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کلیدواژگان :امام باقر

 ،شیعه ،تاریخ اجتماعی شیعیان ،کیسانیه ،زیدیه ،غالت.

مقدمه 

پژوهش درباره وضعیت شیعیان سدههای نخست ،به ویژه در عصر حضور ،بیشتر به بررسی
اوضاع سیاسی شیعیان ،اقدامات ،جنبشها ،قیام بر ضد حکومتها و امثال آن ،اختصاا
یافته و کمتر به اوضاع اعتقادی و اجتماعی شیعیان در عصر حضور ائمه

پرداخته شده

است .این نوشتار ،در صدد بررسی وضاعیت اجتمااعی شایعیان در دوره اماام بااقر

و

چالشهای داخلی و بیرونی آنان است .مقصود از شیعیان در ایان مقالاه ،معناای اعاآ آن
است که شامل همه کسانی میشود کاه اعتقااد باه جانشاینی حضارت علای
پیامبر

بارای

داشتند و علویان در این نوشتار ،با صرف نظر از تحلیل اندیشهای آنان ،در زمره

شیعیان در نظر گرفته میشوند.
شاایعیان در جامعااه اسااالمی از چااه جایگاااهی برخوردارنااد؟ میاانان مشااارکت ایشااان در
فعالیتهای اجتماعی ،و نین مهآترین چالشهاای پایش روی آناان چاه باوده اسات؟ در
جامعهای که یک حاکمیتِ مخالف ائمه

 ،یعنی دستگاه بنی امیه بر آن سیطره داشاته،

تعامل شیعیان با مردم چگونه بوده است؟ این نوشتار میکوشد به این پرسشها پاسخ دهد؛
که البته نبود دستهبندی مشخص میان شیعیان ،مشخص نبودن حدود و ثغاور ماهاهد در
این دوره ،اهداف متعدد شیعیان و آغاز انحرافات و تحرکات فرقهساز در باین آناان بعاد از
قیام امام حسین

علای رغاآ اشاتراد در یاک ریشاه اعتقاادی تاعتقااد باه وصاایت

امیرالمؤمنین علی

) ،از دشواریهای این مقاله برای دستیابی به پاسخ ایان ساواتت

است .با توجه به سیطره حاکمیت بنی امیه در این دوره زمانی و تبعیت جامعه از حاکماان،
بهگونهای که کمتر جرأت تخطی از دستورات خلیفه را از خود بروز میدادند ،طبقاه حااکآ
به عنوان نماینده رسمی جامعه اهل سنت تلقی شده ،تعامل شیعیان با حاکماان ،در زماره
تعامالت اجتماعی با اهل سنت به شمار میآید.
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.1اوضاعاجتماعیدوره 

نگاهی گهرا به تاریخ تشیع تا دوره امام باقر
اهل بیت

 ،یادآور وقایع ناخوشایندی بارای پیاروان

است .واقعه کربال ،که اثرگهارترین واقعه در جهان اسالم به شمار مایرود،

شاید در کوتاهمدت تأثیر منفی بر شیعیان و عالقهمندان به اهل بیت

داشت ،اماا باه

زودی تبدیل به نمادی برای جنبشها و قیام شیعیان بر ضد حکوماتهاای ساتمگر شاد.
زمینههای انقالب فرهنگی امام باقر

را باید در اقدامات امام سجاد

پی گرفت کاه

با بهرهمندی از شیوه اخالقی ا فرهنگی ،در پرتو دعاهای روحبخاش و پرهیان از حرکات
نظامی ،زمینههای پرورش شیعیان را آماده کرد تا امام باقر

با نهضت علمی و فرهنگی

خود ،مکتد عقلی و الهی تشیع را به کمال برساند .البته در کنار فعالیتهای فرهنگی امام
و پیروان خاصش ،گروهی دیگر از شیعیان ،باه دنباال ساختگیاریهاای بیشاتر حکااام،
اقدامات عملی بر ضد دستگاه حاکآ را در دستور کار خود قرار دادند؛ البته چنان که اشااره
شد ،از آنجا که هنوز شیعه امامیه در معنای اصطالحی آن در دوره اماام بااقر

شاکل

نگرفته بود و برخی از شیعیان هنوز به شاخصههای اعتقادی امامیه معتقد نبودناد ،در ایان
نوشتار واژه شیعه ،در معنای حداقلی و عام آن بر همه کساانی اطاال مایشاود کاه باه
جانشینی امیرالمؤمنین برای پیامبر معتقد بودند.
در دوره امامت امام باقر

ت31ا771ها ،) .جهان اسالم به لحاظ گساترش قلمارو،

حوادث سیاسی و اجتماعی ،مبارزات فکری ،رونق مباحث کالمی و فقهی ،موقعیت ویژهای
داشت .شیعیان در دوره امام باقر

با ادامه فشارهای خلفای بنی امیاه و حکااام منااطق

مختلف مواجه بودند .عرا که مرکن اصلی شیعه در این دوره به شمار مایآماد ،بیشاتر از
سایر نقاط با سیاستهای ضدشیعی خلفا مواجه باود .در نتیجاه ایان سیاساتهاا ،ارتبااط
شیعیان و امام با مشکالتی همراه بود و به ویژه مردم عرا از رفتن نند اماام بااقر
مدینه ،نهی شده بودند 7.با وجود این محدودیتها ،شیعیان امام بااقر

در

در هار فرصاتِ

ممکن در صدد ارتباط با آن حضرت بودند؛ مانند مراسآ ساتنه حج کاه امکاان ارتبااط و
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تماس با امام فراهآ بود و شیعیان میتوانستند در مکه و یا در مسیر بازگشت به شهر خود،
در مدینه با امام خود دیدار کنند و با بهرهوری از این فرصت ،پرسشها و شبهاتِ اعتقادی،
فقهی و غیره را با امام در میان گهارند .شیعیانی که از مناطق مختلف قلمارو اساالمی در
مدینه به حضور امام میآمدند ،از رهنمودهای آن حضرت بهره میبردند .این هدایتگاری
در قالد نهضت علمی و فرهنگی ،به تبیین اندیشههای شیعه در ابعااد مختلاف اعتقاادی،
کالمی ،عرفانی و سیاسی منجر شد .اصحاب و شاگردان آن حضرت ،این مجموعاههاای
ارزشمند را به صورت روایاتی ثبت کردند که در دورههای بعد ،با تدوین جوامع حدیثی باه
دست علمای شیعه ،به عنوان میراث شیعه و اهل بیت
اعتماد نداشتن امام باقر

باقی ماند.

به شیعیان عرا  ،با توجه به عملکرد آنها در گهشاته ،از

نکات قابل توجهی است که نباید در تحلیل شرایط اجتماعی آن دوره از آن غافل شد؛ باه
طوری که با وجود ادعای شیعیان کوفه مبنی بر وجود جمعیت زیاادی از پیاروان اماام در
کوفه ،حضرت فرمود« :آنها به خونهای خود بخیلترند» 7.با توجه به سختگیاریهاای
دستگاه حاکآ و هآچنین منسجآ نبودن شیعیان ،امام سیاست تقیه و پرهیان از هار گوناه
اقدام سیاسی را در پیش گرفت و به تبیین اندیشههای دینی و تربیت شااگردان پرداخات.
این سیاست میتوانست آفاتی به همراه داشاته و در اااهر موجاد جادا شادن برخای از
شیعیان شده باشد ا مانند عمر بن ریاح که تصریح دارد امام باید اهل خروج باشد 0و یا آن
چه درباره ملیک و قعند بن اعین نقل شده که برای مدتی با امام نبودند و پس از گفت و
گوی با امام به آن حضرت پیوستند 1ا اما هدف امام را که تبیین اندیشههای شایعی باود،
تأمین میکرد .شیعیان عرا در اثر فشار و اختنا موجود ،انتظار داشتند که امام به عارا
آمده ،دست به شمشیر ببرد؛ ولی امام بر شیوه تقیه و پرهین از اقدام نظامی اصرار داشت .از
این رو ،برخی از آنها ،درباره امامت آن حضرت دچار تردید شدند و به «زید» ،بارادر اماام
گرویدند و بعدها انشعابی را در شیعه به وجود آوردند؛ موارد زیر ،نمونههایی از ایان دسات
است:
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ا زیاد بن منهر؛ مکنی به ابی جارود 1،که فرقه جارودیه به او منتسد است؛
پاسخ متفاوت امام باه یاک ساوال

ا عمر بن ریاح؛ علت انحراف وی از امام باقر

ایشان به دلیل تقیه بود که پس از برگشت از امامت امام ،ااهار میدارد امامی که به تقیه
فتوا میدهد و آماده برای خروج نیست مورد پهیرش نیست؛ بلکه امام آن است که بر ضد
حکومت خروج کند ،آمر به معروف و ناهی از منکر باشد .وی سپس به بتریه متمایل شد؛
ا یحیی بن سالآ فراا؛ از اصحاب امام باقر

که نجاشی وی را زیدی میداند؛

ا حکآ بن عتیبه؛ که در ابتدای رجال ابن داود از اصحاب امام باقر
داده است و مورد لعن امام صاد

1

شمرد شده اما

در اواخر کتاب ،یک زیدی بتری معرفی شده که احکامی نادرست به امام باقر
قرار گرفت؛

1

نسابت

8

ا سالآ بن ابیحفصه؛ که در بسایاری از مناابع رجاالی از اصاحاب اماام بااقر و اماام
صاد

شمرده شده است .ابن داود وی را زیدی بتری دانسته که باه اماام بااقر
3

احادیث جعلی نسبت میداد و امام صاد او را لعنت کرد.

73

.2جایگاهاجتماعیشیعیان 

با توجه به دیدگاه مخالف سایر مسلمانان درباره اقلیت شیعه و انحرافی دانستن آنان ،غالد
حاکمان اهل سنت ،در طول تاریخ با شیعه رفتار مناسبی نداشتند که میتوانسات متاأثر از
فرقه انحرافی دانستن ِشیعه باشد .اگرچه میتوان نمونههایی از اهل سنت ارائاه داد کاه از
سیاست حاکمان دورههای مختلف پیروی نکرده و رفتاری عاقالنه و بر اسااس تعامال باا
شیعیان داشتهاند ،اما جوّ غالد بر اهل سنت ،ناسازگاری با شیعیان بوده است؛ مانند آن چه
در مکه با محمد حنفیه و دیگر شیعیان در دوره زبیریان صورت گرفت یا در کوفه از سوی
حاکمان مختلف اموی ،چه در دوره سفیانیان و چه بعاد از آن در دوره مروانیاان ،از ساوی
حاکمان ضد شیعی آن صورت میگرفت تا آنجا که به اخراج اشعریهاا و برخای دیگار از
شیعیان از کوفه منجر شد .در مقابل ،با وجود رفتار ناخوشایند برخای حاکماان در منااطق
شیعهنشین ،جو غالد بر جامعه شیعه همواره تعامل با اهل سنت بوده اسات .شاایان رکار
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است که در این میان ،با وجود برخورد نامناسد حاکمان اموی و عباسی ،اهل بیت و برخی
از علویان از جایگاه اجتماعی شایستهای در میان مردم برخوردار بودند .محمد بان عمار از
عبدالرحمن بن ابیالموال نقل میکند که زید بن حسن را سوار بر اسد در بازار دیدم کاه
مردم همه به سوی او خیره شده بودند و با تعجد از ویژگیهای نیکوی او و اینکه جاد او
پیامبر اسالم است ،سخن میگفتند.

77

بنابراین بر خالف خوارج ،کاه باا مخالفاان خاویش تعامال نداشاتند و آنهاا را کاافر
میدانستند ،شیعیان به ویژه پیروان ائمه

 ،رویکرد تعامل با مخالفان را برگنیده بودناد.

آنها در مسائل اجتماعی ،ارتباط با همسایگان ،بازار و حتی با حضور در مساجد و مراساآ
تشییع جنازه ،بر تحقق زندگی مسالمتآمین در کنار مخالفان اهتمام داشتند .ایان رویکارد
متأثر از توصیهها و راهکارهای اهل بیت

در مواجهه با مخالفاان باود .برخای از ایان

روایات به خوبی روابط شیعیان با مخالفان را به تصویر میکشد .زراره نقل میکند که یکی
از شیعیان به امام عرض کرد که مننل مان در همساایگی مساجد ،در میاان مردمای [از
مخالفان] است که اگر در نماز جماعت آنها شرکت نکنآ اتهاماتی متوجه مان مایشاود.
امام در پاسخ به این شخص ،به فرمایش امیرالمؤمنین استناد کرد که خطاب به فردی که
همین سؤال را از ایشان پرسیده بود ،فرمود هر کس صدایی را بشنود و بدون علت اجابت
نکند ،نمازی برای او نیست 77و او را قانع کرد و فرمود نماز باا آنهاا را تارد نکان .زاره
می گوید پس از خروج آن فرد به امام عرض کردم اجرای این فتوای شما زمانی که آنهاا
مؤمن تو شیعه شما) نباشند بر من سخت است .امام خندید و فرمود« :فراتار از دساتور ماا
دنبال چه میگردی؟ آیا این دستور ما را نشندیدهای کاه گفتایآ در مساجدهایتان هماراه
امامان جماعت ،نماز بخوانید؟» 70.و یا شخصی از اماام دربااره اقاماه جماعات باه امامات
مخالفی که حتی نسبت به اصحاب ما بغض دارد میپرسد .امام در جواب فرمود« :شما چه
کار به گفتههای او دارید؟ حتی اگر چنین باشد ،سناوارتر است که شاما بیشاتر در مساجد
حضور داشته باشید؛ اولین نفری باشید که به مسجد وارد میشود و آخرین نفری باشید که
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از آن خارج میشود و با حسن خلق و گفتار نیکو رفتار نماییاد» 71.ایان گوناه گانارشهاا
نمایانگر دغدغههای امام و شیعیان برای چگونگی تعامل با مخالفان است و توصیههاای
امام نشاندهنده ترجیح تعامل مثبت و سازنده با مخالفان و رعایات آن از ساوی شایعیان
است 71.این تعامل را میتوان در برخی مناسبات سببی و هآچناین پیماانهاای قبیلاهای
پیگیری کرد .برخی از این نمونهها عبارتند از:
پیوند عقد ازدواج بین :امام باقر

با دختر قاسآ بن محمد بن ابیبکر؛ عبدالملک باا

زیند دختر حسن مثنی؛ 71عمر فرزند امام سجاد

با دختر زبیار بان هشاام؛ ولیاد بان

عبدالملک با نفیسه دختر زید بن حسن مثنی؛ ینید بن معاویه بن ابیسافیان باا امّمحمّاد
دختر عبداهلل بن جعفر؛ 71دختر عبداهلل بن محمد حنفیه با سعید بن عبداهلل بان عمارو بان
سعید بن عا ؛ 78حسین فرزند امام سجاد
بن عوام؛ 73زید بن حسن بن علی
یوسف با امّکلثوم دختر حضرت زیند
طال دهد.

با امخالد دختر حمنه بن مصعد بان زبیار

با نفیسه دختر ولید بان عبادالملک؛ 73حجااج بان
که البته عبدالملک به حجاج دستور داد تاا او را

77

این ازدواجها در دوره عباسیان نین ادامه یافت مانند ازدواج عبداهلل بن خالد بن ینید بن
معاویه با نفیسه عمه عبیداهلل بن حسین بن عبیداهلل بن عباس بن علی بن ابیطالاد کاه
وتیت مکه و مدینه را در دوره مأمون برعهده داشت؛ 77ایان جریاان نشاان از پیونادهای
خانوادگی و مشارکت در امور سیاسی نین دارد که از نسل عباس بن علی بان ابایطالاد،
وتیت دوره مأمون عباسی را بپهیرد .اگرچه شاید برخای از ماوارد مطارح شاده باا اجباار
حاکمان و ستآ آنان همراه بوده ،بسیاری از موارد نشان از تعامل شیعیان با اهل سانت در
مناسبات اجتماعی دارد .رفتار مبتنی بر تقیه ائمه در برابر حکومت را شاید بتوان عاملی بار
مسامحه شیعیان دانست.
علیرغآ وجود مناسبتهای رکر شده و تأکید ائمه بر حفظ سیاست تقیه و تعامل ،این
روش از سوی برخی شیعیان در اواخر قرن اول و اوایل دوم رو به تغییر گهاشت و بیشتر به
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سمت مخالفت و اعتراض جهت گرفت .از نمونههای این مخالفت ،میتوان باه پرساش و
پاسخ حمران بن اعین و زراره با امام باقر

اشاره کرد؛ وقتی که حمران از حکآ شرکت

شیعیان در نماز جماعت و اقامه نماز جماعت به امامت حاکمان میپرسد و با پاسخ مثبات
امام درباره جواز شرکت شیعیان در نماز جماعت مواجه میشود ،این سخن امام را به زراره
منتقل میکند .زراره از این سخن تعجد و آن را انکار میکند و بار دیگر با حمران خدمت
امام میرسد و سؤال را مجددا میپرسد و امام پاسخ خود را تکرار و این پاسخ را مستند به
سیره امام سجاد

میکند که آن بنرگوار در مسجد و باا حاکماان اماوی نمااز جمعاه

میخواند 70.انکار و تعجد زراره و تکرار سؤال ،نشان از فضای فکری و شرایط حااکآ بار
آن دوره دارد که مبتنی بر تقابل و نفی تعامل با اهل سنت بوده است .این روشنگری امام
و روایات متعددی که از آن حضرت و دیگر ائمه وارد شده ،باا هادف تغییار ایان فضاای
اجتماعی حاکآ بر شیعیان صورت میگیرد؛ تا آنجا که در منابع فقهی بابی با عنوان «

» 71تدوین شده است.
یکی از عرصههای تعامل شیعیان باا اهال سانت ،در برگاناری مناساک حاج اسات.
مسلمانان همواره به اقامه این فریضه الهی اهتماام داشاتهاناد و برگاناری آن در شارایط
معمولی به تعطیلی نکشیده و بنای شیعه بر تعامل و حضور مسالمتآمین در این گردهمایی
ساتنه بوده است .نشانه این تعامل را مایتاوان در همراهای شایعیان باا اهال سانت در
برگناری مراسآ حج ،حضور در مشعر ،عرفات ،منی و عدم گنارش جدی دربااره درگیاری
شیعه و سنی در ایام حج دانست .ضمن اینکه موسآ حاج ،بهتارین فرصات بارای تعامال
بیشتر شیعیان با امام و بهرهمندی از رهنمودهای ایشان بود.
البته نباید از ارتباطات اجتماعی نه چندان خوب میان خود شیعیان نیان غافال باود .باا
توجه به اشتراکات فکری و اعتقادی به نظر میرسد که باید این ارتبااط هماواره مثبات و
سازنده باشد ،اما گنارشهای تاریخی نشان از اختالفات فکاری و ناناعهاای اجتمااعی و
سیاسی در میان شیعیان در دورههای بعد دارد .در بررسی اجمالی میتوان گفت ،بیشاترین
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اختالف میان فرزندان و نوادگان امام حسن

با سایر فرزندان امام علی

13
بوده است.

از جمله میتوان به توصیههای عبداهلل بن محمد بن حنفیه به زید بن علی بن حسین
و پرهین دادن وی از قیام اشاره کرد که مانند امام صاد

او را از نتیجه قیام و باه دار

آویخته شدن بر حهر میدارد 71.موارد بیشتر ،به ویژه درباره ارتباطهای منفای شایعیان باا
یکدیگر ،در ادامه میآید.
چالشهایاجتماعیشیعیان 

.3

بررسی اوضاع اجتماعی و سیاسی حاکآ بر شایعیان ،باه ویاژه در دوره حکمراناان اماوی،
نشان از سختگیری بر شیعیان دارد .ابن ابیالحدید ،از شارحان معتنلای نهاج البالغاه ،از
زبان امام باقر

نمونههایی از این مشکالت شیعیان و سیر تاریخی الآ حاکمان در حق

شیعیان را بیان کارده اسات 71.برخای دیگار از اندیشامندان نیان بار ایان مساأله صاحه
گهاشتهاند 71.این سختگیری دستگاه حاکآ ،چالشهایی را برای شیعیان به همراه داشات
که برخی از چالشها به فضاای فکاری و رویکردهاای اجتمااعی شایعیان در تعامال باا
گروههای غیر هآفکر از شیعیان برمیگردد و برخی دیگر از این چالشها مربوط به نحاوه
تقابل شیعیان با مخالفان میباشد .نمونههایی از این چالشها در هر دو عرصاه تعامال باا
گروههای داخلی و تقابل با مخالفان در پی میآید.
اجتماعیاندیشهای 

چالشهای

3ـ.1
3ـ1ـ .1امامت منصوص و دیدگاه شیعیان

روایاتی در منابع معتبر وجود دارد که به مسأله نص اشاره میکنند و نشاان از اصال ایان
اعتقاد در گهشته دارند؛ اما بنا به دتیال مختلاف سیاسای ،اجتمااعی و فاردی ،برخای از
شیعیان و حتی فرزندان ائمه

 ،منکر مسأله نص در امامت ائمه شدند .به عبارت دیگر،

عدم پهیرش امامت امام از سوی برادران ایشان و دیگر فرزندان امام پیشین ،یکی دیگر از
چالشهای شیعیان به شمار میآید .ابن سعد روایتی نقل میکند که در آن ،عمر و حساین
فرزندان امام سجاد

نص بر امامت و وجوب اطاعت از اماام ت

) را انکاار

کرده و معتقد به آن را کهاب معرفی نمودند 78.حتی وقتی سؤالکننده ادامه مایدهاد کاه
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مسأله نص بر امامت ،ابتدا از سوی پیامبر بارای امیرالماؤمنین

و ساپس بارای اماام

حسن

تا امام باقر

سجاد

) از دنیا رفت و چنین وصیتی نکرد 73.ایان مساأله و ماوارد مشاابه آن ،کاه در

فرزندان ائمه

ادامه یافت ،آن را انکار کرده ،قسآ یاد نمودند که پدرمان تامام

وجود دارد ،میتوانست در نگرش دیگر افراد نین اثر بگهارد.

3ـ1ـ .2گرایش به امامت محمد حنفیه

از چالشهای مهآ این دوره ،که ریشه در دوره امام سجاد

داشات ،گارایش برخای از

شیعیان به امامت محمد بن حنفیه در پی تبلیغات مختار بود 03.فرزند امام علی
حسنین

و برادر

بودن ،جایگاه باتیی برای محمد حنفیه در میان شیعیان فراهآ نمود تا آنجاا

که بعد از شهادت امام حساین

و اتخاار سیاسات تقیاه از ساوی اماام ساجاد

و

هآچنین قیام مختار و ادعای او درباره محمد حنفیه ،بیشتر شیعیان باه سامت او کشایده
شدند و امامت محمد حنفیه و مهدویت او مطرح شد .رواج کیساانیه ،در قالاد اعتقااد باه
مهدویت و امامت محمد حنفیه و سپس فرزندش ابوهاشآ ،در دورههای بعد از مختاار نیان
ادامه یافت 07.تالش امام سجاد

برای برگرداندن شیعیان ،موفقیت انادکی باه هماراه

داشت و گروه کوچکی از شیعیان ،مانند ابوخالد کابلی و قاسآ بن عوف و چند نفار دیگار،
که پیرو ابن حنفیه بودند ،او را رها کردند و به سمت امام آمدند 07.بهرهمندی از توان ادبی
و اشعار کثیر عنه و سید حمیری و هآچنین طرح اندیشه مهدویت محمد حنفیه و ادعاای
اینکه او خواهد آمد و شیعه را از وضعیت دشاوار نجاات خواهاد داد ،در گساترش ماههد
کیسانیه ،به ویژه در میان شیعیانی که در فشار و سختگیری دستگاه حکومت بودند تاأثیر
زیادی داشت 00تا آنجا که برخی از شیعیان به مههد کیسانیه درآمدند .بر این اساس ،امام
باقر

برای جلوگیری از انحراف شیعیان و مقابله با این چالش و ترسیآ اندیشه صحیح،

به تبیین صحیح مسأله امامت ،واایف اماام و وجاوب ناص بار امامات ائماه از فرزنادان
فاطمه

پرداخت.

01
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3ـ1ـ .3شیعیان کوفه و انحرافات اعتقادی

با ادامه فشارهای خلفای بنی امیه و حکاام آنها بر ضد شیعیان،

دوران امامت امام باقر

به ویژه شیعیان عرا که بنرگترین اجتماع شیعی دانسته میشدند ،همراه باود .کوشاش
دستگاه حاکآ برای تضعیف شیعیان از راههای مختلف مانند ترویج اندیشههاای انحرافای،
ایجاد مشکالت اقتصادی و فشارهای اجتماعی و سیاسی صورت میگرفت .اتخار سیاست
و رهیافتی برای کاهش این فشارها و برونرفت از پیآمدهای آن ،میتوانست مانع از بین
رفتن انسجام شیعیان و حفظ وحدت آنها شود؛ اما این مسأله برای شیعیان عرا امکاان
تحقق کمتری داشت زیرا آنان با چالش دیگری مواجه بودند که همان دسترسی کمتر به
امام باقر

و نبود بهرهمندی پیوسته از رهنمودهای ایشان بود.

یکی از نتایج محدودیت دسترسی شیعیان کوفه به امام را میتوان عدم آگاهی آنان از
معارف دینی و احکام و در نتیجه عملکرد نادرست شیعیان در مسائل احکام و اثرپهیری از
عالمان غیر شیعی شهرها دانست؛ چه اینکه قبل از اهور و تبیین احکام شارعی از ساوی
امام باقر

و آغاز تفاوت دیدگاهها ،فقهای شیعی کوفه مانناد اصاحاب حادیث مدیناه،

شرب نبیه را جاین میدانستند و یا قائل به عدم جواز ازدواج موقت بودند؛ اما امام باقر
با تبیین دیدگاه فقهی ائمه
و دیگر موارد بیان کرد.

 ،حکآ صحیح را در حرمت شرب نبیه و جواز ازدواج موقت

01

اثرپهیری شیعیان از شرایط اجتماعی و فرهنگی حاکآ بر جامعه و حتی متأثر شادن از
برخی اندیشههای انحرافی ،مانند مرجئه ،از دیگار شاواهد محادودیت شایعیان عارا در
دسترسی به امام باقر

بود .تأکید امام باقر

بر عمالگرایای شایعیان ا در برابار

اندیشه مرجئه که به اثرگهاری عمل اعتنایی نداشتند ا را میتوان تالش امام برای جبران
این نقیصه دانست .امام باقر

از خثیمه میخواهد که به شیعیان این گونه ابالغ کند که

به آن چه نند خداست نمیرسند مگر با عمل [به تکاالیف] و زیاانباارترین ماردم در روز
قیامت کسی است که [به زبان] عدل را توصیف کند ولی [در عمل] با آن مخالفت کند».

01
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چالشهایاجتماعیعملی 

3ـ.2
3ـ2ـ .1نصب حاکمان ضد شیعی

اولین مسأله که برای شیعیان چالش جدی به شمار میآمد و پراکندگی یا واکنش متفاوت
آنان را موجد میشد ،سیاستهای سختگیرانه حکومت در قبال شیعیان بود؛ چالشی کاه
ریشه آن را باید از دوره حکومت معاویه و نصد والیانی مانند حجاج بان یوساف ثقفای و
سمره بن جندب و ...دیگران جستجو کرد .هر چقدر این مسأله در دوره معاویه با سیاست و
کیاست وی انجام میشد ،در دوره فرزندش ینید ،بدون مالحظاهای اداماه یافات کاه باه
فاجعه کربال منجر شد .در ادامه ،حکام اموی این سیاست را با فراز و نشیدهایی پیگیری
کردند .به استثنای زمان حکومت عمر بن عبدالعنین ،در دوره امامات اماام بااقر

هاآ

حاکمان سیاستهایی سختگیرانه در برابر شیعیان داشتند؛ حاکماانی مانناد سالیمان بان
عبدالملک ،ینید بن عبدالملک و هشام بن عبدالملک که هر یاک معماوتا والیاانی نسابتاا
سختگیر را در مناطق شیعهنشین به کار میگرفتند .بررسی روند عنل و نصدهای والیان
در شهرهای شیعهنشین ،این سخن را تأیید میکند.
در اوایل امامت امام ،حجاج بن یوسف ثقفی ت31ها ) .حاکآ کل منطقه عارا باود و
افرادی مانند زیاد بن جریر را بر کوفه و قتیبه بن مسلآ ت31ها ) .را بر خراساان گماشاته
بود 01.در سالهای بعد ،با ایجاد تحرکاتی در برخی مناطق ،ینید بن مهلد را در خراساان،
عبدالرحمن بن ارینه را در بصره و هآچنین برای دورهای وکیع بن ابایساود ،حرملاه بان
عمیر اللخمی و بشیر بن حسان نهدی را برای سرکوبی اعنام کردند 08.در سال  33با روی
کار آمدن عمار بان عبادالعنین ،والیاان منااطق تغییار یافتناد .در کوفاه عبدالحمیاد بان
عبدالرحمن ،در بصره عدی بن ارطاه و در خراسان جراح بن عبداهلل بر سر کار آمدناد کاه
آنان نین عالمانی چون شعبی و ابیالحسن بصری را بر کرسی قضاوت شاهرهای بصاره و
کوفه نشاندند 03.با روی کار آمدن ینید بن عبدالملک بعد از عمار بان عبادالعنین ،مجاددا
والیان سختگیر مانند عبدالحمید بن عبدالرحمن تکه اینک به تبع حاکآ جدیاد ،شایوهای
سختگیرانه در پیش گرفته بود) و ینید بن ابیالمهلد و برای مدتی مسلمه بن عبدالملک
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در کوفه و بصره ،و عبدالرحمن بن نعیآ در خراسان بار سار کاار آمدناد 13.در ساال 737
تغییراتی دیگر صورت گرفت و محمد بن عمرو روالشامه در کوفه و عبدالملک بن بشیر بن
مروان در بصره و سعید بن خهینه در خراسان و اسامه بن زید در مصر وتیات داشاتند.

17

این تغییرات در سال بعد نین ادامه داشت و والیانی مانند عمر بن هبیره در عرا و سعید بن
عمر الحرشی و بعد از او مسلآ بن سعید بن اسلآ در خراسان و عبدالرحمن بن ضحاد در
مدینه بر سر کار آمدند که تاا ساال  731دوام داشاتند 17.باا روی کاار آمادن هشاام بان
عبدالملک ،روند نصد والیان سختگیر ادامه یافت .از جمله این والیان سختگیر ،خالد بن
عبداهلل قسری است که هشام وی را به جای عمر بن هبیره ،والی کوفه کرد .البتاه بعادها
به دنبال قیام زید ،هشام بن عبدالملک مجددا عمار بان هبیاره را حااکآ کوفاه و ماأمور
خاموش ساختن قیام زید ساخت؛ 10او به دلیل کشتن زید بدون مشورت باا هشاام ،ماورد
غضد وی قرار گرفت و عنل شد اما کینه آل هاشآ و آل عبدالمطلد را هماواره باا خاود
داشت 11.تا سال  777تغییری اساسی در مناطق شیعهنشین دیده نشد و خالد بان عباداهلل
قسری هآ چنان بر عرا سیطره داشت و فقط در خراسان ،جنیاد بان عبادالرحمن ماری
جایگنین اشرس بن عبداهلل سلمی شد 11و تا شهادت امام تغییر چندانی در والیان منااطق
شیعهنشین انجام نگرفت .بهکارگیری والیانی سختگیر چون خالاد بان عباداهلل قساری و
عمر بن هبیره در مناطق شیعهنشین ،نشان از توجه حاکمان اموی به این مناطق و کنترل
هر چه بیشتر این مناطق دارد که از طرفی هآ میتوانست خاط و نشاانی بارای شایعیان
ساکن در آن باشد .گرچه اقدامات و مخالفتها در برابر حکومت اموی ،منحصر در شیعیان
نبود و خوارج در این دوره نین فعالیت داشتند و برخی از عنل و نصدها میتوانسات بارای
مهار قیامهای خوارج نین باشد ،ولی بر شیعیان نین تأثیر خود را داشت.
3ـ2ـ .2زمینههای شکلگیری زیدیه

یکی از چالش های جدی شیعیان ،که در ادامه به انشقاقی در میاان شایعیان منجار شاد،
پیدایش فرقه جدید زیدیه با گرایشهای فکری و عملکردی خا

خود بود .اگرچاه ایان

فرقه در سالهای بعد از شهادت امام پدید آمد ،زمینههای شکلگیری و طرح اندیشههای
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بنیادین آن در زمان حیات امام بود که با مخالفتهای امام نین هماراه شاد .ریشاه اصالی
انحراف این اندیشه ،در نحوه مبارزه با حکومت جائر بود که زید و پیروانش با رد تقیه ،قائل
به مبارزه عملی و نظامی با حکومت بودند .بسیاری از شیعیان ،به ویاژه در عارا  ،در اثار
فشار و اختنا موجود ،از امام باقر

توقع قیام مسلحانه داشتند ولی امام که مأمور باه

تقیه بود و هدف باتتری را دنبال میکرد با آنان به مخالفت پرداخت و این بود که برخای
از آنان درباره امامتِ آن حضرت دچار تردید شدند و از آنجا که آگاهی کافی درباره جایگاه
و شرایط امامت در آنها وجود نداشت ،گروهی به «زید» ،برادر امام گرویدند و انشعابی را به
وجود آوردند .بسیاری از شیعیان کوفه ،پس از تأیید ضمنی خالفت شیخین از سوی زیاد،
در گرایش به او تردید کردند؛ اما این اندیشه و اقدام زید ،اخاتالف و انحاراف را در میاان
شیعیان ایجاد کرد و ناراحتی امام از این بابت را به همراه داشت .نمونههایی از احادیث امام
باقر و امام صاد

در مهمت برخی پیروان متمایل به زید را میتوان در منابع نخستین

یافت 11.البته ناگفته نماند که زید مورد احترام ائمه

بوده است و برخی تأیید شیخین از

سوی وی را حمل بر تقیه کردهاند.
3ـ2ـ .3چالشهای اقتصادی علویان

سیاست فشار و سختگیری حکام بنی امیه بر شیعیان ،موجد از دست رفتن فرصتهاای
شغلی ،ثروت و حقو شیعیان از بیت المال میشد 11.فقر در میان شیعیان چنان فراگیر بود
که ائمه
امام صاد

برای تسکین رنجهای شیعیان از ثواب فقر و آثار نیک آن سخن میگفتند.

18

به حسین بن کثیر خنار فرمود« :بادان کاه خداوناد در ازای هار چاه کاه

میبینی و قدرت خرید آن را نداری ،برایت یک حسنه مینویسد» 13.هآچنین به مفضل بن
عمر فرمود« :اگر اصرار شیعیان در دعاهایشان نند خدا نبود ،خداوند آنان را به فقری بایش
از آن چه دارند مبتال میکرد» 13.از این رو برخی شیعیان نند امام آمده ،از فقر خود شکایت
نموده ،درخواست دعا میکردند .بکر ارقط نند اماام بااقر

آماد و از فقار و اینکاه باه

خویشان خود مراجعه کرده و آنها به او کمک نکردهاند ،شکایت کرد .امام فرمود« :خداوند
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روزی بندگانش را در دستان بندگان دیگرش گهاشته است؛ از خداوند بخاواه تاا تاو را باه
فقری که محتاج افراد پست کند ،مبتال نکند» 17.روزی محمد بن مسلآ به سبد «کمی زاد
به گریه افتاد و حضرت آن را از ویژگیهای شیعیان و دوساتان

و توشه» نند امام باقر

اهل بیت برشمرد 17.قیس بن رمانه نین نند امام باقر
حضرت به او کمک کرد.

از فقر و قارض شاکایت کارد و

10

عالوه بر این مسائل که برای عموم شیعیان بود ،مشکالت اقتصادی و نناعهاای باین
سادات و فرزندان امیرالمؤمنین نین از دیگر چالشهاای درونشایعی ایان دوره باه شامار
میآید .در برخی موارد ،این نناع ریشهدار میشد تا آنجا که برای حل آن ،به قاضی شهر یا
به خلیفه اموی پناه میبردند 11که به برخی از نمونههای آن اشاره میشود.
اختالف بین حسن بن حسن ا که ااهرا وصی امام علی
حضرت بود ا و فرزندان عمر بن علی

در سرپرستی صدقات آن

از این موارد است .بالرری ،گفاتوگاویی باین

عبدالملک مروان و حسن بن حسن را ا که ااهراا نشانههای پیری در او ااهر شده باود ا
نقل میکند که عبدالملک به او میگوید که چقدر زود پیری به سراغت آمده است! یحیای
بن حکآ ،با توجه به اختالفات موجود میان بنی هاشآ ،در جواب به کنایه میگوید کاه آن
کسی که پناهگاه عراقیها به شمار میآید و ادعای خالفت دارد ،او را پیر ساخته است؛ که
البته حسن بن حسن با تغافل از کنایه او ،بیان داشت که نشانههاای پیاری [سافید شادن
موی صورت] در اهل بیت [به صورت ارثی] زودتر از دیگران نمایان میشود.
مورد دیگر جریان زید بن حسن

و عبداهلل بن محماد حنفیاه تابوهاشاآ) در دوران

ولید بن عبدالملک است .از آنجا که زید بن حسن بن علی
علی

از فرزندان فاطمه

11

 ،مسنترین فارد خانادان

در آن زمان بود ،صدقات برای او ارسال میشد که عبداهلل

تابوهاشآ) اعتراض و از زید به قاضی مدینه شکایت کرد .دلیل وی این بود که هار دو ،در
نسبت بردن به امیرالمؤمنین برابرند و امیرالمؤمنین در وصیتش ،صدقات را بارای صااحد
فضل از بنرگترین فرزندانش قرار داده است؛ او میگفت« :اینک من از تاو بنرگتارم ،باه
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کتاب خدا داناترم و وصیت برای همه فرزندان علی

بود؛ ناه فقاط فرزنادان فاطماه».

قاضی م دینه این استدتل را پهیرفت و صدقات را به ابوهاشآ سپرد .زید در اعتاراض باه
این اقدام ،به دمشق رفت تا ضمن بدگویی از ابوهاشآ نند ولید بن عبدالملک ،خلیفه را به
او بدبین کند .برخی از مورخان دلیل زندانی شدن ابوهاشآ به دست ولید را همین ساعایت
زید دانستهاند.

11

3ـ2ـ .4غالت و اندیشههای انحرافی آنان

غُالت و اندیشههای انحرافی آنان ،چالش دیگر جامعه شیعی در این دوره به شمار میآید.
به موازات کاهش فشارهای سیاسی ،مسأله غالت رخ مینمود و به تدریج دامنه بیشاتری
میگرفت؛ به گونهای که مسأله مهآ در زمان امام باقر و امام صاد

هماین مساأله

شمرده میشود .شایان توجه است که فشار امویها به جن در دو سال حکومات عمار بان
عبدالعنین ت33ا737ها ) .همواره وجود داشته است اما با آغااز قیاام عباسایان و اشاتغال
امویان به این قیام ،اندکی از فشار بر شیعیان کاسته شد و این مسأله با گساترش اندیشاه
غالت در اواخر دوره امام باقر
روزگار امام باقر

و به ویژه در دوره امام صاد

همراه بود.

دورهای به شمار میآید که فعالیتهاای غالیاان اهاور بیشاتری

یافت و آنان توانستند در صفوف شیعه رخنه کنند .از هماین روسات کاه اماام از مواضاع
غالیان تبرای جسته ،شیعیان را از پهیرش آموزههای این طایفه ا که شمارشان رو به فنونی
بود ا بر حهر میدارد .امام آنان را طرد کرد و از جمع خود بیرون راند.11.علمای امامیه نیان
غالت را نکوهش و تکفیر کردهاند .مرحوم شیخ صدو  ،غالت و مفوضه را کافر و بدتر از
یهود و نصاری و مجوس ،قدریه و حروریه و دیگر فرقههای گمراه دانست 18.مرحوم شیخ
مفید آنان را گمراه و کافر دانسته و تأکید کرده است که ائمه
اسالم حکآ کردهاند.

به کفر و خروج آناان از

13

بعد از رحلت امام در سال  ،771برخی غالیان که به «باقریه» شهرت یافتند ،بر غیبت و
رجعت امام باقر

اصرار ورزیدند 13.برخی دیگر نین با اعتقاد به زنده بودن و رجعات آن
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حضرت ،پسر او زکریا را جانشین پدر دانستند کاه «حاصاریه» نامیاده شادند 17.گروهای از
شیعیان نین مرگ محمد بن عبداهلل بن حسن بن حسن را که در مدینه قیام کرده و کشاته
شده بود ،منکر و به مهدویت او معتقد شدند 17.برخی از مهآتارین فرقاههاای غاالت در
دوران امام باقر

عبارتند از:

کربیه 

پیروان «ابن کرب» یا «ابوکرب ضریر» معتقد بودند که امیرالمؤمنین ،محماد بان حنفیاه را
مهدی نامیده و او نمرده است و نخواهد مرد؛ ولی از دیدگان مردم غایاد شاده ،مکاان او
معلوم نیست و او بازخواهد گشت ترجعت) و مالک زمین خواهد شاد و تاا زماان رجاوع او
هیچ امامی نخواهد بود 10.حمنه بن عماره بربری 11از همین فرقه کربیه به شمار مایآیاد.
وی اهل مدینه بود و پس از مدتی از این فرقه جدا شد و ادعای جدیدی مطرح کارد کاه
محمد بن حنفیه خداست؛ ابن کارب ،پیاامبر او؛ و حمانه ،اماامی از طارف اوسات 11.وی
اباحیمسلک و معتقد بود هر کس امام را شناخت ،در انجام هر کاری آزاد است؛ او حتی با
دختر خود ازدواج کرد .ادعای حمنه را دو نفر از نهد باه ناام «صاائد نهادی» و «بیاان بان
سمعان» پیگیری کردند 11.امام باقر
جویند.

او را لعن کرد و از پیروانش خواسات از او برائات

11

هاشمیه 

گروهی معتقد به امامت و وصایت عبداهلل ،فرزند محمد بن حنفیه ،پاس از پادرش بودناد.
عبداهلل ،مکنی و معروف به ابوهاشآ بود؛ از این رو این گروه به هاشمیه معروف شدند .این
عده معتقد بودند که او مانند پدرش ،نمرده بلکه زنده است و میتواند مردگان را زنده کند.
اینان ،درباره او عقایدی غلوآمین مطرح کردند و پس از مرگ ابوهاشآ ،به چند فرقه دیگار
تقسیآ شدند.

18

مغیریه 

این فرقه ،منسوب به «مغیره بن سعید بجلی» ،یکی از هفت نفری است که مورد لعن اماام

88
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قرار گرفتند .وی ابتدا خود را ناید امام باقر معرفی کرد ،سپس امام را باه حاد

خدا رساند و خود را پیامبر و امام از طرف او برای مردم معرفای کارد 13.یکای از اقادامات
منفی او ،حدیثسازی و انتساب احادیث جعلی به اماام معصاوم اسات .او احاادیثی را کاه
اصحاب ائمه از ائمه نقل و ثبت کرده بودند ،از ایشان امانت میگرفات و عقایاد غلاوآمین
خود را با سلسله اسنادی همانند آنچه اصحاب نقل کرده بودند ،به ائمه نسبت میداد .امام
صاد

 ،اصحاب خود را از این خطر آگااه سااخت و ضامن لعان مغیاره ،راه شاناخت

احادیث صحیح را ،عرضه آنها بر قرآن معرفی کرد 13.از جمله مهآترین عقایادی کاه در
منابع به مغیره نسبت داده شده ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ا او خود را پیامبر میدانست و ادعا داشت که اسآ اکبر خدا را میداند؛
ا ادعا داشت که میتواند با اسآ اعظآ ،مردگان را زنده کند؛
ا قائل به رجعت و بازگشت همه مردگان به دنیا بود؛
ا او بسیاری از آیات قرآن را تأویل میکرد.

17

او به همراه بیان بن سمعان و عدهای دیگر از غالت ،که به آنان «وصافا» مایگفتناد،
قیام علنی خود را شروع کرد و خالد بن عبداهلل قسری ،حاکآ وقت عرا  ،آنان را محاصره
کرد و سرانجام پس از دستگیری آنان را سوزاند.

17

بیانیه 

این فرقه منتسد به «بیان بن سمعان تمیمی» بود که در عهد امام باقر
وی یکی دیگر از هفت نفری بود که مورد لعن امام صاد

اهاور کارد.

قرار گرفت .او که در کوفه

میزیست و به کاهفروشی اشتغال داشت ،عقاید مغیره را پهیرفت و آنهاا را مطارح کارد.
بعید است که در زمان حیات وی ،فرقهای به نام «بیانیه» تشکیل شده باشد؛ اما از آنجا که
منشأ این اندیشههای باطل ،به او و مغیره برمیگردد ،در این قسمت از وی ساخن رفات.
عقاید زیر به او و پیروانش نسبت داده شده است:
ا ابوهاشآ ،عبداهلل بن محمد بن حنفیه ،بیان بن سمعان را وصی خود قرار داده است؛
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ا پیروانش معتقدند که روح خدا در علی

83

 ،سپس در محمد حنفیاه و پاس از آن در

ابوهاشآ و بیان فرود آمده است؛
ا ادعا داشت که مراد خداوند از بیان در آیه «هها بیان للناس» اوست و خداوند نبوت او
را تثبیت کرده است .بر همین اساس ،وی پس از ادعای نبوت ،نامهای باه اماام بااقر
نوشت و حضرت را دعوت کرد که به پیامبری او اقارار و اعتاراف کناد .ترجماه ناماه وی
چنین است« :اسالم بیاور تا سالآ بمانی و در این نردبانی که نصد شده است ،قرار گیار و
بات برو تا نجات پیداکنی و سود ببری؛ چرا که تو نمیدانی که خداوند نبوت و رسالت را در
کجا قرار میدهد و بر رسول ،وایفهای جن رساندن پیام نیست و آن که بایآ داده ،معاهور
است» .امام باقر

برای نشان دادن بطالن این ادعا ،به نامهرسان ،عمر بن عفیف ازدی،

دستور داد نامه را بخورد و او در همان دم به هالکت رسید.

10

با مروری اجمالی بر فرقههای انحرافی رکر شده ،باید اقرار کرد که برخی از شیعیان با
دور شدن از اطراف اهل بیت و اماماان ،دچاار انحرافااتی فکاری و اعتقاادی شادند کاه
نتیجهاش تفرقه شیعیان بود .ابوالبختری ،روایتی جعل کرد که امام باقر

از ابوحنیفه به

خاطر احیای سنت جدش تقدیر کرد 11.افرادی مانند بیان بن سمعان نهدی و حمنه بربری
ا که در روایات مورد لعن امام و مستحق عهاب آخرت معرفی شدند 11ا و هآچنین مغیاره
بن سعید را میتوان از نمونههای این منحرفان فکری دانست که قائل به تجسیآ و تکلاآ
با مردگان و نین مرتکد تحریف مطالد و احادیث امام

بودند .بنابر روایت اسالآ ،ایان

انحرافات موجد شد تا امام ،از شیعیان به دلیل عدم اعتقاد کامل باه امامات آن حضارت،
گله کند 11.در این میان نباید از شرایط مختلف اجتماعی و سیاسی حااکآ بار شایعیان در
مناطق شیعهنشین و تأثیر آن در اعتقادات و رفتارهای متفاوت آنان غافل ماند.
نتیجه 

شیعیان ،به معنای عام آن ،در دوره امام بااقر
نبودند؛ اما برخی از نوادگان پیامبر از نسل فاطمه

از جایگااه اجتمااعی بااتیی برخاوردار
در نند مردم احترام ویژهای داشتند.
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برخورد نامناسد حکام اموی و مشکالت ناشی از سختگیریها و نصد حکام ضد شیعی
در مناطق شیعهنشین ،از مهآترین چالشهای شیعیان در این دوره به شمار میآید .در کنار
آن ،چالشهای اجتماعی درونشیعی نیان در موقعیات متنلانل شایعیان و کااهش اعتباار
اجتماعی آنان بیاثر نبود .برخی از چالشهای اجتماعی شیعیان در ایان دوره را مایتاوان
چنین برشمرد :انشقا شیعیان با گرایش به کیسانیه و پیدایش زمیناههاای شاکلگیاری
زیدیه؛ دوری شیعیان کوفه از امام باقر

و امکان دسترسی کمتر به امام و تأثیر آن در

انحراف فکری و اعتقادی شیعیان؛ غالت ،اندیشهها و اقدامات انحرافی آناان و اثار آن در
بدنامی شیعه؛ و اختالفات و درگیریهای اجتماعی بین نوادگان امام علی
منافع و مصالح فکری ،اقتصادی و اجتماعی.

تحت تااثیر
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