ﺷﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﻭ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺎﻟﯿﺎﻥ
ﭘﺪﯾﺪﺁﻭﺭﺩﻩ )ﻫﺎ(  :ﺭﺍﺯﯼ ﺯﺍﺩﻩ ،ﻋﻠﯽ؛ﻋﻄﺎﯾﯽ ،ﺭﺿﺎ
ﻋﻠﻮﻡ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺣﺪﯾﺚ  ::ﺣﺪﯾﺚ ﺣﻮﺯﻩ  ::ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  - 1395ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 13ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺮﻭﯾﺠﯽ(
ﺍﺯ  73ﺗﺎ 92
ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1190602 :
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ  :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺩﺍﺭﺍﻟﺤﺪﯾﺚ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ 13/02/1396 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ،
ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ،ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮﺭ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻭ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ،ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﻭ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
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شیوههای مواجهه با دروغ و جعل
حدیث غالیان

چکیده
حدیــث ،گنجینــۀ ارزشمنــدی اســت کــه در
فــراز و نشــیب تاریــخ بــا آســیبهای گونا گونــی
مواجــه شــد؛ آســیبهایی کــه هــر یــک ،زمینهســاز
شــکلگیری جریانهــا و فرقههــای انحرافــی
گردیــد .یکــی از ایــن جریانهــا ،غالیــان هســتند
کــه همچــون ســایر فرقههــای برســاخته ،بــرای
باورپذیــر کــردن آموزههــای خــود ،چــارهای جــز
جعــل و وضــع حدیــث و نســبت دادن آنهــا بــه
مــورد اعتمادتریــن مــردم جامعــۀ مســلمانان،
یعنــی معصومــان؟مهع؟ نداشــتند .نگرانــی و خطــر
ایــن جریــان انحرافــی ســبب شــد در آموزههــای
وحیانــی و تعالیــم اهلبیــت اقداماتــی علیــه آنهــا
صــورت بپذیــرد .مقالــۀ حاضــر تــاش میکنــد ضمــن
معرفــی شــیوۀ پیشگیرانــۀ قــرآن کریــم در مواجهــه
بــا درو غپــردازان ،بــه تبییــن روشهــای مختلــف
معصومــان؟مهع؟ در مواجهــه بــا ایــن جریــان جعــل و
ســپس راهکارهایــی کــه اصحــاب درس ـتکار ایشــان
نیــز بــرای جلوگیــری از گســترش آموزههــای انحرافــی
داشــتند ،بیــان کنــد.
کلیدواژههــا :دروغ بســتن بــر پیامبــر ،غــات ،جریــان
غلــو ،شــیوههای مقابلــه بــا جعــل ،وضــع احادیــث.
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حدیــث ،دومیــن منبــع نورانــی اســام (بعــد از قــرآن) اســت کــه همــواره مــورد توجــه
بــوده و بــرای حفــظ و نشــر آن تالشهــای فراوانــی شــده اســت ،امــا برخــی افــراد ماننــد
«غالیــان» همــواره ایــن میــراث گرانبهــا را در معــرض انحــراف قــرار دادهانــد .جر یــان غلــو
بــرای باورپذیــری آموزههــای خــود ،چــارهای جــز وضــع و جعــل حدیــث و انتســاب آن بــه
معصومــان؟مهع؟ نداشــتند .از ســوی دیگــر ،خطــر ایــن پدیــده موجــب شــد اهلبیــت؟مهع؟
اهتمــام بســیاری بــرای مواجهــه بــا آنهــا داشــته باشــند و عالوه بــر هشــدارهای پیشگیرانه،
شــیوههای گونا گونــی را در مقابلــه بــا آنهــا بــه کار بگیرنــد .از ایــنرو ،مقالــۀ حاضــر عــاوه
بــر بیــان آیــات و روایــات پیشگیرانــه ،در صــدد تبییــن شــیوههای مبــارزۀ معصومــان؟مهع؟
بــا جریــان غلــو و بیــان راهکارهــای اصحــاب درسـتکار ایشــان بــرای جلوگیــری از گســترش
آموزههــای انحرافــی اســت.
1
دربــارۀ مباحــث «جعــل» و «غلــو» نوشــتههای متعــددی بــه نــگارش درآمــده اســت ،
امــا ویژگــی نوشــتۀ حاضــر ،نــوآوری روشــی در تجمیــع و ارائــه شــیوههای متعــدد مقابلــه
بــا جعــل حدیــث غالیــان اســت .یکــی از بهرههــای پژوهــش حاضــر ،پاســخ بــه ایــن
پرســش اســت کــه چگونــه شــیعیان موفــق شــدند از گســترش دروغهــای نســبت داد هشــده
بــه مذهــب تشــیع جلوگیــری کننــد؟ بدیــن منظــور ،ایــن پژوهــش بــا بهرهگیــری از منابــع
کتابخان ـهای و تحلیــل اطالعــات بهدس ـتآمده ب ـه صــورت توصیفــی ـ تحلیلــی ،ابتــدا
شــیوۀ پیشگیرانــۀ قــرآن کریــم و ســپس رویکــرد ائمــه اطهــار؟مهع؟ و اصحــاب ایشــان را در دو
بخــش اقدامــات پیشگیرانــه و مبــارزهای ،بررســی و تبییــن میکنــد.

الف .شیوههای پیشگیرانه

مســئله «غلــو» و غالیگــری از جملــه پدیدههــای منحرفــی اســت کــه بــا انگیزههــای
گوناگــون ،دروغهایــی را بــه خداونــد و معصومــان؟مهع؟ نســبت میدادنــد .ایــن امــر ســبب
ایجــاد بحــران فکــری و عقیدتــی در جامعــۀ اســامی میشــود؛ از ایــنرو ،در آموزههــای
وحیانــی و تعالیــم اهلبیــت؟مهع؟ ،عــاوه بــر شناســایی زمینههــا و عوامــل ،هشــدارهایی
نیــز دربــارۀ دروغپــردازی در حــوزۀ دیــن جهــت آســیبزدایی و ممانعــت از گرفتــار شــدن
مــردم در ایــن اندیشــۀ انحرافــی وجــود دارد .در ایــن بخــش بــه اقدامــات پیشگیرانـهای کــه
در اســام بــا جریــان دروغپــردازی صــورت گرفتــه اســت اشــاره میشــود.
 .1پیشگیری در قرآن
قــرآن کریــم ،مهمتریــن منبــع در حــوزۀ مطالعــات اســامی ،دروغ و افتــرا بــه خــدا و
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پیامبــر را در ردیــف کفــر و انــکار آیــات الهــی میدانــد 1و در آیــات متعــددی بــا الفاظــی
َ
ً َ
فتــراء َعلــی اهلل» و «کــذ َب َعلــی اهلل» بــه ایــن مســئله پرداختــه اســت.
نظیــر ِ«ا
یکــی از راههــای پیشگیــری دروغ و وضــع حدیــث ،آ گاه کــردن جامعــه از عواقــب و
آثــار ســوء معنــوی و مــادی آن اســت کــه قــرآن در آیــات فراوانــی بــا بیــان برخــی مصادیــق
بــارز آن ،بــدان اشــاره کــرده اســت؛ بــرای نمونــه ،خداونــد در آیــه  32ســورۀ زمــر میفرمایــد:
َ َّ
ْ َ ُ ََ
َْ َ َ َ َ
ََ
َ
َ
ّ ْ
ـاءه أل ْیـ َـس ِفــی َج َه ّنـ َـم َم ْثـ ًـوى
الصــد ِق ِإذ جـ
اهَّلل َو كــذ َب ِب ِ
«ف َمـ ْـن أظلـ ُـم ِم ّمــن كــذ َب علــى ِ
ّْ َ
ِللك ِاف ِریـ َـن»؛ چــه کســى ســتمکارتر اســت از آن کســى کــه بــر خــدا دروغ ببنــدد و ســخن
راســت (و وحــى الهــى) را هنگامــى کــه بــه ســراغ او آمــده تکذیــب کنــد؟! آیــا در جهنــم
جایگاهــى بــراى کافــران نیســت؟
همچنیــن در آیــات متعــددی بــه ایــن نکتــه اشــاره میشــود کــه دروغ بســتن بــه خداوند،
از مصادیــق «ظلــم» و مهمتریــن عاملــی اســت کــه زمینــۀ گمراهــی را فراهــم میســازد؛
ْ َ َ َ ُ َ ُْ َ َ ْ ْ َ َ َُ
ََ
َْ َ َ ْ
اهَّلل ل َی ْهـ ِـدی
اهَّلل الكـ ِـذب و هــو یدعــى ِإلــى ِالســا ِم و
ماننــد«َ :و َمـ ْـن أظلـ ُـم ِم ّمـ ِـن اف َتـ َـرى علــى ِ
َّ
َْ
القـ ْـو َم الظا ِل ِمیـ َـن»2؛ چــه کســى ســتمکارتر اســت از آن کــس کــه بــر خــدا دروغ بســته ،در
حالــى کــه دعــوت بــه اســام مىشــود؟! خداونــد گــروه ســتمکاران را هدایــت نمىکنــد.
نمونــۀ دیگــر از هشــدارهای خداونــد بــه جعلپــردازان و دروغگویــان ،آیــۀ  18ســورۀ هــود
َ ً َُْ َ ُ ْ َ ُ َ َ
ََ
ْ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ
ـون َعلــى
اهّلل ك ِذبــا أول ِئــك یعرضـ
م
اســت کــه میفرمایــد« :و مــن أظلــم ِم
ــن اف َت َــرى علــى َ ِ
َّ
ََ
َ ّ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ ْ َ َ ْ َ ُ
َ 3
اهّلل علــى الظا ِل ِمیــن» ؛
ر ِب ِهــم و یقــول األشــهاد هــؤالء ال ِذیــن كذبــوا علــى ر ِب ِهــم أال لعنــة ِ
چــه کســى ســتمکارتر اســت از آن کــس کــه بــر خــدا دروغ بســته؟! آنــان (روز رســتاخیز)
بــر پروردگارشــان عرضــه مى شــوند ،در حالــى کــه شــاهدان (پیامبــران و فرشــتگان)
مى گوینــد« :اینهــا همــان کســانى هســتند کــه بــه پروردگارشــان دروغ بســتند .اینــک
لعنــت خــدا بــر ســتمکاران بــاد!
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
کاذ ِبیـ َـن»
اهَّلل علــى ال ِ
همچنیــن در آیــۀ «مباهلــه» نیــز خداونــد بــا تعبیــر «فن ْج َعــل ل ْعنــة ِ
عظمــت دروغ نســبت بــه پیامبــر را بیــان میکنــد.
شــاخصۀ دیگــری کــه قــرآن بــرای پیشگیــری از ایــن عمــل زشــت بیــان میکنــد،
َّ
ْ
ََ ْ
َ
اشــاره بــه جایــگاه ایــن افــراد اســت کــه میفرمایــد«َ :و َی ْــو َم ال ِSق َیَ Gام ِــة ت َــرى ال ِذیـ َـن كذ ُبــوا
ُ َ ٌ ََ
NOORMA
ّْ َ
َ
َع َلــى اهَّلل ُو ُج ُ
وه ُهــم ّم ْسـ َـو ّدة أل ْیـ َـس ِفــی َج َه ّنـ َـم َم ْثـ ًـوى ِلل ُم َتك ِّب ِریـ َـن»4؛ کســانی را کــه بــر خــدا
ِ
دروغ بســتند (و تکبــر ورزیدنــد) مىبینــى کــه صورتهایشــان ســیاه اســت؛ آیــا در جهنــم
جایگاهــى بــراى متکبــران نیســت؟!
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نســبت دروغ بــه خداونــد و
ایــن آیــات در کنــار نمونههــای متعــدد دیگــر ،عظمــت
ِ
پیامبــر را میرســانند و کســانی کــه بــه چنیــن عملــی اقــدام میکننــد ،مرتکــب بزرگتر یــن
ظلــم میشــوند و بدتریــن جایــگاه را در روز قیامــت خواهنــد داشــت.
برخــی روایــات ،1دروغ بســتن بــر امامــان معصــوم؟مهع؟ را هماننــد دروغ بســتن بــر
پیامبــر؟ص؟ و دروغ بســتن بــه ایشــان را بــه مثابــۀ نســبت دروغ دادن بــه خداونــد میداننــد.
نســبت دروغ بــه خداونــد و
بنابرایــن بــا توجــه بــه مجموعــه آیــات و روایــات،
ِ
معصومــان؟مهع؟ ،هشــدار بزرگــی اســت کــه خداونــد بــرای دوری و پرهیــز مســلمانان از
ارتــکاب بــه چنیــن عمــل قبیحــی بیــان فرموده و هشــدارهای قرآنــی در کنار بیــان وضعیت
و عاقبــت کفــار و ســتمکاران ،ایــن پیــام را نیــز بــرای افــرادی کــه ایمــان آوردهانــد ارســال
نهــا خواهــد بــود.
میکنــد کــه در صــورت لغــزش و ســقوط ،جایــگاه دردناکــی در انتظــار آ 
 .2پیشگیری در احادیث نبوی؟ص؟
رســول خــدا؟ص؟ تــاش خــود را بــرای جلوگیــری از اتفــاق چنیــن مســئلهای و شــایع
شــدن آن بــه کار بســتند .ایشــان ابتــدا بــا ایــن بیــان کــه کالم ایشــان ،منشــأ وحیانــی دارد،
مســلمانان را بــه جایــگاه ســخنان خــود آ گاه ســاختند و ســپس بــا انــذار آنهــا ،زمینههــای
موجــود بــرای شــکلگیری جریانهــای دروغپــرداز را کاهــش دادنــد .بــرای نمونــه ایشــان
فرمودنــد« :مــرا از ّ
حــق خــود فراتــر نبر یــد ،چراکــه خداونــد پیــش از آنکــه مــرا بــه نبــوت
برگزینــد ،بنــدۀ خــود قــرار داده بــود 2».همچنیــن حضــرت در غدیــر خــم بــه اصحــاب
خــود فرمــود« :هــر کــس بــر مــن دروغــی ببنــدد ،جایگاهــش در دوزخ خواهــد بــود 3».امــام
َ َ
صــادق؟ع؟ نیــز در روایتــی ،ســخن پیامبــر؟ص؟ را اینگونــه گــزارش کــرده اســت«َ :مـ ْـن قــال
َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ُ َ َّ
4
النــار».
ـم أق ـل فلیتبــوأ مقعــده ِمــن
علــی مــا لـ 
انذارهــای حضــرت ســبب شــده کــه در زمــان خــود ایشــان و حتــی چندیــن ســال پــس
ـبت دروغ دادن بــه
از رحلتشــان ،افــرادی همچــون «زبیــر بــن عــوام» بــه دلیــل واهمــه از نسـ ِ
پیامبــر ،از نقــل حدیــث خــودداری کننــد5؛ البتــه تعــدادی نیــز بــا بهانــه کــردن ایــن ســخن،
بــه کتمــان برخــی ســنتهای بهجامانــدۀ پیامبــر اعظــم؟ص؟ و فضایــل خانــدان ایشــان
پرداختنــد!
 .3پیشگیری در احادیث امامان؟مهع؟
پــس از پیامبــر رحمــت؟ص؟ ،ائمــه اطهــار؟مهع؟ نیــز بــا اســتفاده از روشهــای متعــدد،
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 . 1ر.ک :الکافی ،ج ،4ص187؛ قرب اإلسناد ،ص.350
 . 2عیون اخبار الرضا؟ع؟ ،ج ،2ص.201
 . 3أمالی (طوسی) ،ص.227
« . 4هــر کــس ســخنی را کــه مــن نگفت ـهام بــه مــن نســبت دهــد ،جایگاهــش در دوزخ خواهــد بود»؛مــن ال یحضــره الفقیــه،
ج ،3ص.569
 . 5وضع و نقد حدیث ،ص.194
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ب .شیوههای مقابله

نســبت دروغ دادن بــه
هرچنــد شــیوههای پیشگیرانــه بــه منظــور هشــدار دربــارۀ
ِ
ً
اهلبیــت؟مهع؟ کمــک شــایانی بــه جلوگیــری از ترویــج دروغهــای عمدتــا ناخواســته
 . 1شرح نهجالبالغه (ابنأبیالحدید) ،ج ،11ص38ـ.39
 . 2النوادر ،ص.24
 . 3الکافی ،ج ،4ص.187
 . 4ر.ک :شرح نهجالبالغه (ابنأبیالحدید) ،ج ،11ص38ـ.39

www.noormags.ir

شیوههای مواجهه با دروغ و جعل
حدیث غالیان

ـبت دروغ بــه معصومــان
عــاوه بــر برخــورد جــدی بــا ایــن پدیــده ،بــه دیگــران نیــز دربــارۀ نسـ ِ
هشــدار میدادنــد.
امــام علــی؟ع؟ در روایتــی مشــهور ،مــردم را بــه اجتنــاب از منافقانــی دعــوت کــرد کــه
بــدون پــروا بــر پیامبــر؟ص؟ دروغ میبســتند 1.همچنیــن ســایر ائمــه اطهــار؟مهع؟ نیــز رذیلــۀ
درو غ بســتن بــر پیامبــر؟ص؟ را بــه گونــهای بــزرگ جلــوه میدادنــد کــه مســلمانان جرئــت
انجــام چنیــن کاری را پیــدا نکننــد .در یکــی از ایــن مــوارد ،امــام صــادق؟ع؟ بــا صــدور
حکمــی مبنــی بــر حرمــت تکلیفــی ایــن گنــاه بــزرگ ،فرمــود« :هــر کــس کــه بــر خــدا و رســول
ً
ـبت دروغــی دهــد ،روزهاش در حالــی کــه روزه باشــد ،باطــل اســت 2».ایشــان
او عمــدا نسـ ِ
ســپس بــه تبییــن جایــگاه کالم امامــان؟مهع؟ پرداختنــد و آن را همــان کالم پیامبــر؟ص؟
دانســتند و ایــن هشــدار را در ســطح عمومــی جامعــه ترویــج کردنــد کــه دروغ بســتن بــه
خانــداننبــوت؟مهع؟ همــان دروغبســتن بــه شــخص پیامبــر؟ص؟ اســت؛ بــرای نمونــه ،امــام
صــادق؟ع؟ میفرمایــد« :بــر مــا دروغ نبندیــد .همانــا کســانی کــه چیــزی را ب ـه دروغ بــه مــا
نســبت دهنــد ،گویــی بــه رســول خــدا؟ص؟ نســبت دروغ دادهانــد و کســی کــه بــه ایشــان
نســبت دروغ دهــد ،بــه خداونــد نســبت دروغ داده اســت و هــر کــس بــه خــدا نســبت دروغ
3
دهــد ،خداونــد او را عــذاب میکنــد».
NOORMAGSــۀ
هشــدارهای معصومــان؟مهع؟ تأثیــر مثبتــی بــر فضــای جامعــه گذاشــت و قاطب
ـبت دروغ دادن بــه ایشــان ،از مرتکبــان بــه ایــن عمــل ،دوری
مســلمانان ضمــن پرهیــز از نسـ ِ
میجســتند؛ البتــه همچنــان کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ فرمــود ،برخــی منافقــان بــا در هــم
آمیختــن حــق و باطــل ،بــهدروغگویــی میپرداختنــد 4و از خوشبــاوری برخــی مســلمانان
سوءاســتفاده کــرده ،زمینههــای گمراهــی و انحــراف را فراهــم میآوردنــد.
بــاوجــود ایــن ،ائمــه اطهــار؟مهع؟ تنهــا بــه اقدامــات پیشگیرانــه اکتفــا نکردنــد و بــه
مبــارزۀ جــدی بــا جریانــات انحرافــی ،بهویــژه روشــنگری و تبییــن ماهیــت و اهــداف
دروغگویــان پرداختنــد و تــاش کردنــد مــردم را از گرفتــاری در ایــن گنــاه عظیــم نجــات
دهنــد .معصومــان؟مهع؟ عــاوه بــر اقدامــات پیشگیرانــه ،مبارزاتــی نیــز بــا ایــن جر یــان
انحرافــی داشــتند کــه در بخــش بعــدی بــه آن پرداختــه میشــود.
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داشــت ،امــا ایــن شــیوه روی کســانی کــه از ابتــدا اعتقــاد صحیحــی نداشــتند و یــا بــه
انحــراف کشــیده شــده بودنــد ،تأثیــری نداشــت .غالیــان بــرای رســیدن بــه مقاصــد خــود،
بــه هــر شــیوهای تمســک میکردنــد و ابایــی هــم نداشــتند کــه در ایــن راه بــه خــدا و اولیــای
ـبت دروغــی ببندنــد .بدیــن جهــت در مرحلــۀ بعــد ،راهکار مبــارزۀ علنــی و آشــکار
او نسـ ِ
ّ
بــا عقایــد و باورهــا و همچنیــن شــخصیتهای مهــم آنهــا توســط اهلبیــت؟مهع؟ و
اصحــاب صــورت گرفــت.
ن رو میتــوان جریانــی را کــه آشــکارا بــا بدعتهــا و انحرافهــای رواجیافتــه بــه
از ای ـ 
ـت مبــارزه را معصومــان؟مهع؟
مبــارزه پرداخــت ،بــه دو بخــش تقســیم کــرد؛ بخــش نخسـ ِ
آغــاز کردنــد کــه ه ـمگام بــا گســتردهتر شــدن جنبههــای انحرافــی ایــن جر یــان ،ابعــاد ایــن
دوم مبــارزه را اصحــاب ایشــان ادامــه دادنــد کــه
مبــارزه نیــز گســتردهتر میشــد ،و بخــش ِ
بعدهــا دامنــۀ وســیعی یافــت و بــه کمــک مبــارزۀ ســران مذهــب ،موفــق بــه حفــظ میــراث
آلودگــی برآمــدۀ از ایــن انحرافــات گردیــد .بدیــن ســبب ،در ادامــۀ
حدیثــی شــیعه از
ِ
شــیوههای مبــارزۀ معصومــان؟مهع؟ ،یــاران ایشــان و پیامدهــای ایــن مبــارزه مــورد بررســی
قــرار خواهــد گرفــت.

 .1مقابلۀ اهلبیت؟مهع؟
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گنــاه دروغ بســتن بــه خــدا و معصومــان؟مهع؟ ،در مرحلــۀ بعــد
پــس از تبییــن بزرگــی ِ
ائمــه هرچــه در تــوان داشــتند ،صــرف مبــارزه بــا ایــن جریانــات کــرده و مــردم را بــا اهــداف
آنهــا مطلــع میســاختند و آ گاهانــه مبــارزه را بــهصــورت چندوجهــی آغــاز کردنــد و در
کنــار روشــنگری مقاصــد ایــن فرقههــا ،راههــای جایگزیــن بــرای دریافــت معــارف الهــی
منبعــث از فرهنــگ اهلبیــت؟مهع؟ را بــه شــیعیان خــود معرفــی کردنــد.
 .1 _1برائت از جریان غلو
یکــی از مهمتریــن اقدامــات اهلبیــت؟مهع؟ علیــه جریــان انحرافــی غلــو ،برائــت از
آنهــا و منتسبانشــان بــود .ایشــان هــر فرصتــی کــه مییافتنــد ،دربــارۀ خطــرات ایــن جر یــان
ـکان
روشــنگری میکردنــد و ضمــن اعــام انزجــار از آنهــا و عقایدشــان ،شــیعیان را بــه امـ ِ
افتــادن در دام اعتقــادی آنهــا هشــدار میدادنــد .اولیــن زمزمههــای برائــت از ســوی
پیامبــر؟ص؟ مطــرح شــد .ایشــان در تبییــن آیاتــی از قــرآن کــه بــه غلــو یهــود و نصــاری در بــارۀ
حضــرت عزیــر و عیســی؟امهع؟ اشــاره داشــت ،بــه امــکان وقــوع و شــکلگیری جریاناتــی کــه
بــه غلــو آلــوده هســتند ،هشــدار داده ،بــه یــاران خویــش فرمودنــد« :بــر شــما بــاد دوری از غلو،
1
چراکــه پیــش از شــما افــرادی بودنــد کــه بــه دلیــل غلــو در دینشــان ،هــا ک گردیدنــد».
ـت ایشــان بــه جنــگ میپردازنــد و
ایشــان در فضایــی دیگــر دربــارۀ کســانی کــه بــا اهلبیـ ِ
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شیوههای مواجهه با دروغ و جعل
حدیث غالیان

کســانی کــه در دیــن غلــو میکننــد ،بیــان داشــت کــه هیــچ بهــرهای از اســام نصیــب آنهــا
2
نشــده 1و شــفاعت نیــز شــامل حــال فــرد غالــی نمیشــود.
امــام علــی؟ع؟ نیــز بــه مقابلــه بــا ایــن جریــان پرداخــت و فرمــود« :مــن از کســانی کــه
ّ
دربــارۀ مــا غلــو کننــد و مــا را از حــد خــود فراتــر برنــد ،بیــزارم؛ همانطــور کــه عیســی بــن
3
مریــم؟ع؟ از نصــاری بیــزار بــود».
ـبت غالیــان یهــود بــه عزیــر؟ع؟ و غالیــان نصــاری
امــام ســجاد؟ع؟ نیــز بــا تشــبیه نسـ ِ
نســبت غالیــان شــیعه بــه ائمــه اطهــار؟مهع؟ ،ایــن جریــان انحرافــی را
بــه عیســی؟ع؟ بــا
ِ
از فرهنــگ ایشــان جــدا دانســت و فرمــود« :گروهــی از شــیعیان مــا ،مــا را چنــان دوســت
میدارنــد کــه یهــود و نصــاری عزیــر و عیســی را دوســت میداشــتند ،امــا نــه آنهــا از مــا
4
هســتند و نــه مــا از آنهــا هســتیم».
امــام صــادق؟ع؟ کــه یکــی از فعالتریــن امامــان در مبــارزه بــا ایــن جریــان انحرافــی
بــود ،ضمــن اعــام برائــت از غالیــان ،آنهــا را بــه فســق ،کفــر و شــرک متهــم کــرد 5.و امــام
علــی؟ع؟ در تبییــن مرزهــای غلــو فرمــود« :بــر حــذر باشــید از غلــو دربــارۀ مــا! بگوییــد کــه مــا
6
مخلــوق و تربیتشــده هســتیم و ســپس در فضیلــت مــا هرچــه خواســتید بیــان کنیــد».
ائمــه اطهــار؟مهع؟ تــاش میکردنــد بــا مرزبنــدی میــان شــیعیان و ایــن جریــان انحرافــی،
GS
پیروانشـMA
ـانRراOبـOـاNآنهــا حفــظ کننــد ،امــا گســترش جریــان غلــو و فراوانــی
فاصلــۀ خــود و
نســبتهای دروغــی کــه بــه ایشــان میدادنــد ،ســبب گشــت کــه لحــن ائمــه اطهــار؟مهع؟
در ّرد اعتقــادات انحرافــی ایــن جریــان ،تندتــر شــود؛ ب ـه طــوریکــه امــامصــادق؟ع؟ در
ســخنی ،افــراد منتســب بــه ایــن جریــان را حتــی از یهــودی ،نصرانــی و مجوســی بدتــر
معرفــی کــرد 7و پذیــرش توبــۀ آنهــا را بــه ســبب عــادت بــه تــرک فرایــض ،غیــر قابــل پذیــرش
8
دانســت.
 .2_1برائت از سران غلو
ائمــه اطهــار؟مهع؟ همیشــه ســران جریــان انحرافــی غلــو را کــه از بــه انحراف کشــیدن افراد
جامعــۀ مســلمانان ،منفعــت شــخصی میبردنــد و بــه جــاه ،مــال و مقــام میرســیدند،
مــورد شــماتت ،لعــن و نفریــن قــرار میدادنــد؛ بــرای مثــال ،امــام صــادق؟ع؟ در تفســیر
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آیــه مبارکــه «هــل أن ِبئكــم علــى مــن تنــزل
ٍ
ِ
ِ
ایــن افــراد را چنیــن ذکــر میکنــد« :آنهــا هفــت نفــر هســتند :مغیــرة بــن ســعید ،بنــان،
صائــد النهــدی ،الحــارث الشــامی ،عبــداهلل بــن الحــارث ،حمــزة بــن عمــارة البر بــری و
2
ابوالخطــاب».
هــر کــدام از ائمــه اطهــار؟مهع؟ بســته بــه اقتضــای زمــان خویــش ،بــه معرفــی افــرادی
میپرداختنــد کــه در ایــن بســتر انحرافــی جایگاهــی مییافتنــد تــا مــردم و جامعــۀ
مســلمانان آنهــا را بشناســند و از آنهــا دوری بجوینــد .در همیــن زمینــه ،امام صادق؟ع؟
کــه پرچــمدار مبــارزه بــا غالیــان و جریــان غلــو بــود ،دربــارۀ «ابوالخطــاب» کــه خــود را
پیامبــری از جانــب ایشــان معرفــی کــرده بــود ،فرمــود« :لعنــت خــدا ،مالئــک و تمامــی مــردم
بــر ابوالخطــاب! بــه خــدا شــهادت میدهــم کــه او کافــر ،فاســق و مشــرک اســت و بــا فرعــون
3
در روز و شــب و در شــدیدترین عذابهــا محشــور میشــود».
همچنیــن ایشــان در جــای دیگــر و نســبت بــه یکــی دیگــر از ســران غلــو بــه نــام «بشــار
الشــعیری» فرمودنــد« :از نــزد مــن بــرو کــه خــدا تــو را لعنــت کنــد! بــه خــدا قســم ،ســقف
هیــچ خان ـهای بــر ســر مــن و تــو ســایه نخواهــد افکنــد!» 4امــام صــادق؟ع؟ در بــارۀ «مغیــرة
بــن ســعید» کــه ســبب گمراهــی عــدۀ زیــادی شــده بــود و روایــات بســیاری را جعــل کــرده،
بــه ائمــه اطهــار؟مهع؟ بهویــژه امــام باقــر؟ع؟ نســبت مــیداد ،فرمــود« :خداونــد مغیــرة بــن
ســعید را لعنــت کنــد! ...همانــا مغیــره بــر پــدرم دروغ میبســت؛ بــه همیــن دلیــل خداونــد
نســبت دروغ دادهانــد کــه خداونــد
ایمانــش را از او گرفــت ،و همانــا گروهــی نیــز بــه مــن
ِ
5
داغــی شمشــیر را بــر آنهــا بچشــاند!»
امــام کاظــم؟ع؟ نیــز کــه بـه نحــو دیگــری درگیــر ایــن جریــان انحرافــی شــده بــود ،در بــارۀ
«محمــد بــنبشــیر» کــه ایشــان را خــدا میدانســت ،فرمــود« :خــدا محمــد بــن بشــیر را لعنــت
ـبت دروغ میدهــد .خــدا از او بیــزار
کنــد و حــرارت آهــن را بــه او بچشــاند! او بــه مــن نسـ ِ
اســت و مــن نیــز از او بــه خــدا بیــزاری میجویــم؛ خداونــدا! مــن از آنچــه ابنبشــیر بــه مــن
6
نســبت میدهــد ،بیــزارم».
همچنیــن امــام رضــا؟ع؟ «محمــد بــن فــرات» را بــه دلیــل دروغگویــی و نســبت آن بــه
7
ایشــان ،مــورد لعــن و نفریــن قــرار داد.
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امــام جــواد؟ع؟ دربــارۀ «ابوالســمهری» و «ابــن ابیالزرقــاء» کــه بــه نــام ایشــان ،آموزههــای
ابوالخطــاب را میــان مــردم منتشــر میکردنــد و از ایــن راه بــرای خــود موقعیتــی دســت و پــا
ـبت دروغ بــه مــا میدهــد ،لعنــت
کــرده بودنــد ،میفرمایــد« :خــدا ابوالســمهری را کــه نسـ ِ
کنــد! او و ابــن ابیالزرقــاء گمــان میکننــد مــردم را بــ ه ســوی مــا دعــوت میکننــد؛ مــن
شــهادت میدهــم کــه مــن از ایــن دو بــه ســوی خداونــد بیــزاری میجویــم .همانــا ایــن دو،
1
فتنهگــر و ملعــون هســتند».
امــام حســن عســکری؟ع؟ نیــز دربــارۀ «محمــد ب ـن نصیــر الفهــری» و «ابنبابــای قمــی»
کــه او مدعــی نبــوت از جانــب ایشــان بــود ،فرمــود« :لعنــت خــدا بــر ایــن دو بــاد! ایــن دو
2
فتنهگــر مــوذی ،بــه نــام مــا مــردم را چپــاول میکننــد».
شــیوۀ مبــارزه ائمــه اطهــار؟مهع؟ در ّرد ســران غلــو نشــان میدهــد کــه ایشــان بیپــروا و
منحرفــان منحرفکننــده
بــدون در نظــر گرفتــن شــرایط تقیــه ،بــه تکفیــر و تفســیق ایــن
ِ
میپرداختنــد و تــاش میکردنــد بــا معرفــی اهــداف آنهــا ،هــر گونــه ارتبــاط میــان
ایــن جریــان و مکتــب اهلبیــت؟مهع؟ را نفــی کــرده ،مــردم را از خطراتــی کــه ایــن گــروه
میتوانســت بــر جامعــۀ مســلمانان ایجــاد کنــد ،آ گاه ســازند.
 .3_1فرمان به فاصلهگیری
معصومــان؟مهع؟ در مبــارزه بــا جریــان غلــو کــه باعــث انحــراف برخــی شــیعیان و بدنامی
شــیعه نــزد ســایر مذاهــب اســامی شــده بــود ،تنهــا بــه مبــارزۀ فکــری ـ عقیدتــی و تکفیــر
ســران ایــن جریــان اکتفــا نکردنــد و پیــروان خویــش را بــه فاصلــه گرفتــن از هــر کســی کــه بــه
نحــوی بــا ایــن جریــان در ارتبــاط بــود ،امــر کردنــد .بــرای نمونــه ،امــام صــادق؟ع؟ فرمــود:
«مراقــب جوانــان خــود باشــید کــه غالیــان آنهــا را فاســد نکننــد .همانــا آنهــا بدتریــن
مخلوقــات خــدا هســتند؛ عظمــت خــدا را کوچــک شــمردهاند و بــرای بنــدگان خــدا
ادعــای ربوبیــت میکننــد!» 3همچنیــن ایشــان پــس از آنکــه بــه اصحــاب خــود در بــارۀ
خطــر ابوالخطــاب و ســایر غالیــان هشــدار داد ،فرمــود« :بــا آنهــا نشســت و برخاســت
نهــا ارث
نکنیــد ،بــا آنهــا آب و غــذا نیاشــامید ،بــا آنهــا دوســتی برقــرار نکنیــد و بــه آ 
ندهیــد 4».امــام صــادق؟ع؟ دربــارۀ عواقــب تخلــف از ایــن امــر ،بــه برخــی پیروانــش فرمــود:
«کمتریــن چیــزی کــه موجــب خــارج شــدن فــرد از ایمــان میشــود ،مجالســت بــا غالیــان،
5
شــنیدن کالم آنهــا و تصدیــق آنهاســت».
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شیوههای مواجهه با دروغ و جعل
حدیث غالیان

 . 1رجال (عالمه حلی) ،ص.268
 . 2رجال الکشی (اختیار معرفۀ الرجال) ،ص.520
 . 3أمالی (طوسی).650 ،
 . 4رجال الکشی (اختیار معرفۀ الرجال) ،ص.297
 . 5صفات الشیعة ،ص.72
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امــام رضــا؟ع؟ نیــز بــه ضــرورت حفــظ فاصلــۀ شــیعیان از ایــن جریــان هشــدار مـیداد
و میفرمــود« :غالیــان کافــر و مفوضــه مشــرک هســتند؛ هــر کــس کــه بــا آنهــا نشســت و
برخاســت داشــته باشــد ،یــا بــا آنهــا بخــورد و بیاشــامد ،یــا بــا آنهــا دوســت شــود ،یــا بــا
آنهــا ازدواج کنــد و یــا درخواســت ازدواجشــان را بپذیــرد ،یــا بــه آنهــا ایمنــی بخشــد و یــا
بــرای امانتــی آنهــا را امیــن قــرار دهــد ،یــا ســخنان آنهــا را تصدیــق کنــد و یــا بــه کمتر یــن
حرفــی کمکشــان نمایــد ،از والیــت خــدای بــزرگ ،رســول او و اهلبیــت ایشــان؟ع؟ خــارج
1
شــده اس ـت».
بــا بررســی اوامــر صادرشــده از ائمــه اطهــار؟مهع؟ در ایــن موضــوع ،میتــوان اینگونــه
نتیجــه گرفــت کــه ایشــان از طــرح چنیــن مســائلی ،دو هــدف را دنبــال میکردنــد :نخســت
آنکــه ،ایــن پیــام را بــه جامعــۀ مســلمانان ارســال کننــد کــه شــیعیان و پیــروان مذهــب
اهلبیــت؟مهع؟ هیــچ نســبتی بــا ایــن جریــان انحرافــی کــه دارای عقایــدی شــرکآلود و
کفرآمیــز اســت ،ندارنــد؛ و دوم اینکــه ،نبایــد ادعاهــای دروغگویــان در انتســاب خــود بــه
خانــداننبــوت؟مهع؟ جــدی پنداشــته شــده ،ادعاهــای آنهــا را بــر عهــدۀ ایشــان بگذارنــد.
 .4_1تبیین صفات شیعه
یهــای
راهکار دیگــر معصومــان؟مهع؟ در مبــارزه بــا جریــان انحرافــی غلــو ،معرفــی ویژگ 
شــیعیان و پیــروان مکتــب اهلبیــت؟مهع؟ اســت .ایــن راهکار بـه گونـهای بــود کــه از همــان
ابتــدا مــورد توجــه ائمــه اطهــار؟مهع؟ قــرار داشــت .بــرای نمونــه ،امــام علــی؟ع؟ در پاســخ
بــه ســؤالی کــه نشــانههای شــیعیان را مــورد پرســش قــرار داده بــود ،فرمــود« :بــر اثــر شــب
زنــدهداری زردچهرهانــد ،از گریــه چشمهایشــان گــود افتــاده ،از قیــام پشتشــان خمیــده ،از
روزه شکمشــان تــو رفتــه ،از دعــا لبهایشــان خشــک شــده و گــرد خشــوع بــر آنهــا پاشــیده
2
شــده اســت».
S
زندگـMـی میکردنــد ،بــه تبییــن
هرچنــد ائم ـهای کــه تــا پیــش از گســترش جریــان غلــو AG
R
O
وظیفــۀ تبییــن دقیــق
ویژگیهــای مؤمــن پرداختــه بودنــد ،امــا بــا افزایــش تعــداد غالیــانNO ،
مرزهــای شــیعی بــه عهــده ائمــه متأخــر؟مهع؟ قــرار گرفــت و آنهــا نیــز بــا بهتریــن شــیوه
بــه توصیــف ویژگیهــای شــیعیان پرداختنــد .بــرای نمونــه ،امــام کاظــم؟ع؟ در تبییــن
3
ویژگیهــای شــیعه ،آن را تبعیــت از امــام معصــوم ذکــر میکنــد.
امــام صــادق؟ع؟ نیــز بــه ارائــه معیــاری بــرای شــناخت شــیعیان میپــردازد و بــه
اصحــاب خــود میفرمایــد« :شــیعیان مــا را بــه چگونگــی مراقبتشــان بــر نمــاز در زمــان
مخصــوص آن بیازماییــد و اینکــه چگونــه اســرار مــا را از دشــمنان مــا حفــظ میکننــد و یــا
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 . 1عیون اخبار الرضا؟ع؟ ،ج ،2ص.203
 . 2اإلرشاد ،ج ،1ص.237
 . 3البرهان فی تفسیر القرآن ،ج ،4ص.602
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چگونــه بــا برادرانشــان در اموالشــان بــه مســاوات رفتــار میکننــد».
همچنیــن امــام باقــر؟ع؟ در حدیثــی بــه بیــان ویژگیهــای شــیعه برای یکــی از اصحاب
خــود پرداخــت و ضمــن ّرد ایــن ادعــا کــه صــرف محبــت اهلبیــت؟مهع؟ بــرای شــیعه بــودن
کفایــت میکنــد ،دوســتی بــدون عمــل را بیفایــده دانســت و فرمــود« :محبوبتریــن
بنــدگان نــزد خداونــد ،پرهیزکارتریــن و عاملتریــن فــرد در اطاعــت از اوســت ...کســی کــه
مطیــع خــدا باشــد ،دوســت مــا و کســی کــه معصیـتکار باشــد ،دشــمن ماســت ،و کســی
بــه والیــت مــا نمیرســد ،مگــر بــا عمــل و ورع 2».ایشــان در جــای دیگــر بــه اصحــاب خــود
امــر کردنــد کــه ایــن پیــام را بــه شــیعیان خــود برســانند کــه تنهــا بــا عمــل بــه اوامــر الهی اســت
3
کــه میتواننــد بــه رضایــت الهــی و آنچــه نــزد او قــرار گرفتــه ،دســت یابنــد.
امــام صــادق؟ع؟ نیــز در روایتــی ،یکــی از عالمــات شــیعه را «عــدم مجالســت بــا
غالیــان» ذکــر کــرده ،4بــه جماعتــی از شــیعیانی کــه بــه خدمــت ایشــان رســیده بودنــد،
فرمــود« :بـه گونـهای باشــید و رفتــار کنیــد کــه زینــت مــا باشــید ،نــه آنکــه باعــث بدنامــی مــا
5
شــوید .بــا مــردم نیکــو ســخن بگوییــد و زبانتــان را از کالم ناپســند و قبیــح حفــظ کنیــد».
ایــن روایتهــا کــه همگــی بــر عبــادت و اهــل طاعــت بــودن شــیعیان داللــت دارنــد،
بــه روشــنی بــا برخــی آموزههــای غالیــان ،بهویــژه شــریعتگریزی ،پرهیــز از فرایــض و عــدم
اطاعــت از امامــی کــه او را تــا حــد خدایــی بــاال میبرنــد ،در تنافــی اســت و بــهخو بــی مســیر
پیــروان مکتــب اهلبیــت؟مهع؟ بــا آنهــا را نمایــان میســازد.
 .5_1معرفی اصحاب قابل اعتماد
یکــی دیگــر از راهکارهــای معصومــان؟مهع؟ در مبــارزه بــا جریــان انحرافــی غلــو ،معرفــی
اصحــاب و راویــان قابــل اعتمــاد اســت .ائمــه اطهــار؟مهع؟ در کنــار اعــام برائــت از ســران
غلــو ،اقــدام بــه معرفــی افــرادی کردنــد کــه شــیعیان میتوانســتند بــه راحتــی و در کمــال
اعتمــاد و اطمینــان ،آموزههــای دینــی را از آنهــا دریافــت کننــد .بــرای نمونــه ،امــام
صــادق؟ع؟ دربــارۀ برخــی از اصحــاب خــود و پدرشــان میفرمایــد« :کســی یــاد مــا و
احادیــث پــدرم را زنــده نگــه نداشــت مگــر زرارة بــن اعیــن ،ابوبصیــر مــرادی ،محمــد بــن
مســلم و بریــد بــن معاویــه عجلــی ،و اگــر اینهــا نبودنــد کســی نبــود کــه روایتهــای پــدرم
را اســتنباط کنــد .آنهــا حفظکننــدۀ دیــن و امنــای پــدرم بــر حــال و حــرام بودنــد و آنهــا
6
کســانی هســتند کــه در دنیــا و آخــرت بــه ســوی مــا میشــتابند».
1
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شیوههای مواجهه با دروغ و جعل
حدیث غالیان

 . 1قرب اإلسناد ،ص.78
 . 2الکافی ،ج ،2ص74ـ.75
 . 3همان ،ص.300
 . 4مشکاة األنوار ،ص61ـ.62
 . 5أمالی (صدوق) ،ص.400
 . 6اإلختصاص ،ص.66
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همچنیــن امــام باقــر؟ع؟ نیــز بــه ایــن چهــار نفــر بشــارت بهشــت داد 1.و امــام صادق؟ع؟
در بیانــی اختصاصــی «زراره» را فــردی خطــاب میکنــد کــه زمینــۀ حفــظ احادیــث امــام
2
باقــر؟ع؟ را فراهــم کــرد.
ایــن راویــان کــه بعدهــا بــه «اصحــاب اجمــاع» معــروف شــدند و زمینههای شــکلگیری
ســازمان وکالــت را بــا تربیــت شــاگردان درس ـتکار پدیــد آوردنــد ،همگــی از ســوی ائمــه
اطهــار؟مهع؟ مــورد تفقــد و توثیــق قــرار گرفتنــد.
امــام کاظــم؟ع؟ نیــز در روایتــی بــه ذکــر حواریــون معصومــان؟مهع؟ پرداخــت .ایشــان
حواریــون پیامبــر؟ص؟ را «ســلمان ،مقــداد و ابــوذر» ،حواریــون امــام علــی؟ع؟ را «عمــرو
ُ
بــن َح ِمــق خزاعــی ،محمــد بــن ابیبکــر ،میثــم تمــار و اویــس قرنــی» ،حوار یــون امــام
ُ
حســن؟ع؟ را «ســفیان بــنابیلیلــی همدانــی و حذیفــة بــن ا َســید غفــاری» ،حوار یــون امــام
طعــم ،یحــی بــن
حســین؟ع؟ را «شــهدای کربــا» ،حواریــون امــام ســجاد؟ع؟ «جبیــر بــن ُم ِ
ام ُ
الط َویــل ،ابوخالــد کابلــی و ســعید بــن مســیب» و حواریــون امــام باقــر و امــام صــادق؟ع؟
را «عبــداهلل بــن شــریک عامــری ،زرارة ،حمــران بــن أعیــن ،بریــد بــن معاو یــة ،محمــد بــن
مســلم ،ابوبصیــر ،عبــداهلل بــنأبییعفــور ،عامــر بــن عبــداهلل بــن ُجذاعــة و ُحجــر بــن زائــدة»
3
نــام بردنــد.
معرفــی افــراد قابــل اعتمــاد بــرای اخــذ آموزههــای دینــی ،دو ثمــره داشــت؛ نخســت
آنکــه ،شــیعیان میتوانســتند در زمانهایــی کــه امــکان دسترســی بــه ائمــه اطهــار؟مهع؟ را
نداشــتند ،بــه آنهــا مراجعــه کننــد و معــارف دینــی خــود را از آنهــا کســب نماینــد .و دوم
یکــرد ،ب ـه
آنکــه زمینههــای الزم بــرای سوءاســتفاده افــراد از نــام اهلبیــت؟مهع؟ را کمتــر م 
طــوریکــه اگــر کســی بــه ایشــان ادعایــی منتســب میکــرد ،بالفاصلــه بــا واکنــش جامعــۀ
شــیعه ،بهویــژه افــرادی کــه در میــان مــردم بــه صحــت اعتقــاد و مــورد اعتمــاد بــودن ائمــه
اطهــار؟مهع؟ شــهرت داشــتند ،مواجــه میشــد .شــاید بــه همیــن دلیــل بــود کــه یکــی از
راههــای شــناخت ســران غلــو ،نفــرت آنهــا از اصحــاب مــورد اعتمــاد معصومــان؟مهع؟ بــود؛
بــهطــوریکــه «جمیــل بــن دراج» پــس از گفتوگویــی کــه دربــارۀ رابطــه راو یــان بــزرگ شــیعه
و ابوالخطــاب بــا امــام صــادق؟ع؟ داشــت ،چنیــن نقــل میکنــد« :و مــا یــاران ابوالخطــاب
را بــه بغضــی کــه از آنهــا {بریــد عجلــی ،زرارة ،ابوبصیــر و محمــد بــن مســلم} داشــتند،
4
میشــناختیم».
ایــن شــیوههای پنجگانــه ،کمــک شــایانی در کاهــش تأثیــرات ایــن جر یــان انحرافــی
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بــر اعتقــادات شــیعه داشــت و زمینههــای الزم بــرای انــزوای آنهــا در جامعــۀ اســامی را
فراهــم کــرد.

 .2مقابلۀ اصحاب

 . 1همان ،ص161ـ.162
 . 2همان ،ص.171

شیوههای مواجهه با دروغ و جعل
حدیث غالیان

اصحــاب و راویــان ائمــه اطهــار؟مهع؟ نیــز پــا بــهپــای ایشــان بــه تــاش بــرای مقابلــه بــا
ُ
جریــان غلــو پرداختنــد .آنهــا کــه امنــای معصومــان؟مهع؟ در حفــظ حــال و حــرام الهــی
بودنــد ،بــا تشــویق ایشــان هیــچ فرصتــی را بــرای روشــنگری و تبییــن مقاصــد اصلــی ایــن
ی کــه کتابهــای متعــددی در ایــنبــاره
حرکــت انحرافــی از دســت نمیدادنــد ،ب ـ ه طــور 
بــه نــگارش درآوردنــد .بــرای نمونــه ،میتــوان بــه کتــاب الــرد علــی الغالیــة اثــر حســن ب ـن
علــی فضــال و حســین بــنســعید اهــوازی ،کتــاب الــرد علــی الغالیــة المحمدیــة اثــر فضــل
بــنشــاذان نیشــابوری ،کتــاب الــرد علــى الغالیــة و أبو ّ
الخطــاب و أصحاب ـ ه اثــر ابراهیــم
بــن أبیحفــص و کتــاب الــرد علــی الغــاة اثــر علــی بــنمهزیــار اهــوازی و محمــد بناورمــه
اشــاره کــرد .غیــر از نــگارش کتــاب ،اصحــاب شــیوههای دیگــری نیــز بــرای مبــارزه بــه کار
بســتند کــه در ادامــه برخــی از آنهــا مــورد توجــه قــرار میگیــرد.
 .1_2دریافت آموزهها از راههای قابل اعتماد
یکــی از مهمتریــن شــیوههای اصحــاب بــرای در امــان مانــدن از انحرافــات جر یــان
غلــو ،مراجعــۀ مســتقیم بــه امامــان معصــوم؟مهع؟ بــرای دریافــت آموزههــای دینــی از ایشــان
بــود ،چراکــه در ایــن شــیوه ،هــر گونــه احتمــال لغــزش و افتــادن در دام جریانهــای انحرافــی
از میــان میرفــت و اعتمــاد حداکثــری از مطالــب دریافتــی بــه دســت میآمــد؛ امــا از
آنجایــی کــه ایــن شــیوه بــرای همــگان ممکــن نبــود و خیــل عظیمــی از جامعــۀ شــیعه
و دوس ـتدار اهلبیــت؟مهع؟ بــه ایشــان دسترســی نداشــتند ،بــا تدبیــر ایشــان مراجعــه بــه
اصحــاب Sو یــاوران نزدیــک بــه جــای خــود معصــوم ،کمکــم جــای خــود را بــاز کــرد ،تــا
جایــی کــهGمـA
ـردم بــرای دریافــت پاســخ بــه ســؤاالت دینــی و رفــع حوایــج معنــوی خــود بــه
RM
O
ایشــان رجــوع میNO
کردنــد .بــرای نمونــه ،امــام صــادق؟ع؟ در پاســخ بــه درخواســت یکــی از
اصحــاب بــرای معرفــی فــردی کــه بتــوان بــه او مراجعــه کــرد و آموزههــای دینــی را در نبــود
معصــوم از او دریافــت نمــود ،فرمــود« :چــرا بــه محمــد بــن مســلم ثقفــی مراجعــه نمیکنیــد؟
همانــا او از شــا گردان پــدرم اســت و نــزد او از اعتبــار برخــوردار بــودو» 1یــا زمانــی کــه شــعیب
العقرقوفــی از امــام صــادق؟ع؟ پرســید« :زمانــی کــه ســؤالی برایمــان پیــش میآیــد ،نــزد چــه
2
کســی برویــم؟» ،حضــرت فرمــود« :ابوبصیــر».
در کنــار درخواســت شــیعیان از ائمــه اطهــار؟مهع؟ بــرای معرفــی فــردی کــه بتوانــد
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پاس ـخگوی ســؤاالت آنهــا باشــد ،گاهــی ایشــان خــود نیــز شــیعیان را جهــت مراجعــه بــه
برخــی یــاران خویــش دعــوت میکردنــد .بــرای نمونــه ،امــام صــادق؟ع؟ بــرای راحتتــر
شــدن کار برخــی از شــیعیان ،آنهــا را بــه مراجعــه بــه ســوی «حــارث بــن مغیــرة النصــری»
دعــوت میکــرد 1.همچنیــن پــس از آغــاز بــه کار ســازمان وکالــت در دورۀ امــام کاظــم؟ع؟،
چندیــن گــزارش نقــل شــده اســت کــه ایشــان هدایــا و وجوهــات شــرعی افــرادی کــه از
مناطقــی میآمدنــد کــه ایشــان در آنجــا وکیــل مشــخصی داشــتند ،نمیپذیرفــت و امــر
2
میفرمــود کــه تعامــات دینــی خــود را بــا آنهــا انجــام دهنــد.
 .2_2عرضۀ احادیث
اخــذ معــارف و آموزههــای دینــی از معصومــان؟مهع؟ و نماینــدگان مــورد تأییــد ایشــان،
شــیوهای مناســب بــرای کاهــش امــکان لغــزش اصحــاب در دامــن انحــراف غالیــان بــود،
امــا نمیتوانســت بــه تنهایــی ایــن امــکان را از میــان بــردارد ،زیــرا ســران غلــو کــه آنهــا نیــز
همچــون عمــوم شــیعیان از دســتور ائمــه اطهــار؟مهع؟ در بــاب دریافــت معــارف از راو یــان
نهــا از
مــورد وثــوق آ گاهــی یافتــه بودنــد و میدانســتند مــردم بــه نقــل روایــت مســتقیم آ 
معصــوم وقعــی نمینهنــد ،بــه جعــل حدیــث و انتســاب آن بــه اصحــاب نزدیــک ایشــان
پرداختنــد و احادیــث موضــوع خــود را از طریــق آنهــا بــه امــام معصــوم؟ع؟ نســبت دادنــد؛
ن ســعید» کــه فــردی شناختهشــده بــود و اصحــاب امامیــه از او
بــه طــوریکــه «مغیــرة ب ـ 
دوری و پرهیز داشــتند ،از شــاگردان ناشــناس خود میخواســت که به نزد اصحاب بروند
و کتابهایشــان را بــه منظــور استنســاخ و گســترش آموزههــای اهلبیــت؟مهع؟ بــه آنهــا
بســپارند .او ســپس آن کتابهــا را میگرفــت و مجعــوالت خــود را در میــان روایتهــای
3
کــه از فیلترهــای متعــددی گذشــته بــود ،وارد میکــرد و بــه آنهــا بازمیگردانــد.
بدیهــی اســت کــه مقابلــه بــا چنیــن هجمــۀ ناجوانمردان ـهای تنهــا بــا اخــذ روایــت از
معصــوم و پرهیــز از معاشــرت و دریافــت حدیــث از متهمــان بــه غلــو ،امکانپذیــر نبــود.
ایــن مســئله زمانــی شــکل بغرنجــی بــه خــود گرفــت کــه مغیــره ادعــا کــرد کــه حجــم بســیار
زیــادی از احادیــث مجعــول را وارد منابــع حدیثــی اصحــاب کــرده اســت .ایــن اتفــاق جــدا
از آنکــه بــه ایــن کتابهــا ضربــه وارد کــرد ،آســیب مهــم و اساســی دیگــری نیــز بــه همــراه
داشــت :بیاعتمــادی اصحــاب بــه کتابهــای روایــی رایــج؛ بــه گونـهای که چنــان وضعی
پیــش آمــد کــه زرارة بــن أعیــن ،ایــن راوی بــزرگ ،بــا اظهــار شــگفتی از برخــی احادیثــی کــه
نــزد شــیعه اســت و بــه دســت او نیــز رســیده ،4یکــی از دیدارهــای خــود بــا امــام باقــر؟ع؟ را
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شیوههای مواجهه با دروغ و جعل
حدیث غالیان

چنیــن گــزارش میکنــد« :بــر امــام باقــر؟ع؟ وارد شــدم و ایشــان از کیفیــت احادیثــی کــه
نــزد مــن بــود ،پرســش کــرد و مــن پاســخ دادم :همانــا از ایــن احادیــث نــزد مــن ز یــاد اســت و
1
تصمیــم دارم آتشــی بــه پــا ســازم و آنهــا {احادیــث} را بســوزانم».
هرچنــد عالمــه مجلســی در تبییــن ایــن گــزارش ،ایــن ســخن زراره را بــه حســاب عــدم
ادراک او ،بــه احادیثــی حمــل میکنــد کــه فضایلــی بــه پیامبــران الهــی؟مهع؟ منتســب
میکنــد ،2یــا حتــی میتــوان چنیــن فرضــی را مطــرح کــرد کــه زراره کــه پیــش از گرایــش بــه
شــیعه ،عالمــی برجســته در فقــه اهــل تســنن بــود ،هنــوز از حــال و هــوای روایــات و احادیــث
آنهــا خــارج نشــده بــود و بــه همیــن دلیــل چنیــن چیــزی را بیــان میکنــد ،امــا و بــا ایــن
حــال نمیتــوان از ایــن نکتــه چشمپوشــی کــرد کــه روزگاری وجــود داشــته کــه بزرگتر یــن
محــدث شــیعه در عصــر صادقیــن؟امهع؟ ،چنیــن دیدگاهــی دربــارۀ احادیــث شــیعه داشــته
اســت .همچنیــن از یونــس بــن عبدالرحمــن کــه بــه «ســلمان» عصــر خویــش معــروف
بــود ،3نقــل شــده اســت کــه در عــراق بــا تعــدادی از کتابهــای حدیثــی کــه شــامل روایــات
منســوب بــه امــام باقــر و امــام صــادق؟امهع؟ بــود مواجــه شــده ،آنهــا را بــرای عرضــه خدمــت
امــام رضــا؟ع؟ مـیآورد .حضــرت نیــز پــس از مشــاهده روایــات ،تعــداد بســیاری از آنهــا را
تکذیــب میکنــد و میفرمایــد« :همانــا ابوالخطــاب ـ کــه خــدا او را لعنــت کنــد! ـ بــه امــام
S
AG
Oســت
Mــا Rد
احادیــث م
صــادق؟ع؟ نســبتهای دروغ مــیداد؛ همچنیــن اصحــاب او در
NO
4
میبردنــد کــه هنــوز ایــن روایــات در کت ابهــای پیــروان مــا وجــود دارد».
در ایــن وضعیــت ،شــیعیان تنهــا اخبــاری را میپذیرفتنــد و بــدان معتقــد گشــته،
عمــل میکردنــد کــه ب ـ ه صــورت شــخصی از خــود معصــوم و یــا از یکــی از نزدیــکان مــورد
وثــوق ایشــان دریافــت میکردنــد .کســانی هــم کــه امــکان دسترســی بــه معصــوم برایشــان
میســر نبــود ،نــه تمایــل داشــتند کــه بــه آنچــه از معصــوم در دستانشــان قــرار گرفتــه بــود،
تمســک کننــد و نــه میپســندیدند کــه از آنچــه نــزد عامــه قــرار داشــت ،بهــره ببرنــد .بــا ایـن
حــال ،ایــن حربــه کــه میرفــت دس ـتآورد عظیــم نســل طالیــی راویــان صادقیــن؟امهع؟ را
بــه مخاطــره انداختــه ،تمامــی زحمــات ایشــان را در گــردآوری میــراث حدیثــی ارزشمنــد
شــیعه بــه بــاد فنــا دهــد ،بــا ابتــکار عمــل ائمــه اطهــار؟مهع؟ و اصحــاب ایشــان بــه شکســت
انجامیــد.
در چنیــن شــرایطی بــود کــه امامــان؟مهع؟ فراخــوان عرضــۀ حدیــث ســر دادنــد و بــا عرضــۀ
احادیــث بــه ایشــان توســط اصحــاب ،بــار دیگــر اعتمــاد بــه منابــع حدیثــی بازگشــت و داد
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و ســتد علمــی در حــوزۀ حدیثــی شــیعه رونــق گرفــت .نمونههــای توصیــۀ معصومــان؟مهع؟
بــه اصحــاب جهــت عرضــۀ احادیــث بــه ایشــان بســیار اســت1؛ بــرای مثــال ،نقــل شــده
اســت کــه امــام صــادق؟ع؟ بــه یکــی از یارانشــان فرمــود آنچــه را کــه ابوالخطــاب بــه
ایشــان نســبت میدهــد ،بــرای ایشــان بازگــو کنــد و پــساز آنکــه گفتــار او در بــارۀ خــود را
نکــه کتابهــای
شــنید ،بــه تکذیــب آن پرداخــت 2.امــام حســن عســکری؟ع؟ نیــز پـساز آ 
بنیفضــال بــه ایشــان عرضــه شــد ،فرمــود« :آنچــه را روایــت کردهانــد ،اخــذ کنیــد و نظر یــات
شخصیشــان را رهــا کنیــد 3».البتــه در ایــن میــان ،ائمــه اطهــار؟مهع؟ چگونگــی عرضــۀ
حدیــث بــر قــرآن و بـ ه صــورت کلــی معیارهــای نقــد احادیــث را نیــز مــورد توجــه قــرار داده،
پیــروان خــود را بــه تفقــه در دیــن و آنچــه از آن در دســت دارنــد ،ترغیــب میکردنــد.
 .3_2بایکوت راویان متهم به غلو
پیشتــر اوامــر مؤکــد ائمــه اطهــار؟مهع؟ در زمینــۀ پرهیــز اصحــاب از غالیــان مــورد توجــه
قــرار گرفــت .ایــن روایــات کــه صــرف مجالســت بــا غالیــان را بــرای از دســت رفتــن ایمــان
نهــا نــه تنهــا از
کافــی میدانســتند ،4چنــان تأثیــر عمیقــی بــر جامعــۀ شــیعه نهــاد کــه آ 
غلــو و غالیــان فاصلــه میگرفتنــد ،بلکــه تــرس از دســت رفتــن دینشــان ،چنــان واهمـهای
ایجــاد کــرده بــود کــه هــر کســی را کــه بــه ترویــج اندیش ـههایی نزدیــک بــه آموزههــای آنهــا
GS
روAمM
تــوانNOچنیــن ادعــا کــرد کــه از دیگــر اقدامــات
میدیدنــد ،تــرک میگفتنــد .از ایــن
یOR
اصحــاب ائمــه اطهــار؟مهع؟ در مبــارزه بــا جریــان انحرافــی غلــو ،بایکــوت علمــی راو یــان
غالــی یــا متهــم بــه غلــو بــود .اصحــاب کــه همگــی بــر اســاس دســتور معصومــان؟مهع؟ از
غالیــان فاصلــه میگرفتنــد ،هیچگونــه تعاملــی چــه از حیــث اجتماعــی ،اقتصــادی،
فرهنگــی و علمــی بــا آنهــا نداشــتند.
ثمــرۀ ایــن رویکــرد ،بعدهــا و زمانــی بیشــتر نمایــان شــد کــه دسترســی بــه معصــوم از
میــان رفــت و دیگــر ایــن امــکان وجــود نداشــت کــه روایتــی بــه ایشــان عرضــه شــود .در
ایــن هنــگام ،علمــای مذهــب بــه بررســی گزارشهــای رســیده دربــارۀ توثیــق و تضعیــف و
احــواالت راویــان حدیــث پرداختنــد و ســختگیرانه هــر کســی را کــه اندکــی تجــاوز از حــد
در روایــات و یــا رفتــارش یافتنــد ،متهــم بــه «ارتفــاع» کردنــد و پذیــرش روایــت او را منــوط بــه
ســایر قرائــن نمودنــد.
ایــن مواجهــه کــه گاه جنبــۀ افراطــی بــه خــود میگرفــت ،ســبب شــد کــه نســبت بــه
برخــی راویــان پرتکــرار شــیعه ،نســبت غلــو داده شــده ،بــه ضعــف متهــم شــوند ،چرا کــه
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روایــات برخــی اصحــاب بــه صــرف مشــابهت بــا جریانهــای انحرافــی و یــا عــدم ادراک از
ســوی عمــوم شــیعیان ،کنــار گذاشــته میشــد و راویــان ایــن روایتهــا نیــز بــه جــرم چنیــن
تخلفــی ،از لیســت راویــان مــورد اعتمــاد خــارج میشــدند .بــرای نمونــه میتــوان بــه راویانــی
ّ
ن هــال عبرتایــی ،ســالم بــن مکــرم ،ســهل بــنزیــاد آدمــی ،معلــی بــن
نظیــر :احمــد بــ 
ّ
خنیــس ،داود بــنکثیــر رقــی ،مفضــل بـن عمــر و محمــد بـن ســنان اشــاره کــرد کــه روایــات
زیــادی از آنهــا در کتــب حدیثــی شــیعه بــر جــای مانــده و برخــی اندیشــمندان معاصــر بــا
1
بررســی تمامــی روایــات آنهــا ،حکــم بــه عــدم وجــود غلــو در ایــن روایــات دادهانــد.
یکــی از آفــات مهـ ّـم چنیــن برخــوردی ،رویارویــی اصحــاب ائمــه اطهــار؟مهع؟ بــا یکدیگــر
بــود کــه گاهــی بــه تکفیــر و تفســیق یکدیگــر نیــز میانجامیــد؛ بــرای نمونــه ،برخــی اصحــاب
بــه «یونــس بــنعبدالرحمــن» کــه امــام رضــا؟ع؟ از او راضــی بــود 2و برخــی اصحــاب را بــه
دریافــت معــارف دینــی از او تشــویق کــرد 3و او را ســلمان عصــر خــود نامید 4و نگاشــتههای
او مــورد تأییــد ائمــه اطهــار ،بهویــژه امــام جــواد و امــام حســن عســکری؟ع؟ 5قــرار داشــت،
نســبتهای نــاروا میدادنــد 6و گزارشهایــی از قــول امــام رضــا؟ع؟ نقــل میکردنــد کــه
گویــی ایشــان او را لعنــت کــرده اســت 7.هرچنــد ایــن گزارشهــای مغرضانــه کــه همگــی
آبشــخور کالمــی داشــت ،هیـچگاه مــورد توجــه قــرار نگرفــت و بعدهــا ایــن شــخصیت بــزرگ
در کنــار «صفــوان بــن یحیــی» ،از دانشــمندترین راویــان اصحــاب اجمــاع طبقــۀ ســوم بــه
شــمار آمــد ،امــا گزارشهــای اینچنینــی نشــان میدهــد کــه یکــی از آفــات جر یــان افراطــی
غلــو ،شــکلگیری گرایــش تفریطــی در برخــی اصحــاب ائمــه اطهــار؟مهع؟ بـ ه منظــور مبــارزه
بــا آنهــا شــد.
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شیوههای مواجهه با دروغ و جعل
حدیث غالیان

قــرآن کریــم دربــارۀ جاعــان و دروغپــردازان در حریــم الهــی و معصومــان؟مهع؟ ،هشــدار
ّ
جــدی دارد .همچنیــن معصومــان؟مهع؟ نیــز مقابلــۀ شــدیدی بــا ایــن پدیــده داشــتند و
برخــاف رویکــرد تســاهل ،محورشــان در مواجهــه بــا نامالیمــات بدخواهــان روزگار ،ایــن
بــار هرگونــه مســامحه بــا منتســبان واقعــی بــه ایــن جریــان را بــهمثابــۀ خــارج شــدن از دیــن
خــدا و از دســت دادن ایمــان الهــی تفســیر کردنــد .دالیــل متعــددی بــر علــت برخــورد
شــدید معصومــان؟مهع؟ بــا ایــن جریانهــا وجــود دارد.
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معصومــان؟مهع؟ بــه دلیــل نگرانــی از ایــن خطــر ،هــر آنچه در توان داشــتند بــرای جلوگیری
از گســترش جریــان انحرافــی و کاهــش پیامدهــای آن بــه کار بســتند .ایشــان ابتــدا بــا انجــام
رویکردهــای پیشگیرانــه ،مؤمنــان و دیگــر افــراد معتقــد را از هرگونــه دروغبســتن بــر خــدا،
رســول و جانشــینان ایشــان؟ع؟ بازداشــتند .ســپس بــرای برخــی افــراد کــه در صــدد ضربــه
زدن بــه اســام بودنــد ،اعــام جهــاد فکــری ـ عقیدتــی ســر دادنــد و ضمــن باطــل دانســتن
آموزههــای ترویجــی ایــن جریــان و رســوا کــردن ســران آن ،از پیــروان خویــش خواســتند کــه
نهــا ســر بــاز
از هرگونــه نشســت و برخاســت و تعامــل اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی بــا آ 
زننــد.
هرچنــد امــر بــه فاصلهگیــری ،زمینههــای الزم بــرای انــزوای ایــن جریــان انحرافــی را تــا
حــدود زیــادی فراهــم کــرد ،امــا ســران ایــن جریــان نیــز بــه فعالیتهــای خــود ادامــه دادنــد
و در یکــی از مهمتریــن اقدامــات آســیبزای خــود ،بــه جعــل و تحریــف احادیــث خانــدان
نبــوت؟مهع؟ پرداختنــد .همیــن امــر ســبب شــد تــا احادیــث مجعــول غالیــان ،خطــری بــرای
کتابهــای حدیثــی اصحــاب ائمــه اطهــار؟مهع؟ قــرار گیــرد؛ در نتیجــه ،عرضــۀ احادیــث
کــه تــا پیــش از آن در گزارشهــای مختصــر و روایتهــای معــدود خالصــه شــده بــود ،بــه
یکبــاره قـ ّـوت گرفــت و اصحــاب امامــان معصــوم؟مهع؟ کتاSبهــای حدیثــی را بــه ایشــان
AG
M
صادرشRــده و احادیــث موضوعــه
عرضــه کننــد و ائمــه نیــز بــه تمیــز گــذاردن میــان احادیــث
O
O
N
پرداختنــد و اینگونــه میــراث حدیثــی شــیعه را از خطــر آلــوده شــدن بــه آموز ههــای انحرافــی
نجــات دادنــد.
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