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 چکیده   
 صااور  بااه تااوا  ماای را پدیااد  وایاا  شااد  مطاار  تشاایع درو  اولیااه قاارو  از انحرافاای انشاابا  یاا  صااور  بااه کااه مفوضااه و غلااو جریااا    

 چهااار  توانساا  و کااارد آغاااز را خاااود رشااد تشاایع باااه ب شاای هویااا  رعصاار د و ائماااه حضااور زمااا  در. کااارد پیگیاار  تااااری ی جریااا  یاا 

. آورد فاااراه  تشااایع م الفاااا  بااارا  مناسااا ی دساااياوی  و گااادارد نماااای  باااه روز آ  اسااالامی جامباااه در ازشااایبه را ا  شاااد  تحریااا  و واروناااه

 و غلاااا  پیااادای  سااایر مقالاااه ایااا .پاااردازد مااای مسااا له ایااا  واکااااو  باااه اسااا  تحلیلااای– توصااایفی تحقیااا  روش درواقاااع نوشااايارکه ایااا  در

 چهااار  درت ریااا  آ  ت باااا  و آثاااار و پیااادای  هاااا  انگیااا   و عوامااا  و صااا ر  غی ااا  دور  از بباااد بالااااخ  ميمااااد  قااارو  در مفوضاااه

 بااا م ااارز  درراساايا  مبرفاا  حاضاار،نوعی عصاار تااا امامیااه پیااروا  درمیااا  جریااا  ایاا  پیاماادها  بررساای بااا. نمایااد ماای ت یاای  را شاایبه

 .نماید می مطر  را دینی وانحرافا  اعيقاد  ازل رشها  وجلوگیر  وبدع  مظاهرشرک

    

 امامی ،عقاید تكوینی ولای  ، ،غلو مقصر  مفوضه، اندیشه ،(ع)اطهار ائمه: كلیدي واژگان   

 

 مقدمه   .1 

آثااار و  د یكاای از ب رگيااری  آفاااتی کااه در تاااریخ اساالای پدیاادار گردیااد  و عقلانیاا  اساالامی را مااورد تهدیااد جااد  قاارار دا    

علاقااه بااه خااود وباورهااا  خااود، دوساا   بااه ساا   انسااا  زیان ااار  را باار ميااو  تفساایر  شاایبه برجااا  نهاااد  پدیااد  غلااو اساا .

دارد ره ااارا  وپیشاااوایا  دینااای وسیاسااای واجيمااااعی خاااود رابااای  ازآن اااه کاااه هسااايند بااا ر  جلاااو  دهاااد. گ افاااه گاااویی اگااار 

مااای بااارد.  میاااا درحاااوز  دینااای ، در باااار  پیشاااوایا  دینااای ر  دهاااد ریشاااه اصااالی ماااده  را کاااه خداپرسااايی وتوحیداسااا  از 

شاااناخ  ائماااه  واگااار در حاااوز  سیاسااای واجيمااااعی واقاااع شاااودعواق  نااااگوار بسااایار  دارد. وانساااا  را دچاااار شااارک مااای کناااد

انگی   هااا  ومحاادثا  بااود  اساا  وکسااانی درایاا  بااار  بااا م احاام مهاا  موضااوع اماماا  میااا  ميكلمااا وصاافا  آنااا  همااوار  از

 ند.ا گوناگو  ائمه را از جایگا  خود فراتر برد  ودر تاریخ به عنوا  غالیا  شناخيه شد 

 معناي لغوي تفویض.2
ریشاااه               [1.]تفاااویر در ل ااا  باااه مبناااا  واگااادارکرد  امااار   باااه دیگااار  و حااااک  گردانیاااد  و  در آ  کاااار اسااا    

  .ماای کاان   واگاادار  خداونااد ميبااا کاااری را بااه یبناای اللااه ا  ارد  الیااه : افااوا اماار  الاایفااوا :فااوا اساا  . کلمااه مفوضااه،

فاااوا یفاااوا  در فرهنااان بنااادریگی آورد  اسااا :   [2]صااایر  الیاااه و جبلاااه الحااااک  فیاااه فاااوا : فاااوا تفاااویر الیاااه الاااامر : 

یبناای ماای ساا اری کااار خااود را بااه خاادا ، [3]افااوا اماار  الاای اللااه ا  اللااه بصاایر الب اااد»تفااویر الیااه الااامر : آ  کااار رابااه اوساا رد.

 [5]موکو  کرد ،منوط کرد ، واگدار ساخ  ، اخيیار داد ، وکال  داد .: فوا[4]«همانا خدا بیناس  در کار بند  گان .

 ظهوروپیدایش غلو .3
گر  را از کوفاااه مااای داناااد، چااارا کاااه قااار  دوی هرااار  دورا  بحااام و نظااار و مصاااطفی کامااا  الشااای ی، آغااااز جنااا   غاااالی    

ماادائ  پدیااد آمدنااد. افااراط کوفیااا  در ظهااور فلساافه هااا  گوناااگو  بااود  اساا . در ایاا  ایااای فرقااه هااا  تناادرو در کوفااه و 

  [6]یشاااا  و افااا ای  قااادر  امویاااا  باااود.اعيقااااد باااه مقاااای والاااا  اماماااا  تاااا حاااد خااادایی باعااام دور  شااایبیا  از ره ااارا  علو

دانااد و دلیاا  ایاا  اماار را شاایوع اندیشااه هااا  مااانی و ماا دک و عقایااد مساایحی عاارار را مرکاا  مااداه  م يلاا  می حمااد اماای ا

و یهااود  بیااا  ماای کنااد. آنگااا  و  بااا اساايناد بااه عقیااد  مساایحیا  در بااا  حلااو  خداونااد در عیساای و شاا اه  آ  بااا عقیااد  

 [7سیحی را در غالیگر  نشا  می دهد.]م غالیا  در مورد خداوند  علی )ع( تأثیر مه  و نفوذ اندیشه ها 

 عقاید واندیشه هاي مفوضه .4
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جااا   کااه ماای تااوا  همااه آنهااا را در دوقساا عقایااد  را عنااوا  کاارد  اساا   "تفااویر"مرلساای  در بااار    علامااه :تفووویض1،4

باااه دو قسااا  تفاااویر ، هااار یااا  از ایااا  دو ، خاااود  [8]دوی . تفاااویر امااار دیااا  و سیاسااا  .  رزر او  .تفاااویر امااار خلااا  و داد : 

تقساای  ماای شااود. بااه طااور خلاصااه خاادا  ميبااا ، خااال  ، صااانع و شااارع اساساای همااه اموراساا  و آیااا   "مقیااد"و "مطلاا  "

 "مقیااد"امااا منظااور از تفااویر  قاارآ  فااراوا  بااه ایاا  امراشااار  دارنااد و ائمااه )ع( خودراازتفااویر باادی  مبنااا م اارا دانساايه انااد.

   ز خداونااد ميبااا  ب واهنااد و خداونااد دراجاباا  آنااا  ، اماار  را باارا  ایشااا  محقاا  نمایااد .ایاا  اساا  کااه ائمااه )ع( چیاا   را ا

مفوضااه باارای  باااور بودنااد کااه پیااام ر)ت( وائمااه)ع( تمااای کارهااایی   [9]و ماای تواننااد حكاا  شاارعی را تشااریع یااا نسااخ کننااد 

 [11] اس  و قدر  آنها ت بی .خدا اصلی راکه باید خد ا انرای دهد انرای می دهند، با ای  تفاو  که قدر  

 خلقت اظله.2،4
  مفوضاااه ، اعيقااااد باااه خلقااا  اظلاااه پااای  از اجساااای اسااا  . در برخااای روایاااا  ، چنااای  بیاااا از دیگااار اعيقاااادا  منيسااا  باااه   

راظلااه بودنااد . در روایياای از فضاا  باا  عماار از امااای صااادر )ع(بااه ایاا  اماار تصااری  شااد  شااد  کااه ائمااه )ع( پاای  از خلقاا  د

 [12]و در روایاا  دیگاار  چناای  بیااا  شااد  کااه اهاا  بیاا  )ع( پاای  ازخلقاا  بااه صااور  اشاا ا  نااورانی بودنااد . [ 11]اساا  

شاایخ مفیااد قاادی  بااود  اشاا ا  رانادرساا  ماای دانااد و م ااایر بااا حاادوت عااال  ماای شااماردا زیاارا تنهااا قاادی  ازلاای خاادا  واحااد 

را پااای  ازآدی ابوال شرصاااحی  نمااای داناااد و در  خلقااا  ذا  ائماااه )ع( شااایخ مفیاااد[13]اسااا  وغیرازاوهماااه حاااادت ومصااانوعند.

صااور  صااح  تقاادی خلقاا  اشاا ا  آنااا  باار آدی )ع(ایاا  اماار را چیاا   باای  از شاارن و شااأ  والااا  آ  ب رگااورا  بااه شاامار 

 [14]نمی آورد .

 غیبعلم امام به . 3.4

 نامحااادود ،از جملاااه علااا  باااه غیااا  وایااا  گااارو  ائماااه )ع( را موجاااوداتی فاااور بشااار  مااای دانسااايند و آناااا  را  دارا  علااا      

ببضااای از آنهااا مبيقااد بودناااد ائمااه مانناااد پیااام ر وحااای دریافاا  مااای  [15]مااای کردنااد دارا  قاادر  تصاارن د رکائناااا  مباارن

 [16]کنند، زبا  پرندگا  و حیوانا  را می شناسند خال  همه چی ند و رو  آنها در همه جا حضور دارد.

 دلایل عقلي ونقلي در رد مفوضه. 5

 ارزیابي نقلي دیدگاه تفویض .1.5

در روایاااا  بسااایار  اماماااا  از اندیشاااه مفوضاااه و صااااح ا  آ  بیااا ار  جسااايه و درنراااوا  باااا خداوناااد از کساااانی کاااه سااا نانی    

در مااورد ائمااه ماای گوینااد کااه ایشااا  خااود باادا  مبيقااد نیساايند بااه او پنااا  باارد  انااد و پاا  از آ  خااود را بنااد  خاادا مبرفاای 

)ع( در امااای سااراد[ 17]اشاايه انااد کااه مالاا  هاای  گونااه سااود و ضاارر و ماار  و حیااا  باارا  خااود نماای باشااند.کاارد  و بیااا  د

ود حضاار  علاای آ  چنااا  کااه خاا [18]کرامااا  الهاای علاای و پیااام ر فقااا بااه خاااطر اطاعاا  خداساا ."روایياای ماای فرمایااد :

در پاسااخ بااه ایاا  پرساا  کااه تفااویر  امااای رضااا )ع([19]« ماا  بنااد  ا  از بناادگا  خداونااد هسااي  »تصااری  کاارد  اساا  کااه 

ف اادو  و مااا نهاااک   چیساا ف فرمودند:خداونااد اماار دیاان  را بااه پیااام رش تفااویر کاارد و بااه بناادگان  اماار فرمااود: مااا اتاااک 

امااا خاادا هی گااا  خلاا  و رزر را بااه کساای تفااویر نكاارد ، کااه مویااد آ  ایاا  آیااه شااریفه اساا  کااه:  الااد  خلقكاا   [21]فااانيهوا 

لاادا فرمااود   [22ائمااه  بااا آیااا  قاارآ  منافااا  دارد  ] . بنااابرای  تفااویر خلاا  ورزر[21]ك  ثاا  یحیاایك  ثاا  رزقكاا  ثاا  یمیااي

انااد کااه هاار کاا  گمااا  کنااد خاادا خلاا  و روز  و احیااار را بااه مااا تفااویر کاارد  بااه خاادا شاارک ورزیااد  و از را  راساا  منحاارن 

درسااا  و نادرسااا  تفاااویر وارد شاااد  و ماااراد از برخااای دیگااار از محااادثا  نیااا  باااه تفصااای  در باااا  مباااانی   [23]شاااد  اسااا .  

    [24]تفویر را غال اً در هما  بیا  احكای دینی خلاصه کرد  اند. 

 ارزیابي عقلي و ملاك یابي روایات تفویض.2،5
ملاااک عقلاای باارا  تمااای  و مرزبنااد  و داور  میااا  روایااا  تفااویر از تقصاایر، ولایاا  تكااوینی اساا  کااه مبقااو  تااری  اباا ار    

اساا  کااه فااارح از صااح  و سااق  روایااا  و اخيلااان درسااند و رجااا  شناساای اعاا  از غااالی بااود  یااا ن ااود  راو  در همااه مااوارد  

اساايقلا  امامااا  در افبااا  اعاا  از کارهااا  عاااد  وفااور بشاار  ماننااد نافااد و شاااخ  مبي اار  قاارار ماای گیاارد. اساايقلا  و عاادی 

فضااائ  و کرامااا ، میاا ا  مناساا ی باارا  تشاا ی  تفااویر شاامرد  شااد  روایااا  از سااایر مااوارد ماای باشااد. از ایاا  رو، روایاااتی 

در ادامااه نقاا  و حياای آ  چنااا  کااه   -کااه در آ  ائمااه باارا  خااود فضااائ  وکرامااا  عااالی وبااه تب یرمااا فااور بشاار  شاامرد  انااد

اگاار وابساايه و مبلااو  خداونااد اساا  ، صااحی  ماای باشااد و  -ماای شااود تصااری  کاارد  انااد کااه بااه یاا  صاادی فضااائ  مااا نماای رسااید 

موردانكاااار و تكااادی  قااارار گرقياااه و  "ماااوارد  را کاااه در آ  خاااود را مسااايق  از اراد  الهااای فااارا کااارد  اناااد آ  روایاااا  تماماااا
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را مااردود شاامرد  انااد. بنااابرای  بااا توجااه بااه ایاا  شاارط لااازی و کااافی کااه مااورد تاییااد ایاا  ق یاا  دیاادگا  هااا و صاااح ا  آ  هااا 

تب یااار مااای شاااود ، هماااه ایااا  روایاااا  را مااای تاااوا  جماااع کااارد و  باااا تقااادیر  [25] "اذ  الهااای "قااارآ  مااای باشاااد و از آ  باااه  

شااد  انااد ایاا  اساا  کااه از  اشااي اهی کااه اهاا  تفااویر مرتكاا  گاارفي  ایاا  مبیااار منافاااتی میااا  آ  هااا وجااود ن واهااد داشاا .

باااا  احيااارای ورفیاااع شااامرد  مقاماااا  اماماااا  )ع( فبااا  و اراد  ایشاااا  را مسااايق  از فاعلیااا  و اراد  الهااای درنظااار گرفياااه و 

 غفل  کرد  اند. [26] "ما تشارو  الّاا ْ یشار الله  "ازتوجه به آیا  قرآ  در با  اذ  و هم نی  توصی  اولیار الهی به 

 اندیشه غلات ومفوضه در تخریب چهره شیعهآثار وتبعات . 6
شاایبه همااوار  در طااو  تاااریخ مااورد تهاااج  فرهنگاای دشاامنا  خااود قاارار گرفيااه اساا . آنااا  بااا انيسااا  عقایااد انحرافاای و    

ها  انحرافااای و باااا دساااياوی  قااارارداد  برخااای از عقایاااد فرقاااه دار نماااود  چهااارع تشااایّع باااود خرافااای باااه شااایبه درصااادد خدشاااه

ها  دشاامنا  م ااارز  نمااود  و اند. ائمااه )ع( همااوار  بااا ایاا  عقایااد و توط ااهغلااا ، از شاایبه و عقایااد آ  بیاا ار  جساايهازجملااه 

اند. از ساااویی ائماااه )ع(، اصاااحا  و دانشااامندا  شااایبه در عصااار حضاااور ائماااه )ع( نیااا  در مكيااا  خاااوی  را از آناااا  جااادا سااااخيه

 اند.رد غلا ، آثار  نگاشيه

 ه )ع(تخریب شخصیت ائم1،6.

شااا  بااه آنهااا، ساا   ایراااد کینااه و دشاامنی بیاا  )ع( و منيساا  کاارد  خااود و عقایااد انحرافیغلااا  بااا دروح بسااي  بااه اه    

سااا  اناا وا  مكياا  تشاایع را رقاا  زدنااد. ایاا  مساا له موجاا  سوراساايفاد  برخاای م الفااا  مااردی نساا   بااه آنااا  شاادند و بدی 

کااه ابوحنیفااه ا  سااور علیااه شاایبه و جلااوگیر  از نشاار م ااانی تشاایعا چنا ا  گردیااد باارا  ت لی ااشاایبه شااد و از سااویی حربااه

 «.ای که جریا  غدیر خ  را نق  نكنندبه اصحاب  گفيه»گف : ورزید و میاز بیا  حدیم غدیر اميناع می

لای: انهاا  حمدویااه، قااا : حاادثنا یبقااو ، عاا  اباا   باای عمیاار، عاا  شاابی ، عاا   باای بصاایر، قااا : قلاا  لااأبی ع ااد اللّااه علیااه ا    لسااّ

یقولااو ، قااا : و مااا یقولااو ف قلاا :یقولو  تبلاا  قطاار المطاار و عاادد النرااوی و ورر الشاارر و وز  مااا فاای ال حاار و عاادد الياارا ، 

 [27]فرفع ید  الى السمار، و قا : س حا  اللّه س حا  اللّه لا و اللّه ما یبل  هدا الا اللّه!!

 هاي شیعيقیامدار كردن تأثیر غلات در خدشه،  2،6.        
هاااا  شااایبی غلاااا  حضاااور نداشااايند، اماااا دشااامنا  شااایبه عقایاااد انحرافااای، خرافااای و غلاااوآمی  را باااه ره ااارا  در برخااای از قیای

کردنااد تااا حكوماا  خااود و مقابلااه بااا شاایبیا  را توجیااه کننااد. نموناا  بااارز ساااز  میدادنااد و بااه نااای آنهااا فرقهقیااای نساا   می

ها  ساااخيگی غلااا  ماننااد م ياریااه و کیسااانیه را ماارت ا   کااه دشاامنا  او برخاای از فرقااهایاا  مساا له قیااای م يااار ثقفاای اساا

 [28]اند با م يار دانسيه و او را منشأ دیگر فرر شیبه نی  شمرد 
 

 آثار مخرب غلات در جعل حدیث .3،6

رجاااالی شااایبه ناااای هاااا  غلاااا  و آثاااار م ااارّ  آناااا  در تااااریخ شااایبه، جریاااا  جبااا  حااادیم اسااا . در کيااا  یكااای از نق   

اع )بسااایار حدیمبسااایار  از غلاااا  باااه کردناااد و ساااازند ( و کااادّا  )دروغگاااو( آماااد  اسااا . آنهاااا احاااادی ی را جبااا  میعنوا  وضاااّ

ساااز  ایشااا  بااه شاایوع د ّ گرفينااد. گااا  شاایو  حدیمدادنااد و خااود در سلسااله سااند حاادیم قاارار میبااه ائمااه )ع( نساا   می

  کاارد  چیاا   در درو  چیاا  دیگاار بااه صااور  م فیانااه اساا . بااه هماای  دلیاا  بااه مكرهااا مبنا  داخاادر ل اا  بااه« د ّ»بااود. 

 [29]شودگفيه می« دسیسه»ها  م فیانه و توط ه

بیااا  )ع( بااارا  تشااا ی  درسااايی و نادرسااايی احادیااام، شااایبیا  بااارا  شاااد  ازساااو  اه هاااا  تبیی باااا توجاااه باااه ملاک   

الی پرداخينااد تااا راویااا  راساايگو و مااورد وثااور از راویااا  دروغگااو و شناسااایی غلااا  و جاعلااا  حاادیم بااه نگااارش کياا  رجاا

واضااع حاادیم ميمااای  گردنااد.اما درمااورد محيااوا  احادیاام کااه م فیانااه مااورد تباارا جاعلااا  قاارار گرفيااه بااود و سااند آنهااا 

 ها به نقد و بررسی احادیم پرداخيند.ظاهراً مبي ر بود، شیبیا  با توجه به هما  ملاک

شاااد  ماااورد پالاااای  قااارار گرفااا . باااا ایااا  وصااا ، هناااوز احادیااام جبلااای از هماااه کيااا  سااایار  از احادیااام جب درنيیراااه ب   

حااادی ی شااایبه زدود  نشاااد  و برخااای از احادیااام م اااال  صاااری  قااارآ  اسااا ا مانناااد روایيااای کاااه در کاااافی از تحریااا  قااارآ  

لقاارا  الااد  جااار بااه ج رئیاا  الاای محمااد ا  ا "گویااد: علاای باا  الحكاا  ،عاا  هشااای باا  سااال  عاا  اباای ع اادا ..)ع( قااا :ساا   می

ایاا  احادیاام،  [31]همانااا قاارآ  کااه توسااا ج رئیاا  برمحمااد )ت( ناااز  شااد هفااد  هاا ار آیااه بااود. ")ت( ساا به عشاار الاا  آیااه 
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کاااه وهابیااا  باااا اسااايناد باااه همااای  احادیااام جبلااای در کيااا  شااایبه، دساااياوی  دشااامنا  و م الفاااا  شااایبه قااارار گرفااا ا چنا 

 اند.گونه درصدد دور ساخي  مردی از مكي  تشیّعدهند و بدی ه شیبه نس   میتهم  تحری  قرآ  را ب

 آثار و تبعات مفوضه در دوره غیبت صغري.7
اشااار  شااد در دور  غی اا  صاا ر ، فبالیاا  مفوضااه باارا  اینكااه خااودرا بااه عنااوا  نماینااد  اصاای  فكاار  "همااانطور کااه ق لااا  

شااایبی  مبرفااای نمایناااد باااه حاااد اعلااای رساااید.  تكیاااه اصااالی آناااا  در ایااا  را ، رو  تاااألی  و تااادوی  مياااو  و تنظااای  و نقااا  

ه و برخاای دیگاار را خااود در ایاا  نساا  ابااداع ماای نمودنااد. نيیرااه روایاااتی بااود کااه پااار  ا  را گدشاايگا  آنااا  بااه یادگااار گداشااي

 د.شاایبه رخنااه کاارو.آ  شااد کااه علاای رغاا  تمااای کوششااها  علمااا  قاا ، مقاادار زیاااد  از ایاا  گونااه روایااا  ، در احادیاام 

دساا  بااارد  در مياااو  قااادی  کاااه توساااا دانشااامندا  مبيماااد نوشااايه شاااد  و دری روایاااا  در آ  مياااو ، بااای  از اینهاااا هااا  باااا 

وفقیاا  بوساایله منحاارفی  ، در روزگااار امااای باااقر)ع( و امااای صااادر)ع( انرااای شااد  و اکنااو  نوباا  مفوّضااه بااود. ط باااً چناای  م

روایاااتی بباادها باار اسااا  ضاا ا در کيااا  منسااو  بااه آ  دانشاامندا  مبيمااد، بااا همااا  اسااناد عمااومی کيااا  درميااو  ببااد 

محاادثا  گمااا  ماای کننااد نماای توانساا  جلااو  چناای  روایاا  ماای شااد و سیسااي  ساانيی روایاا  حاادیم باار خلااان آ  چااه 

روش دیگااار  هااا  کاااه در اعصاااار مياااأخرتر در پااای  گرفيناااد تلااااش در ت رئاااه خاااود از عناااوا  مفوّضاااه  [31]جبلهاااایی را بگیااارد.

ناپدیااد شااد  بااود بااه گونااه ا  کااه گااویی ائمااه از یاا  فرقااه کااه تنهااا در زمااا  آنااا  وجااود داشاايه و ساا   در صاافحا  تاااریخ 

در حاااالی کااه عقایاااد و افكااار مفوّضااه در روایاااا  وارد  از ائمااه اطهااار صاااریحاً و بااه تفصااای  [ 32د]مااای گفيااه اناا اساا  ، ساا  

بیااا  شااد  و ماارز میااا  آنااا  و غلااا  ملحااد نیاا  بااه درساايی ت یاای  گردیااد  اساا  کااه عقیااد  بااه قاادر  تصاارن ائمااه در کائنااا  

ویناااد  از غلاااا ی ملحاااد خواهاااد باااود و اگااار منظاااور، حصاااو  ،اگااار منظوریقایااا  آ ، همدوشااای آ  ب رگاااوارا  باااا ذا  حااا  اسااا  گ

ایاا  قاادر  بااا تفااویر الهاای و وجااود آ  در طااو  قاادر  حاا  اساا  گوینااد  ازمفوضااه اساا  امااا ماای بیناای  کااه هااردو گاارو  

تلااااش شااا انه روز  و پیگیااار  مفوضاااه در اشااااعه افكاااار  هم مااا  و یكساااا  مشااامو  سااارزن  ولبااا  ائماااه اطهارقرارگرفياااه اناااد.

ماار ن ااود و پااار  ا  از افكااار و ابااداعا  آنااا  بااه هاار صااور  داخاا  سیسااي  مااده ی شاایبه شااد و باارا  خااود جااا  خااود باای ث

گشااود. م لاااً موضااوع افاا ود  شااهاد  ثال ااه در اذا  کااه بااه تصااری  شاایخ صاادور از ابااداعا  و شاابائر آنااا  بااود و ساا   علاای 

و ساان  شاایبه درآمااد کااه ال يااه بااا توجااه بااه ایاا  رغاا  باای میلاای یااا م الفاا  بساایار  از فقهااا  شاایبه بااه صااور  یاا  شاابار 

واقبیاا  جدیااد و ت ییاار بنیاااد  در ماهیاا  شاابار  آ  کااه دیگاار نماینااد  انيسااا  بااه مكياا  مفوّضااه نیساا  ظاااهراً وجااود آ  

در اذا  در روزگااار مااا ن ایااد مسااأله ا  از ایاا  نظاار داشاايه باشااد. موضااوع دیگاار مسااأله علاا  امااای در امااور  بااود کااه هاای  رابطااه 

 [33]سيقی  یا غیر مسيقیمی با احكای شرع نداش .م

بااادی  ترتیااا  ب شاااهایی از مواریااام فكااار  مفوّضاااه از اواخااار قااار  چهااااری در سااان  علمااای شااایبه رخناااه کااارد و باااه تااادری    

مق ولیاا  یاف .ال يااه در مرااامع حاادی ی ماادتها بااود را  یافيااه و حضااور چشاامگیر  پیاادا کاارد  بااود و بااه خصااوت در مرااامیع 

ماننااد کيااا  کااافی کااه بااه خاااطر ب رگاای و گساايردگی آ  ناچااار احادیاام ضاابی  زیاااد  هاا  در آ  را  یافيااه و حياای بااه باا ر  

 [34].حدیم ضبی  و غیر مبي ر اس  9485حدیم آ ، 16199نق  برخی ب رگا  ، از ک  

 استمرار دیدگاه مفوضه و آثار آن بعد از قرن هفتم.8
و  خاااری از مااده  تشاایع شااناخيه شااد  و گفيااه ماای شااد کااه عقایااد آنااا  بااه اتفااار مفوضااه از جن ااه نظاار  بااه عنااوا  یاا  گاار  

نظاار علمااا  شاایبه مااردود اساا  امااا بساایار  از تبلیمااا  آنااا  )گرچااه درجهااا  شناساای و تفساایر خااات آنااا  از نحااو  خلاا  و 

راد و گاارو  هااایی در وجااود جهااا ( کااه بااه شااك  حاادیم در آمااد  بودنااد در میااا  شاایبیا  در اعصااار ببااد طرفاادارانی یافاا . افاا

جامباااه شااایبه پیااادا شااادند کاااه حيااای تفسااایر مفوّضاااه از جهاااا  و نقااا  ائماااه در خلااا  و رزر موجاااودا  را نیااا  پدیرفيناااد. 

( و گااارو  شااای یّه کاااه در قااار  سااای ده  هرااار  پدیااادار شاااد از آ  813مؤلفاااانی مانناااد حاااافی رجااا  برسااای )مياااوفّی بباااد از 

   عقایاااد و گفياااه هاااا را باااا افكاااار بااااطنی گرایاااا  خاااود موافااا  یافياااه و از آ  دسااايه اناااد. بسااایار  از ميصاااوّفه و دراویااا  نیااا

عرفااانی شاایبی کااه بااه شااد  از جهااا  شناساای صااوفیا  محیاای الاادی  اباا   -جان اادار  کردنااد. یاا  گاارای  جدیااد فلساافی

شاایبی قاار   عرباای ميااأثر بااود ، و پاا  از حاادود سااه قاار  از ن ساايی  نمودهااا  آ  در افكااار و آثااار سااید حیاادر آملاای، عااارن

هشااي ، ساارانرای در قاار  یااازده  در شااك  مكياا  فلساافی موسااوی بااه حكماا  ميبالیااه تطااوّر یافاا  در ب بااد اماماا ، باار اسااا  

را بنیاااد نهاااد. نهایياااً در میااا  جامبااه علماای شاایبه باار ساار پاادیرش « ولایاا  تكااوینی»همااا  جهااا  شناساای، نظاار  موسااوی بااه 

هرچناااد اک ریااا   [35]بااااز دودسااايگی هاااایی وجاااود داشااايه اسااا  وار اخیااارایااا  مفهاااوی جدیاااد و یاااا حااادود شااامو  آ ، در اد
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مطلاا  عااوای شاایبه و بیشااير دانشاامندا  ، هماننااد روزگااارا  گدشاايه همااوار  را  میانااه را پیاارو  کاارد  انااد کااه ائمااه را نااه تنهااا 

آنااا  و قاار  و جانشاای  پیااام ر اکااری)ت( در دیاا  و در ریاساا  جامبااه اساالامی ماای شناسااند بلكااه بااه برکااا  وجااود مقااد  

مقاااای خاااات مبناااو  آ  ب رگاااوارا   مبيقاااد هسااايند اماااا نیابااا  آناااا  را از خداوناااد در خلااا  و رزر و تشاااریع شاااریب  نمااای 

 [36.].پدیرند و از غلوّ در مورد آنا  ،هم نا  که خود دسيور فرمود  اند پرهی  می کند 

 :نتیجه گیري.9
بااا آنكااه جریااا  غالاا  غلااو منشااب  از مااده  تشاایع اساا  ، ولاای ماان  و روش آنااا  بااا هاای  یاا  از آمااوز  هااا  شاایبه    

هم ااوانی نداشاايه ، حياای در نقطااه مقاباا  آ  قاارار دارد. ایاا  نكيااه ران ایااد از یاااد باارد کااه شااك  گیاار  فرقااه هااایی بااا فكرغلااو 

افكااار مسااموی خااود، اذهااا  مساالمی  را از ایاا  مااده  دور  باارا  مشااوش جلااو  داد  چهاار  درخشااا  تشاایع بااود تااا بااا تااروی 

سااازد. مياساافانه د ر طااو  تاااریخ ، بساایار  از غاارا ورزا  باارا  نفاای تشاایع ، باورهااا  غالیااا  را دساا  مایااه هرااوی بااه ایاا  

مااده  حاا  قاارار دادنااد و حياای در عصاار حاضاار بااا تمااای تصااریحاتی کااه درت یاای  مبنااا  غلااو و زشاايی رفيااار غالیااا  شااد  

ماارز غلو،خاااری کاارد  ائمااه اطهااار )ع( .ئمااه بااه شاایبه امامیااه شاانید  ماای شااودساا  ، دوبااار  از سااو  برخاای اتهااای غلااو د رحاا  اا

د رمحاادود  ا  کااه در مباارن شاایبی در بااار  مقااای و جایگااا   ز دایاار  ع ودیاا  اساا  وگرنااه ثناااگو درمقااای تبریاا  وتمریااد ا

 .اه  بی  بیا  اس  ،غلو نیس 

گاار چااه ممكاا  اساا  گاارو  مفوضااه ا   کااه نااای بااردی  امااروز  وجااود خااارجى   تااوا  باار آ  اذعااا  داشاا  ،رپایااا  ماای آن ااه د  

نداشاايه باشااند ولااى بایااد توجااه داشاا  کااه اندیشااه هااا و رسااوبا  فكاارو آنااا  در میااا  شاایبیا  و در کيابهاااو م يلاا  وجااود 

 .ی اس عقیدتى و انحرافا  دینى لازدارد که شناخ  آ  براو جلوگیرو از ل  شهاو 
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Burning the Mofavezeh group in main body shia 
 

Bibi razieh Hosseini 
 

Abstract  
During Mofavezeh exaggerated and that a deviation from the early centuries of the Shiite offshoot been recognized. 

This phenomenon can be pursued as a historical process. Time spent in prayer and in the age of identity began to grow 

Funeral and was inverted and distorted face of the Shiite Muslim community and puts it on display for the opposition 

Shia provided a good excuse. 

   This paper describes the research method - analytical, and motivated by the emergence of absence and minor cereals 

and Mfvzh the centuries, especially after the minor's absence and factors of motives and consequences of the emergence 

of Shia explain demonizaton track. Examining outcomes among the followers Imamiye until the present, the kind of 

knowledge to combat manifestations of polytheism and innovation and prevent slips and Tnhrafat religious faith can 

raise. 

 

Keywords: Imams, Android Mofavezeh, Moqasereh ,exaggerating, Provincial Development, Ima

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

