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واکاوی چگونگی تعامل امام باقر
تاریخ دریافت39/8/7 :

و امام صادق

با فرقه بُتريه

تاریخ تأیید39/55/52 :


روح اهلل توحیدینیا

بُتریه یکی از فرقههای زیدیه شمرده میشود .براساس برخی منابع ،این گروه
پیش از قیام زید بن علی در کوفه حضور داشتند و با پذیرش امامت زید بن علی
در شمار زیدیه قرار گرفتند .مقاله حاضر ،بتریه را بهه عنهواب بی هی از جریهاب
حدیثی کوفه ،یک گروه پیشزیدی مهیدانهد کهه نقهش فعها و تأثیرگهذاری در
مناسبات فکری و فرهنگی داشتند و با این پیشفرض میکوشد به بررسی تعامل
امام باقر

و امام صادق

با آناب بپردازد .مطالعات تارییی ن هاب مهیدههد

سبک ایهن دو امهام در تعامهل بها ایهن گهروه ،مبتنهی بهر دو راهبهرد م هتقی و
غیرم تقی بوده است .راهبرد م تقی ای اب که در قالب مدارا ،پرهیه و احتیها
در رویارویی با بتریمذهباب جلوه نمود ،سبب شهد وحهدت اجتمهاعی شهیعیاب
حفظ شود و عالوه بر ه گرایی در باورهای م ترک ،بی هترین کوشهش ممکهن
برای جذب آناب انجام شود .راهبرد غیر م تقی کهه نمهود آب در روشهنگهری،
هدایتگری و نیبهپروری بود ،عالوه بر حفهظ جهاب و عقایهد امهامی مهذهباب،
 پژوهشگر تاريخ تشيع پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
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ان وای بتریه را از یک سو و نظاممنهد شهدب باورههای فقوهی و کالمهی امامیهه،
پرورش نیبگاب ،شکلگیری نظام آموزشی امامیه در کوفه و توسهعه ت هیع را از
سویی دیگر در پی داشت.

واژههای کليدی :امام باقر علیه السالم ،امام صادق علیه السالم ،بُتریه ،زیدیه ،کوفه.
مقدمه

تعامل اهل بیت

با عالمان و پیروان گروههاا عقیادت و ماهه

است؟ عالمان و اندیشمندان اسالم  ،بارها به این پرسا

چگوناه باوده

پاساخ دادهاناد ،ولا باه نرار

م رسد م توان با ورود به زمان و مکان خاص و تمرکز بار گروها مشاص ،،زز یاا
دقیق و واقع بینانه تر از ایان تعامال باه دسات آورد و باا توزاه باه اساوه باودن اهال
بیت

 ،مجموعه رفتارها و گفتارها آنان با گروهها را به عنوان الگوی کارآمد بررسا

کرد.
بتریه یک از فرقهها فعال و اثرگهار در عصر زندگان صادقین
مهم از تعامال صادقین

است که بصا

را به خود اختصاص داده است 1.این گروه به عنوان یکا

از فرقهها زیدیه شناخته م شود 2،ول براساس برخ منابع ،3بتریه پی

از قیام زید بان

عل در کوفه حضور داشتند .به عنوان نمونه ،در کتاب اختيار معرفةالرجاا بارا معرفا
این فرقه ،نام از زیدیه نیامده است.

4

در حقیقت ،آنان از دورها به عنوان فرقه داخل زیدیه به شمار آمدند که امامت زید را
پهیرفتند و بتریه را باید بصش از زریان حدیث کوفه و گروه پی
طول عمر کوتاهشان ، 5نق

زید دانست که در

فعاال و اثرگاهار در عرصاههاا گونااگون ،باه ویاهه در

مناس ا فکر و فرهنگ برعهده داشتند .بررس احوال شصصیتها مها ایان گاروه،
مانند حَکَ بن عُتَی َه (م 551 .ق) ،ثَابِتِ بن هُرمُز (م 525 .ق) ،سَالَمَه بان کُهیال (م525 .
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ق) ،سالِ ِ بن اَب حَفصه (م 597 .ق) ،هارُون بن سعید عجل (م 541 .ق) ،عَمرو بان خَالاد
وَاسِط (م 511 .ق) ،عَمرو بن رِیاح(م 511 .ق) ،حَسَن بن صَالح (م 518 .ق) و کُثَیرُ النَّاوا
(م 513 .ق) ،این نکته را تأیید م کند.
موضوع این بحث ،ک و بی

6

تازه است و به برخ از پهوه ها مربوط به آن اشاره

م شود .درباره زریانها فکر ا فرهنگ عصار صاادقین

 ،کتااب علا الکام

المجتمع في القرنين الثاني الثالث 7از مه ترین پهوه ها به شمار م رود .ت یین فضاا
فکر سده اول و دوم هجر و بررس احوال شصصایتهاا ماؤثر در ایان دوره مانناد
بتریه ،از م احث مه این کتاب است.
رساله دکتر اعر فرزام با عنوان «تأثير حديث زيديه بر حديث اماميه» 8از دیگار
پهوه های است که در آن به افکار ،احادیث و عملکارد برخا بزرگاان بتریاه پرداختاه
م شود .ه چنین م توان از مقاله ع اس زریاب در

 ،ذیال مادخل

بتریه ،به عنوان یک از مه ترین پهوه ها مستقل درباره این گروه نام برد .و پس از
بررس اندیشهها بتریه ،به معرف برخ بزرگان این فرقه م پردازد.
پهوه

دیگر پایاننامه حسین عربنهاد با عنوان « مواجهه صادقين با زيد زيديان»

است که مانند بیشتر پهوه ها صور گرفته درباره تعامال زیدیه و امامیاه ،باه داور
درباره نرر پیشوایان امامیه درباره قیامها زیدیه م پردازد و در برخ فصول باه مساا ل
فکر و فرهنگ این عصر اشاره م کند.
براین اساس در مقاله حاضر ،با استفاده از منابع و پهوه ها نام برده شده و با روش
توصیف ا تحلیل به بررس تعامل صادقین

با فرقه بتریه م پردازی  .ایان پاهوه

دو هدف مشص ،دارد .5 :معرف الگو علم و بسترشناسانه که به نماای
گوناگون تعامل ا مه
صادقین

زن اههاا

با گروهها کمک کند؛  .2ارا اه تصاویر روشان از راه ردهاا

در برابر فعالیت گروه میانهرو و در اصطالح خاکستر .
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م تواند الگوی مناسب و کاربرد بارا زامعاه کناون باه ویاهه

مدیران و مدبران در عرصه حکومت باشد .بازخوان ویهگا هاا فرقاه بتریاه باه منراور
دستیاب به بسترها حاک بر تعامل ،ت یین راه ردها صادقین
گروه و پ آمدها آن ،سه بص

در رویاروی با این

اصل مقاله است.

ويژگیهای فرقه بتريه

فرقه بتریه ویهگ های داشته است که بیان آنها ،افزون بر ت یین اهمیت این گروه ،باه
درک س ک و سیره تعامل صادقین

با آنان کمک م کند.

 .1نفوذ عالمان بتری در ميان مردم

عالمان و فقیهان بتر  ،بیشاترین ساه را در گساترش و رشاد ایان فرقاه و زایگااه
ازتماع باال آن نزد مردم داشتند .برا مثال ،حک بن عتی ه ،یک از عالمان بتر را با
عناوین چون فقیه بزرگ کوفه م خواندند 9.همه به دلیل شهر علما  ،باه و مرازعاه
م کردند و او هیچ پرسش را ب پاسخ نم گهاشت 10.از اینرو ،مردم احترام بسیار بارا
و قا ل بودند .بارا نموناه ،هنگاام ورود او باه مدیناه ،از او اساتق ال کردناد و ساتون
مصصوص پیام ر

11

برا اقامه نماز ،به و واگهار شد.

ویهگ دیگر عالمان بتر  ،شهر آنان به زهد ،تواضاع و فروتنا باود .چناانکاه در
برخ کتابها اخالق  ،از گفتار و کردار پرهیزکارانه حسن بان صاالح ،یکا از بزرگاان
بتر یاد م شود 12.سومین ویهگ برزسته عالمان بتر  ،ارت اط آنان با صحابه و تابعان و
نقل حدیث از ایشان بود .بررس اسناد حدیث فریقین ،زایگاه ویهه محدثان بتر را نشان
م دهد .برا نمونه ،بسیار از روایتها شیعیان دربااره منزلات امیرالماؤمنین حضار
عل

13و بسیار از روایا اهال سانت در منزلات شایصین 14را راویاان بتار نقال

کردهاند .مجموع ویهگ ها یاد شده ،روزبهروز ،بر نفوذ و اثرگهار عالمان بتر در میاان
عموم مردم م افزود.
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 .2رويکرد تسامحی بتريه در برابر مبانی فکری گوناگون

شاخصه دیگر بتریاه ،عقایاد آناان باود 15.ایان گاروه از شایعیان و طرفاداران برتار
امیرالمؤمنین حضر عل

بودند 16اما آموزهها کالم و دیدگاهها فقه آناان باه

دیدگاهها اهل سنت تمایل داشت 17.ازاینرو از بتریه به عنوان نزدیکترین گاروه شایعه
18

به م ان فکر اهل سنت نام برده م شود.

مه ترین باورها بتر  ،مشروعیت دادن به خالفت شیصین ،19زواز امامت مفضول با
وزود افضل ،20شروع امامت امیرالماؤمنین حضار علا
ایشان ،21امامت هر یک از فرزندان امیرالمؤمنین حضر عل

از هنگاام بیعات ماردم باا
که قیام کنند 22و توقف

در باره عثمان 23است.
آنها در برخ مسا ل فقه با اهل سنت ه عقیده بودند .برا مثال ،وزوب مساح بار
خفین (مسح کشیدن بر رو کف ) 24و زواز شرب ن یه مستکننده 25از مه تارین وزاوه
تمایز آنان با شیعیان معتقد به ن ،،به شمار م آمد.
نکته مه آن است که باورها و مسا ل فقه یاد شده ،در کوفه رواج داشاته اسات و از
آنها به عنوان باور عموم مردمان این شهر نام برده م شود 26.بارا نموناه ،زماع میاان
برتر امام عل
فاطمه

و مشروعیت خالفت شایصین 27یاا ن اود حصار امامات در فرزنادان

 28عقیده رایج مردمان کوفه بوده اسات .ایان موضاوع نشاان ما دهاد بتار

مهه ان ،تعداد قابل توزه از مردم کوفه را تشکیل م دادند.
 .3تبليغ و ترويج آموزهها

بزرگان بتریه ،عالمان شناخته شده بودند و با اعالمنرر در مسا ل دین و فقه  ،محل
رزوع شیعیان کوفه نیز بودند .ه چنین زلسههای علما برگازار ما کردناد و در آن باه
گسترش افکار و عقاید بتریه م پرداختند .آنان در کرس ها علما باه ت یاین احکاام و
عقاید خود م پرداختند .چنانکه کثیرالنوا  ،یک از اندیشمندان بتریه در محافل گونااگون،

591

واکاوی چگونگی تعامل امام باقر

با فرقه بُتريه

و امام صادق

به توال شیصین توصیه م کرد 29.سال بن اب حفصه ،یکا دیگار از عالماان بتار در
مسازد به خطابه م پرداخت و در سصنان

شیصین و امیرالمؤمنین حضر عل

را باا

30

ه مدح م کرد.

ه زمان با گسترش اندیشه قیام علیه بن امیه ،قیام به عنوان یکا از اصاول اساسا
بتر مهه ان اعالم شد .به گونها که بر آن تأکید داشتند و تحقق فریضه امر به معاروف
و نه از منکر را در قیام معنا م کردند 31.آنان معتقد بودند ،امام کس نیست که در خاناه
بنشیند و پرده بر خانه خوی

بیاویزد 32.ترویج آماوزههاا بتریاه و بهارهباردار آناان از

اندیشه قیام ،بسیار از شیعیان را به سو آنان زهب کرد .گفتار اماام صاادق

دربااره

فعالیتها بتریه ،نشانه موفقیت آنان در دورها از زماان اسات .آن حضار

دربااره

سران بتریه فرمود:
آنان بسياري از شيعيان را به سوي خود جذب کرده و سبب گمراهب آنبان
شدهاند.

33

 .4ارتباط همزمان با اهل سنت و اماميه

تعامالت که بتریه با مهاهب دیگر به ویهه اهل سنت داشتند یک از ویهگ هاای باود
که از باورها آنان سرچشمه م گرفت .اشعر تأکید ما کناد کاه بتریاه باا تساهیل در
عقاید ،موزب گسترش تعامال این گروه با مهاهب دیگر شده اسات 34.ازایانرو باه نرار
م رسد نوبصت در تقسی بند زیدیه به دو فرقه ضعفا و اقویا ،از این تسهیل عقاید تاأثیر
گرفته است.
نوبصت  ،بتریه را از ضعفا زیدیه به شمار م آورد و تأکید م کند آنان برترین شیعیان
نزد اهل سنت بودند 35.ارت اط آنان با اهل سنت به اندازها بوده است که حک بن عتی اه،
قرا اهل سنت را برا برگزار زلسههای به خانه خوی

36

دعو م کرد.

نکته مه دیگر در تعامال بتریه ،ارت اط ه زمان و تنگاتنا

آنهاا باا امامیاه اسات.
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حضور بزرگان بتریه در زلسهها عموم صادقین

 ،درسآموز آنها در زلساههاا

خصوص این دو امام 37و روایتها بسیار آنان از صاادقین
تنگاتن
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 ،38نشاان از ایان ارت ااط

دارد .ال ته مرازعه بتریان به پیشوایان امامیه ،به معنا پاهیرش مقاام عصامت و

عل اله آنان ن ود 39.ازاینرو ،آنان در برخ گفتوگوها و مناظرهها ،مصالفت صریح خاود
را با صادقین

40

ابراز م کردند.

 .5تالش برای پيشدستی بر اماميه

فعالیتها بتریه به گسترش آموزههاا ایشاان خات نشاد و عالماان بتار  ،افکاار
معتقاادان بااه ناا ،،ماننااد مشااروعیت نداشااتن خالفاات ش ایصین را برنتافتنااد .ازایاانرو،
فعالیتهای را با هدف پی دست بر امامیه ،در دساتور کاار خاوی
ارت اط که با صادقین

قارار دادناد .آناان از

داشتند ،به سود خود بهرهبردار م کردند و گاه باه زعال

سصنان ایشان م پرداختند.
این مطلب س ب م شد تا افزون بر گساترش تفکار بتریاه ،اندیشاه صاادقین
پیروان ایشان پنهان بماند و مرز باورها مههب امامیه و بتریه ک رن

از

شود .پاهوه هاا

نشان م دهد شکاف موزود میان این دو گروه ،در دوره امامت امام صادق

بیشتر شده

است؛ زیرا بزرگان بتریه به یکسان بودن مقام پیشوایان امامیه معتقد ن ودند و زایگاه علم
را به اندازه زایگاه پدرشان نم دانستند .ازایانرو ،ارت ااط گساتردها کاه

امام صادق
میان امام باقر
صادق

و سال بن اب حفصه ،یک از بزرگان بتریه وزود داشت 41،در دوره امام

قطع شد.

فاصله ایجاد شده میان امامیه و بتریه ،پس از قیام زید بن علا بیشاتر شاد و شارکت
نکردن امامیه در قیام ،آنها را به دو گروه تقسی کرد .ازاینرو کثیرالنوا و حسن بن صاالح
که ره ر بتر مهه ان را پس از قیام زید برعهده داشتند 42،فعالیاتهاا خاود را بارا

592

واکاوی چگونگی تعامل امام باقر

و امام صادق

با فرقه بُتريه

تصریب امام مهه ان گسترش دادند و بیشتر به طرح ش ههها و زعال احادیاث پرداختناد.
برا نمونه کثیرالنوا  ،برا تصریب امامیه ،از پی بینا پیاام ر
عنوان گمراهان از اسالم خ ر داد 43و از قول رسول خدا
اسالم را به بیراهه م برند 45.ه چنین ،از امام علا

دربااره امامیاه ،باه

تأکید کارد کاه رافضایان،

44

روایات کارد کاه در آخرالزماان،
46

گروه خواهند آمد که از اسالم فاصله م گیرند و آنها رافضیان هستند.
 .6بهرهمندی از خاستگاه جغرافيايی کوفه

مههب بتریه در شهر شکل گرفت و رشاد یافات کاه بیشاتر شایعیان اماام در آن
زندگ م کردند 47.این درحال بود که صادقین
میان صادقین

 ،در مدینه سکونت داشاتند و فاصاله

و پیروان ایشان ،موقعیت را برا فعالیت بیشتر ماهاهب دیگار فاراه

م کرد .در چنین شرایط  ،موقعیت علم  ،ازتماع و حدیث ره ران بتریه س ب ما شاد
تا در برخ موارد ،شیعیان معتقد به ن ،برا دریافت پاسخ پرسا هاا خاود ،باه آناان
48

مرازعه کنند.

 ،بیشتر در ایام حج صور م گرفت و عالمان یا پیروان

ارت اط شیعیان با صادقین

مهاهب در مکه یا در میانه راه ،در مدینه ،نزد آنان حاضر ما شادند .عالماان بتار مانناد
دیگر محدثان ،با ورود به کوفاه ،اخ اار را کاه شانیده بودناد ،نقال ما کردناد .فاصاله
زغرافیای و دسترس نداشتن به امام

س ب م شد برخ احادیث ،به شکل نادرسات

مطرح شود .ازاینرو فِیض بن مُصتار از اصحاب امام صادق

 49به آن حضر م گوید:

در حلقهاي در کوفه نم نشينم ،مگر آنکه به درست نقب احاديب از سبوي
شما شک م کنم.
راهبردهای صادقين

50

در رويارويی با بتريه

از آنچه گهشت ،روشن م شود که ویهگ ها فرقه بتریه ،بساتر الزم را بارا پدیاد
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آمدن شرایط بحران به وزود آورد .به کار باردن واژه بحاران باه ایان دلیال اسات کاه
ویهگ ها یااد شاده در کناار ها  ،شارای زدیاد را در برابار امامیاه پدیاد آورد کاه
تصمی گیر و اقدام نکردن به موقع امام مهه ان ،نتایج ز ران ناپهیر را برا آنان باه
دن ال داشت .این شرای نشان دهنده وضاعیت بحرانا اسات 51کاه فقا یاک ره ار
اثربص

م تواند آن را سامان دهد.

نکته مه و کاربرد در س ک تعامل صادقین

،آن است که ایشان برا مادیریت

بحران فکر و فرهنگ به وزود آمده ،شناخت عوامل و بسترها پدیدآورنده آن را پای
از تصمی گیر و اقدام ،ضرور م دانستند .بررس ها نشان ما دهاد ،صاادقین

باا

انگیزه و آرا عالمان و پیروان بتریه آشنای کامل داشتند .آنان در موارد متعدد  ،در میان
پیروان خوی  ،نام بزرگان بتریه را در کنار ه بیان م کردند 52و یا از افکار و عقایاد آنهاا
خ ر م دادند 53.ه چنین از مرازعه بسیار اماام ماهه ان باه صاادقین

 ،بارا طارح
54

نرریهها بتریه روشن م شود که آنان ،گروه شناختهشده نزد صادقین
شناخت کااف از بتریاه ،سا ب شاد صاادقین
راه رد  55و آیندهنگرانه در پی

بودهاناد.

در تعامال باا ایان گاروه ،رویکارد

گیرند .این راه ردها در زمینهها مدارا ،پرهیز و احتیاط،

ت یین و روشنگر و هدایتگر و نص هپرور قابل استن اط و استصراج است.
 .1مدارا ،پرهيز و احتياط

روایتها بسیار حک بن عتی ه و حسن بن صاالح از صاادقین

کاه در بسایار

موارد با واژهها سمعت و سألت آمده است ،نشان از ارت اط نزدیک بتریه با صاادقین
دارد .این امر مسئلها کاربرد است و به طور کل  ،رفتاار صاادقین

باا ساران ایان

فرقه ،همراه با احترام بود و برخورد مستقی و تن آمیز در تعامل باا بتریاه نداشاتند .در
روایت عهافیر صیرف تصریح م کند که با حک بن عتی ه نزد امام باقر

بودی و اماام
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با فرقه بُتريه

و را احترام م کرد 56.این در حال است کاه درهماین روایات ،حکا قاول اماام
نم پهیرد یا مطابق گزارش دیگر  ،سلمه بن کهیل ،حکا اماام

را

را مصاالف قارآن و

57

مردود م شمارد.

در شرایط با بتریه مدارا ما کردناد کاه آناان گااه باا

گفتن است ،صادقین

سصنان خود ،برا پایین آوردن منزلت ایشان م کوشیدند .نقل م شود وقت ع اد بصر
از طرفداران بتریه 58،امام صادق

را در حال پوشیدن ل اس احرام دید ،بر ل اس حضار

خُرده گرفت و گفت که باا ایان حاال ،خاود را در مقاام امیرالماؤمنین حضار علا
از شنیدن این سصن ،خشمگین نشد و در پاسخ باه ایان ساصن ،باه

م پندار ؟ امام

آوردن دلیل برا کار خود اکتفا کرد 59.در گزارش دیگر آمده است:
از پيامبر

وقت امام صادق

کس تو را از حدي پيامبر

حديث را نق کرد ،عبباد پرسبيد :چبه
خبر داده است؟ امام پاسخ داد :اي عبباد! مبرا

متهم کردي ،در حال که من ببه نقب از پبدرانم از رسبوا خبدا
خواندهام.

روايبت

60

در کنار این سیره کل  ،گااه اماام

سا ک متفااو را در برخاورد باا بتریاه پای

م گرفتند و ب احترام آنان س ب م شد امام

ازازه مالقا به آنان ندهند و با پرهیز

از ه سصن شدن با آنان ،از هرگونه اختالف و درگیر زلوگیر م کردند .نقل ما شاود
آمدند و با ب احترام گفتناد« :آیاا در میاان شاما،

که دو نفر از بتریه نزد امام صادق

امام وازباالطاعه یافت م شود؟» امام آنان را به حضور نپهیرفت و پس از رفاتن آنهاا،
61

توهینکنندگان به خود را نفرین کرد.
برخورد صادقین

با عالمان بتر  ،نهتنها همراه با احترام بود ،بلکه گاه اماام
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به هدایت آنان م پرداخت .برا مثال ،امام

591

در مالقا با آنان به شأن و زایگاه خاود

اشاره و تأکید کرد که عل حقیق در خانه کس است که ز ر یل بر اهال آن ناازل شاده
باشد 62.ه چنین در روایت آمده است:
امام باقر

 ،ابومريم انصاري را نزد حکم ببن عتيببه مب فرسبتد و ببه وي

پيغام م دهد هرکجا از شرق و غرب عالم م خواه برو ،ول بدان علم صب يح
را جز از اه بيت پيامبر

دريافت نخواه کرد.

63

واژه مدارا نوع احتیاط را در خود زا م دهد و این موضوع ،باه خاوب در سا ک و
سیره تعامل صادقین

با بتریه دیده م شود .در روایت آمده است:

امخالد نزد امام صادق

آمبد و گفبت :زراره مبرا ببه تببرا از شبيخين و

کثيرالنواء مرا به توالي آنان امر م کند ،کداميک نزد شما م ببوبتبر هسبتند؟
امام

در پاسخ فرمود :زراره و دوستانش نزد من م بوبترند.

64

این روایت نشان م دهد که پیشوایان امامیاه ،موضاع صاریح خاود را دربااره مساا ل
اختالف میان امامیه و بتریه اعالم نم کردند.
در گزارش دیگر آمده است:
حاضر شدند .کثيرالنواء از

ابوالجارود همراه با کثيرالنواء نزد امام صادق

ابوالجارود گاليه کرد و گفت :وي از شيخين تبرا م جويد ،ول پبيش از آنکبه
امام

سخن را بيبان کنبد ،ابوالجبارود کبالم وي را تکبذي کبرد و گفبت:

کثيرالنواء تا به حاا از من چنين چيزي نشنيده است.

صادقین

65

نه تنها از بیان موضوعها اختالف نزد بتریه خوددار م کردند ،بلکاه

در موارد به نرر م رسد گفتارشان همراه با تقیه بوده اسات .بارا مثاال ،روایاتهاا
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متعدد نقل شده است که در آن ،بزرگان بتریه از قول صادقین

با فرقه بُتريه

بر خالفت شیصین و

66

لزوم توال به آنان ،تأکید کردهاند.

در سا ک و سایره آناان ،ناوع رویااروی

زلوه دیگر از راه رد مدارا صادقین

ایشان در برابر اندیشه قیام است .هرچند آنها با قیام مصالف بودناد 67،ولا ایان مصالفات،
بارا حفا ارت ااط باا

هیچگاه س ب قطع ارت اط آنان باا ساران بتریاه نشاد .ا ماه

گروهها درونشیع  ،نهایت تالش خود را م کردند و این تالش ،امار مها در سایره
آنان به شمار م رود.
رسید ،آن حضار

وقت خ ر شکست زیدیه به امام صادق

 ،عمارو بان خالاد

واسط (م 511 .ق) را که فرد بتر مههب بود 68فراخواند و به و م لغا پرداخات تاا
میان خانواده ها کشتهشدگان قیام زید پص

کند 69.ها درد اماام

باا بازمانادگان

قیام ،مصداق برزسته راه رد یاد شده است.
 .2تبيين و روشنگری

بتریه در دوره صادقین

 ،مهه

داشت .این مطلب از گفتار امام صادق

مستقل و شناخته شده بود و فعالیات گساتردها
به خوب روشن ما شاود .آن حضار

سعد زالب که از اصحاب ایشان و امام باقر

باه

در کوفه بود 70،گفتند:

اگر بتريه در شرق و غرب با يکديگر مت د شوند ،دين بهوسيله آنبان عزيبز
نخواهد شد.

71

آنچه م تواند از شاخصهها س ک تعامل صادقین

با بتریه خوانده شود ،آن است

که آنان شیوهها گوناگون را برا پاردهباردار از چهاره ساران بتریاه و اهدافشاان در
مجامع گوناگون بهکار م بردند ،مانند آنکه در میان اصحاب خود ،از تعابیر مصتلف بارا
گمراه خواندن سران بتریه ،استفاده م کردند 72.برا مثال ،هر دو امام

 ،کثیرالناوا را
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فرد دروغگو معرف کردند 73.در روایت دیگر آمده است:
امام صادق

در دنيا و آخرت از وي تبرا جست.

به نرر م رساد بصشا از تعاامال صاادقین

74

باا اماام ماهه ان ،باا توزاه باه

فعالیتها فرقه بتریه بوده است .به ع ار دیگر ،بصشا از تاالش آناان در برابار ایان
گروه ،به فعالیتها درون گروه اختصاص دارد .زراره در این باره نقل م کند:
امام باقر

به من امر کرد تا به برادرش حمران بگويم که با امثاا حکم بن

عتيبه درباره م دث بودن امام

75

ص بت نکند و بار ديگر به من مأموريبت

داد تا به حکم بن عتيبه پيغام دهم که اوصياي عل

این دو گزارش در کنار ه نشان م دهد که امام

م دث هستند.

76

با روشهای  ،مرز میان اندیشاه

شیع را با راه و روش بتریه ت یین م نمودناد و دور حکا بان عتی اه از اندیشاه اهال
بیت

را برا امثال زراره روشن م کردند .ها چناین اعاالم ما کردناد کاه رفات و

آمدها عالمان بتر با ایشاان ،باه منزلاه تأییاد آناان نیسات .در گزارشا دیگار ،اماام
صادق

از کثیرالنوا نام بردند و فرمودند:
او و دوستانش نزد ما م آيند و ادعا م کنند که ما را تصديق م کنند ،ول
چنين نيست .آنها حدي ما را م شنوند و تکذي م کنند.

سیره دیگر صادقین

77

در راستا این روشنگر  ،حل ش هههاای باود کاه بتریاه

مطرح م کرد .آنان همواره به پرس ها پیروان خود درباره این گروه پاسخ ما دادناد و
برا برطرف کردن ابهاما آنان م کوشیدند .در گزارش آمده است:
به امام باقر

خبر دادند که عدهاي م گويند :چون مردم بر انتخاب ابوبکر

اجماع داشتند ،پس خالفت وي مورد رضايت خداوند بوده است .آن حضبرت ببه

598
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آيات از قرآن اسبتناد کبرد و فرمبود :مبردم پبس از رسبوا خبدا
شدند.

با فرقه بُتريه

گمبراه

78

از ش ههها دیگر بتریه آن بود که اگر امامان امامیه مشص ،هستند ،پس دلیل تفرقه
ایشان پس از درگهشت یک امام چیست؟ این ش هه م توانست به شأن و زایگااه امامیاه
خدشه وارد کند .وقت ابوع یده ،امام

را از این سصن آگااه کارد ،ایشاان گویناده ایان

ش هه را نه کرد و فرمود:
از ما اه بيت کس از دنيبا نمب رود ،مگبر آنکبه کسب جبايگبزين وي
م شود.

79

مطابق خ ر دیگر  ،سال بن اب حفصه در میان شیعیان گفته بود ،پیشوایان امامیه باه
هفتاد گونه سصن م گویند تا همواره راه فرار را برا خود بااق گهارناد .وقتا ابوبصایر،
مطرح کرد ،آن حضر

گفتار او را نزد امام صادق

دلیل کار خود را بیان و به شیوه

80

پیام ران اله استدالل کرد.

رد احکااام فقها و احادیااث زعلا بتریااه ،از راهکااارهااا صااادقین

در زمینااه

روشنگر در میان امامیه بود .عیس بن منصور و زمع گزارش م کنناد کاه زراره نازد
امام صادق

حاضر شد و حدیث را به نقل از حک بن عتی اه از اماام بااقر

کرد .امام صادق

روایات

فرمود:
پدرم هيچگاه چنين سخن نگفته و حکم به پدرم نسبت دروغ داده است.

81

در گزارش دیگر ،ابوبصیر فتوا حَکَ  ،بر زواز شهاد زنازاده را برا امام نقال کارد.
82

امام نرر او را باطل و حَکَ را گمراه خواند.
روشنگر امام
دارد .امام باقر

نس ت به اندیشه بتریه و زیدیه درباره قیام در این بصا

اهمیات

در زمع پیروان نزدیک خود بر اعتماد نداشاتن باه ماردم کوفاه ساصن
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م گفت 83.ه چنین وقت برخ از امام ماهه ان نازد اماام صاادق
پیشنهاد دادند آن حضر

حاضار شادند و

 ،ره ر زیدیه را برعهده گیرد ،ایشاان نپاهیرفت و اندیشاه
84

زیدیه را زاهالنه خواند.

مطابق گزارش دیگر ،امام صادق

به اصحاب خود دستور داد در خانههایتان بمانید

و اطمینان داشته باشید ،خطر شما را تهدید نم کند .ها چناین تأکیاد کارد کاه زیدیاه
پیوسته سپر شما خواهند بود؛ زیرا حاکمان زور به دفع آنهاا مشاغول ما شاوند و از شاما
غفلت م ورزند.

85

 .3هدايتگری و نخبهپروری

صادقین

درکنار ت یین زایگاه بتریه و سفارش ماداوم باه دور کاردن امامیاه از

آنان ،هدایتگر را در دستور کار خوی

قرار دادند .مطالعه گفتار این دو امام

 ،تأکید

ایشان بر شاخصههای را نشان م دهد که از مسا ل مورد اختالف با مهاهب دیگر و بتریه
به شمار م رود .برا نمونه ،امامان در ماوارد مصتلفا باه ت یاین ابعااد موضاوع امامات
86

م پرداختند و گاه یک خط ه را به این موضوع اختصاص م دادند.
دیگر این هدایتگر در زلسهها خصوص صادقین

بص

باا اماام ماهه ان

صور م گرفت .ایشان در برابر عقیده بتریه بر امکان عدم وزود امام 87،بر ضرور وزود
امام تأکید م کردند ،88یا برخالف نرر بتریه 89،عل اله و عصامت را از شارای اماام بار
م شمردند 90و یا باور بتریه بر امکان وزود چند امام 91را رد م کردند 92.آنان بارها خاود را
به عنوان فرزندان امام عل
عل

و حسنین

معرف م کردند و برخالف بتریه که فق به امامت اماام
معتقد بودند 93،بر لزوم اعتقاد باه هماه پیشاوایان امامیاه تأکیاد

94

م کردند.

صادقین

در اقدام دیگر دستور دادند که تقیه در مسح بر خُفاین ،شارب ن یاه و
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با فرقه بُتريه

ترک زهر به بسمله حرام است 95.این کارها از مه ترین ویهگ ها بتر مهه ان به شمار
م ا رفاات 96و ایاان دو امااام

در پ ا ایجاااد ماارز فکاار و ظاااهر میااان بتریااه و

امام مهه ان بودند.
هدایتگر در مسا ل ازتماع  ،در مدیریت بحران صادقین
و شاید بتوان گفت این بص

 ،نق

مهم داشات

در میان فعالیتها آنان ،نمود قابل توزه دارد .ایشاان در

زلسههای که با حضور امام مهه ان کوفه برگزار م شد ،بر موارد تأکید م کردناد کاه
این نکته را تأیید م کند.
برا نمونه ،امام

به گروه از امام مهه ان کوف توصیه کردند کاه ها کیشاان

خود را یار کنید و دستگیر یکدیگر باشید 97.در پ همین اقدام بود که پیشوایان امامیاه،
پیروان خود را از برقرار هرگونه رواب خانوادگ با بتریه نه کردند .وقتا زراره از اماام
صادق

درباره برقرار رابطه خویشاوند با افراد چون حک بن عتی اه و ساال بان

اب حفصه پرسید ،امام

 ،آن را نه کرد و سپس فرمود:

با کسان ازدواج کن که نص و انکاري در امر امامت نداشته باشند.

سصن امام

98

افزون بر ت یین عقاید بتریه ،نشانه سیاست ایشان درباره تضعیف بتریاه

است .ه چنین مطابق گزارش  ،امام صادق

تحری اقتصااد بتریاه را اعاالم کارد و

پرداخت هرگونه صدقه به بتریه را حرام خواند 99.ه چنین ،صاادقین

بارا برداشاتن

فاصله میان خود و پیروانشان و زلوگیر از زعل احادیث ،همواره تأکید ما کردناد بادون
100

بررس شواهد آنچه از زبان ما نقل م شود ،روایت را نپهیرند.

اقدام دیگر ایشان ،پرورش نص گان بود که ما توانساتند افازون بار پاساخگاوی باه
پرس ها دین امام مهه ان در کوفه ،به حل ش ههها بتار ماهه ان بپردازناد .اماام
باقر

به محمد بن مسل  101و امام صادق

103

به اباان بان تغلاب 102و ماؤمن طااق
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دستور دادند در مسازد حاضر شوند و فتوا دهند .نای ان امام ،ارت اط خود را با صادقین
حف و ش ههها مطرح شده درباره امامیه را به آنان منتقل م کردند .نقل م شود هشاام
بن حک در یک سفر حج ،نزد امام صادق

آمد و پانصد سؤال مصالفان امامیه را مطرح

104

نمود و پاسخ آنها را دریافت کرد.

به کوفیان درباره مرازعه به افراد چون زراره بن اعین ،ابوبصایر

توصیه صادقین

اسد و محمد بن مسل  105،نشان م دهاد آناان تواناای الزم را بارا پاساخگاوی باه
پرس ها و رفع ش هه کسب کرده بودناد .در گزارشا  ،فرزناد زراره بارا رسااندن پیاام
پدرش ،نزد امام صادق

حاضر شد و گفت:

پدرم پيغام داد که کس نزد ما نم آيد ،مگر آنکه از سبفارش شبما دربباره
مراجعه به من خبر م دهد.

106

یک دیگر از گزارشهای که از راه رد هماهن
نص هپرور خ ر م دهد ،وصیت امام باقر
توصیه آن حضر

و اماام صاادق

در

امام بااقر

در پایاان عمرشاان باه اماام صاادق

و

به نیک با شاگردانشان است .امام صادق
به خدا سوگند در تعليم و تربيت آنان خواهم کوشيد.

پیآمدهای تعامل صادقين

در پاسخ پدر فرمود:
107

با بتريه

با بررس وضعیت فرهنگ  ،ازتماع و سیاس امامیاه و بتریاه در قارن دوم هجار
قمر  ،مه ترین پ آمد فعالیتها صادقین
اول صادقین

در برابر بتریه آشکار ما شاود .راه ارد

بر مدارا ،پرهیز و احتیاط در برابر بتریه اساتوار باود و وحاد ازتمااع

شیعیان کوفه را در پ داشت و از هرگونه مقابله مستقی امامیه و بتریه زلوگیر ما کارد.
این رویکرد امام

س ب شد تا نوع همگرای میان دو فرقه پدید آید و محدثان بتار
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در م ان مشترک امامیه و بتریه ،بسیار از روایتها صادقین
راه رد ت یین و روشنگر امام

با فرقه بُتريه

را نقل کنند.

س ب شد امام مهه ان ،افزون بر فاصله گرفتن از

عالمان بتر  ،روایتها آنان را بدون شاهد نپهیرند .برا نمونه ،سال بن اب حفصه نازد
امام مهه ان ،فرد مشکوک به شمار م آمد و آنها برا روشنشدن اعت ار یاا ناامعت ر
109

روایتها و به پیشوایان خود مرازعه م کردند.

ه چنین ،مرازعه متعدد امام مهه ان به صاادقین

و پرسا

دربااره آرا و عقایاد

بتریان ،110این امر را نشان م دهد .در مقابل گسترش فعالیت امامیه ،بتریاه در ساالهاا
بعد منزو شدند .ازاینرو ،نام فرد به عنوان پیشوا بتریه در قرن سوم هجار قمار
یافت نم شود .مادلون
سنت گرویدند.

تصریح م کند که بتریه در قرن ساوم هجار قمار باه اهال

111

از مه ترین پ آمدها راه رد هدایتگر و نص ه پرور صاادقین

 ،ایجااد مارز

میان بتریان و امامیان ،شناخته شدن امام مهه ان 112و برپای کرس ها علم امامیه در
کوفه بود 113.ه چنین تالش صادقین

در رویاروی با اندیشه قیام ،حف زاان و ماال

امام مهه ان و حاضر نشدن آنان در قیامها زید بن عل و یحی بان زیاد را باه دن اال
داشت.
به طور کل منابع تاریص نهتنها به نفوذ بتریه در میان شیعیان معتقد باه نا ،اشااره
نم کنند بلکه ،شواهد را در اثرگهار امامیه بر برخ افراد بتریه نقال ما کنناد .بارا
نمونه زرارۀ بن اعین که از شاگردان حک بن عتی ه بود 114،به امامیاه پیوسات و در شامار
115

برترین دانشمندان امامیه قرار گرفت.

ه چنین فعالیتها امامیه در مسا ل فقه سا ب شاد برخا از بتریاه از آرا خاود
صرفنرر کنند .چنانکه فرد بتر با شنیدن دلیل صادقین

 ،مسح بر خفین را ترک
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بود .آنان

توانستند افزون بر زلوگیر از نفوذ بتریه در میان شایعیان اماام  ،باا راهکارهاا خاود،
مقدما شکلگیر اساسنامه فقه و کالم امامیه را فراه کنند .این دستآورد مه با
پرورش یافتن نص گان ،کامل شد و حیا فکر امامیه به فعالیت گسترده در کوفاه اداماه
داد.
نتيجه

فرقه بتریه ،گروه پی زید بودند که بسترها الزم برا شکوفای و رشد آناان در
کوفه وزود داشت .عالمان بتر در میان مردم نفوذ داشتند و محل مرازعه شیعیان بودناد.
آسانگیر در عقاید و ارت اط ه زمان آنها با اهل سنت و امامیه ،در کنار تالش آنها بارا
ترویج باورهایشان ،س ب م شد بسیار از شیعیان به آنان بپیوندند .از سوی دیگر ،بیشاتر
شیعیان معتقد به ن ،،در کوفه در معرض ت لیغا  ،طرح ش ههها و زعل احادیث از ساو
بتریه قرار داشتند و فاصله زغرافیای که میان صادقین

و پیروان ایشان وزود داشات،

لزوم رویاروی با این بحران را دوچندان م کرد.
س ک و سیره صادقین

در تعامل باا ایان فرقاه ،هادفمناد و آینادهنگراناه باود.

بررس ها از دو راه رد مستقی و غیرمستقی صادقین

در برابر بتریاه خ ار ما دهاد.

راه رد مدارا ،پرهیز و احتیاط در رویاروی با بتار ماهه ان ،سا ب شاد وحاد ازتمااع
شیعیان حف شود و افزون بر همگرای در باورها مشاترک ،بارا زاهب آناان تاالش
گردد.
راه رد غیرمستقی صادقین

 ،روشنگر  ،هدایتگر و نص هپرور بود که افزون

بر حف زان و عقاید امام مهه ان ،انزوا بتریه ،نراممند شدن باورها فقه و کالما
امامیه ،پرورش نص گان ،شکلگیر نرام آموزش امامیه در کوفه و گسترش تشایع را باه
دن ال داشت.
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به نرر م رسد گروهها مصتلف در زامعه کنون  ،رفتاار میاناه را بارا پای بارد
اهداف خوی

برگزیدهاند و ه چون بتریه در پ بهرهبردار از منافع درونگروه به نفع

خود هستند .رویکردها و راه ردها مدبرانه صادقین
رویاروی با آنان است.

 ،الگوی سزاوار بارا تعامال و
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پینوشتها:
 .1در توضيح اختالفنظر موجود درباره نامگذاري اين گرروه و ضر آ  ،بر مرواردي اشراره
ميشود .کشي معتقد است ،اين گروه از زماني ،بتري ناميده شدند ک زيد بن علري در حضرور
امام باقر

فب

 ،از اين واژه براي نفرين نا استفاده کرد( .شيخ طوسي،

تحقيق سيد مهدي رجائي ،قم :مؤسسة ل ال يت
بن محمد سمعاني،

،

 1404،هرر  ،، .ج ،2ص505؛ ع ردالرريم

 ،بيروت :دارالجنا للط اع و النشر و التوزيع 1408 ،هرر  ،، .ج،2

ص )78بر اساس اين روايت ،شيخ طوسي ،نام نا را بَتري ض آ کرده اسرت ،ولري مسرعودي
نظر ديگري دارد و نا را اَبتَري خوانده است( .علي بن الحسين مسعودي،

 ،قرم:

مؤسسة دارالهجره 1409 ،هر  ،، .ج ،4ص )45در هر صرورت بر نظرر مريرسرد ايرن نرام را
مخالفا اهلبيت
بيجا :چرا

ب نا نس ت دادهاند ،چنا ک مامقاني (

ي

يب ،

محمرد رضرا مامقراني 1411 ،هرر  ،، .ج ،2ص )349و خرويي (

 ،قم :مرکز نشر الثقافة االسالمية 1413 ،هر  ،، .ج ،14ص )110وردهاند ،اين گروه بر
دليل انتساب ب کثير النوا ک ب اَبتر اليد ب معناي دسرت بريرده ،معرروف برود ،برترير خوانرده
شدهاند( .ابنادريس،

 ،قم :مؤسس النشر االسالمي 1410 ،هر  ،، .ج ،3ص )566

 .2محمد بن ع دالرريم شهرستاني،

 ،تخريج محمد فتح اهلل بدرا  ،قاهره :مکتبةة

االنجلو المصري  ،بيتا ،ص .390
 .3سعد بن ع داهلل قمي اشعري،
ص18؛ حسن بن موسي نوبختي،
 .4شيخ طوسي،

 ،تهرا  :انتشارات علمي و فرهنگري،1361 ،
 ،بيروت :داراالضواء 1404 ،هر  ،، .ص 20ر  .21

 ،ج ،2ص.499

 .5وليفرد مادلونگ،
مشهد :انتشارات ستا قدس رضوي ،1375 ،ص.178

 ،ترجمر جرواد قاسرمي،
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 ،بيروت :دارصادر ،بريترا ،ج ،2ص 425 ،420و 461؛ ابرننرديم،

 ،تحقيق :رضا تجدد ،بيجا :بينا ،1350،ص227؛ نجاشي،
النشر االسالمي 1416 ،هر ،، .ص ،360شيخ طوسي،
علي ابنداوود،

 ،قم :موسس

 ،ج ،2ص 498رر 506؛ حسرن برن

 ،نجف :منشورات مط ع الحيدري  1392 ،هر  ،، .ص.144
 ،ترجمر صرالح سرالم ،

 .7فا اس يوزف،
کلن :الجمل.2008 ،

 .8اين رسال در سال  1390در دانشگاه قم دفرا شرده اسرت .هرمچنرين دو مقالر علمري برا
عنوا هاي «تحليل روايات حرم بن عتي و انتسابش ب زيدي » و «واکراوي مرذه
حسن بن صالح در کت

امامي » ،از همين مجموع ب چا

 .9ع داهلل بن صالح عجلي ،معرف
 .10ابنالجعد،

و روايرات

رسيده است .

 ،مدين  :مرت الدار 1405 ،هر  ،، .ج ،1ص.282

 ،ص.62

 .11ابنمعين،

 ،دمشق :دارالمأمو للتراث ،بيتا ،ج ،1ص.362
 ،کويرت :دارالسرلفي  1408هرر ، .؛ همرو،

 .12ع داهلل بن محمد ابنابي الدنيا،

 ،قاهره :مرت القر و النشر و التوزيع ،بيتا ،ص.44
 ،تحقيق محمرد براقر محمرودي ،قرم:

 .13محمد بن سليما کوفي،

مجمع احياء الثقاف االسالمي  1412 ،هر  ،، .ص137 ،136 ،127 ،124 ،34؛ محمد برن حسرن
طوسي،

 ،تحقيق سيد حسن خرسا  ،تهرا  :دار الرت

ص54؛ ابنشهر شوب،
 .14مالک بن انس،
نسائي،

االسرالمي  ،1365 ،ج،1

 ،نجف :مکتبة الحيدري  ،، 1376 ،ج ،3ص.6
 ،بيروت :دار احيراء الترراث العربري ،بريترا ،ج ،1ص150؛
 ،بيروت :دارالرت

العلمي  ،بيتا ،ج ،1ص527؛ بخاري،

ديار برر :المرت االسالمي  ،بيتا ،ج ،3ص305؛ ترمذي،
و النشر و التوزيع 1403 ،هر  ،، .ج ،4ص.339

 ،بيروت :دارالفرر للط اع

،
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 .15ع اس زرياب،

و امام صادق

با فرقه بُتريه

 ،بتري  ،تهرا  :بنيراد دايرره المعرارف اسرالمي،1375 ،
 ،1380 ،شرماره ،11

ج ،2ص232؛ سيد علي موسوي نژاد ،شرنايي برا زيدير ،
ص.88

 ،تهررا  :انتشرارات

 .16علي بن اسماعيل اشعري،
اميرک ير ،1362 ،ص.65

 ،بيرروت :دارالرتر

 .17علي بن احمد ابن حزم،
بيتا ،ج ،2ص112؛ محمد بن احمد ذه ي،

العلمير ،

 ،بيروت :دارالمعرف للط اع و النشر،

 1382هر  ،، .ج ،1ص.496
.18

.
 ،ج ،4ص92؛ احمد بن يحيي ابنمرتضي،

 .19ابنحزم،

 ،قم :مجمع الزخائر االسالمي ،بيتا ،ج ،1ص.40
 .20نوبختي،

 ،تحقيق علي اک رر ففراري ،قرم:

 ،ص9؛ شيخ صدو،،

جماعة المدرسين 1404 ،هر  ،، .ج ،4ص .544
 .21اشعري،

 ،ص .69

 .22نوبختي،

 ،ص .57

 .23ع دالقاهر بن طراهر بغردادي،
شهرستاني،

 ،تهررا  :نشرر اشرراقي ،1367 ،ص37؛

 ،ص.161

 .24حاکم نيشابوري ،معرف
 ،،ص31؛ ابن ابي حاتم رازي،

 ،بيروت :منشورات داراآلفا ،الحرديث 1400 ،هرر.
 ،بيروت :دار احياء التراث العربي 1371 ،هر .

 ،،ج ،6ص.2657
 .25ع داهلل بن محمد ابن ابي شي ،
هر  ،، .ج ،5ص499؛ ابوالفرج اصفهاني،

 ،بيروت :دارالفرر للت اع و النشر و التوزيع1409 ،
 ،نجف :المکتبة الحيدري  ،قم :مؤسسة
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دار الرتاب 1385 ،هر  ،، .ص .311
 ،تحقيق سيد محمد حسيني جاللري ،قرم :جماعةة المدرسرين،

 .26قاضي نعما ،
بيتا ،ج ،3ص.281

 ،تحقيرق علري شريري ،بيرروت :دارالفررر،

 .27علي بن حسن ابن عساکر،
 1415هر ،،. .ج ،42ص.530

 ،تهررا  :انتشرارات بصريرت،

. .28ک :محمدکاظم رحمتي،
 ،1388ص .65

 ،تهررا  :اسراطير ،1371 ،ج ،7ص2267؛ ع ردالرحمن برن علري ابرن

 .29رازي،
جوزي،

 ،بيروت :داراالحيراء الترراث 1382 ،هرر  ،، .ج ،3ص136؛

سيوطي،

 ،بيروت :دارالمعرفة للطباعة و النشر ،بيتا ،ص101؛ علي بن حسرام متقري

هندي،

العلمي  1425 ،هر  ،، .ج ،2ص.442

 ،بيروت :دارالرت

 .30مزي،

 ،بيروت :موسس الرسال  1406 ،هر  ،، .ج ،10ص.135

 .31احمد ابناعثم،

 ،تحقيق علي شيري ،بيروت :داراالضواء 1411 ،هر  ،، .ج ،5ص34؛
 ،ج ،3ص.241

ابنشهر شوب،

 .32محمد بن يعقوب کليني،

 ،تحقيق علري اک رر ففراري ،تهررا  :دار الرتر

االسرالم،

 ،1363ج ،1ص.357
 .33شيخ صدو،،

 ،ج ،4ص.544

.34اشعري،

 ،ص.451

 .35نوبختي،

 ،ص.50

 .36ذه ي،

 ،ج ،9ص.219

 .37احمد بن محمد بن خالد برقي،
درالرت

االسالمي  ،بيتا ،ص.35 ،12 ،9

 ،تحقيق سيد جالل الدين حسيني أرموي ،تهرا :
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واکاوی چگونگی تعامل امام باقر

 ،ج ،4ص 109و 308؛ کليني،

 .38شيخ صدو،،
 .39نوبختي،

 ،ص.56

 .40نجاشي،

 ،ص.360

 ،ج ،7ص 329و .385

 ،ص .12

 .41برقي،
 .42سمعاني،

 ،ج ،1ص.280

 .43احمد بن علي مقريرزي،
دارالرت

و امام صادق

با فرقه بُتريه

 ،تحقيرق محمرد ع دالحميرد النميسري ،بيرروت:

العلمي  1420 ،هر  ،، .ج ،12ص .363

 .44از اوايل قر دوم ،امامي از سوي مخالفا با عنوا نروهش ميز رافض خوانده مريشردند.
ر.ک :فرات کوفي،

 ،نجف :نشر حيدري  1354 ،هرر  ،، .ص139؛ ابرنقتي ر ،

،

القاهره :دارالمعارف ،بيتا ،ص .480
 ،تحقيرق سريد جرالل الردين حسريني ،قرم :دارالرتراب

 .45ابراهيم بن محمد ثقفي،

االسالمي 1424 ،هر  ،، .ج ،2ص.726
.46

.
 ،قم :مؤسس النشر االسرالمي 1417 ،هرر ،، .ص 224ر

 .47محمد بن حسن طوسي،
.236
.48

 ،اختيار معرف

 ،تحقيق سيد مهدي رجائي ،قم :مؤسسرة ل ال يرت

1404 ،

هر ،، .ج ،1ص.347
 .49خويي،

 ،ج ،14ص.368

 .50محمد بن حسن طوسي،

،

 ،ج ،1ص.347

 .51درباره عناصر ب وجود ورنده بحرا  ،ر.ک :علي اصغر کراظمي،
 ،تهرا  :دفتر نشر فرهنگ اسالمي ،1366 ،ص .28
 .52شيخ صدو،،

 ،ج ،4ص544؛ شيخ طوسي،

،

 ،ج ،2ص .499
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 .53شيخ طوسي ،اختيار معرف الرجاا،
 .54ر.ک :کليني،
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 ،ج ،2ص.496

 ،پيشين ،ج ،8ص.370

 .55ب قدرت گرفتن تواناييها براي رسيد ب هدفهاي مرورد نظرر و الگروي عملري کررد
تصميمها را مديريت بحرا گويند (دردان داوري و محمدحسن شان ساز،
 ،تهرا  :چا
 .56نجاشي،

 ،ص.360

 .57کليني،

 ،ج ،7ص.385

تنا ،1380 ،ص .)41

معرف

 .58ابو عمرو محمد عمر بن ع دالعزيز کشي،

 ،مشهد :انتشرارات دانشرگاه

مشهد ،1348 ،ج ،2ص.689
.59

 ،ج ،2ص604؛ احمد بن علي ط رسي،

 ،قرم :منشرورات الشرريف

الرضي 1392 ،هر  ،، .ص.97

 .60شيخ طوسي ،اختيار معرف
 .61ط رسي،

 ،ج ،3ص.383

 .62نجاشي،

 ،ص.360

 .63کشي،

 ،ص.369

 .64کشي،

 ،ص.241

 .65ابنقتي ،
 .66رازي،

،

 ،ص .246
 ،تهرا  :اساطير ،1371 ،ج ،9ص2827؛ ذه ي،

 .67شيخ طوسي ،اختيار معرف الرجاا،
 .68نجاشي،
 .69شيخ مفيد،
 .70خويي،

 ،ج ،2ص.690

 ،ص142؛

 ،ج ،2ص.536 ،425

 ،ج ،2ص.498

 ،بيروت :دارالمفيد 1414 ،هر  ،، .ج ،2ص.173
 ،ج ،9ص.54

 ،ج ،9ص.91

512

واکاوی چگونگی تعامل امام باقر

 ،ج ،4ص545؛ کشي،

 .71شيخ صدو،،

و امام صادق

با فرقه بُتريه

 ،ص.499

 .72کشي ،همان ،ص210؛ محمد بن حسن صفار،

 ،تحقيرق ميررزا محسرن

کوچ بافي ،تهرا  :مؤسسة االعلمي 1404 ،هر  ،، .ج ،1ص.210
 .73شيخ طوسي ،،1404 ،اختيار معرف الرجاا،
 .74کشي،
.75

 ،ج ،2ص.496

 ،ص.241

 ،ص.179
 ،بيروت :دارالفرر للط اع و النشر و التوزيع 1415 ،هرر

 .76محمد بن جرير ط ري،
 ،، .ج ،11ص.642
 .77کشي،

 ،ص.230

 .78کليني،

 ،ج ،8ص.370

 .79صفار،

 ،ص.279

 .80شيخ طوسي ،اختيار معرف الرجاا،

 ،ج ،2ص.504

 .81کشي،

 ،ص.209

 .82کليني،

 ،ج ،7ص.395

 .83برقي،

 ،ص173؛ کليني ،همان ،ج ،8ص.8
،

 .84شيخ طوسي،

 ،ج ،2ص.43

 .85کليني ،پيشين ،ج ،2ص.255
 .86همان ،ج ،1ص.203
 .87ابنمرتضي،
 .88کليني،
 .89نوبختي،
 .90کليني،

 ،ج ،5ص.386
 ،ج ،1ص .177
 ،ص.56
 ،ج ،1ص 212و  213و .221
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 ،ص156؛ ابنخلدو ،

 .91شهرستاني،

519

 ،بيرروت :دار احيراء الترراث

العربي ،بيتا ،ص.40
 .92کليني،

 ،ج ،1ص.177
 ،ج ،4ص .544

 .93شيخ صدو،،
 .94کليني،
.95

 ،ج ،1ص.220

 ،ج ،6ص415؛ برقي،

 .96اشعري،
 .97کليني،

 ،ص.259
 ،ص13؛ ابنمرتضي،

 ،ص11؛ نوبختي،
 ،ج ،2ص.222

 .98شيخ طوسي ،اختيار معرف الرجاا،
.99

 ،ص.128

 ،ج ،1ص.142

 ،ج ،2ص.496

 .100کليني،

 ،ج ،2ص.222

 .101طوسي ،اختيار معرف الرجاا،
 .102نجاشي،

 ،ج ،1ص .389

 ،ص.11

 .103کشي،

 ،ص.327

 .104کليني،

 ،ج ،1ص.26

 .105طوسي ،اختيار معرف الرجاا،

 ،ج ،1ص51؛ خوئي،

 .106شيخ طوسي ،اختيار معرف الرجاا،
 .107کليني،

 ،ج ،1ص .400 ، 347

 ،ج ،1ص.352
 ،قم :موسس ل ال يرت،

 ،ج ،1ص306؛ ط رسي،

 1417هر  ،، .ج ،1ص.267
 .108ابنابي شي ،

 ،ج ،3ص262؛ ج  ،5ص489؛ ط ري،

 ،ج ،6ص138؛ بالذري،
ص14؛ ج ،2ص.336

 ،ج ،6ص177؛ ابنسعد،

 ،قراهره :مرت ر النهضر المصرري  1956 ،م ،ج،1

514

واکاوی چگونگی تعامل امام باقر

 .109شيخ صدو،،
 .110کليني،

 ،ج ،2ص.644
 ،ج ،8ص370؛ صفار،

 .111ويلفرد مادلونگ،

 ،ص.279

 ،ص.178

 ،ج ،8ص .120

 .112کليني،
 .113طوسي،

،

 ،ج ،1ص102؛ کلينري،

 ،ج ،1ص.211
 .114کشي،

و امام صادق

با فرقه بُتريه

 ،ص.210

 .115ابنداوود،
 .116قاضي نعما ،

 ،ص.120
 ،ج ،3ص.281

 ،ج ،1ص164؛ برقري،

