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گمانههای جواز اباحهگری خطابیه و مواجهه امام صادق

با آن

یداهلل حاجی زاده
نعمت اهلل صفری فروشانی

1

2

چکیده

ابوال طاب (متوفای  )138مهمهرین غالی باو ممد بس اباحس گری د زما امام

صلللادق

 ،هبلللر و پامس گلللذا گلللروه خطابیلللس اسلللت .ایلللن گلللروه مشلللهو هرین،

هوثیرگلللذا هرین و بلللادوامهرین گلللروههلللای غالیانلللس د دو ه حضلللو اماملللا

بودند .خطابیس مانمد ابوال طاب ،اباحس گر و شرمعت گریز بودند .این پژوهش

کس با وش هوصیفی -هحلیلی ساما مافتس ،د صدد پاسخ گویی بس ایلن سلؤال
است کس چس گمانسهایی ممجر بس اباحسگری ابوال طاب شد و املام صلادق

بللا خطابیللس چگونللس برخللو د کللرد د بر سللی ممللابع متقللدم هللا م ی ،حللدمیی و

فرقسشماختی مش ص شد کس ابوال طاب و پیروانش با این گمانس کس معرفلت

امام ما شماخت ح مکلفین ا از انجام وظلامف دمملی بینیلاز ملیکملد و بلا ایلن

هصو کس وابباع و محرماع قابلل هووململد ،اباحلس گر شلدهاند .املام صلادق
گمانسهای ناد ست آنا ا با ّ
بدمت زیر سؤال برد و از همنشیمی و همراهی بلا

آنا نهی کرده است .امشلا د ملوا دی خطابیلس ا لعلن کلرده ،از آنلا بیلزا ی

بستس است.

کلید دددواژههد ددا :امللللامشماسللللی ،امللللام صللللادق

خطابیس ،غالیا .

 ،ابوال طللللاب ،اباحللللس گری،

 .1استادما گروه ها مخ و همد پژوهشگاه علوم و فرهمگ اسالمی (نومسمده مسئول)y.hajizadeh@isca.ac.ir .
 .2استاد گروه ها مخ بامعة المصطفی العالمیسnsafari8@gmail.com .

ها مخ د مافت99/06/20 :

ها مخ پذیرش99/08/14 :

درآمد
برخللی از عماصللر فرهمللگ اصللیل اسللالمی از صللد اسللالم بللا انحللراف و کللج وی موابللس شللده

اسللت .برداشللتهای التقللاطی و ناد سللت از دیللن ،سللبب شللرمعت گریزی و اباحللس گری مللیشللده
اسل للت .مکل للی از برداشل للتهل للای انحرافل للی کل للس بل للس اباحل للس گری و شل للرمعت گریزی ممجل للر شل للد،

هفک للراع ابوال ط للاب و خطابی للس اس للت .محم للد ب للن مق للال
(متوف للای  )138از غالیلللا زملللا ام للام صلللادق

دو ه حض ل للو امام ل للا

اس للدی مع للروف ب للس ابوال ط للاب

اسلللت .او مهمت للرین و هوثیرگلللذا هرین غلللالی

ب ل للس حسلل للاب میآم ل للد (طوس ل للی295 :1348 ،؛ هملل للو 4/1 :1365 ،؛

شهرس ل للتانی 210/1 :1364 ،؛ ن ل للوب تی42 :1404 ،؛ اش ل للعری51 :1400 ،؛ س ل للمعانی/5 :1382 ،
 .)161د ایللن نوشللتا هفکللراع ابوال طللاب شماسللایی و نللو برخللو د امللام صللادق

بللا آ بیللا

ش للدهاس للت .چم للین پ للژوهشه للایی میهوان للد دم للسای ب للر هم للام هفک للراع انحراف للی باش للد مانم للد
ابوال طاب و خطابیس هصو ملیکمملد انسلا ها د مراحللی از زنلدگی خلومش ،هکلیلف از دوششلا

برداشتس میشود.

پیشینه پژوهش
سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399

ها کمو مقالس مستقل د با ه اباحس گری ابوال طاب و خطابیس و گمانسهای ضد فرهمگی آنلا

نوشتس نشدهاست .همچمین مقالسای د با ه برخو د املام صلادق

بلا اباحلس گریهای خطابیلس

نوشللتس نشللدهاسللت .مقالللس «ش صللیت شماسللی ابوال طللاب» نوشللتس کاونللد (1382ش) بللس طللو
مش ص بس اباحس گری ابوال طاب و ملا برخلو د املام صلادق
البسالی مباح  ،بسیا م تصر بس این امر اشا ه کرده است.

بلا وی نپرداختلس اسلت ،بلکلس د

د مقالل للس «ش صل للیت غالیانل للس ابوال طل للاب و وا کل للاوی مواضل للع ائمل للس اطهل للا

د برابل للر

او و پیللروانش» بللس قلللم حللابی زاده (1392ش) بیشللتر بللر باو هللای غالیانللس ابوال طللاب هو کیللد
کللرده اسللت .مقالللس «وا کللاوی برمللا غلللو و بعللل حللدم د فرقللس خطابیللس و فتللا ائمللس

بللا

آنللا » نوشللتس ا کب للر نللژاد و دمگ للرا (1395ش) نیللز بیش للتر بللس غ للالیگللری وبع للل حللدم فرق للس

خطابیللس هوبللس کللرده اسللت و د پامللا بسللیا م تصللر موضللع گیری ائمللس
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ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

د برابللر آنللا بیللا

شدهاست .انصا ی (1374ش) د مقالس «ابوال طلاب» بلس اباحلس گری ابوال طلاب و پیلروانش و

برخو د امام صادق

با آنا اشا اع کوهاهی کرده است.

مفهومشناسی
 .1اباحه گری

«اباحس» از مشس «ب.و.ح» بس معمای اظها کرد  ،ابازه داد  ،ها کرد و حالل کرد اسلت

(ابن ممظو  .)416 /2 :1414 ،د مباح اخالقی و کالمی ،اباحس عبا ع از مباح ما بلایز شلمرد

کا هللای حللرام اسللت .از ایللن و «اباحللس گری» مللک وحیللس مللا طللرز هفکللر اس للت کللس بسمقتضللای آ ،

انسا بس خود ح میدهد کس نسبت بس حدود و ضوابط شرعی بیاعتما شلده و مرزهلای حلالل و

حلرام ا زیللر پلا گللذا د .للذا بللس گروههلایی کللس برخلی از اعمللال خلالف شللر ا مبلاح پمللداشتس و آ

ا

مرهکب شوند« ،اباحیس» گفتس میشود ( ک .محق داماد301 /2 :1374 ،؛ هبریزی/14 :1420 ،
 .)525د این نوشلتا مقصلود از اباحلس گری علدم پایبملدی بلس ضلوابط شلرعی اسلت کلس ممشلو آ
گمانسهایی خا

د با ه برخی از حقای دممی است.

 .2ابوالخطاب
گمانههای جواز اباحه گری خطابیه و مواجهه امام صادق

بلزو اصلحاب آ حضلرع شلدهاسلت ( ک.

با آن

محم للد ب للن مق للال

ب للن اب للی زمم للب اس للدی ک للوفی مکم للی ب للس ابوال ط للاب ،ابواس للماعیل و

ابوالظبیل للا (بعفل للی101 :1997 ،؛ طوسل للی290 :1348 ،؛ مجلسل للی290 /75 :1363 ،؛ خل للوئی،

 )256 /15 :1413از مللوالی بم لی اسللد (ن لوب تی42 :1404 ،؛ طوسللی226 :1348 ،؛ شهرسللتانی،

 ،)210/1 :1364سللا کن کوفللس و بمیا گللذا فرقللس غللالی خطابیللس اسللت .زمللا هولللد وی د ممللابع
نیامده است ،اما میهلوا احتملال داد کلس او د اواخلر قلر اول و ملا سلالهای ابتلدایی قلر دوم
هجری د کوفس متولد شدهاست ،چرا کس د ممابع ،وامتی د خصو

ا هباط وی با امام بلاقر

(هلا مخ شللهادع  ،)114د دسللت نیسللت .وامتللی هلم کللس صللفا (متوفللای )290و کلیمللی (متوفللای

 )329د با ه ابوال طاب و انحراف وی د زما امام باقر

بیا کردهانلد ،بلس بهلت اطمیملانی

کللس از زمللا انحللراف او د دسللت اسللت ،ناد سللت بللس نظللر مللی سللد .بمللابراین وی د زمللا امللام

باقر

نوبوا بود و سلپس د دو ه املام صلادق

برقی10/1 :1342 ،؛ طوسی.)296 :1373 ،

ابوال طلاب قبللل از انحللرافش ،نللزد امللام صلادق

و پیللروا آ حضللرع از ممزلللت ابتمللاعی

باالیی برخو دا بود .از این و ممابع نام او ا د زملره اصلحاب املام صلادق

ذکلر کردهانلد ( ک.

برقی10 /1 :1342 ،؛ طوسی )296 :1373 ،و از بامگاه معتبر و قابل اعتماد وی نلزد آ حضلرع

و م للا انش سل ل ن گفتسان للد (قاض للی نعم للا 49 /1 :1385 ،؛ مجلس للی .)220 /66 :1363 ،ای للن

ممزلت ابتماعی بس گونسای بوده کس وی سؤاالع برخلی از شلیعیا کوفلس ا بلرای املام صلادق
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میبلرده و بوابهلای حضلرع ا بلرای امشلا ملیآو د (کلیملی150 /5 :1362 ،؛ طوسلی:1365 ،
 .)4 /1امللام صللادق د مللک مللو د مللا ا خللومش ا بللس دوسللتی بللا وی امللر کللرده بللود (کلیمللی،
 .)418 /2 :1362س می کس ُحمرا بن اعین د محضر امام صادق د با ه ابوال طاب بیلا
کللرده نشللا میدهللد وی د نللزد شللیعیا آ حضللرع د کوفللس ،مللو د اعتمللاد بللودهاسللت (صللفا ،

.)452 ،258 :1404

ابوال طلاب د دو ه املام صلادق

صللادق

ممحلرف شلد .وامتلی کلس عیسلی شللقا از اصلحاب املام

نقللل کللرده ،نشللا میدهللد ایللن انحللراف د زمللا نوبللوانی امللام موسللی بللن بعفللر

(متولللد  )128وی دادهاسللت (کلیمللی .)418 /2 :1362 ،بللر ایللن اسللا

آغللاز انحللراف او ا سللال

 135هجلری دانسلتسانللد (انصلا ی .)432 /5 :1374 ،ابوال طلاب گمانللسهای غالیانلسای مانمللد
پیامبری و الوهیت اماما

و حتی الوهیت خومش ا مطر کرده کس سر از اباحس گری د آو ده

است .سرانجام وی د سال  138هجری (طوسی )296 :1348 ،بس همراه هعدادی از ما انش بلس

دسل للتو ممصل للو  ،خلیفل للس عباسل للی (حل للک ،)158-136 .بل للس قتل للل سل للید (نل للوب تی70 :1404 ،؛
اسفراممی ،بیها.)176 :

سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399

گمانههای جواز اباحهگری ابوالخطاب و پیروانش
دو عامل کلی سبب اباحس گری ابوال طاب و پیروانش شلدهاسلت کلس د اداملس بلس ایلن عواملل

اشا ه میشود.

 .1معرفت امام

شواهد زمادی وبود دا د کس نشا میدهلد ابوال طلاب ممزللت بلاالیی بلرای عا فلا بلس مقلام

اماملت قائلل بلود (صلدوق .)388 :1379 ،او هملس کا هلای حلرام ا حلالل اعلالم کلرد و گفلت :هلر
کس امام ا بشماسد ،هرآنچس بر وی حرام بوده ،حلالل میشلود! (قاضلی نعملا .)50/1 :1385 ،

این امر نشا میدهد از ممظر ابوال طاب شماخت ح ما معرفلت املام ،چملدا اهمیلت دا د کلس

میهواند موبب حاللشد همس محرماع الهی شود .بر اسا
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بود خداوند بر اولیا خومش ،خوا

و کسانی کس ائمس

نقل دمگری ،ابوال طلاب ملدعی

ا بشماسمد ،نماز ،زکاع و سایر املو ا

وابب نکرده است و هیچچیز ا بر آنا حرام نکرده است و نکلاح ملاد ا و خلواهرا

مباح کرده است (ابن اثیر.)28 /8 :1385 ،

ا بلر امشلا

خطابیلس نیللز متلوثر از هبللر خلومش ،معتقللد بودنلد شللماخت و معرفلت میهوانللد سلبب بینیللازی

آنا از انجام عباداع شود و آنا بدینهرهیب میهوانمد هر کا ی ا انجام دهمد .آنلا می گفتملد

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

خداوند بسواسطس ابوال طلاب ،با شلا

ا سلبک کلرده و زنجیرهلا معملی نملاز ،زکلاع ،وزه ،حلج و

سللایر عبللاداع ا از آنللا برداشللتس اسللت ،پللس هللر کللس سللول ،نبللی و امللام ا بشماسللد ،هللر کللا کللس

ب واهللد میهوانللد انجللام دهللد (نللوب تی42-43 :1404 ،؛ اشللعری قمللی .)51-52 :1360،ایللن
وامت بس نوعی نشا دهمده ممزلت ابوال طاب د نزد پیروانش هست.

شماخت از ممظر آنا معمی سید بس مرحلسای کس بدانی خداوند همس امو عالم اعم از خل ،

زق ،زنللده کللرد و میرانللد

ا بللس حضللرع محمللد

و احیانللا اوصللیا آ حضللرع وا گللذا کللرده

است .آنا بس همین بهت م الفا خلومش ا «مقصلره» معملی «کوهلسنگر» میخواندنلد و معتقلد

بودنللد دمگللرا بللس بهللت کوهللاهی (هقصللیر) و عللدم اعتللراف بللس هفللوم
محمد

خالقیللت بللس حضللرع

 ،بامد مراقب حلالل و حلرام باشلمد .د حقیقلت ایلن اعملال ،زنجیرهلایی و بلس هعبیلری

ایللن معرفللت نرسللیدهامد) پللس بامللد نمللاز بگذا مللد و زکللاع بپردازمللد! (اشللعری قمللی61 :1360 ،؛

گمانههای جواز اباحه گری خطابیه و مواجهه امام صادق

ابوال ط للاب ممکراه للی چ للو فحش للا و ش للراب و وابب للاهی چ للو نم للاز و وزه ا ن للامی مردان للس

با آن

عقوبتهایی هسلتمد بلرای کسلانی کلس د معرفلت پیلامبر و املام کوهلاهی کردهانلد .آنلا بلسممظو
لاب اهللُ
اثباع باو خومش ،بس هوویل این آمس از قرآ پرداختساند کس میفرمامدَ « :فإذ َللم َهف َع ُللوا َو ه َ
َ ُ ََ
َ َ
َّ َ
الصال َو ُآهوا ّالزکا » (مجادلس)13 ،؛ معتقلد بودنلد چلو ایلن اقلرا ا نکردهاملد (بلس
َعلیکم فوقی ُموا
صفری فروشانی.)229 :1388 ،
 .2تأوی واجبات و محرمات

گمانللس دمگللری کللس سللبب اباحللس گری ابوال طللاب و خطابیللس شللده ،هللوومالع نللا وایی اسللت کللس

د با ه برخی از وابباع و محرماع داشتساند .ابن اثیر(متوفلای )630ابوال طلاب ا از باو مملدا

بس هوویل معرفی کرده و همین امر ا علت اباحلس گری وی دانسلتس اسلت .چلس او و همفکلرانش بلس

پیروا خومش این گونس القلا می کردنلد کلس بلرای هلر ملک از عبلاداع بلاطمی اسلت و ایلن عبلاداع

ظاهری همها بر مردما عادی وابب هستمد! (ابن اثیر.)29 /8 :1385 ،
م للیدانس للت (طوس للی .)291 :1348 ،د هم للین زم للا از ام للام ص للادق

س للؤال ش للد :آم للا ش للما

فرمودهامد :شراب ،قما و بتها ،نام «مردا » است (هما ) این امر نشا میدهد ابوال طاب

چمین گمانسای ا د کوفس هرومج می کرد و بس بهت موقعیتی کلس د میلا شلیعس داشلت ،برخلی ا
هحت هوثیر خومش قرا داده است.

از ممظر خطابیس این کس خداوند بمدگا خومش ا از ممکراع و گماهلانی مانملد زنلا و للواط نهلی

کرده ،د حقیقت مقصود خداوند دو ی کرد از افرادی مانمد ابوبکر ،عمر ،عیما  ،طلحس ،زبیر،

61

عامشس ،معاومس و عمروعا

بودهاست .عبلدالرحمن ملطلی (متوفلای  )377از فرقلسنگا ا اهلل

سللمت ایللن بللاو ا کللس «شللراب ،قمللا و برخللی دمگللر از محرمللاع همللا ابللوبکر و عمللر هسللتمد» بللس

خطابیس نسبت میدهد و ضمن لعن آنا  ،هالش دا د با استماد بس برخی از آملاع قلرآ و احادمل

نبوی ،گمانس آنا

ا بس چالش بکشد (ملطی.)117 :1413 ،

عبدالقاهر بغدادی (متوفای  )429د اشا ه بس اباحس گری ممصو مس و بماحیس کس امو عبلادی

ا کمامس از پیشواما دممی و محرماع ا کمامس از دشمما دانسلتساند ،مینومسلد :مقصلود امملا از

کسانی کس مومو بس دشممی با آنا هستمد ،ابوبکر و عمر است (بغدادى .)186 :2003 ،اسفراممی

(متوف للای )471نی للز د التبصل لیر فیال للدین ،ض للمن اش للا ه ب للس فرمب ک للا ی و اباح للسگ للری باطمی للس

مینومسد :از ممظر امما مقصود از محرماع ،هحرمم دوستی با ابوبکر و عمر و دمگر م الفانشلا

است (اسفراممی ،بیها .)120 :حسمی ازی از فرقسنگا ا قر ششم نیز ذیلل عملوا خطابیلس بلس
ُ َ
معرفی این گمانس آنا پرداختس است .وی اشا ه دا د آنا مقصود آمس «إ َّ َ
اهلل َمو ُم ُرکم أ َهذ َب ُحوا
َ
لاب َو َاألز ُ
َب َق َر » ا عامشلس و مقصلود آملس «إ َّن َملا ال َ م ُلر َو ال َمیس ُلر َو األنص ُ
الم» ا ابلوبکر ،عملر و عیملا
میدانمد (حسمی ازی .)171 :1364 ،برخی از محققلانی کلس د بلا ه خطابیلس مطلالبی نوشلتساند،

بللس همللین نکتللس اشللا ه دا نللد ( ازی 48 :1413 ،پللاو قی؛ اسللفمدما ی .)115 :1374 ،بمللابراین از
سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399

ممظر ابوال طاب ،خطابیس و دمگلر غالیلا اهلل اباحلس ،محرملاهی چلو شلراب ،زنلا ،قملا و دمگلر

محرماع ،نس این معانی ظاهری ،بلکس مردانی هستمد کس دشممی با آنها و دو ی گزممی از آنهلا بلر

ما الزم است.

خطابیس متوثر از گمانسهای ناد ست ابوال طاب ،محا م ،زنلا ،سلرقت و شلرابخوا ی ا حلالل

شمردند و زکاع ،نماز ،وزه و حج ا هلرک کردنلد (نلوب تی42 :1404 ،؛ اشلعری قملی51 :1360 ،؛
ُ
ُ
ُ ُ ُ َ َ ّ َ
اهلل أ ُم فللف َعللمکم َو خل ل َ اإلنسللا ُ َضللعیفا»
بغللدادی .)17 :1408 ،آنللا د هوویللل آمللس «یرم لد
(نسللا  )23 ،می گفتمللد خداونللد بسوسللیلس ابوال طللاب بللس مللا ه فیللف داده و س ل تیهایی چللو

نمللاز ،زکللاع ،حللج ،وزه و سللایر اعمللال ا از دوش مللا (بمللدگا ضللعیف) برداشللتس اسللت (اشللعری
قم للی52 :1360 ،؛ ن للوب تی .)43 :1404 ،هرگ للاه انج للام وابب للی ب للر آنه للا سل ل ت میآم للد ،ن للزد
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ابوال طللاب میآمدنللد و از او میخواسللتمد آ وابللب ا از آنللا بللردا د .او نی لز آنللا

ا بللس هللرک آ

وابللب فللرا میخوانللد (قاضللی نعمللا  .)50 /1 :1385 ،خطابیللس حتللی بللس بهللت هوویللل بهشللت و

بهمم بس نعمتها و س تیهای دنیلوی ،شلهادع نلاح علیلس م الفلا خلومش وا میشلمردند
(بربانی .)44 :1412 ،این امر نشا میدهد آنا بس بهت انکا معاد ،برخی از گماهلا

میدانستمد.

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

ا بلایز

برخللی از بللاهال و فرصللتطلبا از اباحللس گری ابوال طللاب و پیللروانش اسللتقبال مللیکردنللد.
برای نمونس ُمعمر بن احمر کس د کوفس گمدم فروشلی داشلت (اشلعری11 :1400 ،؛ حمیلری:1972 ،
 ،)167بس همراه پیروانش موسوم بس «معمرمس» ،از فرقسهای خطابیس (اشعری قملی53 :1360 ،؛
اشعری ،)11 :1400 ،بر این گمانس بودند هر آنچس د قرآ بلسعموا وابلب ملا حلالل معرفلی شلده،

نام مردا است (اشعری قمی .)53 :1360 ،آنها بس همین سلبب ،شلراب ،زنلا و سلایر محرملاع ا
حالل میشمردند و نماز و دمگر وابباع ا هرک میکردند (اشعری11 :1400 ،؛ شهرستانی:1364 ،
 .)211 /1اشعری قمی مینومسدُ :معمر همامی شهواع ا حالل شمرد و هیچچیز د نزد وی حلرام
نبود ...او محرماهی چو زنا ،سرقت ،شراب ،با ،خلو  ،گوشلت خلوک و ازدوا هملس کسلانی کلس

خداوند د قرآ ازدوا با امشا
(اشعری قمی.)53 :1360 ،

برخورد امام صادق

ا حرام کرده ،حالل شلمرد و غسلل بمابلت ا از ملا انش برداشلت

با اباحهگری ابوالخطاب و خطابیه

د دیللن اسللالم و بسخصللو

د میللا شللیعیا  ،شللماخت و معرفللت نسللبت بللس امللام از اهمیللت

خاصی برخو دا است .چمانکس عدم معرفت نسلبت بلس املام زملا د وامتلی مانملد ملرگ بلاهلی

هصویر شلدهاسلت (ابلن حبلا 434 /10 :1414 ،؛ کلیملی .)376 /1 :1362 ،بلس غم اهمیلت زملاد

ش للماخت و معرفلللت نس للبت بلللس ام للام و حل ل (نعم للانی166 :1397 ،؛ کلیملللی)337 /1 :1362 ،
هیچ گاه گفتس نشلده کلس ایلن شلماخت و معرفلت میهوانلد سلبب برداشلتن هکلیلف از دوش انسلا

شود .ضمن این کس گفتا و فتا سول خدا

و اماما معصوم

نشلا میدهلد آنهلا هملوا ه

بر انجلام ظلواهر و هکلالیف دمملی مانملد نملاز و وزه هو کیلد داشلتساند .معصلومین هوبلس بلسظاهر ا
انجام دستو اع الهی ها آخرین لحظاع عمر هو کید داشتساند.

امام صادق گمانس ابوال طاب و احیانا دمگرا مبمی بر ایلن کلس «شلماخت املام ملا شلماخت
ح سبب میشود انسا د انجام هر عملی آزاد باشد» ،د کرد و بس ّ
شدع با این گمانس انحرافلی
م الفللت کللرد .آ حضللرع د پاسللخ بللس ش صللی بللس نللام محمللد بللن مللا د کللس از آ حضللرع د

خصللو صللدو حللدم «اذا عرفللت فاعمللل مللا شللئت» سللؤال کللرده بللود کللس آمللا چمللین ش صللی،
هرکا ی  -حتی زنا ،دزدی ما شرابخوا ی -میهواند انجام دهد با بیا بملس « ّانا هلل َو ّانلا الیلس
ابعو »ّ ،
شدع م الفت خومش ا نشا داد .سپس حضرع فرمود :کس چگونس میشود ما خلود

با آن

نشانسای بر صفای د ونی دانستساند و هما گونس کلس سلیره آنهلا نشلا میدهلد ،بلر پایبملدی بلس

گمانههای جواز اباحه گری خطابیه و مواجهه امام صادق

 .1رد گمانه نادرست معرفت امام و سقوط تکلیف
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بلس خللاطر اعمالملا مللو د مؤاخلذه قللرا گیللرمم ،املا هکلیللف از آنهلا برداشللتس شلود امللام صللادق

استدالل می کمد چگونس ما ائمس با این کس بس معرفت الهی سیدهامم ،باملد اهلل انجلام عبلاداع و

هرک محرماع باشیم و د غیر این صو ع مو د بازخواست قلرا می گیلرمم ،املا آنهلا (کلس معتقدنلد
ما این حدم

هفسیر صحی

ا گفتسامم) میهوانمد هرکلا ی کلس ب واهملد انجلام دهملد د اداملس آ حضلرع د

وامت میگومد وقتی امام ا شماختی ،آنچس از اعملال نیلک ،کلم و زملاد میخلواهی

انجللام بللده و ایللن معرفللت و شللماخت ،سللبب قبللولی اعمللال هللو میشللود (صللدوق181 :1379 ،؛
کلیملی .)464 /2 :1362 ،د حقیقللت املام صللادق

بلا ایللن اسلتدالل خللومش ،گمانلس برداشللتس

شد هکالیف ا د صو ع دستمابی بس معرفت و شماخت ،هصو ی ناد ست دانسلتس و د ضلمن

بللر ایللن نکتللس هو کیللد دا د کللس معرفللت و شللماخت بامگللاه امللام از اهمیللت خاصللی برخللو دا اسللت

بس گونللسای کللس چمللین معرفتللی نقطللس عزممللت و سللکوی پللرش اسللت .بللا وبللود چمللین معرفللت و
شللماختی ،اعمللال یللز و د شللت انسللا پذیرفتللس میشللود و قاعللدها ا گللر چمللین معرفللت و شللماختی
وبلود نداشلتس باشلد ،اعملال انسلا چسبسلا مقبللول د گلاه خداونلد قلرا نگیلرد .بملابراین میهللوا
گفللت د ایللن حللدم  ،امللام صللادق

بللس هصللحی م لک اندمشللس باطللل -ک لس مبمللای ابللاحی گری

د حللدم دمگللری امللام صللادق

ضللمن برائللت بسللیا شللدمد و لعللن و نفللرین ابوال طللاب و

غالع بوده -پرداختمد و معرفت ا شرط الزم (نس شرط کافی) برای قبولی اعمال دانستساند.
سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399

همفکللرانش چمللین هو کیللد مللیکمللد :بللس فللرض هللم کللس مللا آنللا

می کردمم ،آنا نبامد میپذیرفتمد .د پاما حلدم اشلا ه ملیکملد ملن کلس فرزنلد سلول خلدا

هسللتم ،ا گللر اهللل بمللدگی باشللم ،نجللاع میمللابم و د غیللر ایللن صللو ع ،عللذابی شللدمد و حتللی

شدمدهرین عذابها ممکن است برای من باشد (طوسی .)226 - 225 :1348 ،امام صادق

د ایللن حللدم فرضللیس دائمللی بللود اطاعللت از فرما هللای الهللی ا بسقللد ی بللدیهی دانسللتس کللس

میفرمامد حتی ا گر ما هم برخالف این اصل ،س می می گفتیم آنا نبامد میپذیرفتمد ،چس سد

بس این کس ما هرگز چمین چیزی نگفتلسامم .بلکلس خلود ملا هلم میباملد اهلل اطاعلت باشلیم وگرنلس
سقوط ما نیز حتمی است .این بیا امام صادق
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ا بللس نافرمللانی از خداونللد دعللوع

مادآو حدم مشهو سول خدا

است کس

فرمود :بس خدایی کس مرا بس ح مبعلوث کلرد خلود ملن نیلز ا گلر نافرملانی کلمم ،سلقوط خلواهم کلرد
(کرابکللی .)94 :1421 ،بم للابراین چم للین بیللانی از ام للام ص للادق

اباحس گریهای امیال ابوال طاب و همفکرا او بودهاست.

کللامال د به للت م الف للت ب للا

املام صلادق د حللدم دمگلری بللاو ناد سلت ابوال طلاب د فهللم ایلن حللدم کلس «هرگللاه
ح ا شماختی ،هرگونس خواستی عمل کن» ،بس ّ
شدع د کلرده اسلت .آ حضلرع ،ابوال طلاب ا

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

مو د لعن قرا داد و سوگمد ماد کرد کس چمین حرفی بس او نزده است بلکس فرموده است :وقتی حل

ا شللماختی هللر کللا «خیللری» کللس میخللواهی انجللام بللده ،کللس از هللو پذیرفتللس میشللود .سللپس آ
حضلرع د هوییلد سل ن خلومش بلس آمللس « َملن َعم َلل صللالحا ملن َذ َکلر َأو ُأنیللی َو ُه َلو ُملؤمن َف ُوولئلکَ
ََ َ ُ
َ
ُُ
ََ ُ
َمدخلو َ ال َج ّمة ُیر َزقو َ فیها ب َغیر حساب» (مومن )40،و آمس « َمن َعملل صلالحا ملن ذکلر أو أنیلی َو
ََ
َ
ُه ل َلو ُم للؤمن فل ُمحی َی ّم ل ُلس َحیل لا َط ّی َب للة» (نح للل )97 ،اس للتماد ک للرد (ص للدوق .)388 :1379 ،ام للام
صادق

د حقیقت د این حدم ابوال طاب ا سوا کرده و د وغ گویی او ا بلر همگلا آشلکا

ساختس است .امام

بسطو کلی بر این نکتس هو کید دا د کس چمین واملاهی کلس صلرف شلماخت ا

کللافی میدانمللد ،س ل ن مللا اهلبیللت

نیسللت ،بلکللس سللاختس و پرداختللس غالیللانی ممحللرف و

شرمعت گریز چو ابوال طاب است .استماد امام صادق

برای هقومت دمدگاه خومش مبملی بلر

عدم کفامت صرف امما و معرفت ،بس آماهی از قرآ استماد میکمد کلس بلر انجلام اعملال صلال د
کما امما هو کید دا ند.

میخ للواهی انج للام ب للده ک للس از ه للو پذیرفت للس میش للود (هم للا  .)182 ،ای للن هو کی للداع مک للر ام للام
صادق

مبمی بر عدم کفامت معرفت د کسب سعادع ،د حقیقت بلرای خمییسلازی هبلیغلاع

ممحرفانی چو ابوال طاب و خطابیس بوده کس گمانس خومش ا د بامعس هرومج می کردنلد .خطلر
فرهمگی آنا برای بامعس اسالمی بس حدی بوده کس املام د ملوا د بسلیا ی آنلا

ا لعلن و نفلرین

کللرد .احتمللاال بللس بهللت م الفللت بللا این گونللس برداشللتهای انحرافللی و غالیانللس بللوده کللس امللام
69؛ طوسلی ،)632 :1348 ،فرملود :ای صلال بلس خلدا قسلم ملا (اهلبیلت) بملدگانی هسلتیم کلس

با آن

صادق

د حدمیی بس صال بن سلهل کلس گرامشهلایی غالیانلس داشلت (ابلن غضلائری:1422 ،

گمانههای جواز اباحه گری خطابیه و مواجهه امام صادق

بللر اسللا وامتللی مشللابس ،وقتللی امللام صللادق شللمید کللس پیللروا ابوال طللاب (خطابیللس) بللر
َ
َ
اسا وامت امام باقر « :إذا َع َرف َت فاع َمل َما شئ َت» ،هر کا حرامی ا مرهکب میشلوند ،آنلا
َ
ا لعن کلرد .سلپس املام نقلل صلحی حلدم پلد ش املام بلاقر ا این گونلس بیلا کلرد« :إذا
َع َرفل َلت ال َح ل َّ َفاع َمللل َمللا شللئ َت مللن َخی لر ُمق َبل ُلل مم ل َ
ک»؛ وقتللی ح ل ا شللماختی هللر کللا خیللری کللس

آفرم للده ش للدهامم و پرو دگ للا ی دا م للم ک للس ا گ للر او ا عب للادع نکم للیم ،م للا ا ع للذاب خواه للد کلللرد

(طوسللی .)341 :1348 ،امللام صللادق

اهلبیت

د ایللن حللدم بللا سللوگمدی کللس مللاد کللرده بللر بمللدگی

هو کید کرده و د حقیقت بر این نکتس اصرا دا د کلس ملا اهلبیلت

کلس دا ای ایلن

مقللدا از معرفللت و شللماخت نسللبت بللس خداونللد هسللتیم ،د صللو هی کس خداونللد ا عبللادع نکمللیم

حتما عذاب خواهیم شد ،بمابراین دمگرا هرگز نباملد بلس خلود ابلازه دهملد کلس بلس بهانلس معرفلت

نسللبت بللس مللا ،عبللاداع ا هللرک کممللد .شللامد بللس همللین سللبب بللود کللس آ حضللرع حتللی د آخللرین
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لحظلاع عمللر خللومش ،بللر لللزوم پایبمللدی بللس نمللاز و عبللادع هو کیللد داشللت (برقللی80 /1 :1370 ،؛
صدوق.)572 :1400 ،

 .2رد تأویالت منجر به اباحه گری

آملاع قللرآ علالوه بللر ظلاهر ،دا ای معللانی بلاطمی نیللز هسلتمد و ایللن حقیقلت ضللمن این کللس د

برخی از واماع بس آ اشا ه شده (طوسی ،بیها ،)9 /1 :مصادمقی از آ از زبلا پیشلواما دمملی

هم بیا شدهاست ( ک .عللوینژاد .)166 -152 :1388 ،املا بلس ایلن نکتلس باملد هوبلس شلود کلس

هللوومالع قرآنللی قواعللدی دا د ( ک .آل عمللرا  .)7 ،معللانی بللاطمی قللرآ هیچ گللاه د هعللا ض بللا

معانی ظلاهری قلرآ نیسلتمد بلکلس بلس هعبیلری «ایلن دو مانملد دو خلط ملوازی بلدو اممکلس مکلی

دمگللری ا ملغللی کمللد ،پللیش فتسان لد و همللوا ه د طللول هللا مخ بللسعموا مکللی از خصللائص هفکللر

شیعی بودهاند» (شهابی.)73 :1415 ،
امام صادق

بسممظو د اباحس گری باطمیس د حلدمیی بلس هیلیم همیملی ،از اصلحاب موثل

خومش (نجاشی 437 :1416 ،حلی )179 :1411 ،میفرمامد :ای هییم گروهی بس «ظلاهر» امملا

آو ده و «باطن» ا انکا می کممد ،این املر بلرای آنلا فاملدهای نلدا د ،گروهلی دمگلر نیلز بلس بلاطن

امما آو ده و ظاهر ا انکا می کممد ،چملین چیلزی بلرای امملا هلم فاملده نلدا د .امملا بلسظاهر

سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399

است و هیچ باطمی بز بسظاهر نیست (صفا  .)556 :1404 ،امام صادق

د این حدم  ،بلاو

کسانی کس بس کلی باطن برخی از امو ا انکا می کممد و کسانی کس ظواهر شلرمعت ا کملا گذاشلتس و

صرفا باطمی شدهاند ا د کرده است و د ادامس حلدم  ،ظلاهر افلراد ا نشلانسای بلر امملا بلاطمی

آنا دانستس اسلت .بملابراین مقابللس بلا هوویلهلای اباحس گرامانلس د حقیقلت مقابللس بلا ممحرفلانی

بود کس با هوویلهایی نا وا بس اباحس گری سیده بودند.

د حدم دمگری -کس ذیل نام ابوال طاب آمده -امام صادق

ضلمن اشلا ه بلس ایلن نکتلس

ا چلس میشلود خلدا آنلا

ا لعملت کملد! ملن می گلومم

کس «هوویل» سبب اباحس گری عدهای شدهاست ،میفرمامد :گروهی گما می کممد من املام آنلا

هستم بس خدا قسم این گونس نیست! آنا

مطلب چمین است ،آنا می گوممد مقصود من فال چیز است! ملن همهلا املام کسلی هسلتم کلس از
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مللن اطاعللت کمللد (طوسللی .)301 :1348 ،د ایللن حللدم امللام صللادق

صللراحتا بللا هللوومالع

نا وایی کس از سوی برخی از ممحرفا از بملس ابوال طاب صلو ع ملیگرفلت ،م الفلت کلرده و بلا
عبللا اهی بسللیا همللد از آنللا اظهللا بیللزا ی می کمللد .د حقیقللت امللام صللادق

د اینبللا از اهللل

هوویل و مسیر انحرافی آنا کس بس شرمعت گریزی ممجر میشده ،برائت بستس است.

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

مکی از مهمهرین موا د م الفت امام صادق

بلا اباحلس گری ابوال طلاب ،ناملسای اسلت کلس

آ حضرع بس او نوشتس است .د نامس حضرع آمده است :شمیدهام کس گفتساى زنا ،شراب ،نماز،

وزه و زشتیها ،مردانی هستمد! این گونس نیست کس هو میگویی ،ما اصل ح بوده و فلرو حل ،

بمللدگی خداونللد اسللت ،دشللمما مللا اصللل شللر ،و فللرو آنهللا همللا فللواحش و زشللتیها هسللتمد»
(طوس لی .)291 :1348 ،د ایللن نامللس نیللز امللام صللادق

عقیللده هللووملی ابوال طللاب مبمللی بللر

این کس امو ی چو زنا ،شراب ،نماز و وزه نام «مردانس» است انکا کرده و بر اطاعت الهی هو کیلد
کرده و دشممی خومش ا با گماها و بدیها اعالم کرده است.
د حدم دمگری وقتی بس حضرع صادق

عرض شد کس از شما وامت شلده کلس فرمودهاملد

شراب ،قما  ،بتهلا و هیرهلای قرعلس ،نلامی مردانلس هسلتمد ،ایلن عقیلده ا انکلا کلرد و بلا برهلانی

عقللی خطلاب بلس ابوال طلاب و پیلروانش فرمللود :شلما معتقدملد «شلراب ،قملا  ،بتهلا و هیرهللای

قملا  ،مردانللی هسللتمد» ،املا خداونللد هرگللز م لوقلاهش (انسللا ها) ا بللا چیزهلایی کللس نمیدانمللد،
استدالل می کمد کلس خداونلد د قلرآ بلس ایلن املو (شلراب و قملا و بتهلا و هیرهلای قملا ) اشلا ه

کلرده و آنهللا ا پلیللدی شللمرده و از مللردم خواسللتس از آنهللا خللوددا ی کممللد ( ک .مائللده ،)90،ا گللر بللر
اسللا

گفتللس شللما امللو ی چللو شللراب و قمللا نللامی مردانللس اسللت ،پللس خداونللد انسللا ها ا بللا

چیزهایی مو د خطلاب قلرا داده و از آنهلا خلوددا ی از املو ی ا خواسلتا شلده کلس آنهلا بلا آ املو
آشمایی ندا ند و آنها ا نمیدانمد.
همچمین وقتی بس امام صادق

خبر دادند کس عدهای از شیعیا غالی اهلل اباحلس هملسچیز

ا حالل اعالم کرده ،محا م ا حالل میدانملد و املو ظلاهری ا هلرک کردهانلد و اهلل نملاز و وزه و

خمس و زکاع نیستمد و دین و عباداع و طها ع ا نام مردانی میدانمد کس شلماخت آنلا سلبب
زنللا پیللامبر

هللیچ ز دمگللری حتللی محللا م خللومش (مللاد ا و خللواهرا ) ا بللر خللود حللرام

با آن

بینیازی از عملل میشلود و محرملاهی چلو شلراب و قملا و زنلا ا کماملس از افلراد میدانملد و بلسبز

گمانههای جواز اباحه گری خطابیه و مواجهه امام صادق

مللو د خطللاب قللرا نمیدهللد (طوسللی .)291 :1348 ،حضللرع د ایللن کللالم د حقیقللت این گونللس

نمیدانمد ،حضرع د نامسای مفصل خطاب بس شیعیا کوفس ،باو ممدا بس چملین گمانلسهایی
ا مشرک خواند و فرمود« :شرک چمین فردی کامال آشکا است ،چرا کس آماع الهی ا هکذمب کرده

است» (صفا  547 :1404 ،؛ قاضی نعما  .)52 /1 :1385 ،امام

د این ب ش از این حدم

طوالنی ،لوازم غیرقابل انکا اعتقاد بس اباحس گری ا ،کما گذاشتن آماع قرآ دانستس است چرا کس
قرآ کرمم التزام بس دستو اع دممی ا هموا ه الزم دانستس است .بمابراین کسی کس محرماع الهی
ا حالل بداند بس بهت هکذمب آماع الهی د زملره کلافرا قلرا گرفتلس اسلت ( ک .کلیملی:1363 ،
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 .)285 /2د همین حدم  ،امام صادق

آنا

ا باهل ،کجفهم ،اهل هحرمف و هعلدی گر بلس

حدود الهلی ،د وغ گلو و سلهلانگا بلس دسلتو اع دمملی معرفلی کلرده اسلت .همچملین املام ضلمن
اشللا ه بللس حللدودی کللس هوسللط خداونللد مش ل ص شللده ،هوویلهللای آنللا

ا د کللرد و فرمللود :ا گللر

هما گونس بود کس امما می گوممد ،همامی ملردم بلس خلاطر بهالتشلا بلس حلدود الهلی میبامسلت

معللذو مللیبودنللد .د ادامللس ایللن حللدم  ،امللام صللادق
اماملا

 ،از این کللس عللدهای از وی کجفهملی آ

سول از گروهی کس اعمال پلیدشلا

ضللمن اشللا ه بللس سللیره خللود و سللایر

ا مللو د هحرمللف قلرا دادهانللد ،فرمللود :خللدا و

ا بلا اسلتماد بلس (سل ما ) ملا بلایز شلمردهاند ،بیلزا هسلتمد.

سپس با استماد بس آمس  23سو ه نو  ،آنا

ا مستح لعن دانست (صفا .)535 -527 :1404 ،

دقللت د ایللن مللوا د نشللا میدهللد امللام صللادق

هللالش کللرده د س ل ما مفصللل خللومش،

گمانللس کسللانی کللس ظللواهر دیللن (واببللاع و محرمللاع) ا هوویللل می کردنللد و بللس همللین بهللت بللس

اباحلس گری کشللیده شللده بودنللد بللسطو بللدی نقلد کمللد .نسللبت شللرک ،کفللر ،بهالللت ،هحرمللف گر،

سهلانگا و د وغ گو از سوی آ حضرع بلس کسلانی کلس چملین گمانلسهایی داشلتمد ،نشلا دهمده

انحراف بسیا زماد و خطرناک کسانی است کس با هوویل برخی از ظواهر دممی بس اباحلس گری سلوق

مافتس بودند.
سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399

 .3نهی از همنشینی با ابوالخطاب و بیزاری از او و پیروانش

د دین اسالم هموا ه بر همنشیمی با انسا های خوب و صال هو کیلد شلده و از همنشلیمی بلا

افللراد فاس ل و گماه کللا نهللی شللدهاسللت ( ک .کهللف28 ،؛ نسللا 140 ،؛ انعللام68 ،؛ فرقللا 28 ،؛

مجلسی .)199 /71 :1363 ،این هو کیداع د حقیقت بس بهت هوثیراع میبت و ممفلی اسلت کلس
افللراد از دوسللتا خللوب و بللد خللومش مللیگیرنللد .د مکللی از اشللعا ی کللس علیللس ابللن ابیالعوبللا

(متوفلای )161از زنادقللس عصلر امللام صللادق

شده ،ضمن اشا ه بس اباحس گری وی ،بیا شده کس علت اباحس گری او همنشیمی با کسانی است

کللس آنللا او ا بللس اباحللس گری وامیدا نللد (ابللوالفرج اصللفهانی103 /3 :1415 ،؛ موسللوی:1998 ،
.)137/1
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و املام کللاظم

(ابلن نللدمم )401 :1350 ،سللروده

امام صادق

از همنشلیمی بلا ابوال طلاب بلسعموا ش صلیتی فاسلد و بلس هعبیلری اباحلس گر

( ک .طوسللی )296 :1348 ،نهللی کللرده اسللت .ایللن نهللی بللس سللبب هللوثیراع ممفیغالیللانی مانمللد
ابوال طاب بر مردم بودهاست.

د وامتللی امللام صللادق از عاقبللت برخللی از مللا ا ابوال طللاب اظهللا هوسللف می کمللد .آ
َ
حضللرع مکللی از مللا ا ابوال طللاب بللس نللام ابللن األش ل َیم ا نللام میبللرد و میفرمامللد :او و برخللی از

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

مللا انش و َحفللص بللن میمللو ( ک .طوسللی )189 :1373 ،نللزد مللن میآمدنللد و از مللن سللؤاالهی

میپرسیدند ،من آنا

اهممایی می کردم اما آنا از نزد من خا ج میشدند و نلزد

ا بسسوی ح

ابوال طللاب می فتمللد و ابوال طللاب بللرخالف سلل ما م للن ،مطللالبی بللس آنللا می گفللت و آنه للا

همس ن او ا میپذیرفتمد و حرف مرا هلا می کردنلد! (طوسلی .)344 :1348 ،ایلن واملت -کلس
آمت اهلل خوئی سمد آ

ا قلوی میدانلد (خلوئی -)165 /7 :1413 ،گوملای ایلن مطللب اسلت کلس

همنشیمی با غالیلا شلرمعت گریز د ملوا دی بلس قلد ی هوثیرگلذا اسلت کلس ممکلن اسلت برخلی از
افراد ،هحت هوثیر آنها ،برخالف دستو اع ائمس عمل کممد.
عالوه بر این ،وامتی کس کشلی (متوفلای )350از عللی بلن ُعقبلس از اصلحاب و اوملا ثقلس املام

صل لادق
صللادق

(نجاش للی271 :1416 ،؛ خ للوئی )103 /13 :1413 ،نق للل ک للرده ،نش للا میده للد ام للام

زمللانی کللس هفتللاد نفللر از مللا ا ابوال طللاب نللزد وی حضللو داشللتمد ،ابوال طللاب ا د

صو هی شیطانی هصویر کرده و آنا

ا از همراهی با وی نهی کرده اسلت (طوسلی.)292 :1348 ،

انحرافی کس دا د -میهواند عاقبت بسیا بدی ا برای آنا د پی داشتس باشد.
د وامللاع دمگللری نیللز امللام صللادق

برخللی از مللا ا خللومش ا از همراهللی و همنشللیمی بللا

ابوال طللاب بللر حللذ داشللتس اسللت .د ملک مللو د امللام صللادق

بللا اشللا ه بللس ابوال طللاب و سللایر

غالیا  ،از مفضل بن عمر خواست با آنها نشست و برخاست نداشتس باشد ،از خلو د و آشلامید

با آنها ابتماب کمد و با امشا مصافحس نکمد (هما  .)297 ،د وامت دمگری امام صادق
همنشیمی و ا هباط با «انسا پست» نهی کرد .هحلیللی کلس املام صلادق

از

د اداملس حلدم ذکلر

کرده نشا میدهد مقصود آ حضرع از انسا سفلس و پست ،هما ابوال طاب اسلت (هملا ،

 )290کلس بللس اباحللس گری کشللیده شلدهاسللت (کلیمللی233 /2 :1362 ،؛ طوسللی .)306 :1348 ،د
ابوال طاب -کس د دام غلو و اباحس گری گرفتا شدهاند -پرهیز کمد.
امام صلادق

د ایلن خصلو

 ،نسلبت بلس بوانلا حساسلیت بیشلتری داشلت .حضلرع د

حدمیی بس شیعیا (پد و ماد ها) سفا ش می کمد کس مواظلب بوانلا خلومش باشلمد و آنلا

ا از

ا هباط با غالیا نهی کممد ها بس فساد (اباحس گری) دچا نشوند .د ادامس ایلن واملت آ حضلرع
از عللادع غللالع بللس هللرک واببللاع دممللی س ل ن گفتللس اسللت (طوس لی .)650 :1414 ،ایللن حللدم

نشا میدهد آ حضرع نگرا است مبادا بوانا  ،مانمد غالیلا ابلاحی بلس فسلاد و اباحلس گری
دچا شوند.

با آن

این حدم شیعس واقعی بس کسی اطالق شلده کلس اهلل اباحلس گری نباشلد و از همنشلیمی بلا امیلال

گمانههای جواز اباحه گری خطابیه و مواجهه امام صادق

ایلن نقلل نشلا میدهللد املام صلادق

بللر ایلن بلاو بللود کلس همراهلی بللا ابوال طلاب-بلس بهللت
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نتیجه
غلو از مهلمهلرین انحرافلاهی اسلت کلس د عصلر املام صلادق

است .مهمهرین و هوثیرگذا هرین غالی این دو ه محمد بن مقال
است .او د ابتدا از اصحاب املام صلادق

بلس فرهملگ اسلالمی آسلیب زده
اسدی مشهو بس ابوال طلاب

و از معتملدین آ حضلرع بسحسلاب میآملد .بعلدها

ابوال طللاب کللس گمانللسهای بللاطلی د سللر داشللت ،بللس هبلیلغ اباحللس گری و شللرمعت گریزی د کوفللس
پرداخت .ابوال طاب از اعتملادی کلس شلیعیا نسلبت بلس وی داشلتمد ،سلو اسلتفاده کلرد و افلراد

زمادی ا بس انحراف کشاند .پیروا او کس د ممابع از آنا با عموا خطابیس ماد شده ،مانمد وی و

با هما باو های ناد ست ،بس اباحس گری افتادند .آنا بر این گمانس بودنلد کلس «شلماخت حل ملا

معرفت امام ،سبب برداشتس شد هکلیف از انسا میشود .عالوه بر این آنا بلا هوویلل واببلاع

و محرماع ،خود ا از قید هکالیف دممی ها ساختس بودند و د دام اباحس گری گرفتا شلده بودنلد.

امام صادق

بس بهت خطری کس این برما انحرافی برای فرهمگ اسالمی داشت ،بلا بلدمت

بللس مقابلللس بللا آ پرداخللت و ضللمن د گمانللسهای باطللل ابوال طللاب و خطابیللس ،بللر پایبمللدی بللس
دستو اع دممی -بلسعموا بامسلتسهای قرآنلی و بلسعموا سلیره هملامی پیشلواما دمملی -هو کیلد

کرد و معرفت ا شرط پذیرش هکالیف دممی(نس سقوط هکالیف) دانست .عالوه بر این آ حضرع

سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399
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ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

هوومالع آنا

ا د با ه وابباع و محرماع بسشدع د می کرد و بر پایبمدی بس ظواهر دممی هو کید

داش ل للت .امش ل للا ب ل للسممظو سواس ل للازی ،ابوال ط ل للاب ا ف ل للردی د وغ گ ل للو ،فاسل ل ل  ،گماه ک ل للا ،

شیطا صللفت ،پسللت و ممحللرف معرفللی می کللرد و عللالوه بللر ایللن بللسممظو بلللوگیری از انحللراف
شیعیا  ،بس آنلا هشلدا ملیداد کلس از هلر نلو ا هبلاط و همنشلیمی بلا ابوال طلاب و همفکلرانش
پرهیز کممد.

منابع
_ قرآ کرمم.

_ ابن اثیر ،عزالدین ( ،)1385الکامل فی التا مخ ،بیروع ،دا صاد .

_ ابن حبا  ،ابوحاهم محمد ( ،)1414صحی ابن حبا  ،چاپ دوم ،بیبا ،موسسة الرسالس.
_ ابن غضائرى ،احمد بن حسین ( ،)1422الربال ،چاپ اول ،قم ،دا الحدم .

_ ابن ممظو  ،محمد بن مکرم ( ،)1414لسا العرب ،چاپ سوم ،بیروع ،دا صاد .
_ ابن ندمم ،محمد بن اسحاق ( ،)1350فهرست ،هحقی

ضا هجدد ،ههرا  ،امیرکبیر.

_ ابوالفرج اصفهانی ،عللی بلن الحسلین (1415ق ،االغلانی ،چلاپ اول ،بیلروع ،دا احیلا التلراث
العربی.

_ اسفراممی ،ابلوالمظفر طلاهر بلن محملد (بیهلا) ،التبصلیر فلی اللدین ،چلاپ اول ،قلاهره ،المکتلب
االزهر للتراث.

اسالمی.

_ اشعری ،ابوالحسن ( ،)1400مقاالع االسالمیین ،چاپ سوم ،آلما  ،فراممس شتاممر.

_ اشعری قمی ،سعد بن عبداهلل ( ،)1360المقاالع و الفرق ،چاپ دوم ،بیبا ،علمی و فرهمگی.

_ ا کبر نژاد ،مهلدی و دمگلرا (« ،)1395وا کلاوی برملا غللو و بعلل حلدم د فرقلس خطابیلس و
فتا ائمس

با آنا » ،مذاهب اسالمی ،سال سوم ،شما ه ششم ،پاییز و زمستا .

_ انصا ی ،حسن (« ،)1374ابوال طاب» ،دایر المعا ف بلز گ اسلالمی ،چلاپ اول ،ههلرا  ،مرکلز
دایر المعا ف بز گ اسالمی.

_ برقی ،احمد بن محمد ( ،)1342بال البرقی ،ههرا  ،دانشگاه ههرا .

_ بغدادى ،عبد القاهر ( ،)2003أصول اإلمما  ،بیروع ،دا و مکتبس الهالل.

با آن

_ برقی ،احمد بن محمد بن خالد ( ،)1370المحاسن ،ههرا  ،دا الکتب االسالمیس.

گمانههای جواز اباحه گری خطابیه و مواجهه امام صادق

_ اسفمدما ی ،اسکمد ( ،)1374پژوهشی د با ه طوامف غال  ،چاپ اول ،بیبا ،سازما هبلیغلاع

_ بغدادی ،عبدالقاهر ( ،)1408الفرق بین الفرق ،بیروع ،دا الجیل.

_ هبریزی ،هجلیل ( ،)1420معجم المحاسن و المساوی ،بیروع ،دا الکتب العلمیس.
_ بربانی ،میر سید شرمف ( ،)1412التعرمفاع ،چاپ چها م ،ههرا  ،ناصر خسرو.
_ بعفی ،مفضل بن عمر ( ،)1997الهفت الشرمف ،بیروع ،دا االندلس.

_ حابیزاده ،مداهلل (« ،)1392ش صیت غالیانس ابوال طاب و وا کلاوی مواضلع ائملس اطهلا

د برابر او و پیروانش» ،ها مخ اسالم د آممس پژوهش ،سال دهم شما ه دوم ،شلما ه  ،35پلاییز
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و زمستا .

_ حسمی ازى ،سید مرهضی ( ،)1364هبصلر العلوام فلی معرفلة مقلاالع األنلام ،چلاپ دوم ،ههلرا ،
اساطیر.

_ حلی ،حسن بن یوسف ( ،)1411بال العالمس ،قم ،دا الذخائر.

_ حمیری ،ابوسعید بن نشوا ( ،)1972الحو العین ،ههرا  ،بینا.

_ خوئی ،سید ابوالقاسم ( ،)1413معجم بال الحدم  ،چاپ پمجم ،بیبا ،بینا.

_ ازی ،ف للر الللدین ( ،)1413اعتقللاداع فللرق المسلللمین و المشللرکین ،چللاپ اول ،قللاهره ،مکتبللس
مدبولی.

_ سمعانی ،عبدالکرمم ( ،)1382االنساب ،حید آباد ،مجلس دائر المعا ف العیمانیس.

_ شللهابی ،سللیدکامل (« ،)1415موقللف الفکللر الشللیعی مللن الحرکللاع الباطمیللس» ،سللالة التقرمللب،
شما ه  ،5بها و هابستا .

_ شهرستانی ،محمد بن عبدالکرمم ( ،)1364الملل و المحل ،چاپ سوم ،قم ،شرمف ضی.
_ صدوق ،محمد بن علی بن بابومس ( ،)1400امالی ،چاپ پمجم ،بیروع ،اعلمی.
_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل لل ل لل ل ل ( ،)1379معانی االخبا  ،قم ،بامعس مد سین.
سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399

_ صفا  ،محمد بن حسن بن فروخ ( ،)1404بصائر الد باع ،قم ،مکتبس آمت اهلل مرعشی نجفی.
_ صفری فروشانی ،نعمت اهلل ( ،)1388غالیلا کاوشلی د برما هلا و برامملدها هلا پاملا سلده سلوم،
چاپ دوم ،مشهد ،بمیاد پژوهشهای آستا قد

ضوی.

_ طوسی ،محمد بن حسن ( ،)1348اختیا معرفة الربال ،مشهد ،دانشگاه مشهد.
_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ( ،)1414امالی  ،چاپ اول ،قم ،دا الیقافس.

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل (بیها) ،التبیا فی هفسیر القرآ  ،چاپ اول ،بیروع ،دا احیا التراث العربی.
_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ( ،)1365ههذمب االحکام ،ههرا  ،دا الکتب االسالمیس.
_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ( ،)1373بال الطوسی ،قم ،بماعة المد سین.

_ کاوند ،علیرضا (« ،)1382ش صیتشماسی ابوال طلاب» ،حلدم اندمشلس ،شلما ه  5و  ،6بهلا و
هابستا .
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_ علوی نژاد ،سید حید (« ،)1388معما شماسی هاویل قرآ د ممظر اهل بیت علیهم السلالم»،
مجلس حسما ،شما ه  ،2پاییز.

_ قاضی نعما بن محمد مغربی ( ،)1385دعائم اإلسالم ،چاپ دوم ،قم ،آل البیت.
_ کرابکی ،محمد بن علی ( ،)1421التعجب ،چاپ اول ،قم ،دا الغدیر.

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

_ کلیمی ،محمد بن معقوب ( ،)1362کافی ،چاپ دوم ،ههرا  ،اسالمیس.
_ مجلسی ،محمد باقر ( ،)1363بحا األنوا  ،ههرا  ،اسالمیس.

_ محقل دامللاد (« ،)1374اباحللس» ،دایللر المعللا ف بللز گ اسللالمی ،چللاپ اول ،ههللرا  ،مرکللز دایللر
المعا ف بز گ اسالمی.

_ موسوی ،علی بن حسین (سید مرهضی) ( ،)1998امالی ،قاهره ،دا الفکر العربی.

_ ملطللی شللافعی ،ابللن عبللدالرحمن ( ،)1413التمبی لس و الللرد علللی أهللل األهللوا و البللد  ،چللاپ اول،
قاهره ،مکتبس مدبولی.

_ نجاشی ،احمد بن علی ( ،)1416بال المجاشی ،قم ،بامعس مد سین.

_ نعمانی ،محمد بن ابراهیم ( ،)1397الغیبس ،چاپ اول ،ههرا  ،صدوق.

_ نوب تی ،حسن بن موسی ( ،)1404فرق الشیعة ،چاپ دوم ،بیروع ،دا االضوا .

گمانههای جواز اباحه گری خطابیه و مواجهه امام صادق
با آن
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