـــدوج ،5151 ،ص)37
چنان ه در قرآن ریم در مومت پیروی از چنیی اعتقاداتی آمده اســـت« :ما انَ ليلششـــَر ،نَنْ
یرسْتيیـشهر اللههر الْکيتابش وش الْحرکْمش وش النبلرواةَ اما یشقاولَ ليلنهاسِ اوناوا عيلادا ليی ميیْ درونِ اللههي وش لکيیْ اوناوا
رشبـاانيیِّییَ بِمـا انْتامد تایشلومرونَ الْکيتـابش وش بِمـا انْتامد تَددررســـرونَ وش ال یشأْمررَ امد نَنْ تَته يواوا الْمشالميکَََ وش
النهلِیِّییَ نَردبابا نَ یشأْمررا امد بِالْکافْرِ بشیددش یِ ْ نَنْتامد مرسدليمرونَ»(.آل عمران)97-73 :
شــیخ حر عاملی به نقا روایاتی در وهوب اهتناب از میاشــرت با اها بدعت و هواز
لیی و بیزاری هســتی از آنان پرداخته(حرعاملی ،بیتا ،ص )532 -537ه در آنها لالیان و
اصـــحـاب ابی ال طاب به عنوان یکی از مصـــادیا بدعتاواران میرفی شـــدهاند(.همان،
ص )533عالمه حلی نیز لالت را در نار خوارج دو اروهی دانســـته ه آلازار بدعت و
امراهی از زمان امیرالمسمنیی علی (ر) بودند(.حلی ،5373 ،ص)555
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همچنیی شـــهید انی پیرامون هایگاه روایت بدعتاوار به نقا ســـه دیدااه پرداخته
است ه با درنظر قرار دادن هر ی

از آنها روایات لالیان از حجیت ساق خواهد شد.

5

توهـه بـه ایی نکته نیز قابا تأما اســـت ه لالب محد ان اها ســـنت ،همداســـتان با
محد ان شـییه روایات بدعتاواران خصـوصا لالیان را بیاعتلار دانسته و لالب آنان برآنند
ه درصـورتی ه بدعت منجر به فر شود یا راوی دروغ افتی را روا دانسته و یا از مللغان
مـوهـب خود بـاشـــد و یـا روایت وی در ههت تیلیت و تأیید همان بدعت باشـــد ،پویرفته
ن واهد شـــد(.ابیحجر ،5337 ،ج ،5ص )55 - 3چنان ه شـــافیی با وهود ایی ه حکم به
پویرا روایات بدعتاواران نموده اسـت ،اما روایات خطابیه را قابا قلول ندانسته و چنیی
اســتدالل نموده اســت ه آنان شــهادت دروغ در ههت یاری موهلشــان را هایز میدانند.
(شافیی ،5171 ،ص)513
بنـابرایی ارچـه در تیریف و حتی مصـــداج یـابی بـدعـت میان اها تحقیا اتفاج نظر
وهود نـدارد ،اما ا یر آنان لالیان را به عنوان یکی از اروههای بدعتاوار میرفی نموده و
از همیی رو روایاتشان را قابا پویرا ندانستهاند.
 .2-2بررسی گستره مفهومی و مصداقی «بدعت» در کالم معصومین(ع)
در مومت و توصـیف بدعت روایات زیادی از میصومیی (ر) نقا اردیده است ه با
تأما و بررسی آنها میتوان به تصویری هاما از بدعت در الم آنان دست یافت .در الم
امام سجاد (ر) بدعت در مقابا سنت

ر شده و ایشان از خداوند متیال لب توفیا پیروی

از ســـنـت و دوری از بـدعـتهـا را مینمایند(.دعای شـــشـــم ،ص )17در دعایی دیگر نیز
حیـرتا از خداوند لب مینماید ه ایشان را از بدعتاواران و پیروان باورهای مجیول
دور بدارد(.دعای بیستم ،ص)32

 -5 -5روایت وی به سـلب ایی ه فاسـا است ،مطلقا پویرفته نمیشود -2 .اار دروغاویی در ههت یاری موهلا را
هایز نداند ،روایتا پویرفته میشود اما اار مانند خطابیه ابایی از دروغاویی نداشته باشد ،روایتا قابا پویرا نیست.
 -3اار درصـدد تروی موهب و مرام اعتقادی خود باشـد ،روایتا پویرفته نمیشود ،چرا ه وی در مظان اتهام تالا
برای تروی موهلا قرار دارد ،5179(.ص.)599
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ایی علـارات حیـــرت مسیـد ایی نکتـه اســـت ه هر امر تازه و نوپدیدی را نمیتوان
مصــداج بدعت دانســت بلکه بدعت به امور ،باورها و اعتقاداتی برســاخته و مجیول ا الج
میاردد ه در تقابا با ســنت قرار ارفته و ریشــهای در دیی ندارند و از همییرو اســت ه
رســول اهلل (ص) امور تازه(ای را ه از روی هوا و هوس پدیدار اشــته) بدتریی امور میرفی
نموده و تمـام بـدعـتها را امراهی خواندهاند(.ابیحنلا ،بیتا ،ج ،3ص357؛ لینی،5177،
ج ،5ص )52 ،17در روایتی دیگر نیز بزرگداشــت صــاحب بدعت را با تالا در ههت
نابودی اسالم برابر دانستهاند ( .لینی ،5177،ج ،5ص)3 ،11
علارات میصــومیی (ر) بیانگر ایی نکته اســت ه مهمتریی منشــأ پیدایا بدعت تلییت
از خواستههای نفسانی است .چنان ه امام باقر (ر) به نقا از امیرالمسمنیی علی (ر) میفرمایند
نقطه آلازیی وقور فتنهها و آشـــوبها ،پیروی از هوسها و خواســـتههای نفســـانی و ایجاد
احکامی نویی اسـت ه م الف تاب خدا باشد (.لینی ،5177،ج ،5ص )5 ،11مالصدرا
در یا همیی روایت مصـداج پیروان هوای نفس را فرقههایی چون حشویه ،هلریه ،نواصب
و لالیان میرفی نموده ه به بیان وی از ریا اها قلله خارج اردیدهاند(.مالصــدرا،5393 ،
ج ،2ص)297
بنابرایی از دیدااه میصومیی (ر) دو عاما بدعت و ایمان با یکدیگر قابا هما نیستند،
چنـان ـه از رســـول اهلل (ص) نقـا اردیده ه هیچ ی

از اعمال علادی بدعتاوار مانند

نماز ،روزه ،صدقه ،ح  ،عمره و ههاد پویرفته نمیشود(ابیماهه ،بیتا ،ج ،5ص )53و حتی
خـداونـد توبـه وی را قلول ن واهـد رد .چرا ـه عالقه به ایی ار در تمام وهود وی نفو
نموده است (.لینی ،5177،ج ،5ص)1 ،11
 .1-2-2معرفی غالیان به عنوان بدعتگذار در کالم معصومین(ع)
باتوهه به شـــهرت لالیان و ایی ه بیشـــتریی تحریفاتی ه از هانب آنان در امور دینی
صورت ارفته است ،حوزه عقیده را شاما میشود و نه عما ،از اییرو در بیشتر علاراتی ه
در توصـیف و شـناسـایی ایی اروه توسـ میصـومیی (ر) بیان اردیده اسـت ،در مقایسه با
بدعتاواری ،بر دروغاویی آنان تأ ید بیشتری صورت ارفته است.
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با ایی وهود در منابا روایی با نمونههای محدودی مواهه هســتیم ه میتواند نمایانگر
رابطه بدعت با للو باشد.
یکی از لالیانی ه در الم میصـومیی (ر) صـراحتا بر بدعتاواری وی تأ ید شده،
فـارس بی حاتم قزوینی اســـت .بر ملنای روایت شـــکی از محمد بی عیســـى بی علید ،امام
هادی(ر) صـــراحتا دســـتور قتا فارس بی حاتم را صـــادر نموده و حتی برای فردی ه ایی
فرمان را به انجام برسـاند ،ورود به بهشـت را یـمانت نمودند ( .وسی ،5392 ،ا )5772بر
اســاس همیی روایت فردی به نام هنید موفا به انجام ایی دســتور امام هادی (ر) اردید .در
همیی روایت راوی در تویـیح علا صـدور ایی دسـتور توس امام (ر) میاوید :فارس در
میـان مردم بـه فتنه انگیزی پرداخته و آنان را به بدعت دعوت مینمود و از ایی رو بود ه از
ناحیه امام هادی (ر) نامهای در مومت وی صادر اردید.
در ایی توقیا شریف صادر شده از ناحیه حیرت با چهار قرینه قطیی مواهه هستیم ه
عدم صدور ایی حدیث از روی تقیه و یا سایر عواما مشابه را به ا لات میرساند:
 -5لیی صـریح -2 ،اشـاره امام (ر) به ایی ه وی با سـوء استفاده از نام ایشان به دنلال
سـب منافا مادی برای خویا است -3 ،اشاره به فتنهانگیزی وی در میان مردم ه یکی از
مصــادیا آن ایجاد بدعت و دعوت مردم به ســوی آن اســت -1 ،صــدور هواز ری تی خون
وی و دادن وعده بهشت به سی ه ایی فرمان را به فرهام رساند.
در ادامـه همیی روایـت امـام هـادی (ر) نـه تنهـا صـــریحا هنید را مأمور به قتا فارس
مینمـایند بلکه حتی وی را در تیییی وســـیلهای ه با آن میخواهد مأموریت خود را انجام
دهـد ،راهنمـایی مینمـایند(.همان) برملنای ازارا شـــیخ مفید به نقا از حســـی بی محمد
اشـــیری ،هنیـد تا اوایا لیلت صـــغری در قید حیات بوده و حقوج و مقرری از هانب امام
حسی عسکری (ر) دریافت مینموده است(.مفید ،5153 ،ج ،2ص) 321
به ســلب انحرا

عقیدتی آشــکار فارس بی حاتم ،روایات وی در منابا روایی شــییه

ر نگردیده اســت؛ تنها شــیخ وســی روایتی را از وی نقا نموده ه متی روایت با فتوای
مشهور فقها م الف است و از ایی رو شیخ وسی به توهیه و رفا تناقق میمون آن با قول
مشهور پرداخته است (.وسی ،5337 ،ج ،5ص)579
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عالوه بر شــیخ وســی ،خصــیلی نیز روایتی از وی در الهدایه الکلری درباره پیابینی
امــام هــادی (ر) از حــاد ــهای ــه در مســـیر شـــکــار برای متو ــا رخ خواهــد داد ،نقــا
نموده(خصـــیلی ،5153 ،ص )359ه اللته برخی متی نســـ ه نونی ایی تاب را حاصـــا
تصر

لالیان دانستهاند(.صفری فروشانی ،5391 ،ا)52
علی بی حســـکه از دیگر لالت میاصـــر با امام هادی (ر) اســـت ه در دوران امامت

ایشـان به اسـترا و نشـر دیدااههای لالیانه و تصـر

در احکام دینی اهتمام داشته است.

چنـان ـه برخی از شـــیییـان بـا نگـارا نـامهای خطاب به امام هادی (ر) یـــمی تشـــریح
دیدااههای ابیحسکه از قلیا فایت شناخت امام (ر) از انجام واهلاتی چون نماز ،ز ات،
ح و روزه از ایشان در رابطه با وی سب تکلیف نمودند و امام هادی (ر) در پاسخ یمی
نفی و تکـویـب ابی حســـکه بر لزوم انجام واهلات تأ ید ورزیده و حتی برای پیروان چنیی
دیدااههایی مجازات نیز تیییی نمودند (.وسی ،5392 ،ا)337

5

مغیره بی سیید و ابوال طاب از دیگر افرادی هستند ه در الم میصومیی (ر) به ور
لیرمســتقیم به عنوان بدعتاوار شــناســانده شــدهاند؛ در منابا روایی نمونههایی از ابداعات
آندو

ر اردیده ه یـمی ایی ه مسیدی بر همراهی للو و بدعتاواری میباشد ،نشان

از آن دارد ه رواج بدعتهای لالیان منجر به مشـتله شـدن برخی احکام شــرعی بر شیییان
نیز شده بود.

 ... - 5حشدا َنَا سـشهداا بدیا زِیشادٍ الْبدشميیَّ ،قَالََ ،تَبش بشیدقر نَصـدحشابِنَا یِلَى نَبِی الْحشسشیِ الْیشسدکَرِیِّ (ر) :هریيلْتر فيدشاکش یشا سشیِّديی یِنه
عشليیا بدیَ حشس ـشکَََ یشداعيی نَنههر ميیْ نَودليیشامي

ش ،وش نَنه

نَنه الصـالَاةَ وش الزه َاةَ وش الْحش ا وش الصاودمش ااب َلي

ش نَنْتش الْأَوالا الْقَديیمر ،وش نَنههر بشابر
ش مشیدرِفَتا

ش وش نَلِیَّ

ش نَمشرْتَهر نَنْ یشددعروش یِلَى َلي

ش ،وش یشزْعرمر

ش وش مشیدرِفََا مشیْ َانَ فيیهي ميیْاا حشالِ ابدیِ حشسشکَََ فيیمشا یشداعيی ميیَ الْلشابِیاَِ وش

النبلرواةِ ،فَهروش مرسْميی َاميا س ـشقَ َ عشنْهر الياس ـدتيیدلشاد بِالص ـالَاةِ وش الص ـاودمِ وش الْحش ِّ ،وش َ َرَ هشميیاش ش ـَرَامياِ الدِّییِ نَنه مشیدنَى َلي
َلـشتش لَ

ش ،وش مشالَ النهاسر یِلَیدهي َیيیرا ،فَإِنْ رشنَیدتش نَنْ تَمریه عشلَى مشوشاليی

َوَبش ابدیا حشســشکَََ عشلَیدهي لَیدنََا اللههي وش بِحشســدلِ

ش بِجشوشاب ،فيی َلي

ش الوهي مشا

ش تانْجِیهِمد ميیَ الْهشلَکََِ قَالَ ،فَکَتَبش (ر):

ش نَنوی لَا نَعدرِفاهر فيی مشوشاليیا مشا لَهر لَیشنَهر اللههر! فَوش اللههي مشا بشیشثَ اللههر مرحشمادا وش الْأَنْلِیشاءش قَلدلَهر

یِلها بِالْحشنيیفيیاَِ وش الصـالَاةِ وش الزه َاةِ وش الصـِّیشامِ وش الْحش ِّ وش الْوشلَایشَِ ،وش مشا دشعشا مرحشمادل یِلها یِلَى اللههي وشحددشهر لَا شـَرِی

ش لَهر ،وش َوَلي

ش نَحدیا

الْأَودصـيیشاءر ميیْ ورلْديهي عشلِیدر اللههي لَا ناشـْرِکر بِهي شـَیدئا ،یِنْ نَ َیدنَاهر رشحيمشنَا وش یِنْ عشصشیدنَاهر عشوهبشنَا ،مشا لَنَا عشلَى اللههي ميیْ حرجاَ ،بشاِ الْحرجاَا ليلههي
عشزه وش هـشاه عشلَیدنـَا وش عشلَى هشميیاِ خَلْقيهي ،نَبدرَنا یِلَى اللههي ميمایْ یشقاولا َلي

ش وش نَنْتَفيی یِلَى اللههي ميیْ هشوَا الْقَودلِ ،فَاهدجرراوهرمد لَیشنَهرمر اللههر وش

نَلْجِئاوهرمد یِلَى یيیاِ الطهرِیاِ! فَإِنْ وشهشددتش ميیْ نَحشدٍ مينْهرمد خَلْوشة فَاشْدشخْ رشنْسشهر بِالصا ْر.
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به عنوان میال شـیخ وسـی در اییباره روایتی نقا نموده است ه در آن راوی امان
نموده خروج خون از بینی ،قی ردن و ندن موی زیر بغا از ملطالت ویـــو هســـتند و از
اییرو درباره حکم آنها از امام صــادج (ر) ســسال می ند و حیــرت یــمی لیی مغیره و
تـأ ید بر ایی ه وی منشـــأ رواج چنیی دیدااههایی اســـت ،میفرمایند ه به هنگام خروج
خون از بینی یــا قی ردن شـــســـتی بــه تنهــایی ــافی اســـت و نیــازی بــه اعــاده ویـــو
نمیباشــد (.وســی ،5177 ،ج ،5ص 5) 313همچنیی لا روایات موهود پیروان ابوال طاب
به تلییت از وی وقت نماز مغرب را تا زمان پیدایا ســتارهای موهوم ه خود از آن تیلیر به
«قندانی» مینمودند ،به تأخیر میافکندند و ایی عما خویا را به امام صـــادج (ر) نســـلت
میدادند ه حیـرت یـمی ملیون خواندن آنان شـدیدا به انکار ایی امر پرداختند (.وسی،
 ،5392ا 177و )337

2

نتیجهگیری
 -5ارچه آســـیب در هر ی

از عواما مس ر در پویرا روایات راوی میتواند منجر

به تردید در پویرا آنها اردد ،اما با ایی وهود در شرایطی خاص میتوان از برخی از ایی
آسـیبها چشمپوشی نموده و حکم به صحت روایات راوی نمود؛ ا لات واب بودن راوی
تنها عاملی اســت ه از دیدااه حدیثپژوهان فریقیی بدون هیچ اســتینایی تمام روایات وی
را از حجیت سـاق مینماید و براسـاس شواهد ارامه شده در الم میصومیی علیهمالسالم و
منابا رهالی لالیان هیچ ابایی از هیا و ویـا حدیث نداشته و از ایی رو هر راوی ه لالی
بودن وی ابت اردد ،روایاتا از حجیت و اعتلار ساق خواهد بود.

 ... - 5عشیْ نَبِی هيلَال ،قَالَ :ســشأَلْتر نَبشا عشلددي اللههي ر نَ یشنْقاقر الربعشا ر وش الْقَید ءر وش نَتْفر الْإِبد ي الْوریــاوءش فَقَالَ وش مشا تَصــدنَار بِهشوَا فَهشوَا
قَودلا الْمرغيیرَةِ بدیِ سشیيیدٍ لَیشیَ اللههر الْمرغيیرَةَ وش یرجدزِی

ش ميیَ الربعشا ي وش الْقَیدءي نَنْ تَغْسيلَهر وش لَا تایيیدش الْوریاوءش.

 ... - 2عشیْ زررشارشةَ ،قـَالَ ،قـَالَ یشیدنيی نَبشا عشلددي اللههي (ر) یِنه نَهداَ الْکاوفََِ قَدد نَزَلَ فيیهِمد َوهابل ... ،وش نَماا نَبرو الْ َطهابِ :فَکَوَبش عشلَیا،
وش قَالَ یِنوی نَمشرْتاهر نَنْ لَا یرصــشلویش هروش وش نَصــدحشابرهر الْمشغْرِبش حشتهى یشرَودا َود َبش َوَا یرقَالا لَهر الْقانْدشانيیَّ ،وش اللههي یِنه َلي

ش لَکَود َبل مشا

نَعدرِفاهر» (.وسی5392 ،ا ،ا 177و  .)337از امام صادج (ر) روایت دیگری نیز در همیی باره و در نقد آن نقا اردیده
اســت« :مشلْیرون مشلْیرون مشیْ نَخهرَ الْمشغْرِبش َلَلا ليفَی ـْليهشا وش قيیاَ لَهر یِنه نَهداَ الْیيرَاجِ یرسَخوراونَ الْمشغْرِبش حشتهى تَش ـْتَلِ
هشوَا ميیْ عشمشاِ عشدروِّ اللههي نَبِی الْ َطهاب»(.صدوج ،5153 ،ج ،5ص)227

ر النبجرومر فَقَالَ
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 -2بـاوهود ایی ـه واژه ـوب و مشـــتقـات آن از واژههای م اربرد در منابا علم
رهال است ،اما با ایی حال حداقا ی

سوم از موارد اربرد ایی واژه اختصاص به توصیف

لالیان یافته است.
 -3در الم امامان شـــییه علیهمالســـالم ســـه دســـته از راویان با عنوان واب میرفی
شـدهاند ه از ایی میان لالیان پرتیدادتریی دسـته هسـتند ه شدیدتریی علارات درباره آنان
به ار رفته است.
 -1سـل

بیانی مشابه میصومیی علیهمالسالم در توصیف لالیان و ایی ه از امام سجاد

علیهالسالم تا امام هادی علیهالسالم روایاتی در هر لالیان صادر اردیده است ،حکایت از
وحدت رویه و استمرار هریان للو در ایی بازه زمانی دارد.
 -1بدعت اواری و هیا احکام و قوانینی بدیا و نوپدید ،دیگر عاملی است ه منجر
به هر لالیان در الم میصومیی علیهم السالم و منابا رهالی اردیده است.
منابع:
 قرآن کریم. الصحیفه السجادیه. ابی ابیحاتم الرازی5375( ،ج) ،الجرح و التعدیل ،بیروت :دار یحیاء التراث الیربی. ابیا یر ،مجدالدیی ملارک بی محمد5321( ،ا) ،النهایه فی غریب الحدیث و األثر ،تحقیااهر احمد الزاوی و محمود محمد الطناحی ،چ ،1قم :مسسسه اسماعیلیان.
 -ابیانس ،مـالـ

5172( ،ج) ،الموطأ ،تحقیا محمـد فساد علـداللاقی ،بیروت :دار یحیاء التراث

الیربی.
 ابیحجر عسقالنی ،احمد بی علی( ،بیتا) ،فتح الباری ،بیروت :دارالمیرفه. ــــــــــــــــــــ5337( ،ج) ،لسان المیزان ،چ ،2بیروت :مسسسه اععلمی للمطلوعات. ابیحزم ،نبومحمد علی بی نحمد( ،بیتا) ،األحکام ،قاهره :مطلیه الیاصمه. ابیحنلا ،احمد بی محمد( ،بیتا) ،مسند ،بیروت :دار صادر. ابی حیون ،نیمان بی محمد مغربی5391( ،ج) ،دعائم اإلسالالالم ،تصــحیح آصــف فییــی ،قم:مسسسه آل اللیت (ر).

 67جایگاه کذب و بدعت در تضعیف غالیان

 -ابیداود حلی ،حسی بی علی5312( ،ا) ،الرجال ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

 -ابیشـــیله حرانی5323( ،ا) ،تحف العقول عن آل الرسالالول (

) ،تصـــحیح علیا لر

لفاری ،قم :هامیه مدرسیی.
 ابیلیامری ،احمد بی حسیی5122( ،ج) ،الرجال ،تحقیا سید محمد ریا حسینی هاللی ،قم،دارالحدیث.
 ابیفارس ،احمد بی فارس5171( ،ج) ،معجم مقاییس اللغه ،قم :دفتر تللیغات اسالمی. ابیمـاهه (یالقزوینی) ،محمد بی یزید( ،بیتا) ،سالالنن ابنماجه ،تحقیا محمد فساد علداللاقی،بیروت :دارالفکر.
 ابیمنظور ،محمد بی مکرم5151( ،ج) ،لسالالان العرب ،تصــحیح همالالدیی میردامادی ،بیروت:دارالفکر.
 نســـترآبـادی ،محمـد بی علی5122( ،ج) ،منهج المقالال فی تحقیق أحوال الرجال ،قم:موسسه آل اللیت (ر) إلحیاء التراث.
 بحرانی ،یوســـف بی احمد5323( ،ا) ،الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره ،قم:مسسسه النشر اإلسالمی.
 ب ـاری ،محمـد بی اســـماعیا5175( ،ج) ،الجامع الصالالحیح (ی صـــحیح الل اری) ،بیروت:دارالفکر.
 حا م نیشـــابوری ،محمد بی علداهلل5177( ،ج) ،معرفه علوم الحدیث ،چ ،1بیروت :داراآلفاجالحدیث.
 حرعاملی ،محمد بی حسـی( ،بیتا) ،اإلثنا عشالریه ،تیلیا سـید مهدی الزوردی حسـینی و شیخمحمد درودی ،قم :دارالکتب الیلمیه.
 حلی ،حسـی بی یوسـف5371( ،ا) ،مختلف الشالیعه فی احکام الشریعه ،قم :مسسـسه النشراإلسالمی.
 ــــــــــــــــــــ5373( ،ا) ،منهاج الکرامه ،تحقیا علدالرحیم ملارک ،قم :هادی. خصیلی ،حسیی بی حمدان5153( ،ج) ،الهدایه الکبری ،بیروت :بالغ. خطیب بغدادی ،احمد بی علی5171( ،ج) ،الکفایه فی علم الروایه ،تحقیا احمد عمر هاشــم،بیروت :دارالکتب الیربی.
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 دمشـقی ،ابومحمد عزالدیی بی علدالسـالم( ،بیتا) ،قواعد األحکام فی مصالح األنام ،تحقیامحمود بی التالمید الشنقیطی ،بیروت :دارالمیار .
 رحمـان ســـتـایا ،محمد اظم و اعظم فرهامی5337( ،ا)« ،تحلیا روایات حکم بی عتیله و وانتسابا به زیدیه» ،کتاب قیم ،سال اول ،ا ،3ص.571
 سلحانی ،هیفر5152( ،ج) ،البدعه ،مفهومها ،حدها و آثارها ،قم :یعتماد. سـید مرتیـی(علمالهدی) ،علی بی حسیی5171( ،ج) ،رسائل الشریف المرتضی ،تحقیا سیدمهدی رهایی ،قم :دارالقرآن الکریم.
 ســـیو ی ،هاللالـدیی علـدالرحمی( ،بیتا) ،تدریب الراوی ،تحقیا علدالوهاب علداللطیف،ریا  :مکتله الریا

الحدییه.

 شا لی ،ابواسحاج ابراهیم بی موسی( ،بیتا) ،اإلعتصام ،بیروت :دارالکتب الیلمیه. شییری ،محمد بی محمد( ،بیتا) ،جامع األخبار ،نجف :مطلیه حیدریه. شـــهرزوری ،عیمان بی علدالرحمی5152( ،ج) ،مقدمه ابن الصالالالح ،تصـــحیح و ت ری نبوعلدالرحمی صال بی محمد بی عویق ،بیروت :دارالکتب الیلمیه.
 شهرستانی ،محمد بی علدالکریم5151( ،ج) ،الملل و النحل ،چ ،3للنان :دارالمیرفه. شـهید اول ،محمد بی مکی5377( ،ا) ،ذکری الشالیعه فی احکام الشریعه ،قم :موسـسه آلاللیت (ر).
 ـــــــــــــــــــــ( ،بیتا) ،القواعد و الفواید ،تحقیا علدالهادی سید محسی ،قم :تابفروشیمفید.
 شـهید انی ،زییالدیی بی علی عاملی5131( ،ج) ،شرح البدایه فی علم الدرایه ،تحقیا سیدمحمد ریا حسینی هاللی ،قم :منشورات ییاء الفیروزآبادی.
 ـــــــــــــــــــــ5179( ،ج) ،الرعایه فی علم الدرایه ،تحقیا و تیلیا علدالحسیی محمد علیبقال ،چ ،2قم :مکتله آیه اهلل الیظمی المرعشی النجفی.
 صلحی صالح2773( ،م) ،علوم الحدیث و مصطلحه ،بیروت :دارالیلم. صدوج ،محمد بی علی بی بابویه5151( ،ج) ،إعتقادات اإلمامیه ،قم :نگره شیخ مفید. ــــــــــــــــــــ5339( ،ج) ،التوحید ،تحقیا هاشم حسینی ،قم :هامیه مدرسیی. -ــــــــــــــــــــ5322( ،ا) ،الخصال ،تصحیح علیا لر لفاری ،قم :هامیه مدرسیی.
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 ـــــــــــــــــــــــــ5397( ،ج) ،عیون اخبار الرضا (ع) ،تحقیا مهدی الهوردی ،تهران :نشرههان.
 ــــــــــــــــــــ5153( ،ج) ،من الیحضره الفقیه ،تصحیح علیا لر لفاری ،قم :دفتر انتشاراتاسالمی.

 -صـفار ،محمد بی حسـی 5171( ،ج) ،بصائرالدرجات فی فضائل آل محمد (

) ،تصحیح

محسی بی علاسیلی وچهبالی ،قم :مکتله آیه اهلل المرعشی النجفی.
 صــفری فروشــانی ،نیمت اهلل5391( ،ا)« ،حســیی بی حمدان خصــیلی و تاب الهدایه الکلری»،طلوع ،ا ،52ص.51
 ــــــــــــــــــــــــــــ5379( ،ا) ،غالیان (کاوشی در جریانها و برآیندها) ،مشهد :بنیادپژوهاهای اسالمی.
 ریحی ،ف رالدیی بی محمد5371( ،ا) ،مجمع البحرین ،تحقیا احمد حســینی اشــکوری،تهران :مرتیوی.
 وســـی ،ابوهیفر محمد بی حســـی5392( ،ا) ،اختیار معرفه الرجال(=رجال الکشالالی)،تحقیا و تصــحیح محمدتقی فایــا میلدی ،ســید ابوالفیــا موســویان ،تهران :ســازمان چا و
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 ـــــــــــــــــــــــــــ5337( ،ج) ،اإلستبصار فیما اختلف من األخبار ،تحقیا حسی موسویخرسان ،تهران :دارالکتب اإلسالمیه.
 ــــــــــــــــــــ5177( ،ج) ،تهذیب األحکام ،تحقیا حسی موسوی خرسان ،تهران :دارالکتباإلسالمیه.
 ـــــــــــــــــــــ5373( ،ا) ،رجال الطوسی ،تحقیا هواد قیومی اصفهانی ،قم :مسسسه النشراإلسالمی.
 ـــــــــــــــــــــ5157( ،ج) ،العده فی اصول الفقه ،تحقیا محمد ریا االنصاری القمی ،قم:ستاره.
 -ــــــــــــــــــــ5155( ،ج) ،الغیبه ،قم :دارالمیار

االسالمیه.

 ــــــــــــــــــــ( ،بیتا) ،الفهرست ،نجف :المکتله المرتیویه. عاملی ،حسی بی زیی الدیی5322( ،ا) ،منتقی الجمان ،تصحیح علیا لر لفاری ،قم :مسسسهالنشر اإلسالمی.
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 عیاشـی ،محمد بی مسـیود5397( ،ج) ،تفسالیر العیاشی ،تصحیح هاشم رسولی محالتی ،تهران:المطلیه الیلمیه.
 فراهیــدی ،خلیــا بی نحمــد5157( ،ج) ،کتالاب العین ،تحقیا مهــدی الم زومی و ابراهیمالسامرامی ،چ ،2قم :دارالهجره.
 فیومی ،احمد بی محمد( ،بیتا) ،المصباح المنیر ،قم :دارالریی. لینی ،ابوهیفر محمــد بی ییقوب5177( ،ج) ،الکالافی ،تصـــحیح علی ا لر لفــاری و محمــدآخوندی ،تهران :دارالکتب اإلسالمیه.
 مامقانی ،علداهلل5155( ،ج) ،مقباس الهدایه فی علم الدرایه ،تحقیا محمد ریا مامقانی ،قم:مسسسه آلاللیت (ر) إلحیاء التراث.
 مجلسی ،محمد باقر5173( ،ج) ،بحار األنوار ،بیروت :داریحیاء التراث الیربی. مفید ،محمد بی محمد5153( ،ج) ،اإلرشاد فی معرفه حجج اهلل علی العباد ،تحقیا مسسسهآلاللیت (ر) ،قم :نگره شیخ مفید.
 ــــــــــــــــــــــ5151( ،ج) ،تصحیح اعتقادات اإلمامیه ،تحقیا حسیی درااهی ،قم :نگرهشیخ مفید.
 مالصــدرا ،محمد بی ابراهیم5393( ،ا) ،شالالرح اصالالول الکافی(صالالدرا) ،تصــحیح محمدخواهوی ،تهران :مسسسه مطالیات و تحقیقات فرهنگی.
 نجاشی ،احمد بی علی5321( ،ا) ،رجال النجاشی ،قم :مسسسه النشر اإلسالمی. نراقی ،مولی احمـد5157( ،ج) ،عوائد األیام فی بیان قواعد األحکام ،قم :انتشـــارات دفترتللیغات اسالمی.

