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  در برابر او و پیروانش اطهار ۀو واکاوي مواضع ائم ابوالخطاب ۀشخصیت غالیان
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 15/4/1393: پذیرشـ  1/12/1392: دریافت

  دهيچک
با آنها از اهمیت خاصی برخوردار اسـت. آشـنایی بـا نـوع  و نوع مقابله امامان اطهار واکاوي عقاید غالت در عصر ائمه

تـرین غـالت یکـی از مهـمعنوان بـه د. ابوالخطـابکنارائه می آنهامقابله با براي الگوي مناسبی  ،با غالیان برخورد ائمه
الی ؤسـخـود داشـت. خود و غالیان پس از زمان ي بر جریان غلو در بسیار تأثیر، عالوه بر بیان عقاید افراطی، دوران ائمه

و  ؟داشـت دي در جریان غلـو پـس از خـوتأثیرچه و  ؟اي را مطرح کردابوالخطاب چه عقاید غالیانه کهکه مطرح است این
ابوالخطـاب، عقائـدي همچـون نبـوت و  اند؟ امام صـادقبا این شخصیت غالی و پیروانش چگونه برخورد کرده امامان

گري شـد. همچنـین، حرکـت منحرفانـه و در نهایت، الوهیت خودش را مطرح کرد و قائل به اباحی سپس الوهیت ائمه
ا جـدیّت بـه مقابلـه بـا نسبت به او، بایـد گفـت: بـ تأثیر نبود. اما در خصوص واکنش ائمهوي، در پیدایش اسماعیلیه بی

سـایر و  نمـودو از همنشینی با وي نهـی  کرد و تکفیرلعن و  از وي برائت جستو  او را رسوا ساختو  پرداختابوالخطاب 
  کردند.با این جریان برخورد  امام صادقهمچون ات مخرّب وي، به نوعی تأثیرجلوگیري از منظور به نیز امامان

  ، ابوالخطاب، خطابیه، غلو، باور.، امام صادقامامان ها:واژهکلید
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  مقدمه
کـه از همـان  بـود، جریان فکري غلو ۀ اطهارائم اندوررسان در هاي خطرناك و آسیبیکی از جریان
با شدت و ضعف تداوم یافت. اوج جریان فکري غلـو در زمـان  یشانتا پایان حضور ا آغاز عصر ائمه

کار و شیّاد بودنـد کـه الوهیـت امـام افرادي فریب عمدتاً ،این دورهدر  وبود. سردمداران غل امام صادق
بن محمـدحتی مدعی الوهیت خـویش نیـز شـدند.  کردند و بعضاًمیغ و نبوت خویش را تبلی صادق

اصـحاب امـام  ةکه ابتدا خـود را در زمـر بودس غالت این دوره أدر ر» ابوالخطاب«معروف به  ،مقالص
تـرین ، سرشـناس»خطابیه« ۀعقاید غالیانه را بیان و تبلیغ کرد. فرق ۀهم جاي داده بود. وي تقریباً صادق

و  ابوالخطـابشوند. هـدف از پـژوهش حاضـر بررسـی انحرافـات خطابی، پیرو وي محسوب می ۀفرق
ها تداوم داشت. عـالوه بـر ثر از این شخصیت غالی، تا مدتأاي است که متواکاوي جریان فکري غالیانه
د، بـه انـو جریان فکـري او مقابلـه کـرده ابوالخطابو دیگر امامانی که با  این، نوع برخورد امام صادق

نویسـندگانی کـه در  سـت. معمـوالًاپیشـینه ، فاقـد شود. پژوهش حاضر در این سطحمیتصویر کشیده 
ثر از وي اشـاره أهـاي متـو فرقـه ابوالخطـاببـه  ،اند به صـورت گـذرا و خالصـهموضوع غلو قلم زده

را بـا او و  برخورد تمـامی امامـانو پژوهشی جامع که شخصیت او را بررسی کرده  ،اند. بنابراینکرده
اي که در این زمینـه نوشـته شـده، ، انجام نگرفته است. تنها مقالهه باشددیاش به تصویر کشجریان فکري

و بـه چـاپ رسـیده ) 1382( علیرضا کاوندنوشته  ،»شناسی ابوالخطابشخصیت« عنوان بااي است مقاله
یر کشـیده شـده، امـا بـه نـوع او تا حـدي بـه تصـو ۀو عقاید غالیان ابوالخطابچند شخصیت هردر آن 

  با وي اشاره نشده است. برخورد امامان

  ابوالخطاب يةنام و کن
در  یامـه حلّـعلّاسـد) اسـت. (از مـوالی بنـی اسدي کوفیابی زینببن مقالصبن محمد، ابوالخطابنام 

اهللا آیـتگونـه کـه همـان ).429 ، صق1417حلـی، ( ذکر کرده است» مقالص«نام او را  ،خالصۀ االقوال
نام خـودش  و »مقالص«بلکه نام پدرش  ،نیست »مقالص«اند، نام او تذکر داده سبحانیاهللا آیتو  خویی

 ).441 ، صق1414سبحانی،  ؛272 ، ص15 ، جق1413خوئی،( است »محمد«
بـا سـین آمـده  رجال طوسـیولی در  ،اندبا صاد ثبت کرده» مقالص«بسیاري از منابع نام پدر وي را 

، ق1392حلـی، ( هم در رجالش به همین مطلب اشاره دارد دوابن دا .)296 ص ،ق1415طوسی، ( است
ــابع ).276 ص ــابی  ،در برخــی از من ــدَعچــون همالق ــزّازاَج ــازند ، ب ــروش) زرّاد(س زره) و  ة(پارچــه ف
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 نشان از شغل و جایگـاه اجتمـاعی او اند. این القاب عمدتاًاز نام وي ذکر کرده پسرا  )بُرد ةفروشند(برّاد
و  )290، ص1348 طوسـی،(» ابواسـماعیل«هـاي او بـه از دیگـر کنیـه ،»ابوالخطـاب« ۀ. عالوه بر کنیدارد

  توان اشاره کرد.می نیز )256، ص15، جق1413خوئی،  ؛290، ص75، ج1363مجلسی، (» ابوالظبیان«

  از انحراف پيش ابوالخطاب شخصيت
 )296، صق1415طوسـی، ؛ 10، ص1ج ،1342برقـی، ( بود دا از اصحاب امام صادقدر ابت ابوالخطاب

تا جایی که حتی در مـواقعی  ،)220، ص66ج 1363مجلسی، ( و از جایگاه و اعتبار باالیی برخوردار بود
حـدثنا ابوالخطـاب فـی ایـام  «... گوید:که می ،ابن غضائرياز گفتار . اندتمجید کردهاز وي  ائمۀ اطهار

. )88، صق1422ابـن غضـائري، ( »مدتی بر مسیر هدایت بـوده اسـت ابوالخطابپیداست که  ،»استقامته
وي در نبـودن  نحـرفدهندة ماي او اشاره شـده، کـه نشـاننیز به ایمانِ عاریه ۀ معصومدر احادیث ائم
 .)330، صق1413طبـري،  ؛296، ص1348طوسـی،  ؛418، ص2ج ،1362کلینی، (است مراحل ابتدایی 

(از کوفـه) بـراي امـام  را االت برخی از شـیعیانؤاش، ساز بیان عقاید غالیانه پیشاو  ،در منابع اشاره شده
کـان « گویـد:مـی عقبـهبن علی .آورد(به کوفه) می هاي حضرت را براي ایشانبرد و جوابمی صادق

 ؛150، ص5، ج1362کلینـی، ( »هو یحمل المسائل الصحابنا و یجیی بجواباتهـا ،ن یفسدأابوالخطاب قبل 
  .)4، ص1، ج1365 طوسی،
افتـاد، نـزد امـام  ابوالخطـاب: شیعیان وقتـی آن اتفاقـات بـراي است نیز روایت شده عمیرابن ابیاز 
ی را به آنان معرفی کند که در امر دین و احکام شـرعی شخصحضرت خواستند آن و از  ندآمد صادق

 ابوالخطـاباز ایـن روایـت پیداسـت کـه  .)318 ، ص19 ج ،ق1413خوئی، ( بتوانند از او کمک بگیرند
االت خـویش را از وي بپرسـند، ؤسـکه شیعیان معتمد عنوان به از انحرافش، از سوي امام صادق پیش

پرسـیده، او را  الی کـه از امـام صـادقؤدر سـ اعینبن حمران ،معرفی شده بود. بر اساس روایتی دیگر
(قبـل از  نیـز وي را قاضی نعمان مغربی .)452و258 ، صق1404 صفار،( مورد اعتماد معرفی کرده است
 .)49، ص1، جق1383قاضی نعمان، ( معرفی کرده است انحرافش) از داعیان امام صادق

، 1363 مجلسـی،( انـدنقـل کـرده ابوالخطـاب، شیعیان روایات زیادي از امه مجلسیعلّبر اساس نقل 
از انحـرافش و بـه  پـیش، ابوالخطـابآیا روایات که مطرح است اینجا الی که در اینؤس .)39 ص ،53 ج

غضـائري، ابـن( پـذیردرا نمیاین روایـات  غضائريابن؟ قبول است یا خیردر زمان استقامتش، م ،تعبیري
و ملعون شـدن وي،  ابوالخطابضمن اشاره به غلو  ،خالصۀ االقولنیز در  عالمه حلّی .)88، صق1422
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شـیخ امـا  .)392ق، ص1417 (حلـی، قل کرده و مطلبی بر آن اضـافه نکـرده اسـترا ن غضائريابني أر
امـه علّ .)151، ص1، جق1417 (طوسـی،را پذیرفتـه اسـت از انحرافش  پیش ابوالخطابروایات  طوسی

کـه در حـال انحـراف از وي نقـل شـده، هـم نویسد: روایاتی می ،نیز ضمن پذیرش این مطلب مجلسی
 .)39، ص53ج، 1363(مجلسـی،سـت ا روایت را نقل کرده باشند، پذیرفته شـدهکه دیگران آن درصورتی

بن محمـد ،بنـابراین«...  نویسـد:مـی االصـول ةعـددر  شـیخ طوسـینیز با استناد به کالم  خوئیاهللا آیت
بـه روایـاتی در . ایشـان )271، ص15ج ق،1413خـوئی، (» اعتماد است قابلاز انحرافش  پیش زینبابی

  تناد کرده است.این خصوص اس
رسـد امـا بـه نظـر مـی ،ی نیسـتبحثباشد،  فتنیاز انحرافش پذیر پیش ابوالخطابدر اینکه روایات 

مـرز میـان  :اند. برخی گفتهاست، مشکل هیک از روایات وي قبل از انحرافش صادر شدتعیین اینکه کدام
امـام  ةاو در دور ،بـدون شـک .)109ص ،1382کاونـد، (نیست  علومم امت و انحراف او دقیقاًقاست ةدور
و یـا  امـام بـاقر ةاگر روایتی را در دور ،بنابراین .منحرف نبوده است امام صادقة و اوایل دور باقر

اسـتقامت او نقـل  ةو یا تصریح شود کـه فـالن روایـت در دوراست نقل کرده  اوایل دوره امام صادق
  پذیرفتنی است. ،شده

  آغاز انحراف ابوالخطاب
 شهرسـتانی،( و یاران آن حضرت پیوند داده بـود نقل منابع، ابوالخطاب خود را به امام صادق بر اساس

 بـا حضـور در محضـر امـام صـادقاش، سازي عقاید غالیانهاز آشکارپیش وي  .)210ص، 1، ج1364
کنـد، امـا برخـی از اسـرار را از یـارانش مخفـی مـی گونه وانمود کند که امام صادقکرد اینتالش می

او و دیگـر  ۀو سـخنان غالیانـ ابوالخطابپس از اشاره به  ابن اثیر. سازداین امور آگاه می ازابوالخطاب را 
تشیع، بتوانند کار خود را انجـام  ۀآل محمد دانستند تا به واسط ۀآنها خود را شیع« نویسد:می ،کارانفریب

تظاهر کردنـد هم و عبادت  انند. آنها به زهد و تقودهند و عوام را به خود جلب و اهالى بالد را تسخیر ک
  .)28ص، 8ج ، ق1385اثیر، ابن( »و حال آنکه خود مخالف آن بودند ،مردم را فریب دهند تا

هـم حضـور  ابوالخطـاببـودم،  در مجلس امام صادق« کند:از جدش روایت می حکیمبن معاویه
: نـدفرمودروم، ولی امام هر بـار مـیبخواست که بیرون از من نیز می ابوالخطابقتی همه رفتند... . داشت

 ابوالخطـاباو با من کار دارد. یک بار هم به امام نزدیک شد و به محاسـن حضـرت دسـت زد. سـپس 
امـا از  ،کندخواهد بگوید که امام، من را آگاه میمی ابوالخطاب: ندبه من فرمود بیرون رفت. امام صادق
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 ،1348(طوسـی،  »گونـه بگـو...تر است. به یارانم اینهد بگوید: به من نزدیکاو میخوا ؛دسازتو پنهان می
، با نزدیک ساختن خویش به امـام صـادق ابوالخطاباین روایت گویاي این مطلب است که  )295ص

  فریب دهد و خود را صاحب سرّ آن حضرت معرفی کند. سعی داشت یاران آن حضرت را
و  صـفارروایتـی کـه  ،آغاز شده است. بنابراین مان امام صادقاز ز ابوالخطابانحرافِ  ،بدون شک

 امـام بـاقر ،در ایـن روایـت د، نادرست است.ندار در زمان امام باقر ابوالخطابانحراف  ةدربار کلینی
 ؛320، صق1404صـفار، (نـد ادانسـته» نبـی«و » محـدّث«ویل أآگاهی از تنارا  ابوالخطابعلت هالکت 

 .)270ص، 1، ج1362کلینی، 

  ابوالخطاب ةانيد غاليعقا
بـود. او  امـام صـادق ةدور و مشخصـاً ۀ اطهارائم ةترین غالی دورترین و مهمابوالخطاب، سرشناس

م، 1982 (شـیبی،»پیشـین یـانِلاغ حرکـاتِ ةدهنـدنظـم« ،وارث تمامی حرکات غلو پیشین و بـه تعبیـري
  :شوداو اشاره می ۀبه عقاید غالیان ،بود. در ادامه )146ص

  ة اطهارت ائمياعتقاد به نبوت و سپس الوه .۱
علـم بـه او  مدعی شد که امـام صـادق - هجري 135سال  قریبـ  غلوش ۀدر مراحل اولی ابوالخطاب

او دعـوت خـویش را در . )291، ص1348طوسـی، ( غیب بخشیده و حضرت از امور غیبی مطلع است
از خویش قرار داده و اسم اعظم را بـه او  پساو را قیّم و وصی  کوفه نشر داد و مدعی شد امام صادق

را فرزنـدان  ۀ معصـوماو ائم. )42، صق1404نوبختی،  ؛51، ص1360اشعري قمی، ( ده استداتعلیم 
، تــابیاســفراینی،  ؛210، ص1، ج1364شهرســتانی، ( دانســتمــی» هؤابنــاء اهللا و احبــا« و دوســتان خــدا

و این عالم از این آثـار و نورهـا  ،ت، نوري در نبوت و نوري در امامت استالوهی :و معتقد بود )320ص
 شـد اطهـار او مدعی نبـوت و سـپس الوهیـت ائمـه. )210، ص1، ج1364شهرستانی، ( خالی نیست

  .)16، ص7، جتابیسبحانی،  ؛210، ص1 ، ج1364شهرستانی، (
: نه. بـه حضـرت ندگفتم: آیا شما پیامبرید؟ حضرت فرمود گوید: به امام صادقمی أعینبن حمران

ایـن سـخن را  ابوالخطـاب: آیـا نـداعتماد به من گفت: شما پیامبرید! حضرت فرمود قابلگفتم: شخصی 
    )452و  258، ص ق1404صفار، ( گفته است؟
 شـد دقپس از این، پا را فراتر نهاد و مدعی نبوت خویش و الوهیت امـام صـا ابوالخطاب احتماالً

۵۴     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

، ادعـاي ابوالخطـاب ۀیکـی از بـارزترین عقایـد غالیانـ ،در واقـع .)49، ص1، جق1383قاضی نعمـان، (
گفتـه  .)49، ص1، جق1383قاضی نعمـان،  ؛106، صتابیاسفراینی، ( است الوهیت امام جعفر صادق

ق، 1407(براقـى،  ـ غربی کوفه قرار داشت ةکه در جهت درواز - کوفه »ناسهکُ«اي در او خیمهاست شده 
خوانـد فـرا مـی پیروانش را بـه عبـادت امـام جعفـر صـادق ،نصب کرده بود و در آن خیمه )148ص

 گفـتمـی» لبیـک« ، خطـاب بـه امـام صـادق)در ایـام حـج احتماالً( او .)27، ص1364شهرستانی، (
  .)552، ص2، جتابیقاضی عبدالجبار،  ؛229، ص1348طوسی، (

کـه شـما شخصی نیست این  مدعی بود: جعفرصادق هیت امام صادقبراي اثبات الو ابوالخطاب
چنـین صـورتی پیـدا کنـد و مـردم او را در ایـن اسـت بینید، نزول وي به این عالم، سبب شده او را می

در روایتـی آمـده  .)42ص، 8، جتـابیسـبحانی،  ؛211، ص1، ج1364شهرسـتانی، ( صورت خاص بینند
) ابوالخطـاب( فرمود: این دروغگو عمربن مفضلبه  ند،بسیار ناراحت بودکه حالیدر است: امام صادق

 :اسـت نقـل شـده ابوالخطاباز خود  .)50، ص1، جق1383قاضی نعمان، ( کند من خدا هستمگمان می
(اسماعیل) نشسـته دیـدم و از ایشـان تقاضـا کـردم خـودش را در عظمـت و  را در حِجر امام صادق«

د: مـن رکـن سـپس فرمـو .اوسـت ۀق در قبضـیـ. دیدم آسمان و زمین و خال..ملکوت به من نشان دهد
 »خدا را بر انگشتانش در آسمان بلند کرده بود، به مـن نشـان داد... ۀکه خانحجراالسود هستم، او درحالی

  .)55، ص1360اشعري قمی، (
عنـوان را بـهخـود تـا  شـتتالش دا ابوالخطابرسد به نظر می ،آیدبا توجه به مطالبی که در پی می

ضـمن اشـاره بـه  اشـعري قمـی عبـداهللابن سعدمیان آن حضرت و مردم معرفی کند.  ۀبرگزیده و واسط
دانسـتند، بـه می را خدا و آل محمد ،که خود را پیامبر ،سمعانبن بیانو  سعیدبن ةمغیرچون همافرادي 

بن جعفـرنویسـد: آنهـا ادعـا داشـتند کـه ، سپس میکردهبابیت خویش اشاره  خصوصاعتقاد ایشان در 
عنـوان گروهـی (بـه مخمسه نیز. (همان) »اند...رب و خالق در ملکوت و عظمتش دیدهعنوان به را محمد

و ، صائد نهـدي، سمعانبن بیان، ابوالخطابچون هم) معتقد به نبوت و بابیتِ غالیانی ابوالخطاباز یاران 
  ).57 همان، ص(بودند  سعید بنةمغیر

را » ابـواب«و  ۀ اطهـارائم یکند هر کسادعا میابوالخطاب است، نقل شده  اثیرابندر عبارتی که از 
ایـن مطلـب نیـز  .)28، ص8، جق1385اثیـر، ابـن( شودبشناسد، واجبات و محرمات از وي برداشته می

بـاب و عنوان بـه خـود را ضمن اعتقاد به الوهیت یا نبوت امام صادق ابوالخطابن است که آحاکی از 
  دانست.ایشان می ۀواسط
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  شيت خويادعای الوه .۲
 ،شدخـو بـارةدرویژه بـه ،دیگـري ۀطرد و لعن شد، عقاید غالیان از سوي امام صادق ابوالخطابوقتی 

و سپس مدعی نبوت و رسـالت شـد  )210، ص1ج ،1363شهرستانی،(او ابتدا مدعی امامت  .مطرح کرد
اشعري قمـی، ( اي به سوي زمینیان و حجت بر آنها معرفی کردمالئکه و فرستادهة و حتی خود را در زمر

از سـوي شـدن برخی از منابع اشاره دارند که وي پس از طرد . )42، صق1404نوبختی،  ؛51، ص1360
بـر . )161ص ،5، ج ق1382سـمعانی، ؛ 106ص ، بـی تـااسفراینی، ( دگردیمدعی الوهیت  امام صادق

اشـعري قمـی، ( آیـدمـیهـر شـکلی بخواهـد در بهدانست که » محمدبن جعفر«د را او خو ،اساس نقلی
الی پرسـیده و ؤسـ گروهی از خطابیه اشاره دارند مردي در مدینه از امام جعفر صـادق. )51، ص1360

پرسـید، ابوالخطـاب  ابوالخطـابال را از ؤهمـان سـ ،حضرت به وي جواب داده بود. وقتی به کوفه آمد
کـه دهـد ایـن حکایـت نشـان مـی )51 همان، ص( ال را در مدینه از من نپرسیدي؟ؤگفت: آیا همین س

  د.آیدرتواند او به هر شکلی که بخواهد می :معتقد بودند ابوالخطابپیروان 

  گریاباحی .۳
خواهی انجـام ري میبه او فرموده است: وقتی به حق رسیدي، هر کا مدعی بود امام صادق ابوالخطاب

، اسـت چـه بـر وي حـرام بـودهگفت: هر کس امام را بشناسـد هراو می. )388، ص 1379صدوق، ( بده
از عبادات داراي باطنی اسـت هریک  او مدعی بود. )50، ص 1، جق1383قاضی نعمان ( شود.حالل می

ند، نمـاز و زکـات و و ابـواب را بشناسـ اطهار ۀخویش، خواص و کسانی که ائم يو خداوند بر اولیا
نکـاح مـادران و خـواهران را حتی هیچ چیز را بر آنان حرام نکرده و ، و سایر امور را واجب نکرده است

 دهندةنشـان در صـورت صـحت، ایـن ادعاهـا. )28، ص8ق، ج1385(ابن اثیر، بر ایشان مباح کرده است
هـر گـاه  :. در نقلی آمده استبودگري اوست که به صورت گسترده، در میان پیروانش تداوم یافته اباحی

 .خواستند آن واجب را از آنـان بـرداردآمدند و از او میآمد، نزد او میانجام واجبی بر یارانش سخت می
 :معتقـد بـود وي. )50، ص1، جق1383قاضـی نعمـان ( خوانـداو نیز آنان را به ترك آن واجب فرا مـی

 ،1348طوسـی، ( چون نماز و روزه، نام مردانـی هسـتندهمو واجباتی  ،چون فحشا و شرابهممنکراتی 
هـا، ایـد: شـراب و قمـار و بـتال شـد: آیـا شـما فرمـودهؤس از امام صادق ،در همین زمان. )291ص

  .)291 همان، ص( !هستند؟» مردانی«
کرد و خون و زنان یارانش را به شهادت دروغ در برابر مخالفان امر می ابوالخطاباشاره دارد  ابن قتیبه

  .)50، ص1، جق1383قاضی نعمان، ؛ 623، صتابیدینوري، ( دانستمخالفان را بر یارانش حالل می

۵۶     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

  قتل ابوالخطاب
طوسـی، ( هجـري 138) و در سـال 158ــ132عباسی( ۀخلیف منصور ةدر دور ابوالخطاب ،سرانجام

اش، براي ترویج عقاید خویش و یـا تحقـق بخشـیدن بـه اهـداف سیاسـی احتماالً )296، ص1348
در مسـجد کوفـه قیـام خـویش را علنـی کـرد و بـه  ،نفر از یارانش 70تصمیم به قیام گرفت. او با 

، دستگیر شد و در کناسه کوفه ابوجعفر منصور عباسیعامل  ،موسیبن عیسی، توسط منصوردستور 
گروهی از یـارانش  موسیبن عیسیاست: گفته شده . )70، صق1404نوبختی، ( به دار آویخته شد

و  ابوالخطـابجنـگ شـدیدي بـین پیـروان  .(کوفـه) فرسـتاد را براي دستگیر کردن وي به مسجد
بهـره » نـی«از  ،به جاي سـالح ،در این درگیري ابوالخطابیاران  .رخ داد موسیبن عیسینیروهاي 

هـا را خواهـد کـرد و ها و سایر سـالحکار نیزه ،هاي شماگفته بود: نی به آنان ابوالخطاببردند. می
نفر از آنان کشـته شـدند و خـالف ادعـاي  30هاي ایشان در شما اثرگذار نخواهد بود! وقتی سالح

اگـر « به وي اعتراض کردند و او در جواب گفت: ابوالخطاب ةماندثابت شد، یاران باقی ابوالخطاب
، ق1404نـوبختی،  ؛82ــ81، ص1360اشعري قمی، ( ه است، گناه من چیست؟شما بداء شدبارة در

  .است» بداء«به  ابوالخطاب ۀکارانفریب ةعقید ۀاین بیان نشان )70ص

  هيليابوالخطاب و اسماع
 ؛69، ص ق1404نـوبختی، ( انـددانسته »خطابیه«را همان  »اسماعیلیه«برخی از نویسندگان، چند هر

و  ابوالخطــاب )، امــا برخــی از محققــان احتمــال پیوســتگی شــدید81، ص 1360اشــعري قمــی، 
موسـوي ( انـدرا انکـار کرده اسـماعیلبـر  ابوالخطـابگـذاري و تـأثیر جعفر صادقبن اسماعیل

بن عبـداهللاسـماعیلیه بـا  ۀرخی دیگـر از منـابع بـه ارتبـاط فرقـب. )435، ص5، ج1372بجنوردي، 
اسـماعیلیه  ۀسـس فرقـؤوي کـه م ،نـدیمابـن ۀبـه گفتـ انـد.سخن گفته »قداح«معروف به  ،میمون

هرچنـد بـر . )264، ص1350ابن نـدیم، ( بودند ابوالخطاببه همراه پدرش از پیروان  ،خوانده شده
از  امـا برخـی )،246، ص1348طوسـی، ( از وي تجلیـل کـرده اسـت ، امام باقریکشّاساس نقل 

وصـل بـین خطابیـه  ۀاشاره دارند و او را حلقـپژوهشگران به نقش فعال وي در نشر افکار خطابیه 
هـاي اسـماعیلیه را مربـوط بـه ریشـه و اصـوالً )54، ص8، ج تـابیسبحانی، (و اسماعیلیه شمرده 

و شـاگردش مشـهور بـه  میمـونبن عبـداهللاو پسـرش  دیصـانبن میمـونخطابیه دانسته و از نقش 
 )55، ص8همان، ج( اند.سخن گفته» دندان«
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  طاب در زمان امام صادقپيروان ابوالخ
تـرین تـرین و سرشـناسیکـی از مهـمعنوان بـه )16، ص7ج (همـان، »خطابیه مطلقـه«یا » خطابیه« ۀفرق

زیـادي را بـه پیـروان  ۀشـناختی عقایـد غالیانـانـد. منـابع فرقـههاي غالی، پیروان ابوالخطـاب بـودهفرقه
  اند.نسبت داده ابوالخطاب

 ابوالخطـاب نبـوت ،ۀ معصـومنبوت ائمـاشاره کرد: هاي ذیل نمونهبه توان میآنها  ۀاز عقاید غالیان
الوهیـت ویژه بـه و ۀ اطهارالوهیت ائم ،حلول روح خداوند در اشخاص، )44ق، ص 1412جرجانی، (

 ،)219، ص4ج ق،1382،سـمعانی( ابوالخطـابالوهیـت  ،)42، صق1404نوبختی، ( امام جعفر صادق
در جهـت  ویل آیات قـرآنأت )،42، صق1404نوبختی، ( گرياباحی ،ام صادقبر ام ابوالخطاببرتري 
جرجـانی،  ؛131، ص5، جتـابیمقدسـی، ( و انکار قیامت ،)55- 54، ص 1360اشعري قمی، ( گرياباحی
  .)44، صق1412

 »خطابیـه«عـالوه بـر ایجـاد پیروانـی کـه آنهـا را بـه نـام  ابوالخطابگذار تأثیرنفوذ و شخصیت ذي
 )53، ص1360اشـعري قمـی، (» معمریـه«چـون همهـاي متعـدد دیگـري شناسیم، سبب ایجاد فرقـهمی

ــه« ــعري، (» عمیری ــلیه« )،12، صق1400اش ــدي، (» مفض ــري«و  )373، صق1397جن ــحاب س  »اص
هـاي خطابیـه محسـوب ز فرقـهانیز شده است که  )52، صق1400،اشعري ؛43، ص ق1404نوبختی، (

الشـعاع قـرار داد و هاي غالت قبل و بعـد از خـود را تحـتفرقه ۀهم ابوالخطابشوند. بدون شک، می
 د.انهبسیاري از غالت پس از وي عقایدشان را از او اقتباس کرد

  ر امامانيان فکری ابوالخطاب در دوران سايتداوم جر
ریـزي اي کـه او پـینهبودند، اما جریان غالیا از غالیان زمان امام صادق ابوالخطابچند بیشتر پیروان هر

نیـز  ادر سایر ادوار امامت، حتی تا عصر غیبت صـغر کرد در این زمان به پایان نرسید. این جریان افراطی
  :گیریمرا در سایر ادوار امامت پی می ابوالخطاباتِ مخرب تأثیرتداوم یافت. در ادامه، 

  و امام رضا امام موسی کاظم ةدور .۱
شواهد زیادي دال بر وجود غالیانی که طرفدار ابوالخطاب باشـند،  جعفربن امام موسی ةچند در دورهر

بن داشـته اسـت. امـام موسـی ،در کوفـهویژه بـه ،دارانیدر این زمان، وي طرف اما احتماالً ،وجود ندارد
کـه بـر  نـدرا به همراه برخی دیگر از سران غالت، از کسانی معرفـی کرد ابوالخطابدر روایتی  جعفر

ســخن حضــرت در جهــت  احتمــاالً. )483، ص 1348طوســی، ( بســتنددروغ مــی معصــوم امامــان

۵۸     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

داران وي کـه در ایـن زمـان از طـرفاسـت و نادرست شمردن راه کسانی بـوده  ابوالخطابرسواسازي 
  شدند.محسوب می

 (همـان، فـرات جعفـیبن حسـینبن موسـیبن محمـد، خطابی، یکی از غالیان امام رضا ةدر دور
امـام . )154، ص4، جق1423نـویري،  ؛363، صق1416نجاشـی، ( بـودساکن کوفه  از غالتِ )554ص
ابـن ). 555، ص1348طوسـی، ( نـدابه دروغگو بودن و خطابی بودن وي اشاره کـرده ،در روایتی رضا

همـان، ( معرفـی شـده اسـت »شـارب خمـر«عنوان به و) همان( مدعی بابیت و نبوت خویش بود فرات
  .دارد ابوالخطابپذیري او از تأثیر احتماالً گري او وکه نشان از اباحی) 555ـ554ص

به جعل و رواج احادیـث غالیانـه توان میدر این زمان،  ابوالخطابات جریان تأثیرهاي از دیگر نشانه
، (همـاننـد ابر اهل کوفه اشاره کـرده ابوالخطابگذاري تأثیربه  امام رضا ،تاروایبرخی اشاره کرد. در 

 ).268، ص 1ج ،1390طوسی، ؛ 224ص

  امام جواد ةدور .۲
بودنـد. امـام  ابوالخطـاب و از داعیـان ابیخطّ، برخی از غالیان این دوره بر اساس حدیثی از امام جواد

ز کسـانی کـه مـردم را بـه سـوي ارا  جعفـربن واقـدو  ابـوالغمر، هاشـمبن ابیهاشم ،در روایتی جواد
اهللا آیـت. )529ص ،1348طوسـی، ( نـداکـرد، خوانـدهبه آن دعـوت مـی ابوالخطابو آنچه  ابوالخطاب

، 20، جق1413خـوئی، ( شـمرده اسـت ابوالخطـابرا از اصـحاب و داعیـان  هاشـمابیبن هاشم، یئخو
امـام  ،اشاره شده است. در این روایـت در زمان امام صادق واقدبن جعفربه غلوِ  ،در روایتی. )263ص

و زرتشـتیان و  ارا بـدتر از یهـود و نصـار ابوالخطـابو یـاران  واقـدبن جعفرچون همغالیانی  صادق
 .)301ـ300ص ،1348طوسی، ( نداشمردهبرن امشرک

کـه  بـود امام جـواد ةنیز از دیگر غالیان دور ،»السجاده«، مشهور به عثمانابیبن علیبن حسن
بن حسـننویسـد: می صباحبن نصربه نقل از  یکشّداشت.  ابوالخطاباي در خصوص عقاید غالیانه

بن عبـداهللابن محمد(ابوالخطاب) و  زینبابیبن محمدبارة ) روزي از من درالسجاده( عثمانبن علی
یک برترند؟ من از وي خواستم خودش جـواب دهـد. او گفـت: ال کرد که کدامؤس عبدالمطلب

وَ لَـوْ ال أَنْ ثَبَّتْنـاكَ لَقَـدْ «چون همکریم در آیاتی  که قرآنبرتر است! چرا ابی زینب اسديبن محمد
رَکْتَ لَیَحْـبَطَنَّ عَمَلُـکَ«و  )74 :اسراء( »کِدْتَ تَرْکَنُ إِلَیْهِمْ شَیْئاً قَلِیلًا ْ بن محمـد )65 :زمـر( »لَئِنْ أَشـ

ایـن ) 571ص ،1348طوسـی، ( اینچنین سرزنش نشده اسـت! ابوالخطاباما  ،ردهکعبداهللا را عتاب 
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یی و حرکت وي أردهد، بیانگر همفکري و جهالت این غالی را نشان مینکه کوتهآروایت عالوه بر 
 است. ابوالخطابدر خط 

بن ابـوجعفر محمـدبـه تـوان می ،بودنـد ابوالخطـابکـه در خـط فکـري  ،از دیگر غالیان ایـن دوره
، ق1415طوسـی، ( اصحاب امـام جـواد اشاه کرد. وي از») ابوجعفر کرخی«(معروف به  مهرانبن عبداهللا

 انـدبسـیاري از منـابع وي را غـالی دانسـته). 391، صش1348طوسـی، ( بـود و امام هادي )378ص
مناقـب و  الخطابمقتل ابیچـون هموجود کتابی ). 95، صق1422غضائري، ابن ؛571و  443همان، ص(

بستگی وي به این شخصـیت غـالی و داللت بر دل )350، صق1416نجاشی، ( ، در آثار ويالخطابابی
  خطابی بودن وي دارد. احتماالً

  ابت صغريان غيتا پا دوره امام هادی .۳
 ،اش مشـغول بـودده و به نشر عقایـد غالیانـهزن اکه تا عصر غیبت صغر یکی از غالیان زمان امام هادي

الحدیـد، ابـیابن ؛474، ص 2، جق1386طبرسی،  ؛398، ص 1348(طوسی،  است نصیر نمیريبن محمد
 ).122، ص8، جق1378

پیـروان عنوان بـه »نصـیریه«اما  ،تردید استه بود ابوالخطاباز پیروان  نصیر نمیريبن محمددر اینکه 
شناختند و همـواره شخصـیت او را می» باب«عنوان به مقدسان خود،مراتب سلسله را در ابوالخطابوي، 

رهبـر برجسـته و  ،ق) 426(م قاسـم طبرانـیبن میمونادیثی که کردند. در احمقایسه می سلمان فارسیبا 
را در الوهیت امـام  ابوالخطابکند، نقل می ،)155، ص8ج، 1388، باراشر(پرکار مذهب نصیریه  ةنویسند
خطابیـه دال بـر الوهیـت  ةنکه با عقیدآاین احادیث عالوه بر «. )167ص (همان، داندشریک می صادق

را  ابوالخطـابکنـد کـه هاي نصیریه و خطابیه بیان مـیمیان آموزهرا منطبق است، شباهتی  امام صادق
 ۀدر مقالـ ،)78ص ( طبرانـی المعـارفبه نقـل از . )168(همان، ص» ندستدانمی باب امام موسی کاظم

 ةهـاي مهـم غـالت... نماینـدو دیگر شخصـیت ابوالخطاب« آمده است:» شعائر و عقاید مذهب نصیریه«
عنوان بـه فراد شایسته و دودمان نصیریه بودند. این افراد بعدها جزئی از مکتب نصـیریه شـدند و از آنهـاا

  .)همان» (کنندابواب دوازده امام شیعیان یاد می
اسـت کـه  سـببدارانی داشت. شاید به همـین طرف ابوالخطاب، نیز امام حسن عسکري ةدر دور

کتابی در رد غـالت » حفص کاتبابیبن ابواسحاق ابراهیم«به نام  یکی از اصحاب امام حسن عسکري
 ).19، صق1416نجاشی، ( نوشته است ابوالخطابو 

۶۰     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

تـداوم  ابوالخطـابنیـز جریـان فکـري  ادهد در عصر غیبت صـغرشواهدي وجود دارد که نشان می
 انـداالتی پرسـیدهؤسـ از حضـرت حجـت ،برخی از شیعیان در این خصوص؛ چراکه داشته است

 ).485، ص2، جق1405صدوق،  ؛291، ص1348طوسی، (

  ثر از اوأان متيبا ابوالخطاب و جر ورد اماماننوع برخ
، طبیعی است که بیشـترین مـوارد برخـورد بـا وي از در دوره امام صادق ابوالخطاببا توجه به ظهور 
جلـوگیري از منظور بـه نیـز سایر امامان صورت گرفته باشد. پس از امام صادق سوي امام صادق

  اند.به نوعی با آن برخورد داشتهات مخرب جریان فکري او، هر کدام تأثیر

  با ابوالخطاب برخورد امام صادق .۱
بـا  تـرین غالیـان بـود و امـام صـادقظهور بیشترین و خطرناك ة، دورامام صادق ةچند دورهر

ترین برخوردها در گیرانهبیشترین و سخت ،، اما بدون شکندن آنها به شدت برخورد کردراسردمدا
اي بـر میـزان انحـرافِ ایـن غـالی صورت گرفته است. این امر خود نشـانه ابوالخطاببا  ،این دوره

 ،اوست. بر اساس برخی از روایات ۀثمر کردن تبلیغات غالیاندر بی امام صادق خطرناك و تالش
قابل اغماض خـویش را برخـورد بـا وظایف غیرپیشوایان دینی، یکی از همانند دیگر  امام صادق

گویـد: وقتـی خبـر تلبیـه می - یکی از یاران امام صادقـ  مصادف ،. در روایتینددانستمی غالیان
 اگـر ،مصـادف: اي نـد... و فرمودنـددادم، حضرت سجده کرد اي از کوفیان را به امام صادقعده

کرد، سزاوار بود خداوند شـنوایی می سکوتگفتند، او می ةدربار ادر خصوص آنچه نصار عیسی
سکوت کنم سزاوار است خداوند همین بال  ابوالخطاب ةو اگر من دربار ،اش را از او بگیردو بینایی

 .)299ـ298 ص، 1348طوسی، ( را بر سرم آورد
برائـت خویش، بارة در ابوالخطاب ۀاز سخنان غالیان امام صادق :ارانشیبرائت از ابوالخطاب و الف. 

و یـارانش مـدعی  ابوالخطاب ندشنید وقتی امام صادق :در نقلی آمده است). 226، ص (همان ندجست
 ندانـد، حضـرت از سـخنان آنـان برائـت جسـتگفتـه» لبیک«اند و به نام آن حضرت شدهایشان الوهیت 

گـري ابـاحیسـبب به و پیـروانش ابوالخطـاباز  امام صادق ،دیگرنمونۀ در . )46، صق1405، نامبی(
... اگر خـدا را اطاعـت کـنم بـه مـن رحـم هستم ا: من فرزند رسول خدندفرمودو  ندئت جستآنها برا

در . )226، ص1348طوسـی، ( نمـود و اگر خدا را نافرمانی کنم مرا به شدت عذاب خواهد ،خواهد کرد
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اینکـه ا وجـود و خـود را بـ ندرا از خداوند متذکر شدفراد ا ۀلزوم اطاعت هم امام صادق ،این حدیث
  .انستند، مصون از عذاب الهی ندیندفرزند رسول خدا

نشـینی و ارتبـاط بـا در روایـات متعـددي از هـم امـام صـادق :نی با ابوالخطابینهی از همنشب. 
ات منفی بود که در اثر همنشینی با غالیـان تأثیر سبب. نهی از همنشینی با غالیان، بهندنهی کرد ابوالخطاب

 سـپس نـد.ردسـف کأاظهـار ت ابوالخطاببرخی از یاران  از عاقبتِ در روایتی امام صادق آمد.ید میپد
بـن حفصاو و برخـی از یـارانش و « :نـددوو فرم ندرا نام برد ابن االشیمبه نام  ابوالخطابیکی از یاران 

امـا ، کـردممن آنان را به سوي حق راهنمایی مـی .پرسیدنداالتی میؤآمدند و از من سنزد من می میمون
برخالف سخنان من، مطـالبی بـه  ابوالخطابرفتند و می ابوالخطابشدند و نزد آنان از نزد من خارج می

ایـن روایـت ). 344ص ،(همـان» کردنـدمی پذیرفتند و حرف مرا رهاگفت و آنها سخن او را میآنان می
بـرخالف  ،غالیـان تـأثیر شود افراد تحـتِی سبب میگاه ،ا غالیانگویاي این مطلب است که همنشینی ب

  عمل کنند. ۀ معصومدستورات ائم
بـا  ندخواست عمربن مفضلو سایر غالیان، از  ابوالخطاببا اشاره به  امام صادقنمونه، در یک 

ایشـان د و بـا مایـآنها نشست و برخاست نداشته باشد، از خـوردن و آشـامیدن بـا آنهـا اجتنـاب ن
  ).297همان، ص( مصافحه نکند

. نـدنهـی کرد» سـفله«آن حضرت مردي را از همنشینی با  .بودم نزد امام صادق گوید:شخصی می
او بـارة قـراري در پـی شناسـایی او بـودم، وقتـی درمن که بـا بـی .»از سفله دوري کن« به او فرمود:امام 

نـام آن فـرد مشـخص  ،رچند در این روایـته ).307همان، ص( پرسش کردم، فهمیدم که او غالی است
امـام  ،کـه در روایتـی دیگـرچرا ؛باشد ابوالخطاب »سفله« از اما احتمال دارد مقصود حضرتاست، نشده 
  )295همان، ص ( .ندو از ارتباط با وي نهی کرد ندخواند »سفله«را  ابوالخطاب، صادق

، از ابوالخطـاببـر » مُـذهِب«ضمن اشاره به تجسم شـیطانی بـه نـام  امام صادق ،در روایتی دیگر
 ).293همان، ص( که از وي دوري گزینند ندشیعیان خواست

و از همنشینی با کسانی که بـا ایشـان  ندو یارانش یاد کرد ابوالخطابآن حضرت از  ،در روایتی دیگر
 ).470، ص2، جق1386طبرسی، ( نمودندنهی  ،ي هستندأرهم

، سـوگند یـاد ند(الوهیت امام) شنید را مبنی بر الوهیت خویش ابوالخطابادعاي  مام صادقوقتی ا
 ).300، ص1348(طوسی،  د شدنکه هرگز با وي همنشین نخواه ندکرد

۶۲     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

کـه آنهـا کشـته  نـدو یـارانش اعـالم کرد ابوالخطابآن حضرت ضمن اشاره به  ،در حدیث دیگري
 ).292ص همان،( دکه از ایشان دوري کنن ندخواهند شد و از اصحاب خویش خواست

، ابوالخطــابچـون همو نهــی از همنشـینی بــا غـالی خطرنــاکی  هشـدارهاي مکـرر امــام صـادق
محکـوم منظور بـه ،وي و در حقیقـت ۀاثر کردن تبلیغات غالیاندر بی هاي امام صادقتالش ةدهندنشان

  کردن وي بوده است.
در میـان  ابوالخطابموجه  رسد جایگاه نسبتاًبه نظر می :طابدروغگو خواندن و رسواسازي ابوالخج. 

او و تـالش وي در نفـوذ دادن  ۀعقایـد غالیانـ ،بعـد ۀ(قبل از انحرافش) و در مرحلـ یاران امام صادق
کـردن  اخنثـ وسـازي وي در رسـوا عقایدش در میان شیعیان، سبب صدور روایات متعدد امام صادق

نشانگر ایـن اسـت کـه آن  اقدامات این غالی سرشناس شده است. دقت در احادیث متعدد امام صادق
  .اندبوده ابوالخطابهاي کاريحضرت خواستار آگاهی تمامی شیعیان از فریب

او  ۀحضـرت دسـتش را بـر سـین«کـه را ادعاهاي دروغ وي و از جمله ایـن ادعـایش  امام صادق
امـام  ،در ایـن روایـت. )292ــ291همـان، ص( نـدرد کرد، نگه دار و فراموش نکن :ندو فرمود ندگذاشت
  .ندانکار کردرا او مبنی بر داشتن علم غیب  ۀادعاي غالیان صادق

کـه در  نـد، او را کافر، فاسـق و مشـرکی معرفـی کردابوالخطابضمن لعن  ،در روایتی امام صادق
 ).296همان، ص( همنشین است فرعونبا  ،عذاب

اسـت  سببشاید به این  ،که در این روایت به آن اشاره شده ،فرعونبا  ابوالخطابهمنشینی و حشر 
گونـه کـه همـان؛ کـردمعرفـی مـی» برتـرین خـدا«زد و خود را نیز دم از الوهیت خویش می فرعونکه 

  .ساختالوهیت خویش را مطرح  از سوي امام صادقشدن پس از طرد  ابوالخطاب
، 1، جق1383قاضـی نعمـان، ( ندرا کافر و دروغگو خواند ابوالخطاب يي دیگراجدر  امام صادق

اذا عرفت الحق فاعمـل «گوید: به نقل از شما می ابوالخطابوقتی به آن حضرت خبر دادند که . )50ص 
 .)388، صق1379صدوق، ( نداو را دروغگو خواند ،، حضرت ضمن لعن وي»ما شئت
و از وي  نـدرا بـه یکـی از یـاران خـویش گوشـزد کرد لخطـابابواکـاري ي دیگر نیز فریـبجادر 
دسـتور حضـرت بـه . )295، ص1348طوسـی، ( تا شیعیان را در ایـن خصـوص آگـاه سـازد ندخواست

  بوده است. ابوالخطابمنظور رسواسازي به ،سازي شیعیان در واقعآگاه
گرفت سبب شـد می صورتفریب دادن شیعیان منظور به که ،ابوالخطابجعل روایات غالیانه توسط 

 د. وقتی یکی از اصـحاب امـام صـادقناشاره کن ابوالخطابی به دروغ بودن روایات گاه امام صادق
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آن روایـات و سـخنان را تکـذیب  ۀبیان کرد، حضرت همـیشان را براي ا ابوالخطابشده از روایات نقل
 ).294همان، ص( ندکرد

مبنی بر اینکه حضرت علم غیـب را  ابوالخطاب، سخن مصعببن ۀعنبسخطاب به  ،در حدیثی دیگر
همـان، ( دانم: به خدایی که جز او خدایی نیست، (علم غیب) نمیندو فرمود ندبا سوگند رد کرد ،داندمی
 انـد،(علم غیب مطلق) را انکـار کرده در این حدیث، علم غیب به همه چیز امام ،بدون شک. )292ص

و توسـط اجـداد آن  ز امـور و خبرهـاي غیبـی کـه از رسـول خـداعلم غیب نسبت به برخی ا گرنهو
از  نمونـهبـه دو  ،حضرت به ایشان رسیده، قابل انکار نیست. آن حضرت سپس در ضمن همین حـدیث

کیـد أبر عدم آگاهی خویش از این امور ت نه،موند و ضمن بیان این دو نزندگی اشاره دارة حوادث روزمر
را مبنـی بـر اینکـه  ابوالخطابادعاهاي افراطی  ،در همین حدیث دقامام صا. )292 ص ،همان( ندردک

و  . (همـان)نـداسـت بـا جـدیت رد کرد بیـتعلم سرشاري به وي اعطا شده و او محرم اسرار اهـل
تَنَـزَّلُ  هَلْ أُنَبِئُکُمْ على من تَنَزَّلُ الشَّیَاطِینُ«ۀ در تفسیر آی امام صادق. نددروغگو خواندرا وي  سان،بدین

اشـاره  ابوالخطـاببه معرفـی هفـت نفـر از غالیـان و از جملـه  ،)222ـ221 :ءشعرا( »عَلَى کُلّ أَفَّاك أَثِیم
 .ید همین مطلب اسـتؤنقل کرده، م یکشّرسد روایتی که می به نظر. )402ص ق،1403صدوق، ( ندکرد

 ةوارد شـد و بـه او وعـد ابوالخطـابشـیطان بـر  ،د: به خدا قسمنفرمایمی امام صادق ،در این روایت
 .)303، ص1348طوسی، ( پیروزي داد

ات تـأثیرهاي زندگی امامان و دوره ۀبه وجود غالیانی دروغگو در هم امام صادق ،در حدیثی دیگر
 .)305، ص (همـان نـدگویان زمـان خـویش معرفـی کردرا از دروغ ابوالخطابو  ندمنفی آنان اشاره کرد

معتقد بوده نماز مغرب را تا زمانی که سـتارگان  ابوالخطابدهد دارد که نشان می روایات متعددي وجود
داد و امـام نسبت مـی توان خواند. او این سخن را به دروغ به امام صادقاند، نمیدر آسمان ظاهر نشده

طوسـی،  ؛220، ص1جتـا، بی صـدوق، ؛228ص ،(همـان نـداو را در این عقیـده تکـذیب کرد صادق
  ).33، ص2ج، 1365

، نـدو تکـذیب کرد نـدرا دروغگو خواند ابوالخطاب وجود روایات متعددي که در آنها امام صادق
  سازي این غالی سرشناس بوده است.رسوامنظور به بدون شک

و  ،معنـاي دوري از رحمـت و سـعادت الهـی اسـتلعـن از سـوي خداونـد بـه :لعن ابوالخطابد. 
 شوندگان از رحمـت و سـعادت اسـتدا) درخواست دوري لعندرخواست لعن از طرف العنین(غیر خ

آنهـا بـارة گیرانه درهاي سختلعن غالت یکی از روش ،بدون شک). 390، ص1، جق1417ی، ئطباطبا(

۶۴     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

دهـد ایـن غـالی نشـان مـی اند،بیان کرده ابوالخطاب بارةدر توجه به روایاتی که امام صادق بوده است.
  است.لعن شده  امام صادقاز سوي بارها  سرشناس

: او مرا ایستاده و نشسته و بـر ندد و فرمودندکررا لعن  ابوالخطاب، امام صادق نه،موندر یک 
د، ترس نگویاز آن سخن می شکی نیست ترسی که امام). 290ص، 1348(طوسی،  بسترم ترساند

یـن تـرس از ا شده بـود. شـاید امـام مدعی الوهیت امام صادق ابوالخطابکه چرا؛ از خداست
خشـم و غضـب الهـی واقـع  شـمولمگرنه و، ندنکه باید به سرعت چنین ادعایی را انکار ک ندداشت
 از زبـان شـما گفتـه اسـت: ابوالخطابوقتی به آن حضرت خبر دادند که  ،ي دیگرجاد. در نشومی

 ابوالخطـابحضرت ضمن انکار این سخن، » توانی انجام دهی!می وقتی حق را شناختی هر کاري«
 ؛388، ص ق1379 صـدوق،( ..».امگونـه نگفتـهمن به او این ،: به خدا قسمندو فرمود ندرا لعن کرد

  .)50، ص1ج ق،1383 قاضی نعمان،
 ابوالخطـاببه لعـن و برائـت از  اندر جمع شیعیانش امام صادقکه اشاره دارد  قاضی نعمان مغربی

، 1ق، ج 1383 قاضـی نعمـان،( نـدارسال کرد گوناگونو به مناطق  نداي نوشتنامهباره، و در این ندپرداخت
آن حضـرت خواسـتار کـه دهـد نشـان مـی ابوالخطـابدر برخورد با  این روش امام صادق). 50ص 

  .ندابوده ابوالخطابآگاهی شیعیان از لعن 
برائـت  ابوالخطـاباز سخنان  ،کید بر صفات بشري خویشأضمن ت امام صادق ،دیگر اينهموندر 

 ).226، ص1348طوسی، ( نداو را لعن کردو  ندجست
راف) بـا شـیعیان سـخن گفـت، حضـرت و یارانش(قبـل از انحـ ابوالخطاباز همراهی  میسروقتی 

لعنـت خـدا و مالئکـه و  :ندو فرمود ندرا به سوي آسمان بلند کرد اندستانش ند،که تکیه داده بوددرحالی
از خداونـد  ابوالخطـابپس از دعـا بـراي لعـن  امام صادق) 296همان، ص! (ابوالخطابمردم بر  ۀهم

جایگـاه موجّـه  ،در واقـع. )290همـان، ص( که خداوند گرمی آهن را بـه او بچشـاند نددرخواست کرد
د تا کسی در این زمینـه کننوي را لعن  ،کیدات فراوانأت اب نزد شیعیان سبب شد امام صادق ابوالخطاب

  شک نداشته باشد.
و انتشار آن سبب شد پیروان وي به توجیـه  اران وي از زبان امام صادقو ی ابوالخطابکثرت لعن 

دانسـتند و را تنها ظاهري مـی ها بپردازند و درصدد رفع این نقص برآیند. آنها لعن امام صادقاین لعن
(امـام)  ) در بـاطن، مخالفـان مـا را اراده کـرده اسـت و اینکـه او(امـام صـادق معتقد بودند: ابوعبداهللا

فقیه اهل بصـره کـه نـزد امـام است؛  دعامه بصريبن ابوالخطاب قتادةرا لعن کرد، مقصودش  الخطابابو
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رسـید،  . وقتی این خبر به امـام صـادق)300ص، 19ج، 1363مجلسى، ( آمدمی و امام صادق باقر
 اسـدابـی زینـب اجـدع بـرّاد بنـده بنـیبـن مقالصبن محمدکه مقصود من  ندحضرت سوگند یاد کرد

گویند من مقصـود که میرا کنندگان در این امر و کسانی خداوند او و یارانش و شک .) استابوالخطاب(
 ).55، ص1360اشعري قمی، ( کند ت... لعنامدیگري داشته

رسـاند کـه آن حضـرت تـالش می ه از سوي امام صادقشدهاي صادردقت در لعن و نفرین
ویلی را أت ۀگونو مشخص کردن دقیق مقصود خویش، جلوي هر ابوالخطابکید بر لعن أد با تشتندا

  د.ندر این زمینه بگیر
بخشی و یا ترسـاندن منظور روشنگري و آگاهیبه احتماالً ،ابوالخطابحتی پس از قتل  امام صادق

 و خواسـتار دوري آنهـا از نـدادامـه داد و یارانش ابوالخطابهالکت، به لعن  ۀاز افتادن در ورط انیارانش
: خداونـد نـدفرمود امام صادق :آمده است یکشّدر نقل . )293، ص1348طوسی، ( ندرحمت الهی شد

که با وي به قتل رسیدند و هر کس از آنها باقی مانده و هر کس در قلبش نسـبت را و کسانی  ابوالخطاب
  .)295همان، ص( به آنها ترحمی داشته باشد لعنت کند

ترین گناهـان و بلکـه بزرگاز جملۀ در بسیاري از روایات، شرك به خدا و کفر  . تکفیر ابوالخطاب: ه
نسـبت  ،بنـابراین). 285، ص 2، ج 1363(کلینـی،  (اکبر الکبائر) معرفی شده است س گناهان کبیرهأدر ر

در روایتـی  امـام صـادقآید. شمار میي آنها بهانحراف جدّ ةدهندشرك و کفر به غالیان، در واقع نشان
 همنشـین اسـت فرعونکه در عذاب با  ند، او را کافر، فاسق و مشرکی معرفی کردابوالخطابمن لعن ض
 .)296ص ،1348طوسی، (

 زمینـه،در این . )50، ص1، جق1383قاضی نعمان، ( او را کافر و دروغگو خواندند ،ي دیگرجاو در 
که هم در صدر و هم در ذیـل کـالم حضـرت  ،ابوالخطابکید حضرت بر دروغگو بودن و کافر بودن أت

  .استبا وي  و شدت ضدیت امام صادق ابوالخطابشدت انحراف  ةدهندتکرار شده، نشان
هُ «از قول شما نقل کرده کـه مقصـود از  ابوالخطابخبردادند که  وقتی به امام صادق وَ إِذا ذُکِـرَ اللـَّ

ذِینَ مِـنْ دُونِـهِ  بِالْآخِرَةِهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِینَ ال یُؤْمِنُونَ وَ إِذا ذُکِرَ اللَّهُ وَحْدَ«ۀ در آی» وَحْدَهُ وَ إِذا ذُکِـرَ الـَّ
هاي کسانی که ایمـان تنهایی یاد شود دلبه علیحضرت این است که اگر ) 45:زمر(»إِذا هُمْ یَسْتَبْشِرُون
اي را اظهـار کنـد، مشـرك ین عقیـدهحضرت سه مرتبه فرمودند: کسی که چنـ ،شود...ندارند پریشان می

د نـبه شرك کسانی اشـاره دار - کیدأبا جدیت و ت - در این حدیث امام. )36، صق1404صفار، ( است
  است. در این آیه، حضرت علی» اهللا«کردند مقصود از قرآن، تصور میۀ که با برداشت نادرست از آی

۶۶     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

 ةرد عقیـدمنظور بـه ،بـا برهـانی عقلـی صـادقامام  :ارانشی گري ابوالخطاب ومخالفت با اباحیو. 
ویـل برخـی از واجبـات و محرمـات أت و بـه، بودنـد گـريابـاحی و سایر غالیـانی کـه اهـل ابوالخطاب

» مردانـی«هـا و تیرهـاي قمـار، : شما معتقدید: شراب و قمار و بـتندفرمود آنهاخطاب به پرداختند، می
(طوسـی،  دکنـداننـد، خطـاب نمیها) را با چیزهایی که نمی(انسان هستند، اما خداوند هرگز مخلوقاتش

د کـه خداونـد در قـرآن بـه نکنگونه استدالل میاین ،در حقیقت ،حضرت در این کالم. )291ص ،1348
ها و تیرهاي قمار) اشاره کرده، و آنها را پلیدي شمرده و از مـردم خواسـته (شراب و قمار و بت این امور

چون شراب و قمـار نـام مردانـی باشـند، هماموري  ،شما ۀاگر بر اساس گفت .ننداز آنها خودداري کاست 
کـه آنهـا ه اسـت و از آنها خودداري از اموري را خواست دهرکها را با چیزهایی خطاب پس خداوند انسان

  دانند.با آن امور آشنایی ندارند و آن را نمی
در  سـبب شـد امـام صـادق» مـا شـئتفاعمل  اذا عرفت«و پیروانش به حدیث  ابوالخطاباستناد 

انما قلت: اذا عرفت فاعمل ما شـئت مـن « روایتی به تبیین دقیق سخن خود بپردازند. حضرت فرمودند: 
بـه تصـحیح  امـام ،در ایـن حـدیث .)464، ص2، ج1362(کلینی، » قلیل الخیر او کثیره فانه یقبل منک

ـ  نه شـرط کـافیـ  شرط الزم ختند و معرفت راگري غالت بود، پرداکه مبناي اباحی ،باطل ۀیک اندیش
  براي قبولی اعمال دانستند.

  با ابوالخطاب جعفربن برخورد امام موسی .۲
  ند:پرداخت ابوالخطاببه روشنگري در خصوص  نهموندر دو  امام موسی کاظم

هنـوز بـه امامـت  جعفـربن است که امام موسـی امام صادق انپدرش اول مربوط به زمان حیات
یکـی از  ۀو در پاسـخ بـه خواسـت امـام صـادق انپدرشـ ةن زمان، حضرت با اشـارآ. در بودندنرسیده 

ال کرده بـود، بـه روشـنگري در خصـوص ؤس ابوالخطابکه در خصوص  ،عیسی شلقانبه نام  انیارانش
اي داشته و خداونـد از کسانی است که ایمان عاریه ابوالخطاب« :ندو فرمود نداین شخصیت غالی پرداخت

 احتمـاالً. )293، ص4جق، 1376 ،شهرآشـوبابن ؛418ص ،(همان »این ایمان را از وي سلب کرده است
ال بـراي ؤایـن سـ بعضـاً و اعالم برائت از وي توسط امام صـادق ابوالخطابانحراف  ۀدر مراحل اولی

نـد نکیک بار به دوستی او سفارش مـی آمد که چگونه امام صادقبرخی از یاران آن حضرت پیش می
در سـنین خردسـالی  ،کـه در ایـن زمـان جعفـربن امام موسـی و د؟نجویو بار دیگر از وي برائت می

  .نددرکاشاره  ابوالخطاباي به ایمان عاریه ،رفع این تردیدمنظور به ،ندبود
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. در این روایـت، حضـرت از ایشان نقل شده است دوم روایتی است که در زمان امامت امام کاظم
نیـز اشـاره  ابوالخطابگویی ، به دروغبشیربن محمدو  سعید بنةمغیر، بنانگویی عالوه بر اشاره به دروغ

مگر اینکه خداوند حـرارت آهـن را  ،بر ما دروغ ببندد ت ندارد عمداًئ: هیچ کس جراشتندو بیان د ندکرد
، و بـر امـام بـاقر سـعید بنةمغیـر، حسـینبن بـر علـی )سـمعانبن بیـان( بنانبه او خواهد چشاند. 

، 1348 طوسـی،( »بسـتند و خداونـد داغـی آهـن را بـر ایشـان چشـاند...بر پدرم دروغ مـی ابوالخطاب
عالوه بر رسواسازي سـایر  جعفربن ن است که امام موسیآید ؤم ،توجه به مفاد این روایات. )483ص

  د.نکید دارأت، ترین غالی دوران ائمهسرشناسعنوان به ابوالخطابرسواسازي  برغالیان، 

  هيخطابابوالخطاب و  با برخورد امام رضا .۳
، (همـان نـدمعرفـی کرد را شخصـیتی آزاررسـان بـه امـام صـادق ابوالخطـابدر حدیثی  امام رضا

وي بـر هـاي و دروغ بسـتن فـراتبن محمدضمن اشاره به غلو  امام رضا ،در روایتی دیگر). 554ص
اشـاره بـه نـام . )303همـان، ص( دکنـمیاشـاره  ابوالخطـاب، بـه غالیـان پیشـین و از جملـه بـه امام

 ،و بـه نـوعی سـتوا ۀاشـاره بـه نادرسـتی باورهـاي غالیانـ ،در این روایـات، در حقیقـت »ابوالخطاب«
  شود.رسواسازي وي و پیروانش محسوب می

و دیگـر غالیـان، در جـواب درخواسـت  بوالخطـابامقابله با احادیـث جعلـی منظور به امام رضا
را گرفتـه و از روي آنهـا  هـاي اصـحاب ائمـهکه به عراق سفر کـرده و کتـاب ،ناعبدالرحمبن یونس
خواست کـه آن احادیـث را بررسـی کنـد، تعـداد زیـادي از آن برداري کرده بود و از حضرت مینسخه

و بـا قاطعیـت بـر نقـش  نـدانکـار کردرا  ادقنسـبت آنهـا بـه امـام صـو  نداحادیث را جعلی خواند
 بـر امـام صـادق ابوالخطـاب. سـپس حضـرت بـه دروغ بسـتن ندکید کردأت ،در این زمینه ابوالخطاب

وغ را در کتـب راحادیـث د ،کـاريگـري و مخفـیو کسانی را که بـا حیلـه ابوالخطابو  ندتصریح کرد
 .)224صهمان، ( نددهند لعن کردجاي می اصحاب امام صادق

بسـته بـود، اشـاره  بر امام صـادق ابوالخطابهایی که به یکی از دروغ ،دیگردر روایتی  امام رضا
 اندازنـدخیر مـیأآنها نماز مغرب را بـه تـ ؛اهل کوفه را فاسد کرد ابوالخطابد: نفرمای. حضرت میندکرد

 .)33 ، ص2 ج، 1365(طوسی، 
در جعـل ویژه بـه ابوالخطـابثمر کردن اقـدامات در بی برخورد نشانگر تالش امام رضا ةاین شیو

در عـذاب متـذکر را  ظبیـانبن یـونسو  ابوالخطابهمراهی  بوده است. در حدیثی امام رضا ،حدیث
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و یاران ایـن  ابوالخطابو  ظبیانبن یونسبه همراهی  امام رضا ةاشار. )364، ص1348طوسی، ( ندشد
  د.قرار دارن ابوالخطابکه در خط  استارزه با غالیانی مب ،ها، در واقعدو در بدترین عذاب

  هيبا خطاب برخورد امام جواد .۴
بن هاشـمو  واقدبن جعفر، ابوالغمروچون هم، به غالیانی ابوالخطابضمن لعن  امام جوادنمونه در یک 

. آن حضـرت عـالوه بـر لعـن نـدمعرفـی کرد ابوالخطـابهـاي اشاره و آنان را مبلغان اندیشه ابی هاشم
را بـر  مهزیـاربن علیو در ادامه،  ندکه دعوت آنان را قبول کند، لعن کردرا ، آن دو و هر کس ابوالخطاب

. سـپس بـه روایتـی از رسـول نـدخواند - از طـرف خداونـد - و آنها را معلون ندلعن آن دو ترغیب کرد
اسـت ه خداونـد او را لعـن کـرده : هر کـس از لعـن کسـی کـندکه حضرت فرمود نداشاره کرد خدا

کسـانی کـه در خـط «عنوان بـه معرفی این افـراد. )529همان، ص( خوداري کند، لعنت خداوند بر او باد
ـ  شـد ذکرهمانگونه که ـ  کهچرا ؛توانست رسوایی بزرگی براي آنان باشد، می»هستند ابوالخطابفکري 

گـو کـار و دروغلعـن شـده، فریـب از امامـانهریـک  به بعد توسط از زمان امام صادق ابوالخطاب
بـا  از همنشینی بـا وي خـوداري کننـد. امـام جـواداست ده و از شیعیان درخواست شده گردیمعرفی 

  د.نهاي غالیانه بکاهات مخرب اندیشهتأثیرد از شتنتالش دا ابوالخطابفکري آنان با اشاره به هم

  با ابوالخطاب و خطابيه برخورد امام زمان .۵
فکـران ایشـان از همنشینی بـا هـم ،و اصحابش ابوالخطابضمن لعن  ،در توقیعی حضرت حجت

 .)485، ص2، جق1405صدوق، ( ندنهی کرد
منتشـر شـده، آن حضـرت  ريمْعثمان عَبن محمدو به دست  در توقیع دیگري که از امام زمان

. نـدکنندگان از آنها معرفی کردبرائتعنوان به را انو پدرانش انخودش ،و اصحابش ابوالخطابضمن لعن 
، پس او و اصحاب او همه ملعـون هسـتند، زینب اجدعابىبن ابوالخطاب محمّداما «د: نفرمایحضرت می

زیرا من از آنها بیزارم و پـدران مـن هـم از  ؛اینان را دارند، نشست و برخاست مکن ةو تو با آنها که عقید
 حضـرت حجـت. )293-  290ص ،1348طوسـی،  ؛485 - 482، ص2همان، ج( »اندآنها بیزار بوده
 ،آنـان ۀهاي غالیانجلوگیري از گسترش اندیشهمنظور به و پیروانش، ابوالخطابضمن لعن  ،در این توقیع

و خطابیـه، شـدت  ابوالخطابو با اعالن بیزاري خویش از  ندیاران خویش را از همراهی با آنها نهی کرد
  .نمودندتنفر خویش را از آنان اعالم 



   ۶۹ روانشدر برابر او و پي انة ابوالخطاب و واکاوی مواضع ائمة اطهاريت غاليشخص

        ریيگجهينت
تـرین از سرشـناس »ابوالخطاب«مشهور به  ،مقالص اسديبن محمددهد نشان میگوناگون بررسی منابع 

 از اصحاب امـام صـادق ،بوده است. وي هرچند در ابتداي امر گذارترین غالیان دوران امامانتأثیرو 
اي از اما سرانجام به دام غلو افتاد و عقایـد افراطـی و غالیانـه ،شدآن حضرت محسوب میحل وثوق و م

گري را بیان و تبلیـغ کـرد. وي از ، امامت و الوهیت خویش و اباحیۀ اطهارجمله نبوت و الوهیت ائم
بـوده و بـا  درصدد فریـب یـاران امـام صـادق گوناگونهاي که با شیوه بودکاري غالیان شیاد و فریب

خـویش همـراه  ۀاه خویش نزد آن حضرت، موفق شد برخی از شیعیان را با عقایـد غالیانـتوجه به جایگ
را گرفتـار  ها تداوم یافت و برخی از اصحاب ائمـهریزي کرد تا مدتاي که او پیسازد. جریان غالیانه

به مقابله با این شخصـیت غـالی و باورهـاي  ،از همان ابتداي انحراف وي خویش ساخت. امام صادق
از جمله برائت از او، نهـی شـیعیان از  گوناگون،هاي با استفاده از شیوه ندو تالش کرد نداو پرداخت ۀالیانغ

و تکفیر او، شـیعیان خـویش را از افتـادن در دام  ،گري اوهمنشینی با او، رسواسازي او، مخالفت با اباحی
د. بیشترین برخـورد ناو را سد کن ۀیانهاي غالات مخرب اندیشهتأثیرد و جلوي نوي نگه دار ۀعقاید غالیان

در سـایر  ابوالخطـابصورت گرفت. تـداوم جریـان فکـري  با این شخصیت غالی توسط امام صادق
ثر أبه مقابله با این شخصیت غالی و جریـان فکـري متـ ،نیز به نوعی سبب شد سایر ائمه ،ادوار امامت

ات مخـرب آن را بگیرنـد. تأثیریان خویش، جلوي از وي بپردازند و با معرفی این جریان انحرافی به شیع
امـروزه کسـی در انحـراف است ثر از وي سبب شده أبا ابوالخطاب و جریان فکري مت برخورد امامان

  او شکی نداشته باشد. ۀو نادرستی باورهاي غالیان ابوالخطاب
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