
مواجهه ائمه؟مهع؟ با غالت
رویا باقری1

چکیده
که از صدر اس���الم ش���روع شده و در ادوار تاریخی مختلف روند  یکی از جریان های انحرافی 
گروه مشکالت بسیاری برای جامعه اسالمی  کرد جریان غالت بود. این  رو به رش���دی پیدا 
که آثار س���وء تفکرات و فعالیت های آنها هنوز در جوامع اس���المی به  کردند به طوری  ایجاد 
گروه عملکردی شبیه به  خصوص در منابع دینی قابل مشاهده است. امامان در برابر این 
که ابعاد مختلف برخورد امامان با  گزارش ها و روایات بیانگر آن است  هم داشتند. بررسی 
این جریان از دو نظر ش���بیه یکدیگر بود؛ پیش���گیری از بروز و ظهور، برخورد و درمان. برای 
که امام در صدد روشنگری و تبیین عقاید  عده ای پیش���گیری معنا داش���ت مانند مواردی 
گروه هاست. در مرحله  صحیح ش���یعی است و قصدش مبتال نشدن ش���یعیان در دام این 

بعد درمان و برخورد قهری است.

کلیدی: ائمه؟مهع؟، جریان های انحرافی، غالت. گان  واژ

1. مقدمه
که در جامعه اس���المی بوجود می آمد عکس العمل نش���ان می دادند  ائمه؟مهع؟ در مقابل انحرافاتی 

که  و با فرقه های منحرف برخورد الزم را متناس���ب با هر یک از این انحرافات داش���تند. از فرقه هایی 

که دارای عقاید غلوآمیز نس���بت به  کتب ملل و نحل اغلب به ش���یعه منتس���ب ش���ده، غالت اند  در 

گرفته اند.  ائمه؟مهع؟ بوده و به همین رو مورد تکفیر و بیزاری آن بزرگواران قرار 

گونه فرقه های انحرافی نویس���ندگان زیادی  در خص���وص نوع برخورد و تعامل ائم���ه؟مهع؟ با این 

کتاب غالت از دیدگاه امام جعفر صادق؟ع؟  دست به قلم شده و در این خصوص نگاشته اند. مانند 

کتاب ش���یوه های برخ���ورد امام صادق؟ع؟ با غل���و و غالت، تألیف  تألی���ف محم���د باقر علم الهدی و 

که  کتاب غ���الت اثر ناصر خدابن���ده و مواردی از این قبیل می باش���د.  علیرض���ا انص���اری و همچنین 

کث���ر ای���ن منابع تعامل و برخورد همه معصومین؟مهع؟ مورد توجه قرار نگرفته و به نوعی بخش���ی  در ا
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از این موضوع را پوش���ش داده اس���ت. در نتیجه در این مقاله س���عی ش���ده تا رویکرد و برخورد همه 

گیرد. کلی مورد توجه قرار  معصومین؟مهع؟ در یک دسته بندی 

2. مفهوم شناسی

2-1. غلو

کار رفته اس���ت. )فراهی���دی، 1409؛ ابن منظور،  غل���و در لغ���ت به معن���ی باال رفتن و تج���اوز از حد به 

که معتقد  کس���انی دانس���ته اند  کتب ملل و نحل غالت را  1405؛ زبی���دی، ب���ی تا، ذیل ماده غلو( در 

کتاب ها مصداق غالت  کرده اس���ت. این  بودند امامان خدا هس���تند یا روح خدا به بدن آنان حلول 

که  کالم و رجال ش���یعه نیز بازگشت این بحث به اختالف نظرهایی  را ش���یعیان دانس���ته اند. در علم 

که قائل  کسانی را  که برخی متکلمین  در مورد عصمت و غیب وجود داشت، باز می گردد به طوری 

که معتقد  کس���انی را  کرده ان���د. در باب علم غیب نیز  ب���ه عدم جواز س���هوالنبی بودن���د متهم به غلو 

بودند امامان علم تفصیلی به همه جزئیات و امور عالم داشته اند، غالی دانسته اند )ر.ک.، صفری 

فروشانی، 1378، ص35 - 34(.

2-1-1. غلو در قرآن

کار رفته است.  کلمه در قرآن در مورد غلو دینی در دو مورد به  روایات این 

کتاب در دین خود غلو مکنید و درباره خدا جز ]سخِن [ درست مگویید. مسیح  اى اهل 
که آن را به سوى مریم افکنده و روحی از جانب اوست، پس  کلمه اوست  فقط پیامبر خدا و 
که براى شما  به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و نگویید ]خدا[ س���ه گانه اس���ت. باز ایستید 
که براى او فرزندى باشد. آنچه  بهتر است. خدا فقط معبودى یگانه است. منزه از آن است 
کارساز اس���ت. )نساء:171؛  در آس���مان ها و آنچه در زمین اس���ت از آن اوس���ت و خداوند بس 

مائده:71(

کتاب را به دلیل غلو در دین و اعتقاد آنها نس���بت به حضرت عیس���ی؟ع؟  در قرآن خداوند اهل 

که او را فرزند خدا دانس���ته و اعتقاد به تثلیث داش���تند، مورد سرزنش قرار داده است. در مورد غلو و 

کتاب های روایی ش���یعه نیز مطالب زیادی وجود دارد. )مجلس���ی، 1983، 25/ باب نفی  غالت در 

الغلو عن النبی؟ص؟ و االئمه؟مهع؟(

موارد بسیاری از غلو را در ادیان سابق می توان یافت. سرزمین مصر از خاستگاه های جریان غلو 

گیاهان، رودها و مواردی از این قبیل را می پرس���تیدند. در هند  بوده اس���ت. مردم مصر حیوانات، 

باستان نیز مردم مظاهر طبیعت و حیوانات را مقدس شمرده و می پرستیدند. چینی ها ابتدا ارواح 
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کان خود را می پرس���تیدند، س���پس به پرس���تش طبیعت رو آوردند. ژاپنی ها پادشاهان  اجداد و نیا

خ���ود را مقدس دانس���ته و می پرس���تیدند. در یونان و روم نی���ز نمونه هایی از پرس���تش طبیعت به 

چشم می خورد. در ایران نیز آتشکده ها بیانگر تقدس آتش در میان مردم بود. پرستش ستارگان و 

بت ها در میان اعراب جاهلی رایج بود. )صفری فروشانی، 1378، ص29(

2-1-2. علل پیدایش غالت

که در رابطه با غالت وجود دارد، بیانگر دالیل و انگیزه های پیدایش  گزارش ه���ای تاریخی و روایاتی 

این جریان است. مهمترین این دالیل عبارت است از:

که از امامان صادر می ش���د را  کرامت هایی  که توان هض���م معجزه یا  ال���ف( جه���ل و نادانی مردم 

کشیده می شدند. نداشته و به غلو 

گس���ترش جریان تش���یع و در نتیجه  ب( انگیزه ه���ای م���ادی و دنیایی نیز از دیگر علت هاس���ت. 

که در میان وکالی ائمه جابه جا می ش���د، زمینه انح���راف و غلو را در میان  حج���م بس���یار وجوهاتی 

کاظم؟ع؟ همین مس���ئله موجب طمع و  که در دوران امام  برخی وکیل ها فراهم می کرد. به طوری 

خیانت وکیالن ایشان شد. )کشی، بی تا، ص460 - 459(

گرفته و  کنار جه���ل و نادانی قرار  که در  ج( محب���ت بیش از حد نس���بت به امامان: عامل دیگری 

گزارش هایی  غلو افراد را به دنبال داش���ت، محبت بیش از حد نس���بت به امامان یا دیگر افراد بود. 

کابلی از امام  ک���ه در م���ورد غ���الت در متون روایی ما وج���ود دارد بیانگر این مطلب اس���ت. ابو خال���د 

کرد:  سجاد؟ع؟ نقل 

ش���دت عالقه یهود به عزیر باعث ش���د او را خدا بدانند. نصاری نیز عیسی؟ع؟ را تا جایی 
که معتقد به خدایی وی شدند. شیعیان ما نیز بر همین راه رفتند و از شدت  دوست داشته 
گفتند.  که یهود و نصاری در مورد پیامبران خود  گفتند  محبت ما درباره ما همان چیزی را 

)الخویی، 1413، 134/15(

کمک  که به روی آوردن م���ردم به غلو  د( رهای���ی از محدودیت ه���ای دین���ی: از دیگر عللی اس���ت 

گروه داشته و آنها را رواج می دادند به خوبی بیانگر  که این  می کرد. نگاهی به برخی اعتقادات باطل 

علت ذکر ش���ده اس���ت. برخی تعصبات بیش از حد دینی را نیز در زم���ره علت ها قرار داده و ماجرای 

انکار رحلت پیامبر؟ص؟ )الهیثمی، 1408، 182/5؛ ش���ریف المرتضی، 1414، ص 241( به وسیله عمر 

را نوعی غلو دانسته اند، اما این نظر ضعیف به نظر می رسد؛ زیرا در تحلیل انکار مرگ پیامبر؟ص؟ به 

کردن فرصتی برای آمدن  گفت: این عملکرد عمر در حقیقت ب���ه دلیل فراهم  وس���یله عمر می توان 

که در این زمان در مدینه نبود - و تأخیر در جریان انتخاب جانشین- بود. ابوبکر به مدینه - 
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ذ( مواضع ائمه؟مهع؟ در برابر غالت: برای دس���تیابی به مواضع و روش های مواجهه امامان؟مهع؟ 

گزارش های تاریخی در این زمینه مناسب ترین راه است. توجه به  با جریان غالت، بررسی روایات و 

گی های فرد غالی نیز ضروری اس���ت. نکته مهم در این مورد اصول  ش���رایط و مقتضیات زمان و ویژ

که در برخورد امامان؟مهع؟ با این جریان وجود داشت. به طوریکه می توان آنها  ثابت و مشترکی بود 

گرایانه و ارشادی  را در قالب مرحله بندی خاصی قرار داد. این مرحله بندی از برخوردهای اصالح 

آغ���از و در ص���ورت عدم تأثیر ورود به مراحل دیگر را به دنبال داش���ت. این برخوردها هم نس���بت به 

که با آنان مراوده داش���تند قابل بررس���ی است. )بختیاری،  خود غالت و هم آن دس���ته از ش���یعیانی 

1391، ص95(

3. روشنگری و تبیین اعتقادات صحیح اسالمی
که از ناحی���ه ائمه؟مهع؟ به  ک���ه در مورد غ���الت وجود دارد اولی���ن برخوردی  گزارش های���ی  در بررس���ی 

چش���م می خ���ورد توج���ه دادن ب���ه عقاید صحیح اس���المی اس���ت. این تبیی���ن در هم���ه زمینه های 

کید در سخنان امامان  اعتقادی مانند: توحید، نبوت، امامت و فروعات دینی اس���ت. بیش���ترین تأ

که امامان رزق و روزی مردم  بر بنده بودن ایش���ان اس���ت. امام صادق؟ع؟ در برابر این اعتقاد غالت 

را اندازه و مقدر می کنند، فرمود: »من خودم نسبت به تهیه غذا برای خانواده ام فکرم مشغول بود 

کنم و خیالم راحت شود« )مجلسی، 1983، 301/25(. تا توانستم رزق آنها را تأمین 

هروی از امام رضا؟ع؟ پرسید: 

مردم مطالبی از ش���ما نقل می کنند و می گویند ش���ما آنها را بندگان خود می دانید. امام 
کرد، س���پس او را شاهد  آیه »اللهم فاطر الس���موات واالرض عالم الغیب و الش���هاده« را تالوت 
که چنین اعتقادی نداشته و از هیچ یک از پدرانش هم چنین چیزی نشنیده است. گرفت 

که  گر این سخن آنان -  که ا لی ارائه داد  گفت و گو برای بطالن سخنان مردم استدال  امام در این 

کس���ی بفروشیم؟ )مجلسی، 1983،  همه مردم بندگان ما هس���تند - درس���ت باشد ما آنها را به چه 

که مردم بندگان ما در لزوم اطاعت از ما هستند«  268/25(، س���پس فرمود: »منظور ما این اس���ت 

)مجلسی، 1983، 298/25(.

که با سدیر داشت در پاسخ سؤال وی در مورد جایگاه و مقام واقعی  گفت وگویی  امام صادق؟ع؟ در 

آنه���ا به برخی از ویژگی های خود و پدرانش���ان مانند ما خزانه های علم و ترجمان وحی الهی هس���تیم، 

دارای مقام عصمت هستیم، خداوند به اطاعت از ما و ترک مخالفت با ما امر کرده است، ما حجت بالغه 

خدا بر بندگانیم، استدالل کرد. )الکافی، 1363، 280/1 - 279؛ مجلسی، 1983، 298/25(



ع
ال
ا ا
م ا

؟ه
ه ای
؟م
مبا

95

که ردی برغالت اس���ت و در جواب نام���ه محمد بن علی بن  در یک���ی از توقیع���ات امام زمان؟ع؟ 

کرده است. )طبرسی، 1403، 473/2( هالل نوشته شده است، امام نکات مهمی را تبیین 

- هرگز ما در علم و قدرت شریک خداوند نیستیم و او منزه از این توصیفات است.

کتابش فرم���وده: »ال یعل���م من فی  ک���ه در  - اح���دی ج���ز خداون���د علم غی���ب ندارد هم���ان طور 

السموات و االرض الغیب اال اهلل«.

- من و همه پدرانم از آدم و نوح تا محمد رس���ول خدا و علی بن ابیطالب و همه امامان تا خود 

من همگی بندگان خداییم.

- جاهالن و احمقان شیعه باعث آزار من شده اند.

گرفت  که نامه او را می خواند شاهد بر این مطلب  کسی  - امام خدا و پیامبر و مالئکه و انبیا و هر 

کند امام غیب می داند یا در ملک با خدا شریک است یا مقام  که ادعا  کسی  که برائت و بیزار است از 

که خدا برایش قرار داده قائل باشد. و جایگاهی بیش از آنچه 

کوفه برای امام صادق؟ع؟ خبر آورد:  که مصادف از  - زمانی 

گویند. امام به شدت ناراحت شده  کوفه ش���ما را خدا دانس���ته و برایتان تلبیه  گروهی در 
که مصادف پشیمان و ناراحت شد  به س���جده رفت و مرتب می گفت: بل عبداهلل. به طوری 
که نصاری در  گر عیس���ی؟ع؟ نسبت به سخنانی  که چرا این خبر را داده اس���ت. امام فرمود: ا
کور  کر و چشمش را  گوش���ش را  کت می نشس���ت خداوند حق داشت  موردش می زدند، س���ا
کت نشینم خدا حق داشت با من نیز چنین  گر من در برابر این سخنان سا کند. همین طور ا

کند. )طوسی، 1404، 590/2(

گفت: گزارش می توان  در بررسی و تحلیل این 

که در این ب���اب وجود دارد بیانگر بس���تر اجتماعی عصر امامان به  گ���زارش و دیگر روایاتی  - ای���ن 

که  خصوص عصر امام صادق؟ع؟ اس���ت. عصر امام صادق؟ع؟ اوج فعالیت غالت اس���ت. به طوری 

کرده و به تبلیغات سوء خود دامن می زدند. کوفه مرکز شیعیان است و غالت به راحتی در آن تجمع 

ک���رده بلکه برای  - ش���بهات و تبلیغ���ات غالت ن���ه تنها در میان افراد عادی ایجاد ش���ک و تردید 

کرده و  گزارش های زیادی ی���اران به ام���ام مراجعه  ک���ه در  خ���واص ه���م مورد س���ؤال بود. به ط���وری 

کسب تکلیف می کردند. کرده و  پیرامون سخنان و اعتقادات انحرافی غالت سؤال 

ح شده موضعی مثبت  گروه و س���ؤاالت و ش���بهات مطر - امامان؟مهع؟ همیش���ه در برخورد با این 

داشته و ابتدا به تبیین عقائد صحیح پرداخته و در این تبیین مهمترین نکته رد الوهیت و صفات 

خدایی برای امامان بود. 
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- امام در تبیین عقاید صحیح اس���المی مردم را به حافظه تاریخی رجوع داده و به آنها می گفت 

ح شده در ادیان سابق مانند یهود و نصاری وجود داشته است، پس  که در میان شما مطر مسائلی 

کرده و عبرت بگیرید. دقت 

امام صادق؟ع؟ در برخوردی دیگر به یاران خود فرمودند: 

که ما فقط  که می گوید بر پدرم دروغ و افترا می بندد. قس���م ب���ه خدا  مغی���ره با س���خنانی 
ک س���پرده ش���ده،  کرده و برگزیده. ما می میریم و به خا که او ما را خلق  بن���دگان خداوندی���م 

سپس زنده می شویم و در قیامت مورد سؤال قرار می گیریم. )طوسی، 1404، 289/2(

امام هادی؟ع؟ در پاس���خ برخی از یارانش���ان در مورد عقاید علی بن حسکه در ضمن نامه ای به 

کید امام بر بندگی  رد عقاید ابن حس���که و تبیین صحیح اصول اعتقادی پرداختند. در این نامه تأ

و نب���وت پیامب���ر؟ص؟، اقامه ح���ج، زکات، روزه و اطاعت از دس���تورات خداوند بوده اس���ت. )کش���ی، 

گاهی یاران امام در دیدار با ایش���ان از آنچه در بین مردم از این اعتقادات رایج بود  بی  ت���ا، ص518( 

س���ؤال می کردند. از جمله اینکه شما عدد قطره های باران یا تعداد ستاره ها و برگ های درختان را 

گفت و س���پس علم به این موارد را منحصر به خداوند دانست  می دانید. امام چند بار س���بحان اهلل 

)کشی، بی تا، ص 296(.

کشاندن غالت 4. به انزوا 
یک���ی از راههای مقابله امامان؟مهع؟ با غالت انزوای اجتماعی آنان بود. تحقق بخش���یدن به انزوای 

اجتماعی غالت از راه های مختلفی انجام شد.

4-1. بیان انحرافات و توطئه های غالت

که برخی از رهبران غالت چهره های ش���ناخته ش���ده و موجه���ی در جامعه بودند و زمانی در  از آنجا 

جرگ���ه یاران امام بودند مقبولیت الزم را برای تبلیغ و القای عقاید خود در میان مردم داش���تند. به 

گروه را در راس���تای بیان انحرافات فکری  همین دلیل امامان؟مهع؟ یکی از روش های برخورد با این 

که در این رابطه بین امام و یارانش���ان رد و بدل  و فعالیت های آنان قرار دادند. برخی از نامه هایی 

کشیده شده است.  شده اعتقادات باطل و طرز تفکر غالت به تصویر 

گروهی از یاران امام عسکری؟ع؟ نوشته اند و محتوای  که  گزارشگر نامه ای است  س���هل بن زیاد 

نامه شامل موارد زیر است:

- برخ���ی از تفک���رات غالت مانن���د: باب بودن علی بن حس���که، قدی���م اول بودن ام���ام، تعطیل 

کسب معرفت نسبت به امام. احکامی چون نماز، حج، زکات بعد از 
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گرایش بسیاری از مردم به سوی این شخص و نگرانی یاران.  -

کسب تکلیف از امام در مورد چگونگی برخورد با این جریان. )طوسی، 1404، 804/2(  -

کرده  گروه مانند تناس���خ و الوهیت امام اشاره  در روایتی دیگر امام به فعالیت ها و اعتقادات این 

کش���ی، بی تا،  و پرده از فس���ادهای اخالقی و مالی آنان برداش���ته اس���ت. )طوس���ی، 1404، 805/2؛ 

کید داش���ت. از جمله  ص520 - 521( ام���ام حس���ن عس���کری؟ع؟ نیز بر اقدام���ات ابن بابای قمی تأ

اینکه آنان به نام ما اموال مردم را می خورند.

کرد، جعل حدیث  که ضرر بزرگی به جامعه شیعی تا به امروز وارد  از جمله اقدامات زیان بار غالت 

ب���ود. ائم���ه؟مهع؟ در این زمینه نیز هش���دارهای جدی به یاران و ش���یعیان خود دادن���د. روایت امام 

صادق؟ع؟ بیانگر اقدامات مغیره بن س���عید در این زمینه اس���ت. وی و همکارانش از جمله غالتی 

گرفته و احادیثی  کتاب های یاران حض���رت را  ک���رده و  ک���ه در میان ی���اران امام باقر؟ع؟ نفوذ  بودن���د 

ح ش���ده در  کرده، س���پس آنها را در میان مردم منتش���ر می کردند. امام غلوهای مطر جعلی وارد آنها 

که یونس بن عبدالرحمان در مورد رد برخی  کتابهای پدرش���ان را به مغیره نس���بت میدادند. زمانی 

کرد: در س���فر به عراق احادیثی را از یاران  ح  گرفت علت را این طور مطر احادی���ث م���ورد اعتراض قرار 

کردم امام؟ع؟ بس���یاری از  که آنها را بر امام رضا؟ع؟ عرضه  گرفتم و هنگامی  ام���ام باقر و صادق؟ع؟ 

کرده فرمود: اینها از پدرانم نیست. )کشی، بی تا، ص225( آنها را رد 

4-2. ترک همنشینی و نداشتن ارتباط با غالت

همنش���ینی شیعیان با غالت مشکالت زیادی به دنبال داشت. به خصوص اینکه برخی از شیعیان 

در مس���ائل اعتق���ادی ضعی���ف ب���وده و در مقاب���ل توطئه ه���ا و ش���بهات مقاومتی نداش���ته و س���ریع 

کید بس���یاری بر جدایی و دوری ش���یعیان از  گروه ها می ش���دند. از این رو امامان؟مهع؟ تأ جذب این 

کفر آنان  که از امام رضا؟ع؟ در مورد غالت س���ؤال ش���د حضرت به  اجتماع���ات آنها داش���تند. زمانی 

کند ی���ا آنها را امانت دار خود  کس با آنها بخورد و بیاش���امد یا با آنها وصلت  حک���م داده فرم���ود: »هر 

ج است« )مجلسی،  گفتار خود یاریشان دهد از والیت خدا و پیامبر؟ص؟ و امامان خار قرار دهد یا با 

1983، 273/25(. امام صادق؟ع؟ نتیجه همنش���ینی و هم صحبت شدن با غالت و تصدیق آنان 

را از دست رفتن ایمان می داند )مجلسی، 1983، 270/25(.

4-3. محرومیت از ارث

ح ش���ده  که در ضمن برخی روایات مطر یکی از دس���تورالعمل های امامان در مورد برخورد با غالت 

کردن آنان از ارث است. این مسئله نوعی تنبیه و مجازات اجتماعی برای آنان بود.  اس���ت، محروم 
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به طوری که هم از نظر روحی و روانی و هم از نظر منزلت اجتماعی و اقتصادی برای غالت مشکالتی 

کرد. محرومیت از ارث دیگران را متوجه علت این امر می کرد و عده ای به دنبال پاس���خ رفته  ایجاد 

ک���ردن انحرافات فکری غالت محقق می ش���د. امام ص���ادق؟ع؟ نیز در  و اه���داف امام برای روش���ن 

کرد. )طوس���ی، 1404، ص192-191؛  کردن آنها از ارث اش���اره  گفت وگ���وی خود ب���ا مفضل به محروم 

مجلسی، 1983، 296/25(

4-4. اعالم بیزاری و لعن غالت

که برخورد اصالح گرانه نتیجه بخش نبود برخوردها ش���دیدتر می ش���د. امام صادق؟ع؟  در مواردی 

که سدیر از اعتقادات باطل غالت سخن می گفت به او فرمود:  زمانی 

گوش���ت من )کنایه از همه وجودم( از آنان بیزار است.  گوش، چشم، پوست و  ای س���دیر 
خدا و رس���ولش از اینان بیزارند. آنان بر دین من و پدران من نیس���تند و در روز قیامت خدا از 

آنان خشمگین است. )مجلسی، 1983، 298/25(

این برخورد نوعی مجازات و تنبیه برای آنان بود و تحقیر اجتماعی را به دنبال داش���ت. به بیان 

کرد؛ زیرا آنان امام را خدا و ارباب خود می دانستند.  دیگر امام از مبنای خودشان علیه آنها استفاده 

کرخی از  ح���اال این خدا و ارب���اب می گوید از اینان بیزارم و بر آنان لعنت می فرس���تد. احمدبن هالل 

که به غلو و انح���راف روی آورد و از رهبران  ی���اران و وکی���الن امام هادی؟ع؟ و امام عس���کری؟ع؟ بود 

گرفته و چنان  گی های اخالقی و ظاهر زاهدانه اش مورد توج���ه راویان قرار  غالت ش���د. به دلی���ل ویژ

کسی متوجه انحراف وی شد. صدور سه توقیع از طرف امام زمان؟جع؟  کمتر  که  جایگاهی یافت 

در لعن و بیزاری از وی بیانگر جایگاه ویژه او در میان ش���یعیان اس���ت؛ زیرا نگاه مردم به وی همان 

نگاه قبل از انحرافش بود و به دلیل ش���ک و تردید از نمایندگان امام خواس���تند دوباره در مورد ابن 

کنند. )کشی، بی تا، ص536 - 537( هالل از امام سؤال 

گروه به چشم می خورد اثبات دروغگویی آنان است.  که در برخورد امامان با این  از نکات مهمی 

در حض���ور امام صادق؟ع؟ س���خن از غ���الت به میان آم���د، حضرت فرمود: »ش���یطان به دروغ های 

آنان نیاز دارد« )طوس���ی، 1404، 587/2(، در روایتی دیگر غالت را از رس���والن شیطان دانسته اند. 

)طوسی، 1404، 592/2(.

ِثیم« )ش���عراء: 222( به دروغگویی 
َ
ٍک أ ا

َ
ّف

َ
ُل َعلی ُکّلِ أ ام���ام صادق؟ع؟ با ارائه تفس���یری از آیه»َتَنّزَ

کرده، فرمود:  آنان تصریح 

که شیاطین بر آنها نازل می ش���وند، خبر دهم؟ آنان 7  کس���انی  آیا می خواهید ش���ما را از 
نفرند: مغیرة بن س���عید، بنان، صائد، حمزة بن عماره، حارث ش���امی، عبداهلل بن عمروبن 
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حارث و ابوالخطاب. )طوسی، 1404، 591/2(

کذاب و دروغگوست. و اصل افک یعنی قلب  ک« در آیه به معنی بس���یار  گفته اند: »أفا مفس���ران 

کند. )طوسی، 1389،  که خبر درست را به نادرس���ت تبدیل  کس���ی اس���ت  ک  و دگرگونی. در واقع افا

69/8؛ طباطبایی، بی تا، 330/15(

امام رضا؟ع؟ در مورد دروغگویی غالت فرمود: 

بن���ان بر علی بن الحس���ین دروغ می بس���ت. محمد بن بش���یر بر موس���ی ب���ن جعفر دروغ 
گرمای آه���ن را به آنان  می بس���ت، ابوالخط���اب ب���ر جعفر ب���ن محمد دروغ بس���ت. خداون���د 

که بر من دروغ می بندد محمد بن فرات است. )طوسی، 1404، 591/2( کسی  بچشاند و 

که به دلیل دروغ بستن  گزارش���ی دیگر امام؟ع؟ ایمان ابوالخطاب را ایمانی عاریه ای دانسته  در 

بر امام؟ع؟ آن را از دست داده است. )طوسی، 1404، 584/2(

5. صدور حکم قتل غالت
که از ناحیه غالت  دس���تور درگی���ری با برخی از غالت و صدور حکم قتل آنان بیانگر خط���ر جدی بود 

کرده بودند. امام���ان به طور معمول در  متوج���ه ش���یعیان بود و امامان به خوبی این خط���ر را درک 

برخورد با رهبران غالت احتیاط می کردند؛ زیرا احتمال بروز فتنه و اغتشاش در میان مردم می رفت 

و ای���ن به دلیل جایگاه آنان در جامعه بود. برخ���ی از غالت در زمره وکیالن امام بودند، اما اقدامات 

کردن نظراتشان بپردازد  گرفته و به روشنگری و باطل  س���وء آنها باعث ش���د امام در برابر آنان موضع 

گرفت.  که چهره واقعی آنان بر مردم آش���کار ش���د برخورد شدیدتری از سوی امامان صورت  و زمانی 

کرد. امام در مورد  ام���ام هادی؟ع؟ در ضمن توقیعی، ش���یعیان را مجاز به برخورد فیزیکی ب���ا غالت 

ابن حسکه قمی فرمود: »لعنت خدا بر او باد آنها را در تنگنا قرار دهید«. )کشی، بی تا، ص519(

کید  نامه ه���ای متعددی از س���وی امام هادی؟ع؟ به وکال نوش���ته ش���د و در همه ای���ن نامه ها تأ

کردنش و در نهایت حکم قتل وی  امام؟ع؟ بر لعن فارس بن حاتم و بیزاری از وی و تالش برای رسوا 

گزاری وی را علت قتلش دانسته  و تضمین بهشت برای قاتلش بود. امام در نامه فتنه گری و بدعت 

کرد. )کشی، بی تا، ص524( است.حضرت خود مقدمات قتل وی را برای جنید فراهم 

ابوالس���مهری و ابن اب���ی الزرقا نیز از غالت دوران امام جواد؟ع؟ بودن���د. امام؟ع؟ بعد از بیزاری و 

لعن آنان از اسحاق انباری خواست آنان را بکشد. )کشی، بی تا، ص529(
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6. نتیجه گیری
که به ش���یعه نس���بت داده ش���ده غالت اس���ت. این  که از فرقه هایی  گفت  کلی می توان  در یک نگاه 

جری���ان از صدر اس���الم در بی���ن مس���لمانان راه یافت. عواملی مانن���د جهل و نادانی م���ردم، عالقه و 

گرایش  محب���ت بیش از ح���د، انگیزه های م���ادی، رهایی از قوانی���ن دین و محدودیت ه���ای آن در 

مردم به سوی این جریان نقش داشت. پیامبر؟ص؟ و امامان؟مهع؟ از همان ابتدا در برابر این جریان 

گسترش این فرقه؛ برخورد و درمان.  از دو راه وارد شدند: پیشگیری از ظهور و 

کارس���ازتر از درمان بود. بدین  که از بین این دو روش مبارزاتی پیش���گیری بس���یار  طبیعی اس���ت 

کم هزینه تر و موفقیت آمیزتر بود؛ زیرا برنامه ریزی برای آلوده نش���دن افراد به  که ای���ن روش  ترتی���ب 

گر مردم جذب آنها می ش���دند، خانواده، دوس���تان و  ای���ن جریان های انحراف���ی مهمتر بود؛ چون ا

که با آنان ارتباط داشتند تحت تأثیر تبلیغات آنان قرار می گرفتند. همچنین برای خودشان  کسانی 

نیز دلبستگی ایجاد شده و دیگر جدایی از این اعتقادات مشکل بود و هیچ تضمینی وجود نداشت 

ک���ه درمان در مورد آنان نتیجه بخش باش���د. در بحث پیش���گیری، بزرگان دی���ن تمام تالش خود را 

گرفتند. عملکرد ائمه؟ع؟ در مرحله بعدی به  کار  برای بیان اندیش���ه و اعتقادات صحیح ش���یعه به 

که در این راس���تا به بیان انحرافات و توطئه های غالت، ترک همنش���ینی و  کش���یدن غالت بود  انزوا 

ارتباط با آنان، محرومیت از ارث و در نهایت برخورد قهرآمیز و فرمان درگیری و قتل آنان بود.
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