
برخورد ائمه؟مهع؟ با فرقه های انحرافی شیعه  )کیسانیه، زیدیه، اسماعیلیه، واقفیه(
زکیه سادات امیری1

چکیده
با ش���کل گیری فرقه های انحرافی، اتحاد امت ش���یعه به خطر افتاد. بحران ایجاد ش���ده از 
س���وی برخی اف���راد با مقاصد مختلف باعث تردید در پذیرش امام راس���تین و برحق ش���د. 
ائم���ه؟مهع؟ با مش���کالتی مانند مراقبت توس���ط خلفای وقت و اجبار به تقی���ه مواجه بودند 
و ق���درت سیاس���ی را در اجتماع مس���لمانان نداش���تند، می کوش���یدند تا پیروان خ���ود را از 
گروه ها  افت���ادن به دام فرقه های انحرافی نجات دهند. ب���ه همین دلیل در برخورد با این 
کردند و باعث  کرده و مس���یر خود را از ای���ن فرقه ها ج���دا  از روش ه���ای مختل���ف اس���تفاده 
ط���رد آنان از اجتماع ش���یعه و پیروان خاص خود می ش���دند. ائمه؟مهع؟ ب���ا رهبری معنوی 
که در ش���ناخت امامش���ان تردید داشتند به  و با عملکردی صحیح و به موقع ش���یعیانی را 
کافر و  جامع���ه ش���یعه اثنی عش���ری بازگردانده و منحرفی���ن از راه حق و حقیق���ت را زندیق، 
که افتراق این فرقه ها مسیر آنان را از جامعه شیعه و راه  کردند. روشن است  مشرک معرفی 

کرده و با نام فرقه ضاله و انحرافی به حیات خود ادامه دادند. اهلبیت؟مهع؟ جدا 
کلیدی: فرقه، فرقه های انحرافی، شیعه، ائمه؟مهع؟. گان  واژ

1.مقدمه
هر چند در جریان صلح اجباری امام حسن؟ع؟ قدرت سیاسی ائمه در جامعه اسالمی از بین رفت، اما 

با شکل گیری قیام امام حسین؟ع؟ و شهادت مظلومانه ایشان شیعه و یاران و پیروان اهل بیت؟مهع؟ 

گونه قدرت سیاسی و نظامی بودند.  که فاقد هر  جناحی از جامعه اسالمی را تشکیل دادند 

ک���ه از محبوبیت و جایگاه اهل بیت؟مهع؟ در وحش���ت  حکوم���ت و دولت اموی و س���پس عباس���ی 

گفتمان رقیب نگاه می کردند، عرصه را بر ائمه تنگ تر  بوده و همواره به جریان شیعه و ائمه به دید 

و س���خت تر می کردند. این وضعیت از دوران امامت امام س���جاد؟ع؟ تا زمان غیبت صغری به طور 

که در چنین شرایطی شیعیان و همراهان امام در تقیه به  بسیار جدی دنبال می شد. واضح است 

کاظم؟ع؟  سر می بردند تا جان امام و خود را به خطر نیندازند. با این حال برخی از ائمه مانند امام 
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و امام حس���ن عسکری؟ع؟ بارها به زندان رفته و ش���یعیان حضرت نیز خطرات و مصائب فراوانی را 

متحمل شدند. 

در این میان شکل گیری فرقه های انحرافی و انکار امام عصر؟ع؟ مشکالت بیشتری را به ائمه و 

جامعه شیعه تحمیل می کرد. انشقاق امت شیعه و تحریف دین و مبانی شیعه از خطرات و مضرات 

این فرقه ها بود. شهادت مظلومانه امام حسین؟ع؟ و انزجار جامعه اسالمی از شهادت مظلومانه 

کرد. برخی افراد با استفاده از احساسات و عواطف  ایشان، زمینه قیام علیه حکومت اموی را فراهم 

تحریک ش���ده ش���یعیان، دس���ت به اقدامات و جنگ هایی علیه حکومت وقت زدند. شکست این 

قیام ها و برآورده نشدن اهداف سیاسی این افراد باعث شد تا با انتخاب برخی افراد با نام و جایگاه 

که س���ردمداران فرقه های  کنند  ام���ام، امی���ال و آرمان های خود رابا اس���تفاده از طرفداران���ی دنبال 

انحرافی را تشکیل می دادند.

گرفت. دو فرقه اسماعیلیه و واقفیه  کیس���انیه و به دنبال آن زیدیه در همین ش���رایط شکل  فرقه 

نی���ز با اهداف سیاس���ی و اقتص���ادی تفرقه ای دیگر در جامعه ش���یعه را رقم زد. در این ش���رایط امام 

کاظ���م؟ع؟ و ام���ام رضا؟ع؟ بیش���تر از دیگر ائمه در برخورد با این فرقه ها مش���کل داش���تند و جایگاه 

گرفت. به همین دلیل  کرده بود، مورد تردید قرار  که این فرقه ها ایجاد  امامتشان به دلیل انحرافی 

کردند. کردار خود به تبیین مواضع پرداخته و طرفداران و پیروانشان را از این فرقه ها دور  گفتار و  با 

که با تشریح و توصیف رویکرد و برخورد ائمه با این فرقه ها، مواضع و عملکرد  این مقاله بر آن است 

که هنوز هم پیروان فرقه های  ائم���ه را مورد بازبینی و دقت قرار دهد. ضرورت چنی���ن تحقیقی از آنجا

انحرافی مانند زیدیه و اس���ماعیلیه ب���ه حیات خود ادامه می دهند، محرز اس���ت؛ همچنین با تبیین 

مواضع و برخورد ائمه تفاوت و افتراق این فرقه ها از شیعه اثنی عشری نیز روشن خواهد شد.

2. مفهوم شناسی
کندن و اختالف  کردن بین دو چیز، پرا که جمع آن ِفَرْق است از ماده فرق به معنای جدا  واژه ِفْرَقه 

که از بقیه جدا  گفته می ش���ود  گ���روه، جماعت و طایفه ای  گرفته ش���ده و در لغت به مطلق دس���ته، 

ش���ده باش���ند. ُفْرَقه نیز اسم مصدر افتراق و به معنای جدایی اس���ت )ابن منظور، 1414، 299/11(. 

کل فرقه منهم طایفه« )توبه: 122(  کار رفته است: »فلوال نفر من  واژه فرقه در آیات قرآن یک بار به 

که تعداد آنها از طایفه بیش���تر باشد و چه بسا طایفه به یک نفر نیز اطالق  گروهی اس���ت  و مراد از آن 

شود )ابن فارس، بی تا، 493/4- 495(.واژه مذهب نیز در برخی متون فرقه شناسی در ردیف فرقه 

کار رفته است )رازی، 1393، 249/3(. به 
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عالمان و فرقه شناس���ان اس���المی ش���رط اصلی تمای���ز فرقه اس���المی از غیر اس���المی را در اقرار به 

شهادتین و پذیرش آموزه های پیامبر؟ص؟ می دانند و بر این اساس عموم متکمان، غلو و اباحی گری 

و قول به تناس���خ و دش���منی با خاندان نبوت را خروج از ملت اس���الم تلقی می کنند. با این حال در 

ج از اس���الم هم داس���تان نیس���تند؛ چنانکه عده ای ب���دون هیچ داوری و  تعیین مصادیق فرقه خار

گزارش دیدگاه های فرق پرداخته و اش���اره ای به  تعیین فرقه های اس���المی از غیر اس���المی فقط به 

کفر آنان نمی کنند. )نوری، 1385، ص 19( تکفیر یا 

3. شناخت فرقه ها
کردند. وضعیت شیعه تا  فرقه های انحرافی ش���کل گرفته در دامن تش���یع در شرایط متفاوتی رش���د 

زمان امام حسین؟ع؟ تغییری نیافته و انشعابی پیدا نکرد. بعد از قیام امام حسین؟ع؟ فرقه های 

مختلفی در شیعه ایجاد شد. 

کیسانیه  .1-3

که در جریان خونخواهی امام  کیس���انیه بود  گرفته در مذهب شیعه فرقه  از اولین فرقه های ش���کل 

گرفت. برخی »کیس���ان« را لقب مختار بن عبید ثقفی می دانند )اشعری قمی،  حس���ین؟ع؟ ش���کل 

کیس���ان در قالب شخصیتی مستقل  که رهبری قیام را به عهده داش���ت. برخی نیز از  1360، ص21( 

که سمت رئیس پلیس مختار را عهده دار بود و پس از مرگ مختار طرفدان او را سامان  یاد می کنند 

داد. )ودادقاضی، 1974، ص61(

مختار مردم را به قیام علیه حکومت بنی امیه برای خونخواهی امام حسین؟ع؟ تشویق می کرد. 

که از سوی محمدبن حنفیه برای رهبری این قیام انتخاب شده است. بدین ترتیب  او مدعی بود 

که از س���وی امام س���جاد؟ع؟ مورد حمایت قرار نگرفت مشروعیت قیامش را از طریق محمد  مختار 

بن حنفیه به دست آورد. )اشعری قمی، 1360، ص21(

کیس���انیه به دس���ته های مختلفی تقس���یم ش���دند. بغدادی بر  بعد از رحلت محمدبن حنفیه، 

که از دو دس���ته تشکیل ش���ده بودند: نخست،  کیس���انیه تیره های زیادی بودند  که  این باور اس���ت 

گروه  که معتق���د بودند محمدب���ن حنفیه زنده اس���ت و همان مهدی موعود اس���ت؛ و  دس���ت های 

که مرگ او را پذیرفتند، ولی در جانشینی او اختالف نظر داشتند. )بغدادی، 1367، ص 12( دیگری 

3-2. زیدیه

پ���س از ش���هادت ام���ام حس���ین؟ع؟ برخ���ی از علوی���ان، اندیش���ه قی���ام مس���لحانه را یکی از ش���روط 
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کردند. با ش���کل گیری این تفکر سیاس���ی در دوره امام  امام���ت و راهب���رد مقابله با ظالم���ان قلمداد 

زین العابدی���ن؟ع؟ س���نگ بن���ای زیدیه نه���اده ش���د. اختالف می���ان علویان ب���ه دو دی���دگاه مبارزه 

فرهنگی یا قیام مس���لحانه علیه دس���تگاه اموی بر می گش���ت. نتیجه این اختالف پس از ش���هادت 

گروهی دیگر  امام زین العابدین؟ع؟ آش���کار ش���د. عده ای امامت امام محمد باقر؟ع؟ را پذیرفتند و 

که به زیدیه مش���هور ش���دند. بر  ب���ه امام���ت زید بن عل���ی، برادر امام محم���د باقر؟ع؟، معتقد بودند 

که به قیام مس���لحانه معتق���د بودند، زید ب���ن علی را پ���س از امام علی؟ع؟،  این اس���اس ش���یعیانی 

حسنین؟ع؟و حسن مثنی را امام پنجم اهلبیت؟مهع؟ می دانند. )شبراوی، 1423، ص264-262(

کردند، وی عزم خود را برای  کوفه با زید بن علی بیعت  بعد از آنکه حدود پانزده هزار نفر تنها در 

که ش���ماری نیز در  کرد. این در حالی اس���ت  قی���ام علیه هش���ام ب���ن عبدالملک، خلیفه اموی، جزم 

کرده بودند. هنوز نیرو های زید برای قیام س���اماندهی نشده  بصره، مدائن و خراس���ان باوی بیعت 

ک���رد و زید با خروج زودت���ر از موعد خود در  ک���ه والی عراق با س���پاهی به مخفیگاه وی حمله  بودن���د 

که هم���راه وی بودند، به جنگ با س���پاه اموی رفت و در  مح���رم س���ال 122 قمری با دویس���ت نفری 

که معتقد به اندیشه قیام  24 یا 25 محرم 122 به ش���هادت رس���ید. پس از ش���هادت زید، ش���یعیانی 

کم ظالم بودند زید را امام بدون نص دانس���ته و به زیدیه معروف شدند.  به س���یف و خروج علیه حا

)جعفریان، 1381، ص316-315(

3-3. اسماعیلیه

که بعد از امام صادق؟ع؟ فرزند ارش���د ایشان  بیش���تر ش���یعیان بر اس���اس س���نت رایج معتقد بودند 

گفت. مرگ  یعنی، اس���ماعیل امام خواهد ش���د، اما اس���ماعیل در زمان حیات پدرش بدرود حیات 

اس���ماعیل قبل از به امامت رس���یدن باعث به وجود آمدن تش���تت و اختالف در تعیین امام بعدی 

گفتند اسماعیل هنوز زنده است  کند،  شد. برخی برای اینکه اعتقاد داشتند این سنت نباید تغییر 

که معتقد بودند امامت به  کرد. برخی هم از این بابت  و روزی ب���ه عن���وان قائم؟جع؟ ظهور خواهد 

اس���تثنای حسن و حس���ین؟ع؟ از طریق برادری منتقل نمی ش���ود به انتقال امامت از اسماعیل به 

فرزندش محمد روی آوردند. )اشعری قمی، 1360، ص 80(

3-4. واقفیه

کاظم؟ع؟ در س���ال 183 ه�. ق به وجود آمد. این فرقه آن  فرقه واقفیه بعد از ش���هادت امام موس���ی 

حضرت را آخرین امام و قائم و مهدی دانس���ته و بر این اس���اس بر ایشان توقف نموده و امامت امام 

کری، 1418، ص8( رضا؟ع؟ و سایر امامان معصوم؟ع؟ پس از ایشان را نپذیرفتند. )شا
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گی ها ه���م باعث رواج  که همین ویژ گی های خاص و منحص���ر به فردی داش���تند  ای���ن فرق���ه ویژ

که همین مورد نیز س���هم بس���زایی  گی فرقه واقفیه رهبران آن بودند  س���ریع آن ش���د. مهمترین ویژ

گس���ترش و رش���د س���ریع این فرقه در بین عامه مردم و حتی در بین خواص شیعه داشت و افراد  در 

کرد. س���ران این فرق���ه از جایگاه علم���ی و اجتماعی و روای���ی باالیی در  بس���یاری را ب���ه خود ج���ذب 

که ب���رای معرفی آنها  بی���ن م���ردم برخ���وردار بودند و جایگاه علم���ی برخی از واقفیان ب���ه صورتی بود 

کار رفته اس���ت )عثمان بن عیس���ی رواسی، زیاد القندی، طاهر  بن  واژه های فقیه، ثقه و مش���هور به 

حاتم بن ماهوی���ه و حس���ین بن مه���ران بن محمدب���ن محمدبن ابی نصر س���کونی از س���ران واقفیه 

بودند( )شبستری، 1418، 621/1(.

که انتخاب وکال  برخی رهبران واقفه از س���ران س���ازمان وکالت بوده و وکالی بزرگی بودند و از آنجا 

از س���وی ائمه اطهار؟مهع؟ ش���رایط خاصی داش���ته و افراد واجد ش���رایط خاصی برای این امر برگزیده 

که این امر در س���وق ش���یعیان به س���وی واقفیان تأثیر بس���یاری داش���ته  می ش���دندبه نظر می رس���د 

اس���ت. فرقه واقفیه به دالیلی مانند انگیزه های اقتصادی و مادی، س���وء برداشت از روایات و جعل 

کاظم؟ع؟ به وجود آمد. با توجه به منابع رجالی و  و تحریف آنها و سوءبرداشت از فعالیت های امام 

روایی، مهمترین علت انحراف آنها انگیزه های مادی و مالی بود. )جباری، 1382، 292/1(

4. بستر شکل گیری فرقه ها
فرقه های مختلف شیعه در دوره های مختلف و با رویکردهای متفاوتی پا به عرصه حضور گذاشتند، 

گروه ها نقش داش���ت و دالیل ش���کل گیری فرقه ه���ای انحرافی چه  ام���ا چه دالیلی در انحطاط این 

بود؟ چگونه با حضور امام در پذیرش او تردید ایجاد شده و شیعیان رویکرد انحرافی را پذیرفتند؟

که همواره در متون تاریخی و مس���تندات روایی نیز به آن توجه ش���ده اس���ت  از جمله مس���ائلی 

که در هر حکومتی به زعم خود دنبال می ش���د،  فضای سیاس���ی موجود بود. تحت نظر بودن ائمه 

کیسانیه در شرایطی  مانع از فعالیت های امام در قالب رهبر جامعه شیعه می شد. شکل گیری فرقه 

که امام س���جاد؟ع؟ تحت نظر ش���دید بود و به دعا و مناجات می پرداخت. در چنین ش���رایطی  بود 

ک���ه از طرف���ی نمی توانس���تند به راحتی با امام در ارتباط باش���ند و از س���وی دیگ���ر امام نیز  ش���یعیان 

فعالیت های خود را به صورت پنهانی صورت می داد، باعث شد تا برخی عناصر با سود بردن از این 

وضعیت باعث افتراق جامعه شیعه شوند.

کمی ب���رای امام باقر؟ع؟ و  ه���ر چند ب���ا افول قدرت اموی و ش���کل گیری قیام ها علیه آن، اوضاع 

امام صادق؟ع؟ بهتر شده بود، اما با به قدرت رسیدن عباسیان محدودیت های سیاسی و اعمال 
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گرفته ش���د. در ای���ن دوره ایجاد محدودیت و حبس ائمه؟مهع؟، تهدید  تندروانه علیه ائمه؟مهع؟ از نو 

به قتل آنان و برخورد با بزرگان دودمان علی؟ع؟ و هواداران آنان به بهانه های مختلف، بخش���ی از 

فشار و سختگیری ها بود؛ زیرا آنان مصداق روشن آل محمد؟مهع؟ و شایسته ترین افراد برای تصدی 

رهبری جامعه اسالمی از نظر توده مردم بودند. )واسعی، 1394، ص 270(

که هارون الرش���ید، موس���ی  کاظم؟ع؟ بیش���تر ش���د به طوری  تح���ت نظر بودن ائمه از دوره امام 

بن  جعفر؟ع؟ را در س���ال 179 قمری از مدینه به بغداد برد و در راه بصره وی را نزد عیس���ی بن جعفر 

کرد و به زندان س���ندی بن  کرد. پس از آن حض���رت را به بغداد روانه  ب���ن اب���ی جعفر منص���ور زندانی 

کرد و حضرت را در س���ال  ش���اهک س���پرد. مأمون نیز در سیاس���تی حیله گران���ه امام را ولیعه���د خود 

200 قمری از راه بصره و فارس به خراس���ان برد. اعمال فش���ار به اهلبیت به بهانه های مختلف بود؛ 

که قصد قیام علیه او را دارد. )راوندی، 1409، ص 237( کرد  چنانکه معتصم امام جواد را متهم 

امام هادی نیز به س���عایت عبداهلل بن محمد از س���وی متوکل متهم ش���د )ش���یخ مفید، 1413، 

309/2؛ طوس���ی، 1419، ص524( و به س���امرا منتقل شد. متوکل درخواس���ت داد تا به جستجوی 

کنند )مسعودی، 1973، 11/4(.این روند در طول  خانه امام؟ع؟ بپردازند و حتی ایشان را دستگیر 

که حبس و حصر امام؟ع؟ را به دنبال داشت. حیات امام حسن عسکری نیز دنبال شد 

چنین ش���رایطی باعث جدای���ی امام؟ع؟ از ش���یعیان واقعی خود می ش���د و رویکردهای افراطی 

و ناپیروان���ه در تش���کیک امامت را به همراه داش���ت. این روند به تدریج به ش���کل گیری فرقه هایی 

که با مقاصد مختلف مادی و سیاسی و عقیدتی افرادی را با خود همراه می کرد.  می انجامید 

گی های امام؟ع؟  س���ردرگمی ش���یعیان برای ش���ناخت مصداق امام واقعی و اختالف نظر در ویژ

زمین���ه را ب���رای ظهور و ب���روز فرقه ه���ای انحرافی آم���اده می کرد. آغازگ���ران و س���ردمداران فرقه های 

انحرافی با اس���تفاده از این موقعیت به مقاصد سیاس���ی و اقتصادی خود اهتمام داش���تند و در این 

گمراه می شدند.  میان شیعیان به دالیل مختلف از راه حق و حقیقت 

کالمی فرقه های انحرافی 5. مبانی فکری و 
فرقه های انحرافی ش���یعه با وجود جدا ش���دن از ش���یعه اثنی عش���ری با پذیرش برخی مسائل شیعه، 

که به انحراف و ابتذال کشیده  ش���یعه محس���وب می ش���دند، ولی اعتقادات این فرقه ها به این دلیل 

گرفته بود. به هر روی تبیین برخی عقاید انحرافی این فرقه ها  شده بود مورد مخالفت و لعن ائمه قرار 

کسیانیه از  کند، الزم به نظر می رسد. فرقه  که رویکرد و عملکرد ائمه در مقابل آنها را مشخص  از آن رو 

که از نام مهدی؟جع؟ برای رسیدن به مقاصد خود سود برد. این نام اولین بار در این  فرقه هایی بود 
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که  جنبش مطرح و اندیشه های مهدویت در آن تبلیغ شد؛ چنانکه در منابع تاریخی ذکر شده است 

همراهان محمدبن حنفیه او را مهدی خطاب می کردند. )اشعری قمی، 1360، ص27(

به همین دلیل پس از مرگ محمدبن حنفیه از او با نام امام غایب نیز یاد می شد. )شهرستانی، 

کیس���انیه بر این  گروه عقیده به حلول و تناس���خ بود.  1375، 1 150/1( از دیگ���ر عقای���د انحراف���ی این 

که امامت در علی؟ع؟ و سپس در حسن؟ع؟ و پس از آن در حسین؟ع؟ و سپس در ابن  باور بودند 

که روح خدا در پیامبر؟ص؟ و روح پیامبر؟ص؟ در علی؟ع؟و از او  حنفیه جریان یافته است. بدین معنا 

به حسن؟ع؟ و پس از آن به حسین؟ع؟ در آمده است. روح حسین؟ع؟ نیز به محمد بن حنفیه در 

آمده و از او به ابوهاش���م و س���پس به عبداهلل بن حرب منتقل شده است و تا زمان خروج محمد بن 

حنفیه، او امام اس���ت )اشعری قمی، 1360، ص 26-27(. از دیگر عقاید انحرافی این فرقه می توان 

کرد. )صابری، 1383، 50-48/2( گاهی از اسرار غیب و علم مستودع اشاره  به باطنی گری و آ

گردان واصل به عطاء، رئیس  که زیدبن علی از ش���ا برخی مس���تندات تاریخی چنین نوش���ته اند 

مذه���ب اعتزال بود و به همی���ن دلیل آرا و عقاید فرقه زیدیه به اعتزال نزدیک تر بود. )شهرس���تانی، 

1375، 138/1( دو اصل توحید و عدل در مکتب زیدیه دو اصل بنیادین و معتزلی بود. 

از نظ���ر زیدی���ان توحی���د ب���ه معنای نفی تش���بیه از خداوند اس���ت و این س���ه جنب���ه، یعنی، نفی 

همانندی ذات خالق با مخلوق، نفی همانندی صفات و نفی همانندی افعال را ش���امل می ش���ود.

گرایان،  بر پایه اصل عدل نیز خداوند از آنچه قبیح باش���د، پیراس���ته اس���ت و برخالف اندیش���ه جبر 

انس���ان دارای اراده اس���ت. از دیدگاه زیدیه، افعال خداوند همان قدرت او اس���ت و قدرت او به آن 

کند. )صابری، 1383، 82/2( که فعل را برای مقدور ایجاب  معنا نیست 

کرده، نظریه امامت اس���ت. زیدیه  که فرقه زیدی را متمایز از فرقه اثنی عش���ری  از دیگ���ر عقایدی 

قائل به جواز امامت مفضول در هنگام وجود فاضل هس���تند و بر همین مبنا زیدیان خالفت ابوبکر 

کاف���ی می دانند و ملزم  و عم���ر را صحی���ح می دانند؛ ضمن آنکه زیدیان ب���رای امام، فاطمی بودن را 

عصمت برای امام نیس���تند. اصل لزوم قیام مس���لحانه از مبانی پذیرفته ش���ده در فرقه زیدیه است 

کند و شمشیر برگیرد و  کس از فرزندان حس���ن؟ع؟ و یا حس���ین؟ع؟ قیام  که با توجه به این اصل هر 

کند، امام است.  کتاب و سنت پیامبر فرا بخواند و امر به معروف و نهی از منکر  بر مرکب نشیند و به 

)شهرستانی، 1375، 138/1(

فرقه اسماعیلی نیز با بهره برداری از نام مهدی به عقاید و جنبش خود مشروعیت می بخشید. 

گروه به بهانه نپذیرفتن بدا و بزرگتر بودن اس���ماعیل، قائل به امامت اس���ماعیل بن محمد بن  این 
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کرد. او در  ص���ادق؟ع؟ بودند. از اولی���ن داعیان این فرقه می توان به ابوالخطاب بن مقالص اش���اره 

ک���ه بعدها به فرقه غالت پیوس���ت. او پس از آن  ابت���دا از ی���اران امام باق���ر؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ بود 

کرد. او شهادت دروغ  کرد و محرمات را حالل می دانست و شهوات را مباح  ادعای نبوت و پیامبری 

خ  را در مورد مخالفانش هر چند اهل صالح و دین باش���ند، روا می دانس���ت و قائل به بهش���ت و دوز

کرده بود به فرقه اس���ماعیلیه  که ب���ا این عقاید طرفداران���ی نیز جمع  ب���ه معنای واقع���ی آن نبود. او 

گرویدند. )مشکور، 1362، ص 192(

کاظم؟ع؟ بود ظهور پیدا  که نزد وکالی امام  که به دالیل مالی و اختالس اموالی  فرقه واقفیه نیز 

که ام���ام هفتم؟ع؟ همان مهدی  گ���روه نیز با تبلیغ این امر  کرد از اندیش���ه مهدویت س���ود برد. این 

موعود؟جع؟ اس���ت از پذیرش امامت حضرت رضا؟ع؟ س���ر باز زدند. در عقیده واقفه امام موس���ی 

کاظم؟ع؟ زنده بود و روزی قیام می کرد و جهان را مملو از عدل و داد می کرد. )شهرستانی، 1375، 

)150/1

6. برخورد ائمه؟مهع؟
ک���ه در دوران حیات خود ب���ا آن مواجه بودن���د باز هم در  ائم���ه؟مهع؟ با همه س���ختی ها و مش���کالتی 

برخورد با فرقه های انش���عابی و انحرافی ش���یعه به مقابله و روش���نگری می پرداختند. این مقابله یا 

کردار بود. ب���ه این طریق راه حق و  کالم ائمه؟مهع؟ تجلی می یاف���ت ویا در رفتار و  گفت���ار ب���ود و در  در 

حقیقت از مس���یر خطا و اش���تباه مشخص می ش���د. بنابراین، می توان برخورد ائمه با این فرقه ها را 

کرداری مورد بررسی قرار داد. کالمی و  در دو بخش 

کالمی ائمه 6-1. برخورد 

که در هر فرصتی برای تبیین دین الهی می کوش���یدند در مقابله با فرقه های انحرافی نیز  ائمه؟مهع؟ 

گوشزد می کردند. روایات به  به بیان مواضع خود پرداخته و خطر فرقه های انحرافی را به ش���یعیان 

جا مانده از ائمه در محورهای مختلفی قابل تحلیل و بررسی است.

6-1-1. لعن و نفرین منحرفان

که عده ای از ش���یعیان به دالیل  گرفت  امام رضا؟ع؟ در ش���رایطی زعامت جامعه ش���یعه را بر عهده 

گرفت���ن فرقه واقفیه  اقتص���ادی از قبول امامتش س���ر باز زدند. )طبرس���ی،1390، ص314( با ش���کل 

وتش���کیک در امر امامتش بیش���ترین برخورد با این فرقه در عصر حضرت روی داد.امام رضا؟ع؟ در 

گاه  گاه به لعن و نفرین ای���ن فرقه می پرداخت تا ش���یعیان را از خطر آنها آ مواج���ه ب���ا چنین تفک���ری 

کرده و باعث طرد آنان از جامعه شیعه شود. 
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در روایتی از محمدبن فضیل آمده است:

گفتم: فدایت  ک���ردم و  ب���ر امام رضا؟ع؟ وارد ش���ده و ام���ام را از حال ب���زرگان واقفی مطلع 
که از رهب���ران واقفیه بودند، ترک  ش���وم م���ن ابن ابی حم���زه و ابن مهران و ابن ابی س���عید را 
کردم درحالی که آنها سخت ترین مردم در نشان دادن دشمنی خود نسبت به خداى متعال 
که تو  گمراه ش���د به تو ضررى نمی زند وقتی  که  بودند. پس امام در جواب او فرمود: »کس���ی 
هدایت ش���ده باشی. آنها به رسول خدا؟ص؟ دروغ بستند و من پدرانم را الگو قرار می دهم«. 
گفتی خدا نور قلبت را ببرد و فقر را در خانه ات قرار بدهد. امام  پرسیدم آیا شمابه ابن مهران 
گفت: اى آقاى من، آنها س���خت  فرم���ود: »ح���ال او و حال برادرانش چگونه اس���ت؟« محمد 

غمگین هستند در بغداد. حسین نمی تواند به عمره برود. )حر عاملی، 1425، 329/2(

ک���ه یکی از  گ���روه واقفیه را نی���ز داده بود. در روایتی آمده اس���ت  ام���ام حت���ی اجازه و فت���وی لعن 

گروه »ممطوره« )لقبی  که آیا بر این  شیعیان درباره آنها نامه اى به امام؟ع؟ نوشته و پرسیده است 

کنم؟ یعنی آیا لعن آنها در دعاى دست جایز است؟  که به واقفی ها داده شده است( در نماز نفرین 

امام؟ع؟ فتواى جواز دادند. )حر عاملی، 1409، 284/6؛ مجلسی، 1403، 267/8(

کرامت 6-1-2. اثبات حقانیت از طریق ارائه 

کرامت به  گاه از طریق ارائه  ائم���ه؟مهع؟ برای جلوگیری از نش���ر عقاید انحرافی و اثبات حقانیت خ���ود 

گزند فرقه های انحرافی رها می کردند. شیعیان راستین خود آنها را از 

که پس از رحلت امام صادق؟ع؟ به نزد عبداهلل بن افطح رفتم و  از هش���ام بن سالم روایت شده 

کاظم؟ع؟  از او س���ؤاالتی در چند مسئله پرس���یدم، اما نتوانست پاسخی به من دهد. به خانه امام 

کردم و با خود  گریه  کردم و  رفتم،اما حضرت در آن س���اعت مرا نپذیرفت. س���ر قبر پیامبر رفتم و دعا 

که دیدیم  کجا روکنم؟ به س���وی مرجئه ی���ا زیدیه و یا حروریه؟ من در همی���ن حالت بودم  گفت���م به 

گرفت و مرا نزد امام برد. امام؟ع؟ به من نظری  کاظم؟ع؟ به س���مت من آمد و دس���تم را  خادم امام 

گفت، ای هش���ام نه به طرف مرجئه و نه قدریه و نه زیدیه و نه حروریه، بلکه به س���وی ما بیا.  کرد و 

هش���ام در ادامه می گوید به همین دلیل به ایش���ان ایمان آورد. )حرعاملی، 1425، 234/4؛ ش���یخ 

مفید، 1413، 221/2(

گزارش شده است: در روایت دیگری از شخصی به نام وشاء از امام رضا؟ع؟ 

وقت���ی م���ن ی���ک واقفی بودم به خراس���ان رفت���م و با خود یک ماس���ک حم���ل می کردم و 
گذاش���ته ام. وقتی وارد  کجا  ی���ک جامه زرى ب���ود در یکی از جنگ ها، اما نمی دانس���تم آن را 
گفت: ابوالحسن  خراس���ان ش���دم و در خانه اى فرود آمدم یکی از اهالی مدینه به نزدم آمد و 
کسی  کردم: چه  که با خود دارى به من بده«. سؤال  الرضا؟ع؟ به تو مىگوید: »بسته جامه را 
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گفت: امام  گفته است؟ پس او برگشت به نزد من و  از ورود من و داشتن جامه به ابوالحسن 
کردم همان  رضا؟ع؟ می فرماید: »آن جامه در چنین جایی اس���ت و چنان اس���ت«. من نگاه 
که من هدایت  گفته بود و سپس من آن را براى او فرستادم. این دلیلی شد  که او  جایی بود 

شدم. )شریف قریشی، 1380، 219/2؛ عطاردی، 1406، 460/2(

گوید:  عبداهلل بن مغیره 

من واقفی  بودم و با این عقیده به حج رفتم، چون به مکه رسیدم چیزى در خاطرم آمد 
گفتم: بار خدایا تو می دانی خواس���ته و آهنگ مرا، خدایا مرا به خیر رهبرى  و به در آویختم و 
که خدمت امام رضا؟ع؟ برسم. به مدینه آمدم و بر در آن حضرت ایستادم  کن. در دلم افتاد 
گوید: ش���نیدم آن حضرت  گفتم: به آقایت بگو مردى عراقی بر در خانه اس���ت.  و ب���ه غ���الم او 
کرد: »اى عبداهلل بن مغیره وارد ش���و«. من وارد ش���دم و چون چش���م آن  از درون خانه فریاد 
ک���رد و تو را به دینش رهبرى  حض���رت به من افتاد به من فرمود: »خدا دعایت را مس���تجاب 
که تو حجت و امین او هس���تی بر همه خلقش. )کلینی،  گواهی می دهم  گفتم:  نم���ود«. من 

)231/2 ،1388

گویند:  عبدالرحمن بن ابی نجران و صفوان بن یحیی 

که از رؤس���ای واقفیه  بود. نزد ما آمد و به وسیله ما از حضرت  حس���ین بن قیاما واس���طی 
رضا؟ع؟ اذن ورود خواس���ت. ما هم درخواس���ت وى را عرضه داشتیم و مورد قبول هم واقع 
کرد: ش���ما امام هس���تی؟ فرمود: آرى.  گرفت عرض  که مقاب���ل آن جناب قرار  ش���د. هنگامی 

که تو امام نیستی. گواهی می دهم  گفت: من 

گفت از  ک���رد و  حض���رت رضا؟ع؟ مدتی س���رش را پایین انداخت و س���پس س���رش را بلند 
که وى  کرد: ما از حضرت صادق؟ع؟ روایت داریم  که من امام نیس���تم؟ عرض  کجا دانس���تی 
کنون چندین س���ال از عمرت می گ���ذرد و هنوز اوالد  فرم���ود: »امام عقیم نمی ش���ود و ش���ما ا
کرد و  ن���دارى«. حض���رت بار دیگر س���رش را پایی���ن انداخت و پس از مدتی س���ر خ���ود را بلند 
که خداوند فرزندى به  گذشت  فرمود: »به خداوند س���وگند چند روز و شبی از عمرم نخواهد 
کردیم یک س���ال نگذشت  گوید: ما این روز را حس���اب  کرد«. عبدالرحمن  من عنایت خواهد 

کرد. )قرشی، 1380، ص26( که خداوند امام جواد را به ایشان عطا 

در روایتی دیگر نیز از قول سعید بن سهیل بصرى چنین نقل شده است:

جعفرب���ن قاس���م هاش���می بصرى پیرو مذه���ب واقفیه  بود. یک���ی از روزها ب���ه اتفاق او در 
کرد و هنگامی  گهان حضرت ابوالحس���ن هادى؟ع؟ از آنجا عبور  گردش می کردیم. نا س���امرا 
کی در خواب غفلت خفته اى؟ آیا هنگام آن  گفت: »تا  که چش���مش به جعفربن قاس���م افتاد 
گفت: فهمیدى مقصودش  گوید: جعفر به من  که از این خواب بیدار شوی؟« راوى  نرسیده 
گرم شد. بعد از چند روز یکی  کالم چه بود؟ به خداوند سوگند من دلم نسبت به وى  از این 
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کرده بود.  کرد و حضرت ابوالحس���ن را هم دع���وت  از فرزن���دان خلیف���ه م���ا را دعوت به ولیمه 
کردند، همگان از وى تجلیل و تکریم نمودند. در  که آن جناب در مجلس ش���رکت  هنگامی 
که در مجلس بود نس���بت به حض���رت بی اعتنایی می کرد. امام؟ع؟ رو به  این هنگام جوانی 
کنون خنده می کنی و از خداوند غافل  ش���ده اى و حال اینکه س���ه  کرد و فرمود: »ا آن جوان 

روز دیگر از اهل قبور خواهی شد«.

کنون این برهان خوبی است من انتظار خواهم  گفتم: ا گوید: من با خود  جعفر بن قاسم 
ک���رد و چیزى نگفت و  گوید: آن جوان س���کوت  کش���ید تا ای���ن مطلب به ظهور برس���د. راوى 
پس از این از مجلس بیرون ش���دیم. بعد از دو روز جوان مریض ش���د و در اول روز س���وم هم 

درگذشت. )طبرسی، 1390، 123/2(

که  کرامات و اخبار غیبی، برخی شیعیان را  که ائمه؟مهع؟ با ارئه برخی  در روایات ذکر ش���ده اس���ت 

کرده و با این عملکرد بسیاری دیگر از  در ش���ناخت امام دچار تردید و مش���کل ش���ده بودند، هدایت 

ش���یعیان به حقانیت آنها پی می بردند و با نقل و ذکر این روایات اتحاد جامعه ش���یعه اثنی عش���ری 

محفوظ تر می ماند.

6-1-3. رد ادله فرقه های انحرافی

از دیگ���ر رویکرده���ای ائمه در مواج���ه با فرقه های انحراف���ی رد ادله آنها ب���ود. ائمه؟مهع؟ با تبیین 

کیان تشیع از این فرقه های منحرف اهتمام داشتند.  مواضع خود و بیان ادله به روشنگری و حفظ 

ح می شود. که بخشی از آنها مطر در این مورد نیز شواهد و روایات زیادی وجود دارد 

که می گوید:  از زراره روایت شد است 

نزد حضرت باقر؟ع؟ از سالم بن أبی حفصه و پیروانش ذکرى به میان آمد. سالم بن ابی 
که با علی؟ع؟  که هر  گفت: این���ان منکرند  حفص���ه از س���ران زیدیه بود. پس )زراره یا دیگرى( 
کفر  کافرند.  ک���ه آنها  جنگیده مش���رک اس���ت؟ حضرت باقر؟ع؟ فرمود: »پس )ال بد( پندارند 
کن  که خداوند به او فرمود: سجده  کفر ابلیس شد در آنجا  جلوتر از ش���رک است، پس متذکر 
کند و از اطاعتش سر باز زند  که بر خدا دلیرى  کفر جلوتر از شرک است، پس هر  و او سر باز زد. 
کرده )و سبک  کافر است، یعنی استخفاف  کند، پس او  کبیره ایستادگی  گناهان  و بر ارتکاب 

کافر است«. )کافی، 1407، 384/2( شمرده( و 

که هر دو زیدى  مذهب و ملعون امام بودند،  کهیل و حکم بن عتیبه  امام باقر؟ع؟ به سلمه بن 

کند، پیدا  فرم���ود: »به مش���رق روی���د و به مغرب روید، علم درس���تی جز آنچ���ه از ما خانواده ت���راوش 

نکنید«. )کافی، 1407، 399/2؛ صفار، 1404، 10/1(
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6-1-4. تبیین ادله امامت از طریق احتجاج

که ائم���ه معصومین؟مهع؟ در مقابل���ه با فرقه ه���ای انحرفی به آن اهتمام داش���تند  یک���ی از راه های���ی 

احتجاج و بحث و مناظره بود و از این طریق خط بطالنی بر عقاید انحرافی آنها می کشیدند.

گفت:  که  از سعید بن سمان روایت شده 

که دو ت���ن از زیدى  مذهب���ان خدمت او رس���یده و به  روزى ن���زد ام���ام ص���ادق؟ع؟ ب���ودم 
که اطاعتش واجب باش���د هست؟ فرمود: نه، آن دو به  گفتند: آیا در میان ش���ما امامی  امام 
کسانی  که تو به آن عقیده دارى و  گفتند: افراد موثق و مطمئنی به ما خبر داده اند  امام؟ع؟ 
کوشا  که همه مردمی با تقوا و  گفته اند، س���پس یکی یکی نامش���ان را برد  این مطلب را به ما 
در عبادتن���د و دروغ نبندند. امام به خش���م آمده و فرمود:»من به ایش���ان چنین دس���تورى 
ج ش���دند. کردند خار نداده ام«. چون آن دو نفر آثار خش���م را در چهره آن حضرت مش���اهده 
گفتم: آرى اینان اهل بازار ما هس���تند و از طایفه  امام به من فرمود: »این دو را ش���ناختی؟« 
که شمش���یر رس���ول خدا؟ص؟ نزد عبد اهلل بن حس���ن  زیدی���ه می باش���ند و آن دو فکر می کنند 
که عبد اهلل بن حسن  کند، دروغ می گویند. به خدا  است.حضرت فرمود: »خداى لعنتشان 
هرگ���ز آن را ندی���ده، نه با یک چش���م و نه با دو چش���مش. پ���درش هم آن را ندی���ده جز اینکه 
گر راست می گویند چه عالمتی در دسته  ممکن است آن را نزد علی بن حسین دیده باشد. ا
آن است؟ و چه نشانه و اثرى در لبه تیغ آن است؟ همانا شمشیر پیغمبر؟ص؟ نزد من است. 
گر راس���ت می گویند در زره  همان���ا پرچم و جوش���ن و زره و خ���ود پیغمبر؟ص؟ نزد من اس���ت، ا
پیغمبر؟ص؟ چه عالمتی اس���ت؟ همانا نزد من اس���ت پرچم ظفر بخش پیغمبر؟ص؟. نزد من 
که  است الواح و عصاى موسی. نزد من است انگشتر سلیمان بن داود! نزد من است طشتی 
کارزار  که پیغمبر؟ص؟ چون )در  موسی قربانی را در آن انجام می داد! نزد من است آن اسمی 
کفار به مسلمین نمی رسید! و  کفار می گذاشت. هیچ تیرى از  جنگ( آن را میان مسلمین و 
داس���تان سالح در خاندان ما همان داستان تابوت است در بنی اسرائیل. بر در هر خاندانی 
کس از ما خانواده رسد امامت  که تابوت پیدا می ش���د نش���انه اعطا نبوت بود و س���الح به هر 
ب���ه او داده می ش���ود و آنها همه نزد من اس���ت. همانا پدرم زره رس���ول خدا؟ص؟ را پوش���ید و 
گاه به زمین می کشید  دامنش اندکی به زمین می کشید و من آن را پوشیدم، همچنان بود، 
که چون آن را پوشدبه  کسی است  گاه نمی کش���ید و اختالف محسوس���ی نداشت و قائم ما  و 

کافی، 1407، 232/1( خواست خداوند به اندازه قامتش باشد«. )صفار، 1404، 174/1؛ 

کردار ائمه؟مهع؟  .2-6

ک���ردار و عمل آنها تجل���ی می یافت. بدین  دیگ���ر برخ���ورد ائمه با فرقه ه���ای انحرافی عملی بود و در 

ترتیب ش���یعیان با پیروی از اعمال امام پی به ماهیت انحرافی این فرقه ها می بردند. این عملکرد 

گرفت. در محورهای ذیل مورد بررسی قرار خواهد 
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6-2-1. عدم همکاری در قیام ها

کیسانیه به وجود آمد  که به دنبال شکل گیری آن فرقه ای انحرافی به نام  از اولین قیام های شیعی 

گذاشت. امام س���جاد؟ع؟ تنها بازمانده از جریان  با ش���عار خونخواهی امام حسین؟ع؟ پا به عرصه 

گاه ب���ود از پذیرفتن و  ک���ه از اهداف سیاس���ی و مقاصد برخ���ی افراد در این قی���ام به خوبی آ عاش���ورا 

گروه س���رباز زدن���د و آن را نپذیرفتند. )معروف حس���نی، 1382،  ش���رکت در ای���ن قیام و حمایت این 

)153-152/2

کن���د و بدین منظور  که علی���ه حکومت قیام  فرق���ه زیدی���ه نیز تنها امامی را مش���روع می دانس���ت 

افرادی از خاندان بنی هاشم را برای رهبر انتخاب و آنان را امام این فرقه معرفی می کردند، چنانکه 

گروه ها  قیام ه���ای متعددی در عصرامام باقر؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ش���کل داده و افرادی نیز با این 

هم داس���تان می شدند. این قیام ها تا اعصار س���ایر ائمه نیز ادامه داشت. از جمله قیام های شکل 

گرفت���ه در عصر امام رضا؟ع؟ قیام محمد بن دیباج، فرزن���د امام صادق؟ع؟، بود. محمد بن دیباج 

کمال به دیباج مش���هور ش���ده بود با فرقه زیدیه هم داس���تان ش���ده بود. او در  که به دلیل زیبایی و 

ک���رد و فرقه زیدیه جارودی���ه همراهیش می کردن���د. او خود دعوی  س���ال 199 در مک���ه قیام���ی را آغاز 

امامت داشت و در سال 200 قمری به نام امام با او بیعت شد. )اسد، بی تا، 427/4(

که  گف���ت: ای عمو پدر و ب���رادرت را تکذیب نکن  ام���ام او را از ای���ن قی���ام باز داش���ت چنانکه به او 

کوتاهی شکس���ت خورد.  کرد و پس از مدت  این امر تمام نمی ش���ود، اما او با وجود توصیه امام قیام 

)اربلی، 1985، 93/3(

ش���اهد دیگ���ری بر این مدعا عدم همکاری ام���ام رضا؟ع؟ در قیام ابراهیم ب���ن طباطبا از امامان 

کتاب و  کوفه با ش���عار »الرضا من ال محم���د« و عمل به  زیدی���ه بود. او در س���ال 199 قیام خود را در 

کرد. فرمانده نظامی این قیام فردی به نام ابوالس���رایا س���ری بن منصور بود.  س���نت پیامبر؟ص؟ آغاز 

گروه را ابراهیم بن طباطبا بر عهده داش���ت. این قی���ام در ابتدا با  ب���ا ای���ن حال رهبری معن���وی این 

پیروزی های چش���مگیری همراه ش���د، اما در ادام���ه با اختالفات رهبران قی���ام، ابراهیم بن طباطبا 

کشته شد. )امین عاملی، 1403، 24/2( مسموم و 

که از امام خواس���ته ش���د تا با قیام  که زمانی  در م���ورد همراه���ی امام ب���ا این قیام زیدی آورده اند 

کرد. هجده روز بعد قیام شکست خورد. کنند، امام آن را موکول به بیست روز دیگر  همراهی 

6-3. مکاتبه

از دیگ���ر عملکرده���ای ائمه در برخورد ب���ا فرقه های انحرافی می ت���وان به مکاتبات آنه���ا با این افراد 
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که بدین وس���یله ب���ه احتجاج با آنه���ا پرداخته و ش���یعیان را از خطر ای���ن فرقه ها مطلع  ک���رد  اش���اره 

می کردند. از جمله این مکاتبات نامه امام رضا؟ع؟ به حسین بن مهران از اشخاص برجسته فرقه 

کی از نفاق و ع���دم ایمان او بود؛ زیرا او  که حا واقفی���ه ب���ود. او به امام رضا؟ع؟ نامه نوش���ت با لحنی 

کنارى  به امام امر و نهی می کرد و در مکاتبه مراعات مقام امام را نمی کرد و به این طریق ادب را به 

کنند،  نهاده بود. از این رو، امام نامه اى به او نوشت و به اصحابش دستور داد از آن نسخه  بردارى 

کند. مبادا ابن مهران )حسین( بتواند آن را پنهان 

به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از من و تو بگذرد. نامه ات به دستم رسید و در آن 
که از او بپرهیز  گفته بودى  که متهم به خیانت و فریب اس���ت و  مردى را متذکر ش���ده بودى 
کس دیگرى را به س���وى من  گرفته و  که چگونه او مورد قبول من قرار  کن و تذکر داده بودى 
که  کردى و مدعی امری ضد او ش���دى و خواس���تی  فرس���تاده اس���ت. بنابراین، تو بحث زیاد 
کار می کند، آن  گفتی: او براى امور من با عقل و نیرن���گ خودش  در مثل آن وارد ش���وى. ت���و 
کار به دس���ت  کند تا  که دل مردم را به خود جذب  را ب���راى خ���ودش می خواهد و قص���د دارد 
که در آنچه توصیه می کند، من اطاعت  کند و او مدعی اس���ت  او باش���د و براى خودش عمل 
که با عقل و نیرنگ تو درست است بعد  می کنم. حاال تو با من مشورت می کنی بر طبق آنچه 

از خودت. این امر تحقق نمی یابد مگر به یکی از دو طریق ذیل:

کردند  که مردم از تو طلب  که هست و یا اینکه آنچه را  گونه  یا تو امر را قبول می کنی همان 
به آنها می دهی و به در خواستشان پایان می دهی وگرنه موضوع به نقطه نظر ما بر می گردد 
که در دستش���ان است، ندارند و آنها اموال ما را به آنها نخواهند  و مردم تس���لطی بر اموال ما 

داد و به نزد او نخواهند رفت.

که تو با رأى و مشورت تضعیف  بنابراین، امر بر طبق عقل و نیرنگ تو نیست و ما آنچه را 
که فرد است و بی شریک.  کردى، انجام نخواهیم داد؛ زیرا امر متعلق به خداى متعال است 
گمراه   کرد  که خدا هدایت  کسی را  که بخواهد.  او نسبت به بندگانش انجام می دهد آنچه را 
که او را هدایت  کرد هدایتی برایش نیست و تو ولیی را نمی یابی  گمراه  کسی را او  نمی شود و 

کند.

کار کن و براى نیرنگ چاره بیندیش. چگونه حیله؟ و خدا می فرماید:  تو گفتی: در امر آنها 
اِس  ْکَثَر الّنَ

َ
ا َو لِکّنَ أ

ً
ْیماِنِهْم ال َیْبَعُث اهلُل َمْن َیُموُت َبلی  َوْعداً َعَلْیِه َحّق

َ
ْقَس���ُموا ِباهلِل َجْهَد أ

َ
»َو أ

ال َیْعَلُموَن « )نحل:38(، تا قول او عّز و جل: »ِلَیْقَتِرُفوا ما ُهْم ُمْقَتِرُفوَن«   )انعام:113(.

که  گر درباره آنچه پرس���یده اند جواب بدهی، آنها پارس���ا و تس���لیم خواهند ش���د و آنچه  ا
کردید بعد از من مالقات من  من به تو دس���تور دادم مربوط به من اس���ت. ش���ما و آنها انکار 
کالم امام علی؟ع؟  طوالنی ش���د برای���م و آن نبود ج���ز اینکه من امید اصالح داش���تم. طب���ق 
کنید، همانا علم می جوش���د.« و دس���تش را بر  که می فرماید: »نزدیک ش���وید و از من س���ؤال 
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کرده ام. قسم به  شکمش می مالید و می گفت: »آن را پر از طعام نکرده ام، اما آن را پر از علم 
کوه، مگر اینکه من  خدا آیه اى نازل نش���ده، نه در خش���کی و نه در دریا و نه در دشت و نه در 

کسی نازل شده است«. که درباره چه  آن را می دانم و می دانم 

 و قول ابی عبد اهلل؟ع؟: 

از اهل مدینه من به خدا ش���کایت می کنم. من در میان آنها مانند مویی هس���تم، چون 
که حق را نگویم. قسم به خدا همیشه حق را  کنم. آنها از من می خواهند  نمی توانم حرکت 
گونه  گفت تا بمیرم. من براى حفظ جان شما حق را می گویم و متحد شوید همان  خواهم 

گسترش یابد. که از قبل بودید و اسرار شما باید مکتوم باشد و نباید در بین دیگران 

گفت و جبرئیل  که خدا محرمانه به جبرئیل  پیامبر خدا؟ص؟ فرموده اس���ت: »اما اسرارى 
گفت و علی؟ع؟  گفت و محمد؟ص؟ آن اس���رار را به علی؟ع؟  آن س���ر را محرمانه به محمد؟ص؟ 

گفت«. که  خواست  کسی  آن اسرار را به آن 

گفت:  سپس 

کردید، پس من در مقام رهبرتان  گفت: پس شما درباره آن بین راه صحبت  ابو جعفر؟ع؟ 
ح دهم. مبادا آن را در جاى دیگرى قرار دهید و از مردان  خواس���تم براى ش���ما امرتان را ش���ر
ک شوید.چه بسا شخصی ادعاى امرى را  دیگرى بپرس���ید و از این رو با س���ؤالتان از آنان هال
که از او حمایت  گر آن متعلق به او بود الزم بود  گفتید: ا که اهل آن نباشد، سپس شما  بکند 
گفتم: به دلیل تقیه بوده اس���ت و خوددارى از  کند و نبایس���ت از او به دیگرى رو می کرد. من 
که از او می شود، پاسخ  کند، پس ناچار اس���ت به هر سؤالی  گر او صحبت  آن بهتر اس���ت، اما ا
گمان می کنید، اتفاق خواهد افتاد. بنابراین، امر به غیر  که شما ادعا می کنید و  دهد و آنچه 
کنید، اما شما باید آنچه  که از آنها درباره آن پیروى  شما بر می گردد و بر شما واجب می شود 
که  که وقتی شما مدعی شدید  کنید  که حق است طبق عقل و رأى و قیاس خودتان اجرا  را 

کرد. دستور من صحیح نبوده است، دستور خودتان را درست مالحظه خواهید 

گفتی���د چنین نب���وده اس���ت، پ���س فرم���ان پروردگارتان را پش���ت  گ���ر ش���ما به رهبرت���ان  ا
گمراه ش���ده ام و از  گر م���ن پیروى هواهاى نفس���انی ش���ما را بکن���م،  س���ر انداخته ای���د. پ���س ا
ک���ه از قب���ل بودید، نخواه���د بود،  هدایت ش���دگان نیس���تم و راه ف���رارى ب���راى ش���ما از آنچ���ه 

که قوانین )سنت( و امثال این به آن است. گفته شده است  درحالیکه به شما 

که ش���ما در اول خواس���تی و پاسخ آخرى سینه ش���ما را شفا نخواهد  بازداش���تن از ضررى 
خ داده است، نیست و  کرد و فرارى از آنکه براى شما ر داد و ش���ک را از ش���ما برطرف نخواهد 
گر همه مردم قادر بودند ما  کند. ا آن قلب ش���ما را رها نمی کند تا خدا آن را از قلب ش���ما دور 
کار را می کردند،  را دوس���ت بدارند و حق ما را بشناس���ند و تس���لیم امر ما می ش���دند، آنها این 
کند. که به سوى او برگردد و توبه  کسی را  کارى بخواهد می کند و هدایت می کند  اما خدا هر 
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که چنین  کنون درباره س���ؤال هاى زیادى به تو پاس���خ دادم، پس شما و آنهایی  من هم ا
گر  کرده و تدبر نمایند، پس ا کرده اند باید به دقت پاسخ ها را مالحظه  ح  س���ؤال هایی را مطر
که مانند یک بحث و یک درس معتبر بود  در مس���ائل ش���فا نیس���ت، پس من از قبل چیزى 
به ش���ما ارائه دادم. زیادى س���ؤال هاى انتقادى از نقطه نظر ما مکروه اس���ت؛ زیرا س���ؤال ها 
کسی  کنند. نیس���ت و  گمراهی پیدا  چیزى را جز امتحان ما و اینکه راهی به س���وى ش���بهه و 
کند، خدا خود او را مشتبه نموده و او را به خودش وا می گذارد.  که بخواهد چیزى را مشتبه 
گر من  کرد. پس آن با من اس���ت، ا تو و اصحابت به پاس���خ من به س���ؤاالتتان توجه نخواهید 
که ش���ما و اصحابتان می گویید. ش���ما  بخواهم و تصمیم بگیرم، آن با من اس���ت نه با آنچه 
نمی دانید چنین و چنین، بلکه ناچارید به ما؛ زیرا ما از آن بر یقین هس���تیم و ش���ما از آن در 

شک هستید. )الکشی، بی تا، ص599؛ بحاراالنوار، 350/75(

که به دنیا  که امام و جامعه شیعه از واقفی هایی  گویای س���ختی هایی اس���ت  این نامه به خوبی 

کشیدند. مغرور بودند، 

6-4. تحریم اقتصادی

ائمه؟مهع؟ یاران و اصحاب خود را از معاشرت با واقفیه و دادن زکات به آنان منع می کردند، چنانکه 

کفار  وقت���ی برخی اصح���اب از پرداخت زکات به آنان پرس���ید، حضرت فرمودن���د: »ال تطعهم فانهم 

مش���رکون زنادقه« )عطاردی، 1406، 460/2(. حضرت در بیانی دیگر واقفیه را به خاطر عقیده شان 

کرده بود. امام؟ع؟ به او  کرد. یکی از شیعیان امام طی نامه اى درباره واقفیه از آن حضرت سؤال  رد 

گر مرد جایگاه او جهنم است  گناه خودش باقی است. ا پاسخ داد: »واقف منحرف از حق است و بر 

و بد جایگاهی است« )عطاردی، 1406، 460/2(.

مخالفت و ش���دت عمل امام در مورد وقفیه متناس���ب با ش���دت خطر واقفیان بود؛ زیرا اس���اس 

امامت و تشیع را مورد هدف خود قرار داده بودند. )صفری فروشانی، 1390، ص 125(

6-5. منع معاشرت با فرقه های انحرافی

کاره���ای ائم���ه برای مقابل���ه با فرقه ه���ای انحرافی جلوگیری از معاش���رت و همنش���ینی  از دیگ���ر راه 

ش���یعیان با آنها بود. آنها فرقی میان فرقه های انحرافی قائل نبودند و زیدیه و واقفی و ناصبی را به 

منزله واحده محسوب می کردند. )عطاردی، 1406، 150/2(

ک���ه عقاید و  معاش���رت ب���ا فرقه ه���ای انحرافی ممک���ن بود جامعه ش���یعه را به این تلقی برس���اند 

باورهای آنان نزد ش���یعیان و امام مورد پذیرش اس���ت و تنها در م���واردی جزئی اختالف نظر دارند، 

اما ائمه با نفی این تلقی به شدت به این ارتباطات حساسیت نشان داده و آن را منع می کردند.

عبداهلل بن مغیره روایت می کند:
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کردم: من دو همسایه دارم یکی ناصبی و دیگرى زیدى   به حضرت ابوالحسن؟ع؟ عرض 
کنم؟ امام؟ع؟ فرمود: هر  کدام یک آمد و شد  گزیرم با آنها رفت و آمد داشته باشم. با  و من نا
کرده  کند، اسالم را پشت سر خویش رها  کتاب خدا را تکذیب  که آیه اى از  دو بد هستند. هر 
کرده اس���ت. امام؟ع؟ سپس فرمود: این یکی  اس���ت و همه قرآن و انبیا و پیامبران را تکذیب 

ناصبی  و دشمن توست و آن زیدى دشمن ما.

در روای���ت دیگ���ری از احمدبن مطهر نیز آمده اس���ت: »از ابی الحس���ن در مورد واقفیه پرس���یدم. 

کرد«. )عاملی، 1425، 41/5( از امام حس���ن عس���کری  امام فرمود به آنان ترحم نکن و آنان را تکفیر 

که شیعیان را از عیادت و تشیع جنازه واقفیان برحذر داشته است. )احمدی  نیز روایتی نقل شده 

میانجی، 1426، ج6(

گیری 7. نتیجه 
با قیام امام حسین؟ع؟ و شهادت مظلومانه حضرت، برخی افراد با استفاده از عواطف و احساسات 

کم و دستیابی به قدرت بودند. از جمله این قیام ها،  برانگیخته جامعه در صدد براندازی نظام حا

کیسانیه انجامید. پس از مختار طرفداران این فرقه با تبیین  که به ایجاد فرقه  قیام مختار ثقفی بود 

عقاید انحرافی، محمدبن حنفیه را برای امام معرفی و از پیروی از امام سجاد؟ع؟ سرباز زدند.

در ادام���ه رون���د ای���ن قیام ها، قی���ام محمدبن زید با ش���عار امر به مع���روف و نهی از منک���ر و علیه 

ک���ه افتراق و جدایی دیگری را در جامعه ش���یعه  حکومت اموی دلیل ش���کل گیری فرقه زیدیه ش���د 

کرده و قائل به امامت از طرق  رقم زد. پیروان فرقه زیدی از پذیرش امامت امام باقر؟ع؟ س���رپیچی 

که  گروه جدا ش���ده از پیکره شیعه اثنی عشری فرقه اسماعیلیه بود  ش���ورش مسلحانه شدند. دیگر 

پس از مرگ اس���ماعیل بن جعفر صادق؟ع؟ سلسله امامت را منقطع دانسته و از همراهی و پیروی 

کاظم؟ع؟ دست برداشتند. در نهایت نیز برخی افراد با انگیزه های مالی از پذیرش امامت امام  امام 

کرده و فرقه واقفیه را شکل دادند. رضا؟ع؟ امتناع 

این روند با به خطر انداختن اتحاد جامعه شیعه اثنی عشری جایگاه امامت را نیز خدشه دار کرده 

که  و شیعیان و محبان اهل بیت؟مهع؟ را دچار سردگمی و حیرت می کرد. ائمه؟مهع؟ با همه مشکالتی 

از سوی حکام وقت با آن مواجه بودند به مقابله و برخورد با این فرقه ها می پرداختند. این برخورد 

کالم آنان تجلی می یافت و از راه های مختلف مانند لعن و نفرین و یا اثبات حقانیت از طریق  گاه در 

که عدم حمای���ت و همراهی آنان در  کردار آنان نمایان می ش���د  گاه در اعمال و  کرام���ت ب���ود و  ارائ���ه 

قیام ها و تحریم های اقتصادی و منع شیعیان از معاشرت با آنان را شامل می شد. 
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که امکان داش���ت س���عی در نفی انگاره ها و باورهای فرقه های  به هر روی ائمه؟مهع؟ از هر طریقی 

کردند. این  گس���ترش آرا و اف���کار این فرقه ه���ا نهایت ت���الش را  انحراف���ی داش���تند و در جلوگی���ری از 

که فرقه ه���ای به ظاهر به نام ش���یعه، افت���راق و جدایی جدی با  گ���واه آن بود  برخورده���ا ب���ه خوبی 

گروه ها می توان آنها را از زمره ش���یعیان  ش���یعه اثنی عش���ری دارد و با تحلیل عقاید و باوره���ای این 

ج دانست. خار
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