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  گرایی تشیع نخستینفرقه

 1هاجسون سیمز گودوین ارشالم
 1**اکبر باقریترجمه: 

 [52/90/7901تاریخ پذیرش:  79/91/7901]تاریخ دریافت:  

 چکیده
گینری تشنیع به چند پرسش در زمیننه شنال گوییپاسخمارشا  هاجسون در ای، مقاعه  در پی 

انه گرا شد؟ در صدر اسالم بنا آنفرقهیی آن در تاریخ است؛ تشیع نخستی، چگونه نخستی، و پایا
های مخاعف جریان حاکم )خالفت( جذب اهنل تسنن، شندند  شنیعه چگوننه بسیاری از جریان
ای توانمنند و تعمیق بخشد و بنه عننوان فرقنه کند واش را حفظ های اختصاصیتوانست تفاوت

 استقال  منذهبی النالت و مزاینای راهبنردی ویش ادامه دهد؟مستقل از اهل سنت به حیات خ
تشیع بر اصنو  نخسنتی، و  پافشاریدر  ( )جعفر صادق  امامای دوران امامت های فرقهگرایش
نخسنتی،  (ص)از خالفنت پنا از پینامبر  ( )علنی طرد  ثر افتاد.ؤنشدن با اهل سنت مآمیخته

اشنتر  محمند بن،  وارد آمد و در ای، میان افرادی همچون ماعکشاستی بود که بر پیاره تشیع 
ایشان و برخی از اوالدش قائل شدند که  برایسلمان فارسی و ... نقش منحصر به فردی   ابوبار

جعفنر  امنام راهای الاعیانه الالت رشد کرد. اعبته بسیاری از عقاید الالت بعدها با گسترش نگرش
و گسترش یافت و مهمتری، مؤعفنه امامنت  شد مت طرحو نص بر اما کردند تصحیح ( )صادق 

  ( )بودن ائمه و انحصار آن در دوازده امام از نسل علنی شیعی شناخته شد. در ادامه نیز منصوص
 .گیری تشیع اثناعشری را فراهم آوردموجبات شال

 
 .گرایی  الالت  امام جعفر صادق ) تشیع نخستی،  فرقه ها:کلیدواژه
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 گفتارشیپ
های سنتی امروزی  یا حتی طور که اثنامشریچنی  معروف اسک که شیعه، آن1اکنون

هدای  کنند، ابتدا فرقه منسجمی با دوازده امام متوالی نبوده که گدروه اهل سنک تصور می
شیعی مخالف، به حمایک از ای  یا آن مدمی، از آن منشعب شده باشند  نباید بده تشدیع   

هدایی را کده زمدانی    د متأخران امامیه نگریسک  اید  واقعیدک پرسدش   صدر اسالم، از دی
هدای  دهدش اما از طرف دیگدر پرسدش  اکهان را بسیار به خود مشغوک کرده بود، پاسخ می

آورد  مثالً نباید مانند گذشته تصور کرد که زیدیه بده اید  دلیدل از    جدیدی به وجود می
العابدی  ]ع[، به جای ]امام[ محمد ملی زی  ها جدا شدند که آنها بعد از ]امام[اثنامشری

باقر ]ع[، زید را به منوان امام پنجم قبوک داشتند  همچنی ، نباید ای  باور را داشدک کده   
العابددی  ]ع[ را بده   زیدیان اصالً ]امام[ ملی زی  2امامان زیدی بعدی از نسل زید بودند 

و امدام بدوده باشدد، دربداره شدخص      امامک قبوک نداشتند، اما حتی اگر ]از منظر آندان[ ا 
چراکده )از نظدر آندان  امامدک      ،ماندد او پرسشی بداقی نمدی  « جانشی »خاصی به منوان 

بریم که زیددیان اصدالً   در واقع، اگر بسیار دقیق شویم به ای  نکته پی می 3موروثی نبود 
گدرفت  بدود هندوز    از اثنامشریان جدا نشددند  زیدرا زمدانی کده زیدیده در حداک شدکل       

ای وجود نداشک  چون هنوز امام دوازدهم مطرح نبود  به همی  ترتیب، دیگر نامشریهاث
افرادی مانند محمدد   4مانند گذشته ای  موضوع نباید مجیب باشد که بسیاری از شیعیان،

حنفیه را که از نسل فاطمه ]ع[ نبودند به منوان امام قبدوک داشدتند، زیدرا اکندون روشد       
شد، یعه، مانند دیگر امراب، نسل از فرزند ککور محسوب میاسک که از نظر متقدمان ش

یعنی از نسل ملی ]ع[ نه از دختر محمد ] [  )از منظر شیعیان نخستی   در واقع تمدام  
توانسدتند  ]ع[ )بر امامک  ارجحیک داشتند و هر یق از اوالد ابوطالدب مدی   خانواده ملی

بر ] [ به ای  مسدئله ارتبداط پیددا    تا آنجا که خویشاوندی با پیغم 5رهبر شیعیان شوندش
کرد، حتی رهبری مموهای دیگر هم منتفی نبود  بنابرای ، از جهتی دیگر، مدؤثرتری   می

 تالشی بود که بامث به قدرت رسیدن مباسیان شد  6های شیعیتالش
دیگر نباید ب رسیم چگونه ممک  اسک تشیع صدر اسالم آنچه را امدروزه بده مندوان    

شناسیم در نظر نگرفته باشد، مسئله ای  اسدک کده اصدالً اصدوک     عه میاصوک بنیادی  شی
 توانسته از آن اوضاع و احواک اولیه به وجود آمده باشد امروزی  تشیع چگونه می
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گدرا  پردازد ای  اسک کده، تشدیع چگونده فرقده    ای که ای  مقاله به آن میپرسش وی ه
اشتند که بیشترشان جذب اهل های مخالف متعددی وجود دشد؟ در صدر اسالم جریان

هددای تسددن  شدددند  شددیعه چگوندده توانسددک از ایدد  سرنوشددک بگریددزد و تفدداوت   
اش را حفظ کند و تعمیق ببخشد؟ دو مؤلفده از مناصدر مدؤثر در اید  روندد      اختصاصی
ای هددای فرقددهانددد از، اسددتقالک مددذهبی غددالت و مزایددای راهبددردی گددرایش  مبددارت
 7ک ]امام[ جعفر صادق ]ع[ گرایانه  در دوران امام)فرقه

 ی شیعه به شکست ابتداییهاواکنش
دیدگاه سنتی اهل سنک ای  بوده اسک که ]حضرت[ ملی ]ع[، یکی از چهار خلیفده  

دانستند و فقط شیعیان در مقامی که تمام حق میبزرگ ]پیامبر  [ بود که امک، او را به
ض، ناخشدنودی شدیعه از سدایر    اندد  طبدق اید  فدر    امک برایش قائل بودند، مبالغه کرده

 شدنی نیسک مسلمانان هضم
شدود کده بددانیم از نظدر جامعده صددر اسدالم، موقعیدک         تر مدی مطلب وقتی روش 

کدرد  اید  ن دذیرفت     ع[، به هی  وجه با سه خلیفه دیگدر برابدری نمدی   ] ]حضرت[ ملی
نی آن را روشد ، اثر بوهل بهنامه ملیزندگیع[ در صدر اسالم، که کتاب ] ]حضرت[ ملی

ع[ که زمانی ] آورد  مثالً، ]حضرت[ ملیهای جدیدی به وجود میپرسش 8کند،بیان می
اش را در ]جهان[ اسدالم بده دسدک آورد؟ و در مدی      شد چگونه امتیاز کنونیتحقیر می

حاک حاکی از آن اسک که چده نیدروی مظیمدی در اید  اقلیدک وجدود دارد کده گدروه         
 اش را شکل داد اولیه

ع[، ریشده تداریخی   ] دی شیعیان از سایر مسلمانان بده مندوان دشدمنان ملدی    ناخشنو
 [، ]حضرت[ ] معقولی داردش چراکه بعید اسک کسی در زمان وفات ]حضرت[ پیغمبر

حتی هنگامی که تحک وضعیک  9ع[ را گزینه مناسبی )برای خالفک  دانسته باشد ] ملی
 [ بدا  ] حاب ]حضدرت[ محمدد  غیرمادی در مدینه انتخاب شد بسیاری از برتری  اص

تنها طلحه و زبیدر،  نه 10ای هم مشخصاً ممتنع بودند حکومک وی مخالفک کردند و مده
بلکه معاویه هم از همان ابتدا در خارج از شام حامیدانی داشدک  مداجرای حکمیدک در     

طدرف پیدروزی محسدوب    اکرح، بر اساس تصمیمی که اشعری اتخاک کرد، برای افراد بی
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تر جامعه اسالمی طدرد  ع[ در اواخر ممرش از جانب بخش بزرگ] راً ملیشد و ظاهمی
مثمدان کده اهدل سدنک آن را انکدار      یا بنابرای ، روش  اسک که تقابل ملی  11شده بود 

دادند، افسانه نبوده اسک  لع  ملی کردند، ولی شیعیان آن را به شیخی  نیز تسری میمی
سنگ بود با لعد  مثمدان از جاندب    میه  همااز جانب حزب حاکم جامعه مسلمانان )بنی
تشیع در ابتدا گروه اقلیتدی بدود    12ع[ بودند  ] خوارج و شیعیان )که از گروه اصلی ملی

ن ذیرفتند و هرچند از همان زمان بقیه جامعه [  ] که رهبرشان را سایر اصحاب محمّد
شده بودند، آنها به  مسلمانان حاضر به مصالحه با آنها بودند و مثمانیان نیز بسیار ضعیف

 مصالحه راضی نشدند 
 کرد،اش به سمک دو نتیجه حرکک میتاریخ تشیع پس از شکسک ابتدایی

 گرایانه  که هدفش اید  بدود کده بده     ای )فرقههای فرقهسازییکی گسترش گروه
های مذهبی خاصی داده ع[ و برخی از اوالدش نقش منحصر به فردی در نظام] ملی
 شود 
 ع[ و ] کلیک اسالم با سمک و سویی شیعی تا تکریم ملی دادن بهلو دیگری شک

اش در انحاء چندگانه حیات اسالمی اهل تسن  مقبولیک یابد، اما ظداهراً  نسل فاطمی
ابتدا تمایزی بی  ای  دو گرایش نبود و ای  دو نتیجه پس از وقایع قدرن اوک حاصدل   

 آمد 
میان و دار و دسته معاویه با او مخالفک با اینکه خوارج از ملی ]ع[ نفرت داشتند، شا

طدرف اکرُح او را طدرد   کردند، حامیان حجازی زبیر او را دوسک نداشتند، افدراد بدی  می
داری دهد، نیدز از او  توانسک به آنها قوک خزانهکرده بودند و حتی کوفیان، که حداقل می

دیگدران،   ملی ]ع[ یق گروه شخصی جان برکف داشکش[ کردند، ]حضرتحمایک نمی
را به مندوان یداران باوفدای ملدی بداقی       13اشتر، محمد ب  ابوبکر و سلمان فارسی مالق

 اند  به نظر اشتروتم ، در شعر دوئلی انوامی از تکریم مذهبی که قبالً برای ملدی گذاشته
سدبأ، تقریبداً بده انددازه سدلمان شخصدیتی       ب  مبداهلل  14رفک وجود دارد ع[ به کار می]

ع[ ممکد  اسدک   ] رسد احتماالً اید  موضدوع را کده ملدی    اسک اما به نظر میای افسانه
پذیرفک و ظداهراً محتمدل اسدک کده مددمی بدوده ملدی ]ع[        مغلوب یا کشته شود، نمی
تا همه جامعده  « امراب را با مصای ]قدرت[ خویش پیش برد»مأموریتی االهی داشک تا 
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بنابرای ، انتظار داشدتند رجعدتش تدا    سرکش اسالمی را وادار کند سلطه او را ب ذیرندش و 
باشد  اگر موضوع تبعیدش به مدائ  حقیقک داشته باشدد،   15حدودی به سبق بارباروسا

بدوده   اش دردسرسداز هواداری شدیدش تدا آن زمدان بدرای ملدی ]ع[ در طدوک زنددگی      
 16اسک 

 17گرایدی واقعدی، سدیری نسدبتاً آرام داشدک      گرایش تبدیل ای  هواخواهی به فرقده 
طدور کده   نگریسدتند، همدان  ن به خانواده ملی ]ع[ به منوان مظهر استقاللشدان مدی  کوفیا

اما چیزی نگذشک که چندد مامدل    18مصریان به خانواده مبدالعزیز چنی  دیدی داشتند،
 19سمک و سوی ای  احساس را ماطفی، اخالقی و س س مذهبی کرد،

 شهاد  حجر بن عدی 

پرسک، بلکده  فقط برای فردی میه نه توانستنددر شهادت حجر ب  مدی، کوفیان می
ای قبیلهبرای قربانی گرایش فزاینده به کنارگذاشت  حس مربی و قدیمی شأن مقدس هم

 20مزاداری کنند 

 شهاد  ]امام[ حسین ]ع[ و قیام توابین 

م  ، مامل التهداب اخالقدی    ۱1۵وقتی حسی  ]ع[ به خاطر کوفیان به شهادت رسید )
 ع[ از مقام واالیدش بده مندوان ندوه پیدامبر     ] شق حسی   بیو مذهبی دیگری اضافه شد

خدواهی حسدی    ع[ آگاه بود و توابی  پشیمان کوفه که برای خدون ]  [ و فرزند ملی]
زمدان بده   خواستند وفاداریشان را به ملی ]ع[ و هم]ع[ به استقباک شهادت رفتند قطعاً می

ای دن اید  مسدئله بده مسدئله    کدر محمد ] [ نشان دهند و ای  اقدامی اساسی در تبدیل
 21شدیداً مذهبی بود 

 قیام مختار 

توان آن را با تسداهل  تر بود و میم   بر ای  حرکک مبهم ۱1۱رهبری مختار )متوفای 
راجع به موامل گوناگونی همچون کهانک مربی و مساوات برای مدوالی مصدالحه کدرد     

تی تند کوفی بود، اما موامل پرسدهنده فاصله فاحش ای  حرکک با میه ای  مسئله نشان
 ای را با جاکبه اجتمامی و مذهبی بالقوه به گرایش شیعی جذب کرد در خور مالحظه
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هدایی را نشدان   نهضک توابی  و نهضک مختار بده طدرق مختلدف، پدیدآمددن زمینده     
کرد  اما تشیع هنوز فرقه نبود و تا آن زمان، پذیر میگرایی را امکاندهند که بروز فرقهمی

گیدری  اسالم به دو بخش شیعه و سنی تقسیم نشده بود  تشیع و مثمانیه فقط دو موضدع 
همدی    22مختلف نسبک به مسئله امامک بودند، نه تقسدیمی فراگیدر در جامعده مؤمندان     

ای بود، بی  دیگران نیدز بده   ها که در حاک بروز میان برخی افراد واجد گرایش فرقهزمینه
 رای کلیک اسالم شود ای بمایهوجود آمد تا درون

در  23مخالفک دیندارانه با مربیک اموی، نقش فراوانی در طرفداری از ملدی داشدک   
داد  امدا  ع[، حجاز هنوز پسر زبیر را به پسر ]حضرت[ ملی ]ع[ ترجیح می] زمان حسی 

م   حجاز طرفدار او بود  با ای  حداک، نارضدایتی مشدخص شدیعه از      ۱۱۵در زمان زید )
داشک  حجاز آشکارا انتظار داشک خاندانی ملوی جانشی  امویان شدود و  امویان وجود 

القدوک  م   بده انددازه کدافی متفدق     ۱۱۶در حمایک از حسنیان در قیامشان ملیه منصدور ) 
]ع[ تمسق کنندد یدا از    24بدانند یا به نسل فاطمه« وصی»ع[ را ] بودند، بدون اینکه ملی

 25، بهره بگیرند «مهدی»کرد، یعنی اصطالحی که مختار استفاده می
وی ه فاطمی، چنان ریشه محکمی دواند که در طدوک چندد   و به ایده حکومک ملوی،
م  ، معمدوک بدود کده شدهرهای      ۱1۱هایی مانند شهدای فدخ ) قرن پس از وقوع شهادت

در دوران جدیدد،   26مقدس را ملویان اداره کنند، امم از اینکه زیدی باشدند یدا نباشدند    
ات بامث شد برای شریف مکه کامالً بدیهی به نظر بیاید که او به منوان تکریم تمام ساد

 فردی ملوی گزینه مناسبی برای خالفک  احیاشده اسک 
 مامیانده چندان   حکایدات  و صوفیانه، اصناف هایطریقک 27احساس در حدیث، ای 
 الماسد  دینداری در کل بلکه ملویان اصیل دماوی از حمایتش در تنهانه که اسک کوابعاد

 اید   به بودند که هم شیعیانی با ای  حاک،  نامید شیعینیمه کمدسک آن را توانسنی، می
  درآمدند هاییفرقه شکل به و نشدند راضی بندنیم

 شده از جانب غال  اولیهموضوعا  مطرح
اگر گرایش شیعی قرن اوک را نتوان مثالً در مقایسه با گرایش مثمدانی، کمتدر سدنتی    

هایی را که در آن زمان در اسالم ظاهر شدند و خود   حاک برخی از اندیشهدانسک، با ای
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اسداس معیارهدای مدبهم آن     توان حتدی بدر  همراه کردند می 28را مموماً با حرکک شیعی
یدابیم کده در   زمان غیرسنتی در نظر گرفک  به ای  ترتیب در غلو اولیده مدواملی را مدی   

ای بعد نقش داشته اسک  اما رویکدرد متدداوک   هگرایانه تشیع در زمانگسترش جنبه فرقه
ها جنداح  های امتدالی مرکز آن و زیدیمشریبه غالت )که جناح چپ تشیع بودند، اثنا

تری  شدکل  راستش بودند  قطعاً درباره ادوار گذشته، که دانشمندان ملل و نحل به کامل
بعدد از زمدان    هدای قبل از تشدکیل تددریجی فرقده    29اند، پذیرفتنی نیسک توصیف کرده

هدایی مانندد اسدمامیلیه، زیدیده و     م  ، فرقه ۱۱۰]امام[ جعفر صادق ]ع[ )متوفای حدود 
شدت مذهبی، از جملده آنچده در   ای که به اثنامشری انجامید، قسمک امظم تفکر بهفرقه

ها بعدها اتخاک کردند، غلو نامیده شده که در گذشته به هر تفکر ابتددایی  مشریاصل اثنا
 30شده اسک طالق میشیعی ا

بده کدار    31مشدری را متدأخران شدیعه اثندا   « کننددگان مبالغه»به معنای « غالت»واژه 
ای را کده  های معتدلی هستند و هدر شدیعه  بردند که دوسک داشتند فکر کنند انسانمی

اما  32بنامند  ای  کلمه ابتدا اصطالح نبود« غالی»داشک افکارش آنها را به تعجب وامی
طور که اهل تسن  باید به دسدک و پدا بیفتندد    اصطالح تبدیل شد  همان خیلی زود به
یعندی از زمدان    -هدای اوک )صددر اسدالم     وجو کنند  تا در میان نسدل )بسیار جسک

صحابه که نتوانستند جایگاه مقدس خدود را بدرای یکددیگر تصددیق کنندد تدا زمدان        
بیابندد، شدیعیان    هدای راسدتی  را  سدنی  -ابوحنیفه که شایع شدده بدود مرجئدی اسدک    

مشری نیز در برگرداندن اصوک اصیلشان بده صددر اسدالم چنددان موفدق نیسدتند        اثنا
اگرچه برای آنها مهم نیسک که در اقلیدک باشدند  شدواهد متنداقض در کتداب کشّدی،       

امدا در   33دهدد  پوشی از بسیاری از اسامی اولیه را نشدان مدی  میلی خاصی به چشمبی
هایش کامالً آزاداندیشدانه بدود بایدد بدایکوت     قدمی که دیدگاهواقع تقریباً هر شیعه مت

برچسب مناسبی بود  بر ای  اساس، نوبختی )کده تداریخ فدوتش بدا     « غالت»شد و می
م   در میدان اولدی     ۱۲۰م  ککدر شدده  و اشدعری )متوفدای      ۱۶۵نوسان حدود سداک  

اره طیدف وسدیعی   را دربد « غلو»نگاشتند، کلمه می نویسندگانی که درباره ملل و نحل
کردندد امدا آن را   های پیش از تثبیک امامک پس از جعفر استفاده مدی )کاملی  از گروه

نگداری در  سنک ملدل و نحدل   34بردند ندرت به کار میدرباره قرن قبل از خودشان به
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ها افزود  آن غلو اولیه کده مرزهدایش   ادوار بعدی، فقط چند نمونه جدید به ای  نمونه
های مشدخص کدامالً تفداوت دارد     نظر نقش با تعداد نسبتاً کمی از فرقه متغیر بود، از

های مختلف، که در میدان آنهدا   ها و گاه اسمامیلیاللهیها، ملیهایی مانند نصیریفرقه
شویم در امصار بعدی، آنها هم غدالی ندام گرفتندد  اگدر     با افراطیان صوفی مواجه نمی

هدای  هم به کار رود باید فقط بدرای آن گدروه   قرار باشد ای  اصطالح سوگیرانه هنوز
مشری بعدی هویک منحصر به فرد خود را داشته های غیراثنااولیه استفاده شود و فرقه
های گوناگون تشیع طور که اکنون با بحران ها خلط شوند آنباشند نه اینکه با آن گروه

هدا  ی که میراث اثنامشدری اند، با تشیعی که به هر حاک به همان نسبتاولیه آمیخته شده
 های شیعی دیگر هم هسک اسک، میراث هر یق از فرقه

شناسان، چه مسلمان و چه غربی، راهی برای اتخداک دیددگاهی دربداره اسدالم     اسالم
شناسدان مسدیحی بده    اندد و اید  مسدئله تدا حددی بدوده اسدک کده اسدالم         سنتی داشته

یدا  « سدنک جدان  »هی اسدک از  گذاران مسلمان، به سبب آموزش مقایدی کده بددی  بدمک
بده همدی  ترتیدب غدالت اولیده ندزد        35اندد  بدا تدرس نگریسدته    گرفته شده،« سنک پل»

هدا آنهدا را خدوار    مشریها و هم اثناشناسان احترام چندانی نداشتند  زیرا هم سنیاسالم
مذهبی به اثبات رسانده که بقایای تعالیم « فریدلندر»وی ه شمردند  اما ای  مسئله را بهمی

در آن زمان به مشدکالتی   توان گفک در اسالم، فقط آنهاشود و میدر میان آنها یافک می
ها به آنهدا پرداختندد و قطعدًا بیشدتر هدم موفدق بودنددش اید          پرداختند که بعدها صوفی

های خاصی درباره تجربده دیندی شخصدی، یعندی دربداره      اند از پرسشمشکالت مبارت
 وحی، اخالق و روح 

شددت  تزویر دانسک، در آن جامعه بهتوان غالت اولیه را نسبتاً ساده و بیمیشق بی
های های تازه به قدرت رسیده و موالی جور واجورشان، ایدهکوچق و متشکل از مرب

های ساده ممکد  بدود دارای   جدید هر کس برای همگان اهمیک بالقوه داشک و اندیشه
هدای  هایی که اندیشده میسر نبود، یعنی در زمان های بعدای شوند که در زمانامتیاز وی ه

شدد  یکدی از رهبدران    ندرت به منوان مواضع جدی ثبک مدی پسند قلندرها دیگر بهموام
هدای  اما بر اساس دیددگاه  36سواد ککر شده اسک نشینی بیغالت صریحاً به منوان بادیه

  به جز برای فدرد شدیعه   های آنها غلو اسکتوانیم فکر کنیم تمام دیدگاهدینی، دیگر نمی
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مشری متقی، دلیلی وجود ندارد که وقتی غالت به دیگرانی غیر از اوالد محمد ] [ اثنا
بسا گفته شود غالی کردند، تعجب کندش نیز چههای مسیحایی نگاه میبه منوان شخصیک

برد یدا انتظدار رجعدک    کسی اسک که مقام اشخا  را بر اساس اصل و نسبشان باال می
گونه که برخی از غالت چندی   کشد که از نظر دیگران درگذشته اسکش همانا میکسی ر

رو نیسک کده منتظدر رجعدک    انتظاری داشتندش غلوآمیزتر از انتظار شیعه به اصطالح میانه
مالوه، موجه اسک که فرض کندیم  کسی اسک که دیگران در تولدش هم تردید دارند  به

شود به مدرور زمدان مبالغده شدده اسدک       داده می هایی که به آن غالت نسبکدر دیدگاه
شددت بده چیزهدایی    ای همچون ابوالخطاب و مغیره را کشّی بده بینیم غالت برجستهمی

شوند، مانند اینکه تا کند که اختالفات جزئی در تشریفات شریعک محسوب میمتهم می
اینکده زندان   توان نماز مغدرب را بده جدای آورد، یدا     وقتی ستاره خاصی دیده نشود نمی

توانندد  شان، حتی در زمدان قامددگی مدی   خاندان ]حضرت[ محمد ] [ به احترام پاکی
گوید، درباره یکی از نخستی  غالت به نام البربری، نوبختی در جایی می 37نماز بخوانند 

گوید اما کمی بعد از آن می«  داند که او پیامبرشان اسکحنفیه را خدای قومی میاو اب »
حنفیه امتقاد داشک  بدا در نظدر   رجعک )بازگشک پس از مرگ  خودش و اب بربری به 

حنفیده اسدتنتاج فدردی    کند که موضوع الوهیدک ابد   گرفت  ای  موضوع انسان شق می
 38بوده باشد « بربری»بیگانه از ادماهای نبوت خود 

زدندد  گدویی مدی  احتماالً یکی از نخستی  اتهاماتی کده بدا آن بده کسدی اندگ اغدراق      
سبأ اولی  کسی بدود  کردن مثمان و نیز شیخی  بوده اسک  طبق گفته نوبختی، اب وممحک

هدا او را  مشدری نداشت  مدرگ آخدری  امدام کده اثندا     که درباره مقیده غلو و وقف )قبوک
کندد امدا غیدر از    را تعریف نمدی « غلو»دانند  سخنرانی کرد  نوبختی دوازدهمی  امام می

کند مبارت اسک از، امتقاد به اینکه قف  آنچه فهرسک میع[ )و] نداشت  مرگ ملیقبوک
طور کده کشّدی    [ به منزله یوشع اسک برای موسیش یعنی همان] ع[ برای محمد] ملی

ملی ]ع[ وصی بود و امتقداد  [ کند، طبق معنای کلی و شیعی وصی، ]حضرتتصریح می
بده اینکده سده    ع[ برای حکومک فرض )حق مسدلم  بدودش و امتقداد    ] به اینکه حق ملی

سبأ سه خلیفده نخسدک را قبدوک    اب  خلیفه اوک و پیروانشان باید لع  شوند  از آن رو که
شدق غلدو او بدوده اسدک      ع[ او را تبعید کرده، و ای  بدی ] شود ملینداشک وانمود می
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چندی   «  تقیّده »، نقدیض  «شدهّر )»اشاره روش  نوبختی به اینکه اشکاک کار، امدالم ملندی   
 39دارو پس از مرگ سهراب اسک مثل نوشمطالبی بوده، 

هدای بعددی )صدرف نظدر از دارنددگان      اگرچه غالت اولیه در مقایسه با اثنامشدری 
نگرش مسیحایی  لزوماً غالی نبودند اما مشکالت مشخصی به وجود آوردند کده بامدث   
شد کل تشیع رنگ مذهبی خاصی بگیرد، مشکالتی که از تجربه مشخص به وجود آمده 

که فریدلندر اشاره کدرده، تعددادی از خصدایص طدرز     جمله ای  مشکالت، چنانبود  از 
یکی از اینهدا   40فکر مربی اولیه بود که در میان بیشتر مسلمانان در حاک از بی  رفت  بود 

امتقاد به رجعک بود )اینکه ممک  اسک قهرمان پس از مرگش زنده شود ش اید  مقیدده   
سهولک با شد هرچند بهیتی مسیحایی محدود نمیهمانند دوران جاهلیک لزوماً به شخص

حنفیده، کده   کل ایده مسیحایی، احتماالً درباره ]حضرت[ ملدی ]ع[ و قطعداً دربداره ابد     
 کرد مسلمانان اولیه به اجتناب از آن تمایل داشتند، تطبیق پیدا می

دا بود شده از جانب خگویی الهامگویی و انتظار غیبتر، انتظار پیششاید مسئله مهم
برانگیدز نیسدک کده ایدده     که در زمان مختار بروز خاصدی داشدک  اید  مسدئله تعجدب     

[ ای مکرر )و نه لزوماً چنددان مهدم  پدس از مدرگ ]حضدرت     گویی به منوان واقعهغیب
های بعد، نبوت بسیار جدی گرفته شد و متضم  محمد ] [ باقی مانده باشد  در زمان

  والیک منحصر به فرد در زمان خود شدخصش  ۶بود، یق یا چند مؤلفه از ای  سه مؤلفه 
ای جدید  اما هی  یدق از اینهدا لزومداً در      تأسیس جامعه۲ [ یا ]   تساوی با محمد۶

که  مرب اولیه، در ضم  نبوت وجود نداشک )در اینجا با ایده رسالک کاری ندداریم    
ان بدودن ]حضدرت[   به هر حاک، در قرآن هم به جز مبارت مبهمی درباره خداتم پیغمبدر  

محمد ] [ مطلب چندان روشنی وجود ندارد که آمدن حتی پیغمبران بزرگ را بعدد از  
گونه که مسلماً در میان گفت  خدا با غیرپیغمبران، آناو ابطاک کند، یا چیزی درباره سخ 

یهودیان اتفاق افتاده، وجود ندارد تا ای  باور را تأیید کند  در مسیحیک، در واقدع، پدس   
های فراوان مرتبط با میدد پنجاهده و کلیسداهای اولیده وجدود      گوییمرگ میسی غیب از

سداالری مدینده بده    داشکش نبود چنی  حرکتی در اسالم را شاید بتدوان بدا نیداز اشدراف    
کردن وضع موجود و با شمشیر خالدد کده تصمیماتشدان را در مربسدتان بده اجدرا       حفظ
 آورد توضیح داد درمی
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دانسک  متضم  ای  ه وجود آمد )که اسالم رسمی آن را مذموم میرو سنتی باز ای  
بسا روزی خدا از طریق پیامبران با بندگانش سدخ  بگویددش و اید  مقیدده     امتقاد که چه

سهولک با مقیده دیگری ترکیب شود، یعنی ای  مقیده که در زمانی مقددر  توانسک بهمی
خوردندد جایگداه   م اولیده را مدی  )و در اینجا اشتیاق سخک هوادارانی که حسدرت اسدال  

خودش را یافک  قهرمانان گروه برحق از متقی  مغلوب )که از نظر اکثریک، ای  گدروه،  
گردند و سرانجام مددک را اقامده خواهندد    ملی ]ع[ بود  به وقتش بازمی[ گروه ]حضرت
م   و مختدار، اسدالم داشدک بدرای      ۱۱۶زبیدر ) های بعدد از شکسدک ابد    کرد  در نسل

داد  در ای  میدان  ارانی که از اسالم  رسمی راضی نبودند معلمانی باایمان پرورش میدیند
مندد گسدترش دادندد و بده     غالت هم سنک پرشور خودشان را در قالب تعلیمات قامده

 41مشکالتی که به وجود آورد پرداختند 
ن شدد پردازان غالی هی  ترسی از مواجده گیرتری  مسائلی که ای  نظریهیکی از چشم

با آن نداشتند شکل خدا بود  خدا چه شکلی اسدک؟ محمدد ] [ پاسدخ مشخصدی در     
ای  باره نداده بود و اسدالم رسدمی هدم پدرداخت  بده جزئیدات تعلیمدات او را مدذموم         

دانسک  اما ای  افراد که چیز مجیبی در دریافک صدرف رهنمودهدای االهدی توسدط     می
شان )خدا  پیددا کنندد  توصدیف    هادی های فانی ندیدند کوشیدند درک روشنی ازانسان

 م   منتسب اسک یکی از مشهورتری  آنها اسک  ۱۲۱خدا که به مغیره )متوفای 
کند؟ با اینکه اسالم رسدمی  تر از آن، خداوند به چه کسی و چگونه وحی میاما مهم

تواندد  به دالیل وی ه خودش با ای  مقیده که پس از مرگ محمد ] [ خددا هندوز مدی   
شدت مخالف بود، ای  نقص خدا برای تمدام مسدلمانان بده هدی  وجده      ید بهسخ  بگو

جزء نظری که بر اسداس آن ادمدا   کردن جزءبهپذیر نبود  ابومنصور به دلیل تشریحتوجیه
شدده  هدای مطدرح  کند با مالم ملکوت سخ  گفته محل توجه اسک  مرتبط با پرسشمی

بینیم که به بعضدی  وجود داشکش می هایی هم درباره معنایشدرباره ماهیک وحی پرسش
های نمادینی از مت  قرآن نسدبک داده شدده کده ندومی     های اولیه تبیی از ای  شخصیک

دهد که همواره در اسالم وجود داشدته، و آن اینکده هدر زمدان کهد       مشکل را نشان می
 انسان با کلمات امتقادی  صرف راضی نشده، در پی دانست  معنای زندگی برآمده اسدک  

هدا بدار ایمدان را    گوید کدوه سوره احزاب را )که می ۱۶شود مغیره آیه رو گفته میاز ای 
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شود ابومنصدور  کند و گفته مین ذیرفتند  به استنکاف ممر از پذیرش ملی ]ع[ تفسیر می
 42ها و زمی  را به ارتباط بی  امامان با گروهشان، یعنی تشیع، تفسیر کرده اسک آسمان

هدایی دربداره اصدوک    ها درباره ماهیک شریعک وحیانی پرسشرسشسرانجام الزمه پ
بینیم که برخی از ای  افدراد  ای بود که شریعک به منظور آن وضع شده اسک  میاخالقی

به تعلیم ای  مطلب متهم بودند که تمامی امماک، مشروع اسک حتی اگدر   43از همان ابتدا
مقدس در هر مدوقعیتی اید  نکتده را    با قرآن هم مخالف باشد، اگرچه شاید مانند پولس 

افزودند که هر کاری به صالح نیسک  متأسفانه بسیار دشوار اسدک کده بتدوان چندی      می
تعبیری از بسا ای  اتهامات بر اساس ترس یا تنفر یا سوءاتهاماتی را به کسی چسباند  چه

آن را قدانون   انحرافات مطرح شده باشدش وقتی معلمی قانونی غیرمعموک دارد اصالً نباید
به حساب آورد  اما وقتی در آثار نویسدندگانی مانندد ندوبختی، اید  اتهامدات بده طدور        

 شود، احتماالً معنای خاصی دارد  سه احتماک مطرح اسک،گزینشی مطرح می
شدن به باط  پُرشور گری کامل در میان باشد، به ای  معنا که با داخلشاید اباحی  ۶

مرده شود  ای  امتقاد در اسالم بروز کرده اما نشدان  شریعک، مقررات ظاهری زائد ش
روشنی از آن در صدر اسالم نیسک  بلکه احتماک آن فقط درباره غالت اولیه مطدرح  

 اسک 
ای وجود دارد که در شریعک نمادپردازی شده اسدک )البتده بده    یا حقیقک مخفی  ۶

ظر بده  صورت ظاهری، یعنی به ای  صورت که غذاهای حرام بدون دلیل خاصدی ندا  
بده نحدوی کده برخدی از احکدام       44افراد خاصی اسک که باید از آنها اجتناب کدرد ، 

کدم  دینی، در صورتی که از محکّی آنها و نه از خود آن احکام متابعک شدود، دسدک  
 غیرضروری خواهند شدش یا

امتقادی که در میان تشیع جدید بسیار رای  اسک مبنی بر اینکه کسی که به امدام    ۲
خلفاتش از احکام بخشوده خواهدد شدد، اگرچده از آن احکدام مسدتثنا      ارادت دارد ت

 نباشد 
نظرهدای  شدن چنی  مطالبی درباره وحی و اخالقیات، اخدتالف در هر صورت مطرح

 ۱/۱۰۰بسیاری بی  معلمان غالی به وجود آورد  بعضی از پیدروان ابوالخطداب )متوفدای    
شددن، خدودش وحدی    برای هددایک  م   ای  دیدگاه خطیر را اتخاک کردند که هر مؤمنی
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چنی  نگاهی به روح انسدان در تجربده مسدیحی هدم متدداوک اسدک         45کند دریافک می
تری دربداره روح بودندد   بعضی در تعلیم مسئله چرخه ارواح و حلوک، دنباک نظریه جامع

 جا پاسدخ دهدد  اید  گدرایش قدبالً و از زمدان قیدام       هایی را یقکه تمامی چنی  پرسش
هدای  رسدد در گدروه  م   گدزارش شدده و بده نظدر مدی      ۱۱۱ب  معاویه )متوفای مبداهلل 

های مشرومی بودند، چنی  گرایشی بود  امتقداد بده   کیسانی، که برای آنها مباسیان گزینه
رجعک )بازگشک از مرگ در قالب همی  بدن  جای خود را به تناسخ و حلوک روح در 

ای اسک که بده خدودی خدود    ح جداشدنیبدن انسانی دیگر داد، امتقادی که متضم  رو
اش داشدته،  ای کده در زنددگی گذشدته   مهم اسک  بنابرای ، هر کس بر اساس شایسدتگی 

شود کیسانیه مباسدی در ایدران   تواند مرتبه دینی بسیار متفاوتی داشته باشد و گفته میمی
با فرشدتگان،  شان دینی نامیده شدند  درباره مرتبه نسبی)که بعد از پیروزی مباسیان خرم
اند )به ای  معنا که برخی دارای مقام فرشته، برخی دارای پیغمبران و خدایان سخ  گفته

مقام پیامبری و برخی هم در رتبه خدایی هستند  و مسائل مربدوط بده وحدی و احکدام     
 46اند سادگی حل کردهشریعک را که طبیعتاً به مرتبه معنوی فرد بستگی داشک به

ر برای آینده، پیروان ابوالخطاب بودند که بدا بده قددرت رسدیدن     تشق مسئله مهمبی
مصر بودند، اما با ]امام[ جعفر صادق ]ع[ هم ارتباط داشتند  در ای  بداره  مباسیان نیز هم

هم جزئیات آنچه ابوالخطاب در سر داشته، روش  نیسکش اما بر اساس اظهارات ملدل و  
کردند و در تقویک چه چیزی استدالک میتوان گفک به منظور کم مینویسان، دسکنحل

توانیم احساس کنیم که چده موضدومات مهمدی    اینجا بیش از هر گروه اولیه دیگری، می
رسد یکی از موضدومات محدل بحدث، مقدام معندوی      محل بحث بوده اسک  به نظر می

اشخا  خا ، یا همان توانایی هر یدق از آنهدا در دریافدک وحدی بدوده اسدک  آنهدا        
ای اشخا ، به منوان ملق، پیامبر یا رسل االهی، و ظداهراً بده مندوان خددا     همچنی  بر

)البته روش  اسک که نه در برابر خدای واحد یا اهلل، بلکده فقدط بده منزلده خلفدای او ،      
هدایی  )طبیعتاً همی  موضوع مبهم مقامات معنوی بود که در زمینه 47اندمقاماتی قائل بوده

 کردند  برداری میاز آن بهره شد، دشمنان سریعاًکه مطرح می
هایی بود کده  تر از ای  مشاجرات  مربوط به وحی و نبوت، بحثاما شاید نکته جالب

در میان تنی چند از پیروان ابوالخطاب بر سر ماهیک مرگ، و نیز درباره ماهیک روح، به 
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بده نظدر   میرندد، و  ها و نه سایری  پذیرفتند که میثبک رسیده اسک  فقط برخی از گروه
رو، رسد تفسیر آن چنی  باشد که زندگی پس از مرگ منوط به جسم اسک )و از اید  می

نفسه، به حیاتش ادامه نخواهد داد   به دیگر سخ ، برخی اید  ایدده روح   خود روح فی
جاوداندده مسددتقل از جسددم را )کدده غالبدداً مسددلمانان هماننددد مسددیحیان آن را نکددوهش  

قطداران   اندد هدم  کدرده ی  گزارش که گروهی وانمدود مدی  ورای ا 48کردند  پذیرفتند می
وجو برای نیدل  بایسک نومی جسکبینند، میدرگذشته خود را، به هنگام صبح و شام می

 49به تجربه معنوی نهفته باشد 
وقتی اسالم، بخش امظم جامعه را فرا گرفدک و جامعده در کدل، دیگدر بده واسدطه       

دو امدر طبقده حداکم بدود دچدار اضدطراب       های معدود امضای گروهی که در بد دیدگاه
شدش مثالً به ای  هایی موجب بلواهایی از ای  دسک نمیبندیشد، دیگر چنی  تقسیمنمی

هدایی غیرمنتظدره، مانندد    دلیل که پیدروان آنهدا دیگدر در مدوقعیتی نبودندد کده شدورش       
اً بعدد  51در مهدد هشدام از آنهدا نگدران بدود، بده راه اندازندد         50هایی که قسدری شورش
گونه که درباره شلمغانی در مصدر مقتددر را داد، افدراد بده سدبب ارتدداد امددام        همان
تر، خصوصاً از اسدمامیلیه، ناشدی   های بزرگهای خطرناک، از گروهشدند، اما جنبشمی

شد  بحث مهم در میان گروه موسوم به غالت  مرتبط با اثنامشدریان اولیده پدس از مهدد     
و مسدائل  « سدی  »، و «مدیم »، «مدی  »یعنی ناظر بده جایگداه    -]امام[ جعفر ]صادق )ع [ 

منددتر و  در قالدب واژگدانی نظدام    -گدردد مرتبط با آنها که ریشه نُصَیریان به آنها باز مدی 
 52یابد به که  ما راه می« غلوّ»تر از واژه که  انتزامی

ف رق بعدی شیعه، خصوصاً تعصبات مذهبی غالت اولیده را کده قطعیتدی کورکورانده     
یافته بود ادامه دادندش مانند گرایش آنها به استمرار والیک االهی بدر روی زمدی  پدس از    
]حضرت[ محمد ] [، و چگونگی تجلدی آن و معادشناسدی کورکورانده آنهدا، انتظدار      

های برجسته  هر چقددر هدم کده    یا رجعک برخی از شخصیک 53قائمی که خواهد آمد،
بودن روح و امکان اتحادش با خدا را روحانیتر راجع به غالت مشکالتی با ماهیک کلی

شق در پیدایش حالک هیجانی تشیع اسدمامیلی و اثنامشدری    موجب شده باشند، بدون
شدق  بعدی نقش داشتند  اما از ای  حیث، اخالف بارزشان صدوفیان بودندد  گرچده بدی    

وفیان اما حاالت مرفانی روح و نیز مقامات ص 54تصوف ارتباط مستقیمی با غلوّ نداشک،
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مختلف از اواخر مصر کالسیق غالت اولیه، یکسره در تصوف، محل بحث بدوده و در  
ای کده بدر   میان آنها بود که رواج آن ایده اصطالحاً مسیحی و بسیار مهم، حفظ شد، ایده

 ماند صرفاً روح اسک اساس آن، آنچه به هنگام مرگ باقی می

 استحکام امامت ]امام[ جعفر صادق ]ع[ ادله
گرایی شیعی دانسک  یکی از موامدل  توان فقط غالت را مسبب فرقهر حاک، نمیدر ه

مشدری بده تداریخ    مهم در ای  زمینه ظهور امامک منصو  اسک  اگر بدون میندق اثندا  
تشیع اولیه نگاهی بیندازیم دیگر مشکل ای  نیسک که بفهمیم چرا چنی  شدمار فراواندی   

ع[ که اکنون دیگر خاندان واقعدی امامدک   ] ئمهشدند تا از خاندان ااز شیعیان ترغیب می
شد امراض کنند، بلکه باید بفهمیم خاندان مدذکور چگونده بده چندی  اهمیدک      تلقی می

شگرفی، که نهایتاً به دسک آورد، رسید  ادله ای  مطلب در می  حاک به تبیی  چگدونگی  
 گراشدن شیعه نیز کمق خواهد کرد فرقه

م    ۱۱۰]ع[ و در زمدان ایشدان )شدهادت تقریبداً     پیش از مصر ]امام[ جعفر صدادق  
گرفدک  یکدی گدروه موسدوم بده      های برجسته شیعی تقریباً در دو گروه شکل میجنبش

معاویده   ب  حنفیه، که در قیام بزرگ مختار و س س در قیام مبداهللکیسانیه، به امامک اب 
در کدل، بیشدتر شدعرای     خود را نشان داد و هسته اصلی قیام مباسیان را به وجود آورد 

تری  شورش مربوط به نفس از دیگر سو، بزرگ 55اند شیعه برجسته اولیه از همی  گروه
اید  نیدز    56حس  نیز را داد که بعدداً زیددیان آن را بده خدود نسدبک دادنددش      زکیّه و آک

های زید و پسرش )که آنها نیز از همدلی حجاز ای مجزا نبود، بلکه پس از حرککپدیده
ار بودند  را داد و پس از آن نیز واقعه شهدای فخّ پیش آمد  در مقابل، پدس از  دربرخو

قیام آغازی  و نه بسیار بزرگ ]امام[ حسی  ]ع[ و حرکات توابی  که پس از آن صدورت  
اندد مطالدب انددکی در کتدب     مشریان امروزی محتدرم گرفک، درباره خاندانی که نزد اثنا

زمان ندوه ]امدام[ جعفدر ]صدادق ع[، رهبدر تقریبداً        شودش کسانی که تاتاریخی یافک می
از ای  برهه به بعد با اید  مطلدب مدواجهیم کده      57بالمنازع شیعیان  پر و پا قر  بودند 

مشریان، اسمامیلیان، و نُصَیریه، برخالف زیدیان د رشته بیشتر شیعیان امصار بعدی د اثنا 
 ها د نه به سایر خاندانگرداننامامتشان را به ]امام[ جعفر ]صادق ع[ بازمی
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به نظر م ، باید فرض را بر ای  گذاشک که بخک و اقباک ای  خاندان )اگدر نگدوییم   
های خود ]امام[ جعفر ]صادق )ع [ ، اساساً به زمان ]امام[ جعفر ]صدادق )ع [  به تالش

بینیم خود ]امام[ جعفر ]صدادق )ع [، شخصدیتی   گرددش نه صرفاً بدی  جهک که میبرمی
گونه که گزارش شده، منصور در اواخر ممر ]امام[ جعفر ]صدادق  الً برجسته بود )آنکام

زیسدتند، بده مندوان برتدری      )ع [، ایشان را از میان ملویان بسیاری که در آن زمدان مدی  
 58شخصیک انتخاب کرد و در برابر دماوی نفس زکیّه، دماوی ایشدان را مقددم داشدک    

امم از سدنی و شدیعی، بده شدرافک نسدل ایشدان در        بلکه به دلیل شهادت تمامی منابع،
مشدری بدیش از   نظری که در میان نویسدندگان اثندا  مقایسه با نسل سایر شیعیان  صاحب

ها، ایشان بدیش  بر اساس گزارش 59همه مرجعیک دارد، ]امام[ جعفر ]صادق )ع [ اسک 
شدهادت   های غالت بوده و ندوبختی دربداره  پردازیاز هر شخصیک دیگری کانون گمان

ایشان، فهرستی از ادماهای مربوط به جانشینی چهار ت  از پسرانشان و نیز گدروه کدامالً   
کشدد  اید  مطلدب،    مشخصی را که منتظر خود ]امام[ جعفر ]صادق ع[ بودند پیش مدی 

برانگیز ]امام محمد[ باقر ]ع[ و نیز صرف نظدر از  حتی در قیاس با وضعیک نسبتاً جنجاک
  ]ع[ که کسی درباره ایشان ادمایی مطرح نکدرده، از نداآرامی بزرگدی    العابدی]امام[ زی 

حکایک دارد  نهایتاً اینکه شهرت ]امام[ جعفر ]صادق )ع [ از فرزنددانش بیشدتر اسدکش    
ایشان و پدرشان ]ع[ در اسناد اهل تسن  نیز مقبولیدک دارنددش خصوصداً حلقده کالمدی       

اشعری محترم اسک که چنددی  صدفحه   پیرامون ]امام[ جعفر ]صادق )ع [ به حدی نزد 
و نکته آخر اینکه هر از گاهی که مقبولیدک شدیعه بده مندوان      60درباره آن نگاشته اسکش

شده، ای  کار فقط از جانب ]امام[ جعفر ]صدادق )ع [  بند به سنّک مطرح میمذهبی پای
 گرفته اسک صورت می

یمد  بدوده   وشمصر ]امام[ جعفر ]صادق )ع [ برای سدوگیری مجددد در تشدیع خد    
م   درگذشدک، فرصدک بدرای هدر گونده برنامده        ۱۱۱اسک  وقتی ولید ثدانی )متوفدای   

هایی سدر بدرآورد  حتدی امویدان     ایدئالیستی فراهم شد و اسالم نیز به همراه چنی  برنامه
داشدتند  بده   « طلدب ندامزد اصدالح  »ها را آغاز کردند یق شامی که ای  مجمومه شورش

از پن  حرکک مهمی که در کل، برای حکومک امویان شدامی  همی  منواک، چهار حرکک 
تری  معنایش  تعلق داشک، دو حرکدک  مشکالتی ایجاد کرد، به اقلیک متقی )البته به مام



 11/  نینخست عیتش ییگرافرقه

مربوط به خوارج، و دو جنبش نیز کم و بیش شیعی بود  فقط قیام مروان که بر ق یسدیان  
نبش، پس از آنکه قددرت  در شماک متکی بود هی  مشخصه دینی خاصی نداشک  ای  ج

های دیگر را سرکوب کرد مقهدور مباسدیان   امویان شامی را در هم کوبید و سه تا از قیام
رسید ای  واقعه برای شیعیان، پیروزی باشد  کل ای  خیزش، فرصدک  شد، که به نظر می

بزرگی برای شیعه و نیز قدریان، خوارج و حتی جَهمیان )در خراسان  بودش شیعیان توقع 
رو وقتی مباسیان طردشان کردندد  اشتند با حمایک مدینه به پیروزی دسک یابند  از ای د

ای  قیام به جای پیروزی، به نومی سرخوردگی بزرگ شیعی بدک شد و شاید در قیداس  
 ها، نومی سوگیری مجدد بنیادی  برای شیعیان بسیار طبیعی بود با دیگر گروه

فر ]صادق )ع [ در ای  مقطع، معلدوک ملدل   شق افزایش اهمیک امامک ]امام[ جعبی
در زمدان خالفدک   « کیسدانی »شددن رقبدای   تاریخی گوناگونی بوده، مانند در نطفه خفده 

قتدل مدام بسدیاری از     61تدری  از صدحنه حدذف کدردش   مباسیان که آنها را تضعیف و به
عداً  و قط 62ای برای حسدینیان باشدد  کنندهتوانسک امتیاز قانعحسنیان به دسک منصور می

های شخصیتی ]امام[ جعفر ]صادق[ و پدرشان ]ع[ نیدز نقدش داشدته اسدک  امدا      وی گی
تردید در تقویک آن در روند تالش بدرای  توان سه اصل را در ای  امامک یافک که بیمی

 اند های شیعی و پراکنده آن زمان سهم داشتهآوردن گرایشگرد هم 
دیان را بر اساس ای  معیار از سدایر  دهد زیحزم ترجیح میاصل اوک، نص اسک  اب 

ها متمایز کند که آنها ورود نص صریح یا همان انتصاب، دربداره ملدی بد  محمدد     گروه
به ای  صورت کده   64تر بیان کنیم،اگر ای  اصل را با واژگانی مام 63کنند ]ع[ را انکار می

پذیرفتندد، اید    یگونه تعیینی از جانب امام قبلی نسبک به امام بعددی را نمد  زیدیان هی 
تنها درباره زیدیان  تمام امصار، بلکه بر بخش مظیمی از شیعیان اولیه، تا برسدد  مطلب نه

به کل جنبش مرتبط با نفس زکیّه که در زمان ]امدام[ جعفدر ]صدادق )ع [ ادمدای ندص      
کند  نکته غیرمعموک، ای  مفهوم اسک که امامدک در فدرد خاصدی    نداشک، نیز صدق می

ذاشته شده[ اسک، امم از اینکه خود وی مدمی حکومک باشد یدا نباشدد، و   ]به ودیعه گ
بده نظدر    65شدود  به واسطه تعیی  صریح یا همان نص، از فردی به فرد دیگر منتقدل مدی  

زمان در دو خاندان بروز کدرده باشدد، خانددان ابوهاشدم، وارث     رسد ای  مفهوم، هممی
یکی از نوادگان ککور ]امام[ حسی  ]ع[  اگدر  حنفیهش و خاندان ]امام[ محمد باقر ]ع[، اب 



 77، شماره 12سال    / 11

شدان  هایی کده دربداره  بخواهیم بر اساس سخنان نوبختی قضاوت کنیم، تبار همه خاندان
 66گردد نصّی وارد شده، امم از ملویان و غیر آنان، به ای  دو خاندان باز می

]ع[ )شدهادت  احتماالً به زمان ]امام[ محمد باقر « امامک  منصو »پیشینه ای  مفهوم  
کدم بده ندومی بدا ابوهاشدم معاصدر بدوده اسدک          گردد که دسکم   باز می ۱۲۲حدوداً 
کندد  ای که نوبختی درباره رفتارهای ایشان با زیدیه اولیه نقل میهای بسیار واقعیجریان

امدا   67دانسدته اسدک   حاکی از آن اسک که ایشان خود را تنها شخصیک ملوی برحق می
اندد کده خلیفده    امام[ جعفر ]صادق )ع [ صرفاً مدمی آن نبودهکم اصحاب خا  ]دسک

اند که فرد خاصدی،  باید یکی از امضای خاندان ملویان باشدش بلکه ای  ادما را نیز داشته
کند، امدم از اینکده ندامزدی     کند و او نیز پسرش را تعیی  میکه پدرش وی را تعیی  می

تاً واجد تمامی حجیّک امدام برحدق اسدک     خود برای ای  سمک را ملنی کند یا نکند، کا
بدی  سبب بود که مشکل جانشینی ]امام[ جعفر ]صادق )ع [ بدروز کدرد  اید  مفهدوم،     

تنها مؤمنان را بر روی یدق فدرد متمرکدز کدرد، بلکده      امتیاز بزرگی داشک  ای  کانون نه
کدرد، کده    رو موجودیک گروهی دائمی را نیز برای ایشان فدراهم امامتی مستمر، و از ای 

در آن صرف نظر از ای  مسائل، تشیع تا حدی احساسات مبهمی بود که در مواقدع قیدام   
 توانسک مدمای هر نامزدی باشد، اما هی  یق نیز بر آن متکی نباشند می

هدای  اما ایده نص، به امامک ]امام[ جعفر ]صادق )ع [ منحصدر نبدود، زیدرا خانددان    
ای خا  درباره خود بودندد، نیدز چندی  ایدده     متعددی از ابوهاشم که مدمی ورود نص

های مهم شدیعی،  ها به هنگام سقوط امویان شام در قیامداشتند )و ای  دو تیره از خاندان
اما  68های مرتبط با مباسیان، مشارکک داشتند  معاویه و قیامهای مرتبط با اب امم از قیام

تنهدا از طالبیدان و نیدز از    کده نده  ]امام[ جعفر ]صادق )ع [ امتیاز خاصی داشدک و آن این 
ملویان بود، بلکه، هرچند صرفاً از طریق یق زن، از نسل خود ]حضرت[ محمدد ] [  

طور کده مدینده   بود  قبالً در نقل داستان کربال از زبان طبری )ابوم خنَف  گفتیم که، همان
ع[ نیدز بده   شد، ]امام[ حسدی  ] به منوان محل اقامک پیامبر، مقدس دانسته می 69زبیراب 

آمد  ای  تقدس، به همی  معنا و نه منوان نوه ککور پیامبر، به نومی مقدس به حساب می
به معنای حق حکومک، در می  حاک برای ]امام[ حسی  ]ع[ نیز، به همان اندازه که بعداً 

آمددش چراکده ]حضدرت[    برای نفس زکیه مطرح شد، وجه تمایزی فرمی به حساب مدی 
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اش صدورت داده  شدمرد کده خدانواده   برمی« های مبارکیازدواج»ره فاطمه ]س[ را در زم
امدا اید  نکتده     70نفسه صرفاً جده خود معرفی کندد  بودند، تا اینکه بخواهد ایشان را فی

العاده و بالقوه داشک، چراکه نهایتاً به مستمسکی مهم، هم برای اثنامشریان ای فوقجاکبه
ای که ]حضرت[ فاطمه ]س[ در میان آنها بده  ونهو هم برای اسمامیلیان، تبدیل شد، به گ

ها بدک شد و حتی زیدیان هم، کده امامدک را در ملویدانی    تری  شخصیکیکی از مقدس
 71کردند دانستند که فاطمی نیز باشند، به ای  نکته تمسق میمنحصر می

شدد و در  ایده امامک منصو ، که به فردی معی  از میان تمام ملویدان محددود مدی   
های سیاسی استمرار یافک، با ایده امامتی نه اساساً مبتنی بر ندومی  تمامی وضعیک خالک

مدمای سیاسی متکی بر دانش خا  موسوم به ملم، تکمیل شد  ای  امر در زمان رواج 
های جامع زندگی پرهیزگارانه )در زمان امدام  احادیث و در زمان تالش برای ایجاد نظام

شد، که نهایتاً به تنظیم احکام کامل شریعک انجامید  از قرار ابوحنیفه و امام مالق  واقع 
شدد کده جزئیدات    معلوم، ]امام[ جعفر ]صادق )ع [ همانند آنها به منزله امامی تلقی مدی 

کرد که پرهیزگاران چگونه بایدد مسدائل گونداگون    خا  ای  مطلب را حل و فصل می
شان در احادیث اهل تسن  نیز تدا  رو، نام ای]فقهی[ را در صورت وقوع حل کنند  از ای 

خورد  اما درباره ]امام[ جعفر ]صادق )ع [ ادما شدده کده ایشدان، بده     حدی به چشم می
دلیل مقام امامک منصو ، در ای  مسائل مرجعیتی منحصر به فرد داردش به دیگر سخ ، 
 به یق معنا حکم ایشان در چنی  مسائلی، حکم نهایی بر روی زمی  اسک، در حالی کده 

که پذیرفته شدده بدود، اصدواًل مشدرومیک مرجعیتشدان صدرفًا بده انددازه         سایری ، چنان
 72پیروانشان بود 

شاید در اصل، ارتباط ای  ادما با ملمی که )از پدرش  به وی رسیده بود کمتر باشدد  
اش در تعیدی   توانسدته از آن داندش )والیدک مدوروثی    ای که وی مدی تا با استفاده والیی

اشد  هر حاکمی برای اتخاک تصمیم نهایی در هر مسئله شرمی باید اجدازه  حکم  داشته ب
توانسدک  حق مخدتص اوسدک، مدی   رو ای  ادمای امام که حاکمیک بهداشته باشدش از ای 

سادگی متضم  ای  ادما باشد که والیک نهایی در مسائل )و ای  بدار، در تمدام امدور     به
سهولک به ادمدای داندش مداوراء    بسیاری به شرمی از آن  اوسک  چنی  ادمایی در اکهان

الواقع ولدیّ بده معندای    اما در امامتی که فی 73شد، اما در کل چنی  نبود طبیعی تبدیل می
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ماند، بصیرت یا ملمی که امام بدر  حاکم نبود )و در آن، ملم امام در سطح نظری باقی می
شدد  به فرد بدک مییافک و به موهبتی منحصر کند  تقدس خاصی میاساس آن حکم می

شد  بر ای  اساس، امام بده مندوان   که به صورت موروثی از امامی به امام دیگر منتقل می
منبع منحصراً مشروع ملم به چگونگی هدایک زندگی پرهیزکارانه، قطع نظر از در دسک 

 داشت  یا نداشت  حکومک، کارکرد بسیار مهمی داشک 
اشد  نخسک آنکه اصالً برای امدام ضدرورتی   بایسک دو نتیجه داشته بای  واقعیک می

دادن نداشک که قیامی به راه بیندازد و بکوشد ممالً حاکم شودش و حتی اصالً شاید انجام
چنی  کاری برایش غیرماقالنه نیز باشدش نقش وی بده مندوان مرجدع نهدایی در مسدائل      

قدرت سیاسی واقعی، های نسبتاً گوناگون الوقوع به دلیل ادغام با مسئولیکفقهی  محتمل
ای راجع بده قیدام   رو، ظاهراً ن ذیرفت  هر گونه ایدهشده اسک  از ای مسلماً مغشوش می

مشدی صدریح ]امدام[ بداقر و ]امدام[ صدادق ]ع[ بدوده اسدک  حکایدات          مسلحانه، خدط 
کشدد  مشدی مدذکور را بده تصدویر مدی     شماری درباره آنها به دسک ما رسیده که خطبی

که بر اساس آن ]امام[ جعفر ]صدادق ع[ پیشدنهاد    74شق موهومی)خصوصاً حکایک بی
 75کند  ابومسلم برای به خالفک رساندن ایشان را رد می

ای  نکته مسلّم انگاشته شده که لبّ ادمای امامک، نیل به قدرت بدوده و ظداهراً اید     
رویکرد جدیدد، بسدیاری از شدیعیان را منزجدر کدرده اسدک  ندوبختی حکایدات نسدبتاً          

زایی درباره ای  موضوع نقل کرده که در زمینه فضای کلی ایده امامدک منصدو    آسیب
 کند،نکاتی را روش  می

گروهی ]از پیروان ]امام[ باقر ]ع[[ جدا شدند  آنها بده سدخنان فدردی از میدان     
خود به نام ممر ب  ریاح گوش فرا داده بودند  وی مدمی بود از ]امام[ باقر ]ع[ 

رسیده و ایشان به او پاسخ داده اسکش س س بعدد از یدق   درباره مسئله خاصی پ
ساک نزد ]امام[ باقر ]ع[ بازگشته و درباره همان مسئله از ایشان پرسدیده و اید    
بار پاسخی متفاوت با پاسخ قبلی دریافک کرده اسدک  وی بده ]امدام[ بداقر ]ع[     

وی گوید ای  پاسخ با پاسخی که ایشان ساک قبدل دربداره همدی  مسدئله بده      می
هدای آنهدا ]ائمده[ گداه بدر      فرمایند پاسخاند تفاوت دارد  ]امام[ باقر ]ع[ میداده

ریاح درباره حق و امامک ]امام[ باقر ]ع[ دچدار تردیدد   اساس تقیه اسک  اما اب 
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شودش با یکی از پیروان ]امام[ باقر ]ع[ به نام محمد ب  قیس مالقات کدرده و  می
]امام[ باقر ]ع[ ای  کار را بر اسداس تقیده انجدام    ]آنچه را را داده بود[ و اینکه 

ریاح[ آن مطلب را اما خدا آگاه اسک که م  ]اب »کندش داده، برای وی بازگو می
فقط به ای  دلیل پرسیدم که کامالً مصمم هستم در جاهایی که ممک  اسک بده  

سداس  کند معتقد باشم، آن را ب دذیریم و بدر ا  اشتباه بیفتم، به آنچه وی حکم می
آن ممل کنمش دلیلی ندارد که در مواجهه با مد  تقیده داشدته باشدد و حداک مد        

محمد ب  قیس گفک شاید کسی همراه ایشان بوده کده ناچدار بده    «  چنی  اسک
در هی  یق از دو ]مجلس [ پرسش، غیر از م  »ریاح گفک، اند، اما اب تقیه شده

سدب اتفداق ]تبخیدک[    هدای وی بدر ح  اش نبود  نه، تمام پاسدخ کسی در حجره
قدیس بدا   ابد  «  آورد که ساک گذشته چه پاسخی داده اسدک و به یاد نمی 76اسک

وی موافقک کرد و امامک ایشان را مردود دانسک  وی اظهار داشک کسدی کده   
به هر دلیلی و در هر اوضاع و احوالی، فتاوای فقهی نادرسک صادر کند به هی  

فتاوایی غیر از آنچه نزد خددا صدحیح   وجه امام نیسکش کسی که به واسطه تقیه 
اسک صادر کند و کسی که در را ]به روی مردم[ بسته و امیدد دارد کده مخفدی    
بماند، امام نیسکش بر امام الزم اسک قیام، و امر به معروف و نهی از منکر کندد   

 77لذا وی به آیی  بُتریّه ]زیدیه[ درآمد و جمعی نیز با وی همراه شدند 

تدر را  گرایانه، هرچند برخی از شیعیان  متمایدل بده شدیوه قددیمی    لاما موضع غیرمم
بیشتر ناامید کرد، اما پیامد دوم ایده امامک منصو  را تقویک کردش ای  پیامد، ای  اسک 

ای داشته باشد  احتماالً شداهد  ای ایجاد شود که خلو  و تعصب فرقهکه در واقع فرقه
ر زمان حیات ]امام[ جعفر ]صدادق )ع [  روشنی در دسک نیسک که چنی  چیزی حتی د

محقق شده باشد که اهل تسن  متأخر، آن را پذیرفته باشند  امدا انسدجام و آگداهی اید      
هدای پسدران ]امدام[ جعفدر ]صدادق )ع [      گروه حتی در داستان نوبختی راجع به رقابک

وسدی  تواند ای  واقعیک را تحریف کند که ]امام[ ممنعکس اسک  حکایک وی اصالً نمی
ابتدا اسمامیل مطرح بود و اگر حقیقک داشدته   78]کاظم )ع [ وارث بالفصل نبوده اسک 

باشد که برخی با فوت اسمامیل )بر ای  اساس که ]امام[ جعفر ]صادق ع[ نباید کسی را 
ماند تعیی  کرده باشدد ، آن امدام را تدرک کردندد، پدس ایدده       که پس از ایشان زنده نمی
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لذا ای  مبداهلل بدود کده    79طبیعی نص، از قبل وجود داشته اسک متفاوت وی گی ماوراءال
با شهادت ]امام[ جعفر ]صادق )ع [ مقبوک اکثریک قاطع ]شیعیان[ قدرار گرفدک و گفتده    

شود خود را رسماً امام معرفی کردش اما وقتی اندکی بعد بدون داشت  فرزندد ککدوری   می
رفتندد   مام[ موسی ]کاظم )ع [، مدی بایسک به سراغ پسر سوم، یعنی ]ادرگذشک آنها می

هدای  حدل اما از همان ابتدا افرادی هم بودندد کده دک خوشدی از مبدداهلل نداشدتند و راه     
دیگری، از جمله امامک ]امام[ موسی ]کاظم )ع [، را در پیش گرفتندد  نتیجده کدل اید      

های معموک  دودستگی و اتهام متقابل درباره خلو  یدا مددم خلدو     موامل، وضعیک
 80ایمان طرفی  بود 

نداشت  همه بر سدر  اما مالوه بر ای  آمیزه مرکب از جانشینی انتصابی )به رغم توافق
فرد منصوب  و ملم منحصراً مأکون برای هدایک س دیر حرکدک مؤمندان کده بده منظدور       

ها در نظر گرفته شدده، ظداهراً اصدل سدومی نیدز      تحقق انسجام درون ای  گروه یا گروه
امامک ]امام[ جعفر ]صدادق )ع [، پدس از آن ناامیددی بدزرگ و بسدیار      وجود داشته که 

بسا تا حدی ]امام[ باقر ]ع[ زمینه را فراهم کدرده  رسوا، به کمق آن ادامه یافته اسک  چه
رسد ]امدام[ جعفدر ]صدادق )ع [، چده فعاالنده و چده       اما به هر روی، به نظر می 81باشد

اندیشیدند، گدرد خدود جمدع    زمان ممیقاً می منفعالنه، مردمی را که درباره مشکالت آن
تنها متکلمان، که از میان آنها اشعری چنی  گرایشدی دارد، بلکده برخدی از    کرده باشد  نه

اغواگرتری  غالت نیز در میان ای  مردم بودند  مثالً فقط پس از ارتباطی بسدیار نزدیدق   
مان، یعنی ابوالخطّاب، را تری  متفکر آن زبود که وی برخی از پیروان خود از جمله مهم

 82طرد کرد 
شدد مناصدری   رسید در همان زمان که ای  امامک بدی  نحو تقویک میاما به نظر می

های مختلدف در داخدل   زنیگیری بود که نهایتاً گمانهاز یق اصل حفاظتی در حاک شکل
 پدذیر اسدالم قدراردادی  آن زمدان را بدا یکددیگر سدازگاری داد  طدرد        مرزهای انعطداف 

کندد و آن  ای باشد، احتماک دیگدری را تقویدک مدی   تواند مسئلهابوالخطاب، که بنفسه می
کم در زمان ]امام[ جعفر ]صادق )ع [ آغاز شده باشدش اما زمدان  اینکه ای  ترتیبات دسک

و روندش روش  نیسک  شاید معنادارتری  اظهارنظر درباره ای  مسئله در کتداب کشّدی،   
م   باشدش کالمی کده   1۶۱ملی ]ب  موسی[ الرضا ]ع[ )شهادت سخنی منسوب به ]امام[ 
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های اهالی مدراق،  کند که یکی از پیروانشان از کتابایشان در ردّ حدیث خاصی بیان می
برداری کدرده بدودش ایشدان    که حاوی سخنان ]امام[ باقر و ]امام[ صادق ]ع[ اسک، نسخه

دق )ع [ را بدد جلدوه داده بودندد و    فرماید، ابوالخطاب و پیروانش ]امام[ جعفر ]صدا می
ها به منوان احادیث مقبوک وارد کرده بودند و هنوز هم اید   اکاکیب خود را در آن کتاب

بایسدک اصدالح و حدذف    اکاکیب در کتب مذکور وجود دارد  چنی  سدخنانی، کده مدی   
م[ بداقر  الی کلمات ]امام[ جعفر ]صادق )ع [ بلکه در میان سخنان ]اماتنها البهشد، نهمی

ای مشابه و منسوب به ]امام[ جعفر ]صادق )ع [ ]ع[ گنجانده شده بود، و به وسیله گفته
کندد و  داد، گله میشد که ایشان از مغیره که ]امام[ باقر ]ع[ را بد جلوه مینشان داده می

 83افزاید که تمام غلوّ منسوب به ]امام[ باقر ]ع[ از جانب مغیره اسک می
جام روند ای  ترتیبات مؤثر افتاد و امتیاز تأمل نسبتاً آزادانه در حیطه به هر حاک، سران
تدوان در  بخش را برای شیعیان جعفری فراهم آورد  اید  امتیداز را مدی   مرزهای رهنمون

های مهم بی  مقایدی که از ابوالخطاب گزارش شدده و مقایدد منسدوب بده     برخی تقابل
کردندد  مشداهده کدرد     ره مقامشان اغراق مدی اسمامیلیان )که گفته شده پیروان وی دربا

اش، مالوه بر سایر مشکالت غالت اولیده، بسدیار درگیدر مشدکالت     ابوالخطاب و نحله
مربوط به مقامات معنوی بودند  از باب مثاک گفته شده که وی معتقدد بدوده اسدک کده،     

گونه که در نسل خود آنها ]حضرت[ محمد ] [ مالم نداطق و ]حضدرت[ ملدی    همان
 84ع[ مالم صامک بود، در هر نسلی یق پیامبر ناطق و یق پیدامبر صدامک وجدود دارد    ]

بیندیمش  اکنون نیز در میان اسمامیلیان تا حدی همی  دغدغده فکدری دربداره رتبده را مدی     
مراتبشان در واقع همان خصلک بارزشان اسکش اما تفاوت مهمی نیز وجدود دارد،  سلسله

« نداطق »و « صدامک »های ها نیسک  همان واژهام نسلزوج پیامبران صامک و ناطق در تم
رود، اما فقط به ]حضرت[ محمد ] [ و ]حضرت[ ملی ]ع[ اختصا  دارد، به کار می

بدی  معنا که نسل کالسیق، به مزت مقتضی و کامالً اسالمی  خود رسیده اسکش و حتی 
ای که قبالً ود، واژهپیامبر ب« وصی»در آن زمان ]حضرت[ ملی ]ع[ پیامبر نبود، بلکه فقط 

رفک  به همدی  نحدو در سراسدر نظدام آنهدا،      رو درباره او به کار میدر محافل یقیناً میانه
صرف نظر از اینکه گاه جوّ آن تا چه اندازه غیرمعقوک باشدد، اید  فرمدوک، محتاطانده در     

 85شود که مموماً در اسالم مقبوک باشد العی  قرار داده میای نصبچارچوب گسترده



 77، شماره 12سال    / 18

یابند هایی مقبولیک میبه همی  منواک، واژگان بعدی اثنامشری، حتی هنگامی که ایده
رسدند، همدی  وی گدی ظداهری را     که از دیدگاه غیرشیعی به حد بسیار تردیدآمیزی مدی 

رسدد ابوالخطداب بده دلیدل     که در واقدع بده نظدر مدی    « حجّک»دهند  مثالً واژه نشان می
رفک، البتده ظداهراً بده    داً آزادانه درباره ائمه به کار میبع 86اش نکوهش شده،کارگیریبه

ای  دلیل که ای  واژه را اسالم به طور کلی پیشاپیش برای مقاصد مقدس در نظر نگرفته 
مشری تقریباً بوده اسکش گرچه ای  واژه و واژگانی از ای  دسک در مجمومه معارف اثنا

تدری  که شداید در اصدل لدوازم ژرف   « ینب»ای مانند اما واژه 87متضم  خداانگاری اسک 
داشته باشد دیگر مد نظر نبودش و در اثر وفاق مام تمام مسدلمانان صدراحتاً مطدرود بدود      
ائمه به منوان مظاهر نور االهی و تجسم کامل قدّوسیّک محترم بودند، اما هرگدز مندوانی   

 مرتبه را نیز مجاز ندانستند حتی در حد خدایان یا انبیای بسیار دون
رسد محتمدل باشدد   کم ای  فقره از ترتیبات ظاهری، به نظر میبه واسطه روند دسک

آمیدز  که امامک ]امام[ جعفر ]صادق )ع [ و خاندانش بنفسه بخش امظم هواداری تعصب
موقع دسک آنهدا را کدامالً کوتداه کدردش از     غالت را به خود جلب کرد و در می  حاک به

چشم جهانیان، یا در واقع از تعصب مدذهبی  بدیش از   رو، از افتضاحی بس بزرگ در ای 
گسیخته در مراتب مؤمنان، اجتناب ورزید  شاید در واقع همی  مامل به انددازه  حد لجام
وامل موجب شد خاندان ]امام[ جعفر ]صادق )ع [ به منوان خاندان ائمه تمدام و  سایر م

 کماک، به بیشتری  تفوق دسک یابد 
 

 هانوشتپی
 

 

  استاد مطالعات اسالمی دانشگاه شیکاگو و رئیس ۶۱۱1-۶۱۶۱  مارشاک گودوی  سیمز هاجسون )1
تی و تخصص هاجسون، تاریخ ای اندیشه اجتمامی در آن دانشگاه بود  حوزه مطالعارشتهکمیته بی 

آید و اقداماتش موجب ساختارمندسازی جهان بود  وی مؤثرتری  مورّا آمریکایی اسالم به شمار می
  در The Venture of Islam) گذاری اسالمسرمایهبنیادی  مطالعات اسالم در آمریکا شد  کتابی با منوان 

الگی، پس از فوتش منتشر شد و شهرت س ۱۱سه جلد نگاشک که به ملّک درگذشک زودهنگامش در 
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اش به دلیل نگارش آن اسک  او در ای  کتاب، اسالم را به منوان تالشی معنوی با دیدگاه ممیق اصلی
اخالقی، به موازات سایر ادیان جهان مطالعه و بررسی ژرف کرد  وی ضم  توجه به کانون جغرافیای 

آمریکایی، اسالم را در جهان مرب اسالمی اروپایی ظهور اسالم )جزیرةالعرب ، به رغم مموم مطالعات
اش به کشورهایی همچون ایران و نقش اندیشه و ممل منحصر ندانسک، و در مطالعات اسالمی

 وی ه در دوره میانه به بعد، توجه وی ه داشک )م   مسلمانان غیرمرب در جهان اسالم، به

 ,I. Goldziher, Vorlesungen uber den Islam(Heidelbergشد، در   آنچه در گذشته تصور می2

1910), p. 247        معدادک واژه   «امدامی پدن  »شودش همچنی  آنهدا بدا کلمده    یافک می مالحظه کنید
 ,B. Spuler, Iran in fruh islamischer zeit (Wiesbaden, 1952)اند  قس ، هم ککر شده Funferآلمانی 

p. 170  شدود  همچندی  قدس ،    هدا خلدط مدی   ی هندوز میدان اید  نکتده    مالحظگد ش متأسفانه به دلیدل بدی
Brockelmann, History of the Islamic Peoples, rtans. J. Carmichael and M. Oerlmann (London, 

1949), pp. 142-3. دمومبینز در -ش حتی ام  گودفرویM. Gaudefroy-Demombynes, Les Institutions 

musulmanes (Paris, 1946, 3rd. ed.), p. 41 سازد  در تصور اثنامشریه، زیدیان از زید، امامی غایب می
 اند تا ای  حد پیش نرفته

روشنی تشریح کدرده  ها ای  نکات را به  در چند اثرش درباره زیدیR. Strothmann  آر  اشتروتم  )3
 اسک 

، شیعه امتقدادی  «شیعه»از مفهوم   نظر به تفکیق شیعه به امتقادی، حبّی و سیاسی، نباید در ای  مقاله 4
 به که  متبادر شود )م   

هدم اسدتفاده   « طدالبی »شدود از کلمده   استفاده می« مباسی»در مقابل « ملوی»  به همان میزان که کلمه 5
توانسدتند امضدای   دهد دیگر طالبیی  هم مدی طور که قضیه مبداهلل اب  معاویه نشان میشودش و همانمی

معاویه انتظار داشتند امامک را به یکی از ملویان شوند  با ای  حاک بعضی از اب همی  خانواده محسوب 
  ش نق ، Nawbakhti, Firaq al-Shia, ed. H. ritter, Istanbul, 1931, p. 31واقعی واگذار کند )

F. Buhl, “Alidernes Stilling,” Danske Videnskabernes selskab, Forhandlinger, nr. 5 (1910), p. 

384. 

 ککر کرده اسک )م   « شیعه»را داخل در معنای ممومی « کیسانیه»  نگارنده بارها 6
 ,B. Lewisلدوئیس در    مطمئناً موامل دیگری هم وجود دارد کده در اینجدا ککدر نشدده اسدک  بدی        7

Origins of Ismailism, (Cambridge, 1940), p. 32 جدو  فتنده هدای  کند کده دلیدل قیدام فرقده    تأکید می
تری که برتری در مصر حکومک مباسیان مبارت بود از تغییر و نیل به وضعیک طبقاتی شهری)انقالبی  

 ملی مربی آن را مخدوش نکرده باشد 
8  F. Buhl, Ali som praetendent og kalif (Kopenhagen. 1921)های منصدور دربداره جایگداه      گفته

 رسد جه به نظر میمو (Tabari, III, p. 213)]حضرت[ ملی ]ع[ 
به تبعیک از شهرستانی، تاریخ گروهی از اهل نص )باورمندان به نص بر امامک  را به    اما فیلیپ ح تّی9

شق بی .History of the arabs, 4th ed., (London, 1949), p. 179گرداندش زمان مرگ پیامبر ] [ برمی
را کده  « مشدرومیک »داشک  اما به هر حاک واژه ای پیرو شخصی )مرید  ]حضرت[ ملی ]ع[ از ابتدا مده

توان برای تشیع به کار برد، چه رسد به وقتی که به معنای جانشینی موروثی طبق قوانی  سنتی اسک نمی
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به نص امام )انتصاب شخصی خودش  تمسق شود  نه ]حضرت[ ملی ]ع[ و نه ]امام[ حسی  ]ع[ هی  

 شدند محسوب نمییق طبق قوانی  معموک ]امراب جاهلی[ وارث 
روش  اسک که انتخداب ]حضدرت[ ملدی ]ع[ در مدینده همدان معندای        F. Buhl, Ali, p. 36  قس ، 10

انتخاب سه خلیفه راشدی  را نداشک  خالفک مدینه به مندوان راهکداری مدوقتی و بدر اسداس وجهده       
تسدرّی  تری  یارانش و به شهر منتخدبش نیدز   شخصی ]حضرت[ محمد ] [ )به صورتی که به نزدیق

نفسه وجهه شرمی نداشک، به طوری که وقتی ای  اوضداع  پیدا کرده بود  شکل گرفک و اال خالفک فی
و احواک از بی  رفک اولی  مرحله آن )برهه مدینده  پایدان یافدک  ]حضدرت[ ملدی ]ع[ درسدک مانندد        

اتحاد اسالمی  و  معاویه، هم مرکز حکومک را از مدینه منتقل کرد )زیرا او به یق گروه متکی بود نه به
توانیم کردن نداد  میهم پسرش جانشینش شد  اما برخالف معاویه به تمام جامعه مسلمانان فرمان بیعک

فاصله زمانی بی  مرگ مثمان و امالم خالفک معاویه را هم دوره فترت، یعنی مرحلده چهدارم خالفدک    
 مدینه، تصور کنیم  قس ،

 J. Wellhausen, Das arabische Reich (Berlin, 1902), p. 34 
11  Wellhausen, Reich, p. 63  و صفحات دیگر 
 .Wellhause, Religios-politische oppositionsparteien, Abh.d. Kon. Gesellsch.dدر    ولهاوس 12

wiss. Zu Gottingen. Phil-histkl., n. f. v nr. 2 (1901), p. 83 در زمان مختار شدعاری کده   » نویسد،می
 « ابر شعار حسینی مطرح بود، شعار مثمانی بوددر بر
ه ق   در مدینه درگذشدک و   36یا  35  بنا بر مشهور، سلمان فارسی در اواخر خالفک مثمان )ساک 13

احتماک حضور وی در میان حامیان حضرت ملی )ع  در آن برهه زمانی بسیار ضدعیف اسدک )خدویی،    
   )م   62،  2، جاالصابة فی تمییز الصحابة، حجر مسقالنیش اب 186،  8، جمعجم رجاک الحدیث

14  R. Strothmann, EI s.v. “shia”    اما حتی کلمات خیلی متملقانه در شعر را نبایدد متضدم  امتقداد ،
 ,ed. Houtsma. Historiae (Leiden)هایی مانند آنچه در اثر یعقوبی جزمی واقعی در نظر گرفک  مبارت

1883) II, p. 208) جا که ]مالدق[ اشدتر هنگدام بده قددرت رسدیدن ]حضدرت[ ملدی ]ع[         آمده اسک آن
غل و غش نیسک  امدا بده هدر حداک اید       ، قطعاً بی«االنبیاء ملی وصی االوصیاء و وارث ملم»گوید، می

بدر ادمدایی   « ولدی »تواند بیانگر شور و حرارت کامالً شخصی باشد، کلمده  کلمات به همی  صورت می
زکیه آن را به  نفسودی خود به معنای سمتی مذهبی نیسک، حتی وقتی کند اما به خشخصی داللک می

  به ارث بردن امری، حتی مانند نبوت، وقتدی بدرای مباسدیان بده کدار      (Tabari, III, p. 209)برد کار می
 .H.lammens’ citation, Fatima (Rome, 1912), p. 139قدوک ا.  المندز   گونه که در نقدل رود، همانمی
 ای نباشد متضم  هی  مقیده تواندمیاسک،  آمده

های نگارنده و مبتنی بر مقایسه مبارات مالق اشتر و نفس زکیده در  مبارات ای  پاورقی، نشانگر تحلیل
امر امامک، همچنی  نبوت رسوک اکرم )   و ادمای نبوت مباسیان اسدک  حداک آنکده دو طدرف اید       

پذیر و نیازمندد تحلیدل و بررسدی    شدت خدشهای بهه و نتیجهسنخ نیستند  لذا چنی  مقایسمعادالت هم
 مفصل اسک که مجالش در ای  مقاک نیسک )م   

 ش وی در سدداک 1190-1152 ، ام راتددور روم )Barbarossa  فردریدق بارباروسددا یددا فردریدق اوک )  15
چهدارم   ، پداپ آدریدان  ۶۶۰۰گدذاری کدرد و در ژوئد     در فرانکفورت به منوان شاه آلمدان تداج   ۶۶۰۶

(Adrian ɪvسدخ ، جنگداور،     او را به منوان ام راتور مقدس روم منصوب کرد  بارباروسا مردی خوش
رسد دلیدل تشدبیه حضدرت ملدی )ع  بده بارباروسدا در کدالم        مصمم و شایسته رهبری بود  به نظر می

 



 11/  نینخست عیتش ییگرافرقه
 

 های مد نظر ایشان از منظر مبداهلل ب  سبأ باشد )م   هاجس ، شایستگی
 ”El, s.v. “abd Allah ibn sabaدید   ویرایش ج16
وگو با ]امام[ حسی  ]ع[ در مدینه، درباره کاندیداتوری او و درباره اینکه حمایک از او   مثالً در گفک17

کدردن یدا نکدردن از او    در کجا صورت خواهد گرفک، هی  نشانی از ای  موضوع نیسدک کده حمایدک   
تدر باشدد   له به طور کلی ای  بدود کده حکومدک مدادک    ای مرتبط با بیعک مذهبی باشد و فقط مسئمسئله

(Tabari, II, p. 274 ff. زبیر را ب ذیرندد و اینکده      توابی  و حتی مختار ظاهراً مایل بودند در مواقعی اب
حنفیه در مدینه از پیروان مختار رضایک دارد تعهدی سیاسی اسک و نه شواهدی مدرتبط بدا مسدئله    اب 

   Tabari, II, p. 607, Baladhuri, ansab al-Asharaf V [Jerusalem, 1936], p. 221ظهور منجی )

18  Kindi, Kitab al umara (Leiden, 1912), p. 50, 95 ff, 124   آمده،  ۶۶۶ولی گاه، مانند آنچه در
 ای از خود نشان داد ای  خانواده رهبری کمتر خودمختارانه

 .J. Wellhausen cites, Religo plit. Oppکندد ) ای مانندد آنچده جدی  ولهاوسد  نقدل مدی        گفته19

Parteint, P. 69        کدیش هدم »  که شیعیان در زمدان ]امدام[ حسدی  ]ع[ هندوز هدم دیگدر مسدلمانان را »
ای وجود نداشته اسک، اگرچه ای  به معندای آن نیسدک   گونه اختالف فرقهدهد هی نامیدند نشان میمی

هدای آر  اشدتروتم    ته اسک  همچنی  مقایسه کنیدد بدا گفتده   ای هم وجود نداشکه هی  اختالف مذهبی
که از زاویه بسیار متفاوتی به ای   Kultus der Zaiditenگرایی شیعی در اثرش تحک منوان درباره فرقه
 پردازد موضوع می

  نویسندگانی مانند ولهاوس  شاید به دلیل تجلیل از ضرورت سیاسی اصرار امویدان بدر همراهدی و    20
دهد هی  مسدلمان محترمدی تحدک تسدلط     ای که اجازه نمیی بوده که از شرافک مشروع روحیههمنوای

هایی که ای  روحیده  اند  فقط در دورانپوشی کردهکسی باشد که خودش با او بیعک نکرده اسک، چشم
 اهمیک به نظر برسد چون و چرای حکومک بوده، حجر ممک  اسک کماسالمی تسلیم بی

جنگند، اما معلدوم نیسدک اید  کلمده     می« البیکاهل»شوند که به نام ن افرادی مطرح می  آنها به منوا21
 ”El, art. “Sharifگرفک یا نهش قس ، تمام خانواده هاشم را در آن زمان در بر می

گرایدی  کاران و نه به منوان التقداط کردن وی به منوان سردسته بدمککردن مختار یعنی معرفی  بدنام22
تر اسدک، درسدک پدس از مدرگش آغداز شددش یکدی از همسدرانش بده اتهدام           آرمانی همگانیکه مدافع 
گدذار مدذهب      اینکه مختار خودش به ندومی بنیدان  743،  2نکردن مجازات شد )طبری، جهمکاری
به فکری چنان اسدتوار تبددیل    -تغییر داد « مختار»به « کیسان»موقع نام فرقه را از گرایشی که به -باشد 

دهد بنویسد بعد از مرگ محمد ب  حنفیه )متوفدای  ک که حتی بی  لوئیس به خودش اجازه میشده اس
ای امالم کرد که او واقعداً نمدرده بلکده از نظرهدا     م   در سخنرانی 687م  ، مختار )متوفای  700حدود 

 The Arabs in History, 2d. ed. (London, 1954), p. 72. A. Guillaume, Islamغایب شده اسک     )

(Harmondsworth, 1954), p. 117گوید   همی  مطلب را می 
ای کده برخدی از ابعدادش      چنی  شور و حرارتی هنوز به معنای پیروزی کامل ملی ]ع[ نبودش پیدروزی 23
کشید نه اقدام مستقیمی از جانب شدیعیان   کننده از جانب اهل تسن  را میتردید انتظار گرایش هماهنگبی

نویسد   می Origins of Muhammadan Jurisprudence (Oxford, 1950), p. 24ی  شاخک، در بنابرای  ج
)با اینکه مالق نظر مسامدش را به حسنیان امالم کرده بدود  شدافعی )کده خدودش از کاندیددایی زیددی       

 کرد کرد  هنوز از سه خلیفه اوک، و نه چهار خلیفه اوک، به منوان گروه برحق یاد میحمایک می
 



 77، شماره 12سال    / 01

 
 ، یق نفر سرپرسک، تحک منوان فاطمی و نه ملوی، به خراسان فرستاده شد 189،  3  طبری، ج24
  بدا اسدتناد بده    de Goeje, Fragmenta Historicorum Arabicorum (Leiden, 1869)  دو خویده ) 25

ند، حنفیه را، آنجا که رهبران غالت نقشی در آن داشت، ارتباط ای  مسئله به اب 231-230واقدی،  
 داند تر میمحتمل

 860  بسیاری از شورشیان )انقالبیون  ملوی با طرفداران گوناگونشان، قبل از آنکه رسّدی )متوفدای   26
دهند به همان اندازه که توانستند فرقه زیدی را به وجود بیاورند م   مقاید زیدی را تثبیک کند نشان می

ای به قددمک زمدان بویده کده شدخص یداغی       با نمونهتوانستند کلیک اسالم را شیعی کنند  مقایسه کنید 
وی ه در میان کسانی که گرایش شیعی داشتند، به خود جلب کرد و خود های متعددی، بهمباسی حمایک

طلبی از خاندان پیامبر ] [ معرفدی کدرد، امدا وقتدی معلدوم شدد ملدوی نیسدک طدرد شدد           را اصالح
Miskawayhi, Exrperiences of the Nations (Oxford, 1921), p. 263/247  ش نگدرش مشددابهی در

 های مختلف، از مراکش تا دهلی، وجود داشته اسک زمان
 توانستند ]حضرت[ ملی ]ع[ را به نفع اجدادشان برکنار کنند   حتی مباسیان نمی27
   اما نه فقط با تشیع  مثالً باورها درباره سفیانی مومود قطعاً قسمتی از اید  گدرایش ممدومی اسدک     28

تواندد در هدر   غلو، کشاندن موضع شیعه به حدی نهایی منطقی نیسک بلکه ندومی بداور اسدک کده مدی     
 گروهی وجود داشته باشد 

، غالت را بر اسداس مسدئله حلدوک توصدیف     Institution, p. 40دیمامبینس، که در -  مثالً گادیفروی29
ه غلدو سیاسدی )مدثالً خُنّداق     کندد  ظداهراً تعدداد کمدی از غدالت بد      کند بسیار نامادالنده ممدل مدی   می
 اند که موضوع دیگری اسک متمایل بوده«  هاکنندهخفه»

هدا    وابستگی غالت خاصی به بعضی کاندیداهای شیعه غالباً مبهم اسک، به طوری که در تمام کتاب30
 ش تالش برای جانشی   ابوهاشم شدن 25حنفیه ) آمده اسکش در کتاب نوبختی، تالش برای رجوع اب 

  بده بیّدان نسدبک داده شدده اسدک       25 ش و ادمای وصدایک ]امدام[ بداقر ]ع[ )    30ر امر نبوت ) د
دهد  بده  او را پس از جداشدن از ]امام[ باقر ]ع[ با حسنیان ارتباط می Fragmenta, p. 230دوخویه در 

هدا  برخی از ایدهها مشریاند، اثناهای شیعی بعدی همگی افکار غالت را اقتباس کردههمی  منواک، فرقه
 ها بقیه را را، و اسمامیلی

شان به وجود آمده باشدد،  های داخلی  ای  مسئله کاتاً محتمل اسک که ای  کلمه با شیعیان برای نزاع31
کنند  اید  مسدئله بدا مقایسده اسدتفاده از آن در کدالم       کاسه میها همه شیعیان را یقطور که سنیهمان

  Maghalat al-Islamiyin, ed. H. Ritter, I [Istanbul, 1929]شدود ) ید مینوبختی و اشعری، مجالتاً تأی
اندد، ندوبختی بدرای توصدیف     و ای  دو از اولی  دانشمندان ملل و نحل و دارای هر گونه جامعیتی بوده

هدای بدزرگ   کند، در حالی که اشعری غالت را یکدی از شداخه  های خاصی اغلب از آن استفاده میفرقه
جا در یق فصل آورده اسک  با ای  حاک، بسیاری از ند و همه چیز درباره مقاید غالت را یقداتشیع می
آورد که آنها را نه بدر اسداس مقایدد بلکده بدر اسداس       می« امامیه»ها را در گروه دیگری به نام ای  گروه

 بندی کرده اسک شان در امامک طبقهتوالی
کندد کده بده مباسدیان همدان      استفاده می« هاشمیه»ره گروه دربا« غلو»، از واژه 46  مثالً نوبختی،  32

دادندد  ها را، که امام مالم مطلق اسک و هر کس امام را نشناسد خدا را نشناخته اسک، نسبک میوی گی
دادند  ای  واژه معموالً از نظر ندوبختی، متضدم    که اثنامشری ها به سلسله ]امامان[ خودشان نسبک می

ی از یق مجمومه اسک، تجسد االهی، تناسخ و چرخه ارواح و اباحه  اما اینهدا  ادمای یق یا چند وی گ
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خوانیم کده ]حضدرت[ ملدی ]ع[ قطعداً رب بدود، در      می 78شوند، در حالی که در  آزادانه تفسیر می
رسد فقط به نظر می 28معاویه اسک )قس ، آموزه نور  و در  خوانیم که خدا نوری در اب می 29 

 که امید آن بود که مردگان را زنده کند ابوهاشم بود 
های متفاوت اما بسیار خوب از مختار ، دارای گزارش83  ،  1317)بمبئی، ) اخبار الرجاک  کشّی، 33

، 126آمده اسک   به همدی  مندواک او در    « مغیره»اسک )و بدتری  گزارش درباره مختار کیل مدخل 
گوید حتی مغیره و ابوالخطاب به طور ضمنی می 149گوید  در  درباره جابر جعفی دوپهلو سخ  می

 روند مانند به بهشک میپس از اینکه مدتی در جهنم می
وید ه  های خاصی تا خطابیه )بده کند که غلو شامل گروهبندی می، چنی  جمع41و  32  نوبختی،  34

داندد  اگرچده در   مدی  کیسانیه، مباسیه و حارثیه  اسک و صراحتاً منحرفان متأخر را از شموک آن خدارج 
ها را غدالی  کند  اشعری که معاصر او بوده اسک تقریباً همی  گروهمواقع خاصی از ای  کلمه استفاده می

گدردد  ها برمیهای شرطههایی به فهرسکگوید چنی  فهرسکطور که ا.  ریتر میشق همانداند  بیمی
((“Philologika III,” Der Islam, Vol. 18 [1929], p. 34   

هدای    نمونده Von Hammer  درباره دروزیان و اظهارنظرهای وان هَمدر ) Desacy  سخنان دُساسی )35
 قدیمی هستند 

  34  ابومنصور، در، نوبختی،  36
  149  کشّی،  37
  به طور کلی وی گی در ظاهر متناقض تعلیماتی که به رهبران مختلف نسبک 25و  23  نوبختی،  38

احتیداطی مواجده   دهد که با اید  مطالدب غالبداً بدا بدی     که به ما رسیده، نشان میشود، به شکلی داده می
دانندد  های زمینی میرا ناظر به پاداش« جنة»همان کسانی که  11رو در کتاب اشعری،  اند  از ای شده

 1، جملدل بندی موجز شهرسدتانی،  گویند  مسلماً ما آن طور که از جملهسخ  می« ملکوت»از مروج به 
 اند راحتی بگوییم که آنها منکر بهشکتوانیم بهشود نمی، نتیجه می301 ،  1948اهره، )ق
ای  اتهام مجدداً ملیه کیسان در کتداب ندوبختی و   «  سبأاب »  قس ، کشّی، کیل 20-19  نوبختی،  39

اه سبأیه شود  آیا ممک  اسک قدمک مقیده یق فرقه سَبّابیه )که گملیه مغیره در کتاب اشعری مطرح می
 .Iشوند  به زمانی برسد که سَبّ صحابه هنوز برای خیلی از شیعیان غلو بوده اسدک؟ قدس ،   نامیده می

Friedlander, Heterdoxies of the Shiites (NewHaven, 1909), p. 137  به بعد 
40. Friedlander, Heterdoxies 

ه رجوع )ورای تجلیدل از ]حضدرت[ ملدی    گویی و شاید امتقاد برسد ای  امتقاد به غیب  به نظر می41
اش به منوان جانشینان برگزیده پیامبر ] [  تنها امتقاداتی بود که در زمان مختار به طور ]ع[ و خانواده

گدویی  شاخص در امتقادات شیعی، مثالً در میان اصحاب کرسی )صدفه  کده در کوفده مشدتاقانه غیدب     
ب صفّه مرتبط بودند، صائد و بیّان را کده معلمدان غدالی    کردند، وجود داشک  قبیله نهد، که با اصحامی

   25بودند پرورش دادند )نوبختی،  
  9، 8  اشعری،  42
   در اینجا الزمه چنی  25  درباره بربری قبالً گفته شد که با دختر خودش ازدواج کرد )نوبختی،  43

مؤید به تأییدد االهدی کده نمونده     بود  آیا ممک  اسک مزایای خا  برای افراد « شناخت  امام»ای آزادی
 شاخص آن ]حضرت[ محمد ] [ اسک، موجه بوده باشد؟

   ای  نوع تأویل را قبالً اشعری به ابومنصور نسبک داده اسک 44
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  12  اشعری،  45
سادگی از قرآن استنتاج کرد )حدداقل از زمدانی کده آیدی  بدودایی بدرای       توان به  مسئله تناسخ را می46

زنبورهدا،   -گوید همه انواع حیواندات  هایی که میخصو  از مبارتمطرح کرد ش بهنخستی  بار آن را 
ها بده آن استشدهاد   دینیگوید خرمهای خا  خودشان را دارندش که نوبختی میمسئولیک -ها و     امک
شق امکان پیدایش رویکردی های خا  و روز قیامک بیاند  خلطی ساده بی  قضاوت در ردّ امککرده
 کند چرخه ارواح را تقویک میبه 
   40ها قائل بود )نوبختی،  لَبّان بی  خدای روی زمی  و خدای در آسمان  ای  تفاوت را اب 47
کدم در ظداهر،   اندد دسدک    ظاهراً برخی از آنها انتظار داشتند روحشان حتی در زمانی که هنوز زندده 48

   11صعود کند )اشعری،  
  12  اشعری،  49
 بداهلل قسری از فرمانداران اموی   خالد ب  م50
  1621،  2  طبری، ج51
 ، EI) المعارف اسدالم دائرةای راجع به قرمطیان در   ماسینیون در جاهای مختلف، خصوصاً در مقاله52

 اخته اسک دبیش از دیگران به ای  مطلب پر
ور نسبک داده شده اسک امامان، از جمله به پیروان ابومنص هقائم به منوان آخری  امام از سلسل ه  اید53

 رجعک مطرح شد  همشریان به همراه اید   ای  ایده در میان اثنا38)نوبختی،  
توان متذکر شد که برخی از صوفیان، خصوصاً پیروان حلّاج )که دمداوی شدیعی داشدک  در      اما می54
در خدور توجده   بی  مقاید شیعی و مرفان صوفیانه  غاییشدند  البته پیوندهای غالت محسوب می هزمر

 اسک 
هدا     البته اید  خانددان  Buhl, Alidernes Stilling, p. 376  کُثَیّر، سید حمیَری و حتی شاید کُمیک )55

تواند مدمی باشد که سید ای می  بر اساس قصیده27اند  نوبختی ) دقیقاً معرفی و از هم متمایز نشده
فر ]صادق )ع [ گرویده اسکش شاید اید  مطلدب   م   بعداً به ]امام[ جع 789ه ق / 137حمیری )متوفای 

توانسک شدیعیان را گدرد    [ ع)روش  کند که چرا پس از آن ناامیدی بزرگ، امامک ]امام[ جعفر ]صادق 
 هم جمع کند 

56  R. Strothmann, Htaatsrecht der Zaiditen (Strassburg, 1912), p. 106     نفدس زکیده حتدی بده  
 نة فقه مطرح اسک نظری زیدی در زمیمنوان صاحب

گوید حتی ای  گمان مطرح که نوبختی می کم انتخاب مأمون حاکی از ای  مطلب اسک  چنان  دسک57
اسک که زیدیان نیز از وی پیروی کرده باشند  در واقع، خود ]امام[ جعفر ]صدادق )ع [ در تدواریخ بده    

 برند بودنش نام میبطلمنوان شخصیک بالقوه قدرتمند مطرح اسک، زیرا از وی به سبب صلح
  در احادیث مربوط به توطئه ملوی، به هنگامی که مباسدیان قددرت را قبضده    213،  3  طبری، ج58

کردند، نام ]امام[ جعفر ]صادق )ع [ آمده اسک  اما مثالً در پیشنهادهایی که ابوسلمه درباره خالفک بده  
 وی پیشنهاد شده اسک  ملویان داد، ]امام[ جعفر ]صادق )ع [ تنها کسی نیسک که به

  همچنی  قس ، کتاب اسمامیلی  قاضی نُعمان، که پس از ]امام[ جعفر ]صادق )ع [ از امدام دیگدری   59
 برد نام نمی

پردازند،   متکلمان شیعی در امور راجع به اختالف شیعی، که معتزلیان اشعری گهگاه بسیار به آن می60
 دهند ارجاع می ممدتاً به ]امام[ جعفر ]صادق[ و پسر ایشان
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خانوادگی امام را به صورت قهقرایی به مباس بازگردانده و  ه  درباره اینکه مهدی چگونه حتی سلسل61

  42برخی را نیز به پذیرش آن الزام کرده، قس ، نوبختی،  
   171،  3کرده اسک )طبری، ج  قطعاً منصور حسینیان را آشکارا از آنها تفکیق می62

63. I. Friedlander, "Heterodoxies of the Shi'ites," JAOS XXVIII (1907), p. 74. 

هدای  ندص )یکدی از نشدانه    ه  اید17-16  همان گونه که در کتاب اشعری نیز آمده اسک، وی ) 64
  کده برخدی از   67کندش و اشاره دارد ) امامی مطرح می هردر قباک زیدیه  را درباره « روافض»اصلی 

 .Rپذیرند  قس ، ]حضرت[ ملی ]ع[ و پسرانش و نه درباره ائمه بعدی، می زیدیان ورود نص را درباره

Strothmann, Staatsrecht der Zaiditen (Strassburg, 1912), pp. 44 ff  
هدای اسدالم   در ای  زمینه بیشدتر از سدایر زمینده   « هوادار حکومک قانونی )حاکم »  اصوالً ارشدیّک 65

 تربودن باشد عیار انتخاب، مس مطرح نیسک، هرچند ممک  اسک گاه م
گونه که اشعری نیز ظاهراً چندی  امتقدادی دارد، اگدر حقیقدک داشدته باشدد، بَیّدان،        رو، همان  از ای 66

  بدر  Strothmann, Staatsrecht, p. 28اند  استراثمَ  )ابومنصور، مغیره، و حربیّه، مدمی ورود نص شده
[ نشدان  آوردنشان به ]امام[ جعفدر ]صدادق )ع   زید و روی آن اسک که داستان ا مراض شیعیان کوفی از

خاندانی از ائمه بر اساس امامدک مدوروثی را پذیرفتده بودندد  امدا، خیلدی کده         هدهد که آنها قبالً ایدمی
 توان استنباط کرد که پذیرش مقام ]امام[ جعفر ]صادق )ع [ چندان دیری ن ایید بی  باشیم، میخوش
اند  وانگهی گفته شده رخی از غالت مانند بَیّان مدمی چنی  توارثی از وی شده  همچنی  گفته شده ب67

که پیروان زید که اندکی پس از فوتش از وی دسک کشیدند، به سراغ ]امام[ جعفر ]صادق ]ع[ رفتند که 
   اینکه ]امام[ جعفر ]صادق )ع [ بده تبعیدک از   1698،  2مدمی ادمای ]امام[ باقر ]ع[ بود )طبری، ج

امامتی را که دسک به قیام نزند، منکر  هیخی  و سایری  امر کرده ضرورتاً به ای  معنا نیسک که وی ایدش
 شده باشد 

معاویده و مباسدیان   ابوهاشم و شاید دیگران، مانند بَیّان  مشاجره بی  اب  ه  و نیز خاندانی از برادرزاد68
 ، ماهیک میندی اید  ندزاع را نشدان     30،  بر سر اینکه نص واقعاً درباره چه کسی وارد شده )نوبختی

 دهد می
   مدینه پیامبر ] [ که مدتی پایتخک مبداهلل ب  زبیر بود )م   69

  209،  3نفس زکیه به منصور در، طبری، ج ه  نام70
پیش از مصر رَسّی بر شیعیانی که به طدور کلدی   « زیدیه» ههایی وجود دارد حاکی از اینکه واژ  نشانه71

  اسامی چند زیدی را آورده کده  51اند نیز داللک داشته اسک  نوبختی ) اصرار داشته بر اصالک ممل
پذیرفتندد و  امامک تمامی پسران ]حضرت[ ملی ]ع[ را صرف نظر از اینکده از کددام مدادر باشدند، مدی     

پیدروان  کند که ای  واژه حتی بر هایی را ککر می  نمونه.R. Strothmann, Staatsrecht, 83 ffاستراثمَ  )
 شده اسک معاویه نیز اطالق میاب 
هدایی  اند  داسدتان   ظاهراً محتمل اسک که ]امام[ باقر و ]امام[ صادق ]ع[ خود با ای  ادما موافق بوده72

تدر از  غایک محتاط آورده بسیار واقعدی مریدان به هکه نوبختی راجع به مشکالت ]امام[ باقر ]ع[ در زمین
رسد که محل تردید قراردادن مبداهلل، مردود دانسک  ای  احتماک نیز به نظر میآن اسک که بتوان آنها را 

پسر ]امام[ جعفر ]صادق )ع [، که مقام پدر را برای خود قائل بود، رخدادی واقعی بوده اسک )نوبختی، 
« مکاظ»رو، شاید ]امام[ موسی ]کاظم )ع [ حتی زمانی که آزاد بوده، دلیل خوبی برای  ش و از ای 65 

بودن داشته اسک  قطعاً ]امام[ ملی ]ب  موسی[ الرضا ]ع[ به حد کافی مشتاق پذیرفت  ای  ادماها بدوده  
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اسک  البته ای  مطالب بدی  معنا نیسک که نومی نظام فقهی مستقل شیعی در ادوار اولیه به طدور کامدل   

هدای متمدایز   د دیددگاه شدو   که متذکر مدی Schacht, Origins, p. 262شکل گرفته باشد  قس ، شاخک )
 صرفاً در ای  زمان و پس از آن بود که مطرح شد « شیعی»

دهد که در بدو امدر اید      مباحثی که نوبختی در کتابش، مثالً درباره امامان خردساک، آورده نشان می73
کالمی مسئله پذیرفته نبوده که ائمه به غیر از منابع برونی دانش، چیز دیگری داشته باشند  حاک و هوای 

 هدر آنچده ]امدام[   »پذیرد، بده   ، که بسان  وکیلی که هر چه دادگاه مالی حکم کند می36در اشعری ) 
ای بدودن مجمومده  تردید طبیعی اسک  البته مدوروثی امتقاد داشک، بی« کردجعفر ]صادق )ع [ حکم می

امتبدار  آن قانونداً بدی   هواقعی از دانش، بر اساس معنای رایجی که دادگاه مالی فاقد صالحیک بده واسدط  
)از لحاظ دی لماتیق محتداط  در   متضمی  اینکه اما هشود، اهمیک داردش اما ای  امر سرانجام به واسطمی

 یافک ای مصونیک االهی دارد، ضرورت میهر واقعه
دانست  چنی  مسائلی، در نوشتار مستشرقان، برخاسته از نوع نگرش و روش تحقیدق ایشدان     موهوم74

    اسک )م

مشی، هرچندد  آمده اسک  توجه داشته باشید که ای  خط .Buhl, Stilling, 386 etc  ای  حکایات در 75
العابدی  ]ع[ نیز نقل شده اسک  مسلماً ای  قعود همیشگی، بده رغدم   با جزئیات کمتر، درباره ]امام[ زی 

داشدکش  ان، نسبتاً مصون نگده مدی  اثنامشری، ای  خاندان را از آزار و اکیک مباسی ههای پرهیزکارانافسانه
ای کاش به  تر )کهکرد رهبری تشیع را از دسک رقبای فعاکای  واقعیک به خودی خود به آنها کمق می

 کردند  خارج کنند نبودشان رهبری را واگذار می هواسط
 )تَخَیُّب  « بیهوده، »154  یا طبق نقل کَشّی،  76
  53-52  نوبختی،  77
 پس از آن و  57  نوبختی،  78
شده که ]امام[ جعفر ]صادق )ع [ اسمامیل   از آنجا که ای  وضعیک مانع از ای  می55  نوبختی،  79

اند، ای  امر پنداشتهگونه که اثنامشریان متأخر نیز چنی  میرا به دلیل فساد اخالق مزک کرده باشد، همان
 بایسک در همان اوایل را داده باشد می
آمیز رسید که گروه اندکی که از همان ابتدا ]امدام[  موفقیک هوضع نهایتاً به ای  نتیج  از آنجا که ای  م80

موسی ]کاظم )ع [ را پذیرفته بودند، برحق بودند )و سرانجام مبداهلل، به رغم اینکه بده هنگدام شدهادت    
]امام[ حس  مسکری ]ع[ هنوز هم مقامش محل بحث بدود، از فهرسدک ائمده حدذف شدد ، در اینجدا       

 « اندپیروان حقیقی م  اندک»کند که، ختی سخنی بجا از ]امام[ جعفر ]صادق )ع [ نقل مینوب
  ]امام[ باقر ]ع[ فردی بسیار مرتبط با غلوّ معرفی شده اسک  امدا ارتبداط ایشدان بدا غلدوّ در کتداب       81

ر قدس ،  تد ارتباطی دوسدتانه  های خصمانه منعکس شده اسک  برای مالحظنوبختی صرفاً به منوان رابطه
  149-148کشّی،  

 B. Lewis, Origins at  طرد ابوالخطداب موجدب آشدفتگی بزرگدی در میدان مؤمندان شدد  قدس ،         82

Ismailism. Pp. 32 ff  
  147و  147-146  کشّی،  83
  10  اشعری،  84
تردید ای  روند به واسطه آمالی که فاطمیان در زمان به دسک داشت  قدرت برای کسدب امتبدار     بی85
 K. al-Rushd wa-l-hidaya," ed. M. Kamilتدر آغداز شدده بدود  قدس ،      شتند، تشدید شد امدا پدیش  دا
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Hussein in Ismaili Society, Collectanea I (1948), pp. 189-213  
  10  اشعری،  86
به شیعیان اثنامشری، از نگارنده محل تأمل جدی اسکش چراکده  آن و انتساب ای چنی  مقیده  تصور 87

 های اثنامشری چنی  باوری ندارند )م   ز گرایشهی  یق ا

  


