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چکیده
آمـوزۀ نصـب الهـی امام که از اندیشـههای شـاخص اعتقـادی امامیه میباشـد ،تطورات
مختلفی را پشت سر نهاده است .از جملۀ مهمترین تطورات ،طرح نخستین و اجمالی
آموزۀ نصب ،طرح تفصیلی و نهادینهکردن آن بین امامیان ،و طرح آشکار آن در جامعۀ
اسلامی اسـت .در پژوهـش حاضـر یکـی از تحـوالت اساسـی ایـن اندیشـه کـه همـان
نهادینهکردن و عمومیتیافتن آن اسـت ،مورد کنکاش قرار گرفته اسـت .پژوهش پیش
رو با روش توصیفی _ تحلیلی سامان یافته است .یافتههای این پژوهش چنین مینمایاند
؟ع؟ نیـز سـخن از اندیشـۀ نصـب بـه میـان آورده
؟مهع؟ پیـش از امـام باقـر 
کـه گرچـه ائمـه 
؟ع؟ بود که با تالشهای خویش ،اندیشـۀ نصب الهـی امام را در
بودنـد ،امـا ایـن امـام باقـر 
بین امامیان نهادینه کرد .نتیجۀ نهادینهشـدن این اندیشـه ،فزونی باورمندان به امامت
؟ع؟ اسـت.
نصبـی و عـدم انشـقاق بیـن امامیـان در انتخاب جانشـین بـرای امام باقر 
کلیدواژهها :اندیشۀ نصب الهی امام ،جانشینی امام باقر؟ع؟ ،تاریخ کالم امامیه.
* تاریخ دریافت1398/10/02 :؛ تاریخ پذیرش.1399/04/01 :
 .1دانشجوی دکترای مدرسی معارف اسالمی ،گرایش تاریخ و تمدن اسالمی ،دانشگاه باقر العلوم؟ع؟
(نویسندۀ مسئول)roh.rajabipor@yahoo.com :
 .2عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و رئیس انجمن کالم:
sobhani.mt@gmail.com
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درآمد
آمـوزۀ نصـب همچـون سـایر مباحـث کالمـی از آغازیـن ایـام طرحـش تـا زمـان حاضـر،
تطورات مختلفی را طی نموده است .از جملۀ این تطورات میتوان به مرحلۀ نخستین
طـرح آن ،عمومیشـدن ایـن اندیشـه بیـن امامیـان و طـرح آشـکار ایـن آمـوزه از سـوی
؟مهع؟ در جامعـۀ اسلامی اشـاره کـرد .بدیـن روی بایـد گفـت اندیشـۀ نصـب
ائمـۀ اطهـار 
الهـی امامـت دارای تطـورات مختلفـی اسـت.
پژوهـش حاضـر تطـوری از تطـورات نصـب الهـی امـام را مـورد پژوهـش قـرار داده اسـت.
تطـور انتخابشـده بـرای ایـن پژوهـش کـه یکـی از تطـورات اصلـی ایـن آمـوزه اسـت،
ً
مربوط به دورهای اسـت که اندیشـۀ نصب بین امامیان کامال تبیین شـده و به صورت
گسـترده طـرح و نهادینـه شـده بـود؛ یعنـی اینگونـه نبـود کـه تنهـا خـواص از امامیـان بـا
ایـن آموزه آشـنا باشـند.
بایــد توجــه داشــت کــه از زمــان طــرح نخســتین یــک آمــوزه تــا نهادینهشــدن آن فاصلــۀ
زیــادی اســت .ایــن دو ،جــدای از هــم هســتند .پژوهــش پیــش رو در صدد اســت اثبات
؟ع؟ اندیشــۀ نصب به صورت کامل تبیین و به صورت
کند که با تالشهای امام باقر 
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گســترده بیــن امامیــان طــرح شــد تــا آنجــا کــه بیــن آنــان نهادینــه شــد .بــا نهادینهشــدن
؟مهع؟ در زمرۀ باورمندان
اندیشۀ نصب در جامعۀ امامیه ،بسیاری از عالقهمندان به ائمه 
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بــه امامــت منصــوب از جانــب خداونــد داخــل شــدند .بعــد از شــهادت امــام باقــر؟ع؟
نیــز امامیــان اتحــاد و انســجام خویــش را از دســت ندادنــد و بــه گروههــای مختلــف
؟ع؟ کــه
منشــعب نشــدند .آنــان بــه امــام منصــوب از جانــب خداونــد بعــد از امــام باقــر 
؟ع؟ بــود پیوســتند.
امــام صــادق 
مطالعـه در مـورد باورهـای کالمـی از منظـر تاریـخ کالم ،میتوانـد سـیر تطور آنها را روشـن
کند .این مسـئله راهگشـای بسـیاری از امور اسـت.
نوشــتار حاضــر بــا هــدف تبییــن نقــش امــام باقــر؟ع؟ در نهادین هشــدن اندیشــۀ نصــب
الهــی امــام در بیــن امامیــان ،در چنــد عنــوان ســامان یافتــه اســت .نخســت بــه
؟ع؟ در تبییــن و طــرح مســئلۀ نصــب الهــی اشــاره شــده اســت.
تالشهــای امــام باقــر 

در گام بعــدی بــه روشهــای بهکاررفتــه بــرای باورمندســازی امامیــان بــه ایــن آمــوزه
پرداختــه شــده اســت .در گام ســوم پاســخ شــبهاتی راجعبــه اصالــت آمــوزۀ نصــب در
امامیــه آمــده اســت و ســرانجام بــه پیامدهــای نهادینهشــدن آمــوزۀ نصــب در جامعــۀ
امامیــه اشــاره شــده اســت.

طرح آموزۀ نصب الهی امام
منصوببـودن امـام از سـوی خداونـد از شـاخصهای اعتقـادی امامیـه در پایـان عصـر
امامـت امـام باقـر؟ع؟ اسـت .در عصـر آن امـام اندیشـههای مختلفـی در زمینـۀ رهبـری
بیـن شـیعیان وجـود داشـت؛ گروهـی از شـیعیان اعتقـاد داشـتند امـام کسـی اسـت که
بـرای گرفتـن حکومـت سیاسـی اقـدام کنـد 1.از سـوی برخـی از شـیعیان ایـن سـخن
مطـرح میشـد:
صبــر کنیــم تــا ببینیــم کــه خــود ایــن دو شــاخه بــر چــه کســی اتفاقنظــر
میکننــد.
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؟ع؟ نسـبت به طرح گسـتردۀ نظریۀ نصب الهی امام _ که توسـط
در این بین ،امام باقر 
نص امام قبلی روشـن میشـود_ و باورمندسـازی امامیه به آن ،اقدام کردند.
شـایان ذکـر اسـت ،از همـان صـدر اسلام ،اندیشـۀ منصوبالهیبـودن جانشـین پیامبر
ائمـۀ پیـش از امـام باقـر؟ع؟ نیـز از نصـب الهـی امامـت سـخن گفتهانـد .امـا تفـاوت در
؟ع؟ به طرح گستردۀ این اندیشه و تمام لوازم علمی آن در میان
این است که امام باقر 
اقشـار مختلـف جامعـۀ شـیعه تأ کیـد نمودهانـد .در حقیقت ایشـان این باور را بهسـان
یـک مسـئلۀ علمـی ،بـا درنظرگرفتـن ارتبـاط آن با سـایر آموزههای اعتقادی در سـطحی
گسـترده بیـن پیـروان خویـش مطـرح کردهانـد ،بـه شـبهات پیرامـون آن پاسـخ دادهانـد و
کوشـیدهاند آن را بـه بـاور عمومـی پیـروان خویـش تبدیـل کننـد .بـر ایـن اسـاس بایسـته
 .1کشی ،محمد بن عمر ،رجال ،ص .233
 .2نوبختی ،حسن ،فرق الشیعة ،ص .19

چگونگی نهادینهکردن اندیشۀ نصب الهی امام در میان امامیه توسط امام باقر؟ع؟

اسالم؟لص؟ از سوی ایشان در موقعیتهای مختلفی بیان میشد .بعد از آن حضرت،
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اسـت گفتـه شـود ،تحولـی اساسـی در تاریـخ آموزۀ نصـب در عهد امامـت امام باقر؟ع؟
رخ داده اسـت .ایـن تحـول اساسـی ثمـرات بسـیاری بـا خود بـه همراه آورده اسـت.
از امــام باقــر؟ع؟ روایتهــای فراوانــی راجعبــه طــرح و تبییــن اندیشــۀ نصــب الهــی امــام
؟ع؟ بــه ایــن آمــوزه را نشــان
موجــود اســت کــه فراوانــی آنهــا ،اهتمــام بســیار امــام باقــر 
؟ع؟ بــه «اميــرمؤمنــان» ســؤال
میدهــد .جابــر از ایشــان دربــارۀ ناميدهشــدن امــام علــی 
؟ع؟ بیــان مــیدارد کــه ایــن نامگــذاری از ســوی خداونــد بــوده اســت؛
میكنــد .امــام 
چنانكــه در قــرآن فرمــوده اســت:
َ
َ
أ ْ َ َ ُ َ أُْ
ُ َ
َ ذْ أَ خَ ذَ َ ُّ َ نْ َ ن آ َ َ نْ ظُ ُ
ور ِه ْم ذ� ّ ِر يّ� تَ� ُه ْم َو � ش�هده ْم على � ن� ف� ِس ِه ْم
ه
 َ <و ِإ�� ��� ر ب�ك ِم� ب� ِ� ي� �دم ِم� � ِ
ُ
أَ ُ
� ل ْس ت� ِب� َر ِبّ�ك ْم>.
؟ع؟ «امير
در ادامـه نيـز از مـردم شـهادت گرفتـه اسـت كه محمـد؟لص؟ رسـول او و علی 
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مؤمنان» اسـت.

نکتـۀ شـایان توجـه اینکـه نصـب الهی از سـوی خداوند ،به وسـیلۀ پیامبـر؟لص؟ و امام
؟ع؟ میفرمایند :امام علی؟ع؟ بزرگان شـيعه را جمع
قبلـی بیـان خواهـد شـد .امام باقـر 
؟ع؟ قرار داد .كتاب و اسـلحۀ خود را به امام
كرد و آنان را شـاهد بر وصايت امام حسـن 
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؟لص؟ امـر كـرد ،همانطـور كـه او كتـاب و سلاح را

؟ع؟ داد و فرمـود :رسـول خـدا
حسـن 
بـه مـن بخشـيد ،مـن نيـز كتـاب و سلاح را بـه تـو بدهـم و تـو نيـز بايـد آنهـا را بـه بـرادرت

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و ششم _ پاییز و زمستان 1398

؟ع؟ فرمـود :تـو نيـز بـه دسـتور رسـول خـدا؟لص؟
حسـين بدهـی .سـپس بـه امـام حسـين 
؟ع؟ همين سـخن را
ن حسـين بدهـی .سـپس امـام علی 
بايـد آنهـا را بـه فرزنـدت علـی بـ 
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؟ع؟ نيـز فرمـود تـا كتـاب و اسـلحه را به فرزنـدش محمد برسـاند.
بـه امـام سـجاد 

در این روایت بهخوبی مشـخص اسـت که امام منصوب از جانب خداوند ،با معرفی
امامـان پیشـین شـناخته میشـود .کتـاب و سلاح نیـز ،کتـب خـاص و سلاح خاصـی
اسـت کـه تنهـا بایـد در اختیـار امـام معصـوم هـر عصـری قـرار گیـرد و بـه همیـن جهـت،
یکـی از نشـانههای اصلـی امامت اسـت.
 .1كلينی ،محمد بن یعقوب ،کافی.412 /1 ،
 .2همان.299-298 /1 ،

اقدامات امام باقر؟ع؟ برای باورمندسازی امامیه به آموزۀ نصب الهی امام
صرف طرح یک اندیشه ،نمیتواند منجر به نهادینهشدن آن بین مخاطبان شودّ .
طراح
آن اندیشه باید مقدمات و ابزاری را به کار گیرد که تحریض و شوق در مخاطب برای
؟ع؟ نیـز برای باورمندسـازی امامیه به اندیشـۀ
باورمنـدی بـه آن را ایجـاد کنـد .امـام باقـر 
نصب ،اقدامات فکری و عملی را در پیش گرفته است.
 .1اقدامات فکری امام باقر؟ع؟
 .1-1نیازمندی عالم به امام

؟ع؟ بــرای تبییــن مبنــای فکــری اندیشــۀ نصــب الهــی امــام ،بــه بیــان ضــرورت
امــام باقــر 
وجــود حجــت الهــی همــت گماشــتهاند؛ چراکــه پــس از روشنشــدن ضــرورت وجــود
حجــت الهــی ،ضــروت نصــب الهــی آن نیــز روشــن خواهــد بــود .بــه عبــارت دیگــر ،وقتــی
وجــود امــری بــرای هدایــت و ســعادت بشــر ضــروری باشــد و بــدون آن امــکان ســعادت
وجــود نداشــته باشــد ،بــر اســاس قاعــدۀ لطف بــر خداوند فرض اســت که آن امــر را محقق
؟ع؟ اثبــات کننــد کــه وجــود حجــت الهــی بــرای هدایــت و
ســازد .حــال اگــر امــام باقــر 
ســعادت انســانها ضــروری اســت و بــدون حجــت الهــی انســانها ســعادتمند نخواهنــد
ً
شــد ،طبعــا بــر اســاس قاعــدۀ لطــف بــر خداونــد فــرض خواهــد بــود کــه حجتهــای
خویــش را بــرای نجــات انســانها نصــب کنــد .پــس بــر اســاس ایــن آمــوزه ،همیشــه از
؟ع؟ دو تفسـیر عمـده مطـرح شـده
در مـورد ضـرورت وجـود حجـت الهـی ،از امـام باقـر 
اسـت :برخـی از روایـات بقـای زمیـن و آسـمان را مرهـون حضـور امـام دانسـتهاند و بیـان
کردهاند كه در صورت نبود امام ،این عالم از بین خواهد رفت 1.دستۀ دیگر روایات نیز
بر نقش معنوی و تعلیمی امام تأ كید دارند .در این دسته از روایات آمده است که نبود
امـام ،بـه بستهشـدن بـاب معرفـت الهـی 2و عبادتنشـدن خداونـد 3خواهـد انجامیـد.
 .1صـدوق ،محمـد بـن علـی ،کمـال الدیـن .203 /1 ،بـرای مشـاهدۀ روایـات بیشـتر ر.ک :همـان،
204 /1؛ همـو ،علـل الشـرایع، ،197 /1ح  11و .12
 .2همو ،کمال الدین.205 -204 /1 ،
 .3نعمانی ،محمد بن ابراهیم ،الغیبة ،ص .129-127

چگونگی نهادینهکردن اندیشۀ نصب الهی امام در میان امامیه توسط امام باقر؟ع؟

ســوی خداونــد در عالــم حجتــی منصــوب خواهــد بــود.

11

با واکاوی دقیق این دو دسـته از روایات ،به این نتیجه میرسـیم که این دو دلیل ،در
امتـداد و راسـتای یکدیگـر هسـتند؛ بـه ایـن معنا کـه در صورت نبود امام بـر روی زمین،
راه شـناخت حقیقـت مسـدود خواهـد شـد و از سـوی دیگـر ،چـون حقیقـت بندگـی
فقـط بـا حجـج الهـی تحقـق میپذیـرد ،خداونـد عبـادت نخواهـد شـد و در نتیجـه،
بـا ازمیانرفتـن ارزشـمندی و هدفمنـدی وجـود عالـم ،عالـم تکویـن فلسـفۀ وجـودی
خویـش را از دسـت خواهـد داد و از بیـن خواهـد رفـت .بـا طـرح مسـئلۀ نیازمنـدی عالم
بـه وجـود امـام از سـوی امـام باقـر؟ع؟ ،امامیـان بـه ایـن نتیجـه میرسـند کـه همیشـه
حجتـی از سـوی خداونـد وجـود دارد و زمیـن هرگـز خالـی از حجـت الهـی نخواهـد بـود.
 .2-1انحصار نجات در پیروی از امام منصوب از جانب خداوند

پـس از طـرح مسـئلۀ نصـب الهـی امـام ،از امـوری کـه در نهادینهکـردن آن در بین مردم و
باورمندسـازی آنـان نقـش مؤثـری خواهد داشـت ،آ گاهکردن آنان به ثمـرات این اعتقاد
اسـت .توجـهدادن امامیـان بـه ایـن مسـئله کـه نجـات دنیوی و اخـروی شـما در اعتقاد
و محبت و پیروی از امامانی اسـت که از سـوی خداوند نصب شـدهاند ،نقش مهمی
در فراگیرشـدن این اندیشـه میان آنان خواهد داشـت.
12

امـام باقـر؟ع؟ در روایتـی بـر غیرمقبولبـودن عبادت كسـانی که معتقد به امام نیسـتند،
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تأ کید نمودهاند 1.ایشـان همچنین میفرمودند ،هر کسـی که اهل والیت شـمرده شـود،
طعـم آتـش جهنـم را نخواهـد چشـید 2.آن امـام همـام بـه ابـان بـن تغلـب میفرماینـد:
وقتـی بـه کوفـه رسـیدی بـه مـردم بگو هر کسـی که کلمـۀ «ال اله اال اهلل» را بگوید بهشـت
بـر او واجـب میشـود .ابـان از ایـن کالم شـگفتزده میشـود و از امام؟ع؟ میپرسـد :آیا
ایـن حدیـث را بـه همـۀ افـراد بگویـم؟ آن حضـرت میفرماینـد :بلـه؛ امـا بـدان کـه در روز
قیامتـ ت�وان گفت�ن کلم�ۀ «ال الـه اال اهلل» از همـه سـلب خواهـد شـد ،مگـر معتقدین به
3

امامـت مـا ائمه.

 .1همان ،ص .129-128
 .2برقی ،احمد بن محمد ،محاسن.161 /1 ،
 .3همان.181 /1 ،

 .2اقدامات عملی امام باقر؟ع؟
 .1-2گسترش فرهنگ عمومی برای نهادینهکردن اندیشۀ نصب الهی امام

رهبـران مکاتـب فکـری بـرای نشـر و نهادینهکـردن آموزههـای خـود در بیـن پیروانشـان،
از ابزارهایـی اسـتفاده میکننـد کـه آموزههـای مـورد نظرشـان را بـه سـهولت بیـن مـردم
؟ع؟ نیـز از ایـن ابزارهـا در جهـت ترویـج آمـوزۀ
اشـاعه دهنـد و نهادینـه سـازند .امـام باقـر 
نصـب الهـی امـام و نهادینهکـردن آن اسـتفاده نمـوده اسـت.
 .1-1-2حمایت از شاعران

از جملـۀ امـوری کـه در ترویـج اندیشـهها بیـن تودههـای مـردم بسـیار نقـش دارد ،شـعر
اسـت .شـعر عربی پیش از اسلام دارای مضامین ضد اخالقی بود .به همین سـبب از
سـوی خداونـد در قـرآن کریـم مـورد مذمـت قـرار گرفت 1.اسلام بـا مطلق شـعر مخالفت
ننمـود؛ بلکـه بـه شـعر ،مسـیری صحیـح داد و از شـعری کـه در جهـت اهـداف عالـی
اسلامی و اخالقـی باشـد ،تمجیـد نمـود .پیامبـر اسلام؟لص؟ به حسـان بن ثابـت که از
شـاعران مطـرح آن روزگار بـود فرمودنـد :ای حسـان! تـا وقتـی که از ما دفـاع کنی مؤید به
2

تأییـدات روحالقـدس خواهـی بود.

؟ع؟ و
امـام باقـر؟ع؟ از ایـن ابـزار ارتبـاط فرهنگـی بهخوبی بـرای ترویج فضائـل اهلبیت 
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حقـوق ائمـه؟مهع؟ ازجملـه اندیشـۀ نصـب الهی امام بیـن امامیان اسـتفاده کردهاند .آن
بـه دشمنانشـان تبـری داشـت ،حمایـت کردنـد و تشـویقهای معنـوی و مـادی فراوانـی
داشـتند .در گزارشـی ،کمیـت خدمـت امـام باقـر؟ع؟ میرسـد و قصیـدهای در مـورد
؟مهع؟ میخوانـد .امـام باقـر؟ع؟ بـه خـادم خـود میفرماینـد کـه هبـهای بـه وی
اهلبیـت 
عطـا کنـد .در ادامـه ،دو بـار دیگـر کمیـت اشـعاری در مـورد اهلبیـت؟مهع؟ میخوانـد و
3

هـر بـار امـام باقـر؟ع؟ بـه او هدیـهای میدهنـد.
 .1شعرا.226-224 :

 .2طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان.433 /20 ،
 .3مفید ،محمد بن محمد ،اختصاص ،ص .272-271

چگونگی نهادینهکردن اندیشۀ نصب الهی امام در میان امامیه توسط امام باقر؟ع؟

حضـرت بارهـا از کمیـت بـن زیـد اسـدی کـه نسـبت بـه اهلبیـت؟مهع؟ تولـی و نسـبت

؟ع؟ بــه کمیــت میفرمایــد :اگــر غرضــت از اشــعاری کــه برای ما
در گــزارش دیگــری امــام 
اهلبیــت گفتــی بهدســتآوردن امــور دنیــوی باشــد ،مــن حاضــرم تمــام مالــم را تــا
1

کفشهایــم ،بــه دو قســمت مســاوی تقســیم کنــم و نیمــی از اموالــم را بــه تــو ببخشــم.

؟ع؟ برای سرودن چند قصیده ،نشان از توجه بسیار
اینگونه بخشش مال از سوی امام 
امام؟ع؟ به مسئلۀ شعر دارد.
آن حضرت افزون بر اهدای هدیۀ مادی ،به تشـویق معنوی کمیت نیز پرداخته اسـت.
؟ع؟ بـه او میفرمـود :مادامـی کـه در مـورد مـا اهلبیت شـعر میسـرایی ،روحالقدس
امـام 
؟ع؟ شـعر میسـراید بـه
مؤیـد تـو اسـت 2.بشـارتدادن شـاعری کـه در مـورد اهلبیـت 
اینکـه مـورد یـاری روحالقـدس قـرار گرفتـه اسـت ،یـک تشـویق معنـوی ارزشـمند اسـت
کـه نقـش بسـیاری در تشـویق شـاعر خواهـد داشـت؛ چراکـه روحالقـدس مؤیـد انبیـا و
اوصیـای الهـی اسـت .افـزون بـر کمیـت کـه برجسـتهترین شـاعر امامـی در عصـر امـام
ّ
؟ع؟ بـود ،گویـا معروف بن ّ
؟مهع؟ داشـته
خر بوذ مكی نیز سـرودههایی دربارۀ اهلبیت 
باقـر 
3

اسـت کـه امـام از او خواسـتهاند اشـعارش را بخوانـد.
 .2-1-2حمایت از قصهگویان اهلبیت؟مهع؟

14

از جملۀ گروههای فعال در عرصۀ فرهنگ عمومی ،قصاصین (داستانسرایان) بودند؛
تـا آنجـا کـه بیشـتر ،عمـوم مـردم گـرد آنـان جمـع میشـدند و بـه سـخنان ایشـان گـوش
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میدادند .ابوطالب مکی نقل میکند ،شمار حاضران در مجلس علم ،کمتر از بیست
ُ
یـا سـی نفـر اسـت ،امـا در مجلـس ق ّصـاص ،مذکـران و واعظـان ،صدهـا نفـر شـرکت
میجوینـد 4.در اوضاعـی کـه داستانسـرایان چنیـن نقشـی در ادارۀ فرهنـگ عمومـی
جامعۀ اسلامی داشـتند و تأثیرگذار بر آن بودند ،سـخنان آنان در مورد اهلبیت؟مهع؟ و
 .1جمعی از اصحاب ائمه ،االصول الستة عشر ،ص .305-304
 .2کشی ،محمد بن عمر ،رجال ،ص .208-207
 .3صدوق ،محمد بن علی ،امالی ،ص .41-40
َ
َ
 .4نصراوی ،محمد و میرحسینی ،یحیی« ،کارکرد اجتماعی حرفۀ قصص در سدههای نخستین
اسلامی :کوششـی بـرای تحلیـل زبانشناسـانۀ تار یـخ یـک انـگاره» ،مطالعـات تاریخـی قـرآن و
حدیـث.165-133 /56 ،

حقـوق ایشـان ،ازجملـه منصـب الهـی امامت آنان ،میتوانسـت در بین مـردم بهخوبی
؟ع؟ ضمن تمجید یکـی از آنان ،که
منتشـر شـود .حـال در ایـن میان شـاهدیم امـام باقر 
؟مهع؟ میپرداخت ،بیان میکند که دوست میداشته
به ذکر حقوق و فضائل اهلبیت 
1

است بر هر سی ذراعی ،یک قصاص اهلبیت وجود داشت.

 .2-2اجراییساختن یکی از مسئولیتها و حقوق امام منصوب از جانب خداوند

؟ع؟ افزون بر طرح اندیشۀ نصب و بهکارگرفتن روشهایی برای باورمندسازی
امام باقر 
امامیـه بـه آن ،یکـی از حقـوق و مسـئولیتهای امـام منصـوب از جانـب خداونـد را
اجرایـی سـاخت .اجرایینمـودن ایـن الزمـۀ منصـب الهـی امامـت در جلوهگـری ایـن
؟ع؟ با نظرداشـت
آمـوزه بیـن امامیـان و باورمندسـازی آنـان ،نقـش مهمی داشـت .امام 
ایـن مطلـب ،بـه احیـای مسـئلۀ خمـس همـت گماشـت .مقایسـۀ تعـداد و محتـوای
روایـات رسـیده از آن حضـرت بـا احادیـث امامان پیشـین ،نشـان از توجه فراوان ایشـان
به مسـئلۀ خمس دارد .با مراجعه به کتاب الخمس کتاب وسـائل الشـیعة ،به فراوانی
2

؟ع؟ نسـبت بـه روایـات امامـان پیـش از آن حضـرت پـی میبریـم.
روایـات امـام باقـر 

از نظـر محتـوا نیـز روایـات امـام باقـر؟ع؟ بـه تشـریح کامـل مسـئلۀ خمـس پرداختهانـد؛
نخسـت اینکه روشـن کردهاند صاحب خمس ،امام اسـت 3.از سـوی دیگر به عواقب
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نپرداختـن خمـس اشـاره داشـتهاند؛ چنانکـه فرمودهانـد :اگـر شـخصی درهمـی از حـق

 .1کشی ،محمد بن عمر ،همان ،ص .215-214
بهـای حدیثـی شـیعه در مباحـث
 .2کتـاب وسـائل الشـیعة کـه از جامعتریـن و معتبرتریـن کتا 
فقهـی ،ازجملـه موضـوع خمـس اسـت ،بهخوبـی میتوانـد نشـانگر فزونـی تلاش امـام باقـر؟ع؟
عبـه این موضـوع ،از امام باقـر؟ع؟ حدود
نسـبت بـه ائمـۀ پیشـین در موضـوع خمـس باشـد .راج 
سـی روایـت _ بـا احتسـاب روایـات تکـراری_ وجـود دارد؛ درحالیکـه تنهـا یـک روایـت از امـام
؟امهع؟ مشـاهده نمیشـود.
؟ع؟ رسـیده اسـت و هیچ روایتی از امام حسـن و امام حسـین 
سـجاد 
ً
؟ع؟ در ایـن زمینـه وجـود دارد نیـز غالبـا توسـط امامـان متأخـر
روایـات چنـدی کـه از امـام علـی 
نقل شـده اسـت.
 .3حرعاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشيعة 511 /9 ،و .552
 .4همان.483 /9 ،

چگونگی نهادینهکردن اندیشۀ نصب الهی امام در میان امامیه توسط امام باقر؟ع؟

یتیـم (خمـس) را بخـورد ،اهـل جهنـم میشـود و مـا ایتـام هسـتیم 4.نیـز فرمودهانـد :از

ثروت�ی ک�ه ب�دان خم�س تعل�ق گرفت�ه استـ ،خریدنم�ودن حلال نیسـت ،مگـر اینکـه
نخسـت حـق مـا پرداخـت شـده باشـد 1.همچنیـن در روایاتـی بـه مـواردی کـه خمس به
2

آنهـا تعلـق میگیـرد اشـاره نمودهانـد.

؟ع؟ باعث توجه اصحاب ایشــان به پرداخت خمس شــده بود.
این ســخنان امام باقر 
حکــم بــن علبــاء اســدی کــه حکومــت بحریــن را بــر عهــده داشــت و امــوال فراوانــی
بــه دســت آورده بــود ،خدمــت ایشــان میرســد و میخواهــد خمــس امــوال خویــش را
؟ع؟ خمــس را کــه یکــی از
پرداخــت نمایــد 3.بــه ایــن ترتیــب میتــوان گفــت امــام باقــر 
مســئولیتها و حقــوق امــام منصــوب از جانــب خداونــد اســت ،بهخوبــی تبییــن و
پیادهســازی نمــوده بــود.
؟ع؟ قــرار گرفتــه ،مســئلۀ انفــال و
دیگرمســئلۀ اقتصــادیای کــه مــورد توجــه امــام باقــر 
فــیء اســت .روایــات فراوانــی از آن امــام دربــارۀ انفــال و فــیء رســیده اســت کــه نشــان از
توجــه فــراوان آن حضــرت بــر ایــن مســئله دارد 4.انفــال 5و فـ�یء 6،همانطــور کــه در قــرآن
؟ع؟ میفرماینــد:
؟لص؟ اســت .امــام باقــر 

کریــم ذکــر شــده ،از آن خداونــد و رســول اکــرم
؟لص؟ اســت و در نبــود پیامبــر؟لص؟ ،از ِآن امــام

انفــال و فــیء بــرای خداونــد و پیامبــر
16

منصــوب از جانــب خــدا اســت 7.مســئلۀ انفــال و فــیء جنبۀ حکومتــی دارد؛ لــذا دیدگاه
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 .1همان.484 /9 ،
 .2همان.491 /9 ،
 .3طوسی ،محمد بن حسن ،تهذیب االحکام.137 /4 ،
 .4در کتـاب وسـائل الشـیعة ،بـاب «ابـواب االنفـال و مـا یختـص باالمـام» ،در مـورد موضوعـات
مختلـف انفـال و فـیء حـدود ده روایـت از امـام باقـر؟ع؟ وجـود دارد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه
؟ع؟ هیـچ روایتـی وجـود نـدارد و تنهـا یـک
؟ع؟ و امـام حسـن 
؟ع؟ و امـام حسـین 
از امـام سـجاد 
؟ع؟ رسـیده اسـت .ایـن تعداد روایـات صادرشـده از امام باقر؟ع؟
روایـت مسـتقیم از امـام علـی 
بهخوبـی نشـانگر تأ کیـد فـراوان آن حضـرت بـر یکـی از مسـائل اساسـی در شـکلگیری تـوان
اقتصـادی امـام جامعـه اسـت.
 .5انفال.1 :
 .6حشر.7 :
 .7حرعاملی ،محمد بن حسن ،همان، 528-527 /9و .533-532

لوفیءبــودن ائمــه؟مهع؟ ،گواهــی بــر ایــن اســت کــه
؟ع؟ در مــورد صاحبانفا 
امــام باقــر 
؟لص؟ میدانــد و بــه دنبــال مهیاکــردن بــازوی

آن حضــرت خویــش را جانشــین پیامبــر
ً
اقتصــادی امامــت اســت .حتــی در روایاتــی صریحــا آن حضــرت ذکــر میکنــد ،هرآنچــه
1

بــرای پادشــاهان اســت ،بــرای مــا امامــان نیــز هســت.

نکتـۀ شـایان توجـه در طـرح مسـئلۀ خمـس و انفـال و فـیء ایـن اسـت کـه توجـه فـراوان
؟مهع؟ در مسـئلۀ امامت
؟ع؟ بـه ایـن امـور ،خود گواه روشـن دیگـری بر حقانیت ائمه 
امـام 
و جانشـینی پیامبـر اسلام؟لص؟ اسـت؛ چراکـه اگـر در روایـات فروانـی بـر حـق امامـت
خویـش تأ کیـد کردهانـد ،در ایـن دسـته از روایـات نیـز بـر یکـی از حقـوق اختصاصـی
منصـب امامبرگزیدهازجانبخداونـد اصـرار ورزیدهانـد .احیـای حقـوق و مناصـب
اماممنصوبازجانبخداونـد از سـوی امـام باقـر؟ع؟ ،نقـش فراوانـی در نهادینهشـدن
آمـوزۀ نصـب بیـن امامیـان داشـته اسـت.

پیامدهای نهادینهشدن اندیشۀ نصب الهی امام
مسـئلۀ نصـب الهـی امـام از مهمتریـن وجـوه تمایـز امامیـه بـا سـایر فـرق شـیعی و
غیرشـیعی اسـت .ایـن اندیشـه کـه بـا تالشهـای امـام باقـر؟ع؟ در بیـن امامیـان طـرح
و نهادینـه شـد ،پیامدهـای مهمـی بـرای جامعـۀ امامیـه داشـت .در ایـن مجـال بـه دو
فزونییافتـن درک و فه�م ش�یعیان از مق�ام امام�ت اس�ت .بسـیاری از اصحاب و پیروان
؟مهع؟ بودنـد ،ولـی ایشـان را بـه
ائمـۀ پیـش از امـام باقـر؟ع؟ ،از عالقهمنـدان بـه اهلبیـت 
عنـوان امـام منصـوب از جانـب خداونـد بـاور نداشـتند .بـا نهادینهشـدن ایـن اندیشـه
بیـن اصحـاب و عالقهمنـدان ائمـه؟مهع؟ ،آنـان بـه مقـام رفیـع ایشـان آ گاهی پیـدا کردند
و از باورمنـدان بـه امامـت منصـوب از جانـب خداونـد شـدند.
امـام علـی؟ع؟ شـیعیان فراوانـی داشـتند کـه حتـی در رکاب آن حضـرت در جنگهـا
آمـاده میشـدند و جانفشـانی میکردنـد؛ درحالیکـه تعـداد باورمنـدان بـه امامـت
 .1همان.534 /9 ،

چگونگی نهادینهکردن اندیشۀ نصب الهی امام در میان امامیه توسط امام باقر؟ع؟

دسـتاورد مهـم نهادینهشـدن آمـوزۀ نصـب اشـاره میکنیـم .نخسـتین دسـتاورد مهـم،

17

؟ع؟ ادامـه
الهـی آن حضـرت بـه پنجـاه نفـر نیـز نمیرسـید 1.ایـن رونـد تـا عصـر امـام باقـر 
پیـدا کـرد؛ بدیـن شـکل کـه امـام حسـن و امـام حسـین و امـام سـجاد؟مهع؟ نیـز اصحاب
فراوانـی داشـتند ،امـا تعـداد معتقـدان بـه امامـت آن حضـرات ،کمتـر از صـد نفـر و در
حـدود همـان پنجـاه نفـر بـود.
در همـان اوائـل امامـت امـام باقـر؟ع؟ ،حمـران بـن اعیـن یکـی از اصحـاب خـاص آن
حضـرت ،بـه کمـی تعـداد امامیـان باورمنـد بـه امامـت الهـی اشـاره میکنـد و خدمـت
آن حضـرت عـرض میکنـد کـه تعـداد مـا آنقدر کم اسـت کـه اگر دور هم جمع شـویم،
نمیتوانیـم در یـک وعـدۀ غذایـی ،گوسـفند قربانیشـده را تمـام کنیـم .امـام باقـر؟ع؟
در جـواب میفرمایـد :چیـز عجیبتـری برایـت بگویـم و آن اینکـه بعـد از رحلـت
؟لص؟ تنهـا سـه نفـر بـا امـام علـی؟ع؟ باقـی ماندنـد 2.تالشهـای امـام باقـر؟ع؟

پیامبـر
در جهـت تبییـن و باورمندسـازی شـیعیان بـه آمـوزۀ نصـب الهـی بـه ایـن نتیجـه رسـید
کـه در پایـان حیـات آن حضـرت ،انبوهـی از انسـانهای باورمنـد بـه ایـن عقیـده وجـود
داشـت؛ تـا آنجـا کـه هشـام بـن عبدالملـک امـام باقـر؟ع؟ را نبـی مـردم عـراق عنـوان
میکـرد 3.ایـن کالم ،بـه انبـوه پیـروان آن امـام در عـراق و همچنیـن نـگاه مقـدس و
18

پیامبرگونـه بـه آن حضـرت اشـاره دارد.
دومیـن پیامـد نهادینهشـدن آمـوزۀ نصب ،حفـظ یکپارچگی و انسـجام جامعۀ امامیه
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؟ع؟ بـه گونـهای بـود کـه در
؟ع؟ اسـت .پیریزیهـای امـام باقـر 
در جانشـینی امـام باقـر 
هنـگام درگذشـت ایشـان نیـز انحـراف قابلاعتنایـی ایجـاد نشـد و افتراقـی بیـن پیـروان
آن حضرت پدید نیامد .بعد از درگذشـت امام باقر؟ع؟ ،اصحاب آن حضرت به امام
؟ع؟ را حجـت منصـوب از جانـب خداوند بر
صـادق؟ع؟ پیوسـتند و حضـرت صـادق 
؟ع؟ را بـه عنـوان امـام بعـد از
؟ع؟ فرزنـدش امـام صـادق 
خـود فـرض نمودنـد .امـام باقـر 
خـود بـه بسـیاری از اصحـاب خویش معرفـی کرده بود 4.در کنار این معرفی بشـخصه،
 .1کشی ،محمد بن عمر ،رجال ،ص .6
 .2همان ،ص .7
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.122-120 /8 ،
 .4همان.307-306 /1 ،

نشـانههایی را نیـز بـرای شـناخت امـام منصـوب از جانـب خداونـد بیـان کـرده بـود کـه
اصحـاب بـا پیگیـری آنهـا میتوانسـتند امام را بشناسـند.
یکــی از نشــانههای مهــم ،بــاور بــه علــم ویــژه بــرای امــام منصــوب از جانــب خداونــد بود؛
علمــی کــه بــرای انســانهای عــادی دارابــودن آن ناممکــن بــود و نشــانۀ بســیار خاصــی
؟ع؟ بــه طــرق مختلفــی ،گســتردگی علــم
بــرای شــناخت امــام منصــوب بــود .امــام باقــر 
؟ع؟ بــرای
؟مهع؟ را بــه امامیــان آموختــه بــود .یکــی از نشــانههایی کــه امــام باقــر 
ائمــه 
شــناخت علــم ویــژۀ امــام مشــخص مینمــود ،توانایــی امــام بــرای پاســخ بــه هــر ســؤالی
از آیــات قــرآن کریــم بــود .در گزارشــی ابوالجــارود از امــام باقــر؟ع؟ نشــانههای شــناخت
امــام بعــدی را میپرســد و امــام یکــی از نشــانهها را پاســخ بــه هــر ســؤالی از قــرآن کریــم
؟ع؟ در چنــد روایــات نیــز بیــان نمودهانــد کــه تمــام قــرآن
معرفــی میکنــد 1.امــام باقــر 
همانطــور کــه نــازل شــده ،تنهــا در اختیــار مــا اهلبیــت اســت و علــم بــه تمــام ظاهــر و
باطــن قــرآن نیــز منحصــر در ائمــه اســت 2.همچنیــن ،آن دســته از روایــات امــام باقــر؟ع؟
کــه بیــان میکنــد ،علــم امــام قبلــی بــه امــام بعــدی میرســد ،و نیــز روایاتــی کــه بیــان
میکنــد ،علمــی کــه بــر حجــج الهــی از نــزد خداونــد فــرود آمــده اســت هرگــز از بیــن
نم ـیرود و بــه حجــج الهــی منتقــل میشــود 3،بــر اینکــه حجــت الهــی صاحــب علــم
اختصاصــی اســت ،داللــت دارنــد.
شــناخت حجــت الهــی نیــز شــد .روزی زیــد بــن علــی از ســورة بــن کلیــب میپرســد کــه
؟ع؟ ویژگیهایــی کــه شــما معتقدیــد امــام بایــد دارای آنهــا
چگونــه دانســتید امــام صــادق 
باشــد را دارا اســت؟ ســورة بــن کلیــب میگویــد :بــر اســاس یــک امتحــان بــه ایــن نتیجــه
رســیدیم .زیــد میگویــد :چگونــه آزمودیــد؟ ســوره بیــان میکنــد :خدمــت بــرادرت محمــد
بــن علــی میرفتیــم و هــر ســؤالی کــه داشــتیم میپرســیدیم و آن حضــرت بــر اســاس
 .1صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات.489 /1 ،
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،228 /1 ،ح  2-1و .229 /1
 .3همان.222 /1 ،

چگونگی نهادینهکردن اندیشۀ نصب الهی امام در میان امامیه توسط امام باقر؟ع؟

؟ع؟ و نهادینهشــدن آن در بیــن امامیــه ،مال کــی بــرای
تبییــن ایــن آمــوزه از ســوی امــام باقــر 
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؟لص؟ بدانهــا پاســخ مـیداد .بعــد از آن حضــرت به ســراغ

کتــاب خــدا و ســخنان پیامبــر
تمــام آلمحمــد رفتیــم کــه تــو هــم از جملــۀ آنــان بــودی؛ هیچکدامتــان نتوانســتید بــه تمــام
نکــه خدمــت بــرادرزادۀ تــو ،جعفــر بــن محمــد رفتیــم .آن
ســؤاالت مــا پاســخ دهیــد تــا ای 
1

حضــرت تنهــا کســی بــود کــه هماننــد پــدرش بــه تمــام ســؤاالت مــا پاســخ داد.

امـا وجـود گزارشـاتی در مـورد بهوجودآمـدن افتـراق بیـن امامیـه و شـکلگیری فرقههـای
جدیـد پـس از امـام باقـر؟ع؟ ،قابلاعتنـا نیسـت .یکـی از ایـن ادعاهـا ،بهوجودآمـدن
؟ع؟ اسـت .بـه وجـود ایـن فرقـه در
فرقـهای بـه نـام «باقریـه» پـس از درگذشـت امـام باقـر 
الفـرق بیـن الفـرق بغـدادی ،تبصیـر الدیـن اسـفراینی ،الملـل و النحـل شهرسـتانی و
اعتقـادات فـرق المسـلمین فخرالدیـن رازی اشـاره شـده اسـت.
چنانکه از ترتیب تاریخی کتب یادشـده پیدا اسـت ،نخسـتین کتابی که این مسـئله
ً
در آن مطـرح شـده ،الفـرق بیـن الفـرق بغـدادی اسـت .سـخنان اسـفراینی تقریبـا همان
سـخنان بغـدادی اسـت 2.از ای�ن همانن�دی میتـوان نتیجـه گرفـت کـه یـا هـر دو از یک
منبـع نقـل میکننـد ،یـا اسـفراینی مطالبـش را از بغدادی اخذ کرده اسـت .شهرسـتانی
نیـز اطالعـات اندکـی در مـورد باقریـه بـه دسـت میدهـد کـه تنهـا مشـخص میکنـد
20

باقریـه در امـام باقـر؟ع؟ توقـف کردهانـد و منتظـر رجعـت وی هسـتند 3.فخرالدیـن
رازی نیـز اطالعـات مختصـری در ایـن زمینـه بـه دسـت میدهـد .وی تنهـا بـه ایـن امـر
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بسـنده میکنـد کـه باقریـه معتقدنـد امـام باقـر؟ع؟ وفـات نیافتـه و غائـب اسـت 4.در
بررسـی ادعـای فرقـهای بـه نـام «باقریـه» بایـد گفـت هیچکـدام از مقاالتنویسـان قبـل

از بغـدادی چنیـن ادعـای را مطـرح نکردهانـد؛ در کتابهـای مقـاالت االسلامیین
اشـعری ،المقـاالت و الفـرق اشـعری قمـی و فـرق الشـیعة نوبختـی چنیـن مطلبـی وجود
نـدارد .در کتـب رجالـی و حدیثـی و تاریخـی نیـز هیـچ اشـارهای بـه وجـود فرقـۀ باقریـه
 .1کشی ،محمد بن عمر ،رجال ،ص .376

 .2مقایسـه کنیـد :اسـفراینی ،ابوالمظفـر ،التبصیـر ،ص  ،32-31بـا :بغـدادی ،عبدالقاهـر ،الفـرق
بیـن الفـرق ،ص .45
 .3شهرستانی ،محمد ،الملل و النحل.193 /1 ،
 .4فخررازی ،محمد ،اعتقادات فرق المسلمین ،ص .38

نشـده اسـت .بـه نظـر میرسـد بغـدادی و دیگـر فرقهنویسـان بـا کوچکتریـن تأملـی کـه
؟ع؟ انجـام دادهانـد ،آنـان را
برخـی از اصحـاب در مـورد شـناخت امـام بعـد از امـام باقـر 
؟ع؟ تازهوفاتنمـوده کردهانـد.
متهـم بـه وقـف بـر امـام باقـر 
؟ع؟ بعـد از وفـات آن حضـرت
ادعـای دیگـر ایـن اسـت کـه بخشـی از پیـروان امـام باقـر 
بـه امامـت محمـد بـن عبـداهلل بـن حسـن بـن حسـن بـن علی بـن ابیطالـب (مشـهور به
نفـس الزکیـة) معتقـد شـدند .نوبختـی و اشـعری قمـی عنـوان میکننـد کـه پیـروان امـام
؟ع؟ بعـد از آن حضـرت بـه دو گـروه تقسـیم شـدند :گروهـی بـه امـام صـادق؟ع؟
باقـر 
معتق�د ش�دند و برخ�ی نی�ز از پی�روان نفسالزکی�ه شـدند .اگرچـه نوبختـی و اشـعری
قمـی ایـن گـروه را برسـاختۀ مغیـرة بـن سـعید معرفـی میکننـد 1،امـا ابوالحسـن اشـعری
معتقـدان بـه امامـت نفسالزکیـه را دو گـروه معرفی میکند :گروه نخسـت پیروان مغیرة
بـن سـعید هسـتند و ادعـا میکننـد وی تـا ظهـور مهـدی کـه همـان محمـد نفسالزکیـه
اسـت امـام میباشـد؛ 2گـروه دوم کسـانی هسـتند کـه معتقدنـد نفسالزکیـه امـام اسـت
3

و بـه امامـت مغیـرة بـن سـعید بـاور ندارنـد.

در مـورد ایـن ادعـا بایـد گفـت در سـخن نوبختـی و اشـعری قمـی و گـروه نخسـتی کـه
ابوالحسـن اشـعری معرفـی میکنـد ،معتقـدان بـه امامـت نفسالزکیـه همـان مغیـرة بـن
؟ع؟ بـه رهبـری مغیرة بن سـعید ادعای امامت نفسالزکیـه کردند ،باید گفت
امـام باقـر 
در زمـان امـام باقـر؟ع؟ انحـراف مغیـرة بـن سـعید روشـن شـد و مـورد لعـن امـام باقـر؟ع؟
قـرار گرفـت 4.ازایـنرو نمیتـوان ایـن گـروه را از کسـانی دانسـت کـه بعـد از درگذشـت
امـام باقـر؟ع؟ از آن حضـرت جـدا شـدهاند .امـا در مـورد فرقـۀ دوم در سـخن ابوالحسـن
اشـعری کـه بـه امامت نفسالزکیـه معتقد بودند و به امامت مغیره اعتقادی نداشـتند،
 .1نوبختی ،حسن ،فرق الشیعة ،ص 63-62؛ اشعری ،سعد ،المقاالت و الفرق ،ص .77-76
 .2اشعری ،علی ،مقاالت االسالمیین ،ص .23
 .3همان ،ص .24
 .4ذهبی ،محمد ،میزان االعتدال161 /4 ،؛ عیاشی ،محمد بن مسعود ،تفسير.42 /2 ،
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سـعید و اصحابـش میباشـند .حـال در مـورد وجـود چنیـن گروهـی از امامیه کـه پس از
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بایـد گفـت بـه غیـر از ابوالحسـن اشـعری کـس دیگـری بـه وجـود چنیـن فرقـهای اشـاره
نکـرده اسـت؛ بلکـه افـرادی همچـون بغـدادی 1،اسـفراینی 2و شهرسـتانی 3پیـروان
نفسالزکیـه را همـان مغیریـه معرفـی میکننـد .پـس بـا وجـود ایـن ،بـه نظـر میرسـد کـه
معتقـدان بـه امامـت نفسالزکیـه همـان پیـروان مغیـره بودهانـد.
ادعای آخر دربارۀ منشعبشدن فرقهای جدید از امامیه پس از وفات امام باقر؟ع؟ ،تنها
از جانب ابوالحسن اشعری مطرح شده است .وی مدعی است گروهی از پیروان امام
؟ع؟ بعد از درگذشت آن حضرت به امامت ابومنصور عجلی معتقد شدند.
باقر 

4

این سـخن اشـعری نیز پذیرفتنی نیسـت؛ چراکه ابومنصور عجلی از غالیان عصر امام
؟ع؟ از
؟ع؟ بـود کـه از سـوی آن حضـرت طـرد شـد 5.پـس او در همان عصر امـام باقر 
باقـر 
آن حضـرت جـدا شـده و از امامیـه خـارج شـده اسـت و ادعاهـای او پـس از درگذشـت
امـام باقـر؟ع؟ هرگـز بـه نـام امامیـه ثبت نخواهد شـد.
بــا بررســی ایــن اقــوال بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه انشــقاق قابلاعتنایــی پــس از امــام
ً
؟ع؟ بــه وجــود نیامــده و قطعــا نقشآفرینــی آن امــام در ایــن بــاره تأثیــر اصلــی را
باقــر 
داشــته اســت.
22

نکتـۀ قابـل توجـه دیگـر ،گزارشـی اسـت از ابی عبیـده حذا .او بیان میکنـد که در زمان
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؟ع؟ مـا همچـون گلـهای بودیـم کـه چوپـان خـود را گـم کـرده بـود.
درگذش�ت امـام باقـر 
؟ع؟ کیسـت؟
روزی سـالم بـن ابیحفصـه مـرا دیـد و گفـت :امـام تـو بعـد از ابوجعفـر 
گفتـم :یکـی از آل محمـد .او گفـت :هلا ک شـدی و هلا ک کـردی! مگـر نشـنیدی از
؟ع؟ در حالـی کـه مـن نیـز کنـارت بـودم کـه میفرمـود :هـر کسـی کـه بمیـرد
امـام باقـر 
و امامـی نداشـته باشـد بـه مـرگ جاهلیـت مـرده اسـت؟! آیـا نمیدانـی امـام باقـر؟ع؟
 .1بغدادی ،عبدالقاهر ،الفرق بین الفرق ،ص .45-42
 .2اسفراینی ،ابوالمظفر ،التبصیر ،ص .31-30
 .3شهرستانی ،محمد ،الملل و النحل ،ص .209
 .4اشعری ،علی ،همان ،ص .25-24
 .5شهرستانی ،محمد ،همان.

فرزنـدش جعفـر را بـه جانشـینی خویـش معرفـی کـرده اسـت؟! ابـی عبیـده میگویـد:
1

گفتـم :بلـه ،میدانـم کـه جعفـر جانشـین ابوجعفـر اسـت.

بایــد گفــت ایــن گــزارش بــه افتراقــی اساســی اشــاره نــدارد؛ بلکــه بــر ایــن مســئله اشــاره
دارد کــه شــکلگیری دو بــارۀ نظــم و انســجام ایجا دشــده بــر گــرد امــام قبلــی _ کــه ریشــه
ً
در انــس بــا آن امــام دارد _ بــرای امــام بعــدی ،طبیعتــا کمــی طــول خواهــد کشــید و
اندکــی ســردرگمی ایجــاد خواهــد شــد .نکتــۀ شــایان توجــه در همیــن گــزارش ایــن اســت
کــه شــاهدیم شــخصی غیرامامــی همچــون ســالم بــن ابیحفصــه میدانســته کــه
؟ع؟ را بــه عنــوان جانشــین خــود انتخــاب کــرده اســت.
؟ع؟ فرزنــدش جعفــر 
امــام باقــر 
؟ع؟ اطــاع
ابــی عبیــده نیــز در برابــر ســؤال ســالم مبنــی بــر اینکــه از امامــت امــام صــادق 
؟ع؟ اســت.
؟ع؟ جانشــین امــام باقــر 
دارد یــا نــه ،میگویــد کــه او هــم میدانــد امــام صــادق 
نکتــۀ دیگــر در تبییــن ایــن روایــت ایــن اســت کــه غیــر از ایــن روایــت ،هیچ گــزارش دیگری
در منابــع روایــی و رجالــی شــیعه وجــود نــدارد کــه در آن بــه حیــرت و ســردرگمی امامیــان
؟ع؟ اشــاره شــده باشــد.
بعــد از درگذشــت امــام باقــر 

نتیجهگیری
پژوهــش حاضــر بــا بررســی شــواهد بهجایمانــده ،بــه ایــن نتیجــه رســید کــه آمــوزۀ نصب
؟ع؟ ایــن اندیشــه بــه صــورت گســترده طــرح ،و زوایــای آن
بــا تالشهــای امــام باقــر 
تبییــن شــد کــه عمومیتیافتــن و نهادینهشــدن آن در جامعــۀ امامیــه را نتیجــه داد.
بــا نهادینهشــدن اندیشــۀ نصــب الهــی امــام ،بســیاری از مشــکالت و انحرافاتــی کــه
میتوانســت بــه ســبب نهادینهنشــدن اندیشــۀ رهبــری در جامعــۀ امامیــه رخ دهــد،
واقــع نشــد و امامیــان در راهبردیتریــن آمــوزۀ خویــش بــه انســجام رســیدند .بــا اثبــات
اصالــت اندیشــۀ نصــب در امامیــه ،زوایــای تاریکــی از ســیر تاریخــی اندیشــۀ نصــب
الهــی امــام ،و همچنیــن در نگاهــی کالن ،زوایــای تاریــخ کالم امامیــه روشــن میشــود.
 .1صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،ص .259
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؟ع؟ نیــز مطــرح شــده بــود ،امــا
الهــی امــام ،اگرچــه از ســوی ائمــۀ پیــش از امــام باقــر 
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یکــی از ثمــرات روشنشــدن ســیر تاریخــی اندیشــۀ نصــب ،مهیاشــدن اطالعــات کافــی
بــرای پاســخ بــه شــبهۀ برســاختهبودن ایــن اندیشــه اســت .پژوهشهایــی از ایــن دســت
میتوانــد در مــورد ســایر اندیش ـههای کالمــی امامیــه نیــز انجــام گیــرد تــا ســیر تاریخــی
اندیشــههای کالمــی امامیــه روشــن شــود .بــا روشنشــدن ســیر تاریخــی اندیشــهها،
تبییــن ســیر تاریخــی کالم امامیــه آســان خواهــد بــود.
فهرست منابع
کتابها
ابنحبـان ،محمـد بـن حبـان ،المجروحيـن مـن المحدثيـن و الضعفـاء و المتروكيـن ،دار
الوعـي ،بیـروت 1396 ،ق.
ابنحجـر عسـقالنی ،احمـد بـن علـی ،تهذیـب التهذیـب ،دایرةالمعـارف نظامیـه ،بیروت،
 1330ق.
ابنعساکر ،علی بن حسن ،تاریخ مدینة دمشق ،دار الفکر ،قم 1997 ،م.
ابنمعیـن ،يحيـى بـن معيـن ،تار يـخ ابـن معيـن ،تحقیـق :أحمـد محمـد نـور سـيف ،مركـز
البحـث العلمـي و إحيـاء التـراث اإلسلامي ،بیـروت 1399 ،ق.
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اسـفراينى ،ابوالمظفـر ،التبصيـر فـي الديـن ،تعليـق :محمـد زاهد كوثـري، المكتبـة األزهرية
للتـراث ،قاهره.
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اشعری ،علی بن اسماعیل ،مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین ،دار النشر ،بیروت،
 1400ق.
اشـعری قمـی ،سـعد بـن عبـداهلل ،المقـاالت و الفـرق ،چـاپ :محمدجـواد مشـکور ،تهـران،
 1361ش.
برقی ،احمد بنمحمد ،المحاسن ،دار الکتب االسالمیة ،بیروت 1371 ،ق.
بغـدادی ،عبدالقاهـر بـن محمد ،الفرق بین الفرق ،دار الجیل – دار اآلفاق ،بیروت.
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مقاالت
َ
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نصـراوی ،محمـد و میرحسـینی ،یحیـی« ،کارکـرد اجتماعـی حرفـۀ قصـص در سـدههای
نخسـتین اسلامی :کوششـی بـرای تحلیـل زبانشناسـانۀ تاریـخ یـک انـگاره» ،مطالعـات
تاریخـی قـرآن و حدیـث ،دورۀ  ،20شـمارۀ  ،56پاییـز و زمسـتان  1393ش.
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الخالصة:
تعتبـر عقيـدة النصـب اإللهـي لإلمـام مـن عقائد اإلمامية البـارزة ،وقد القت تطـورات عديدة
فـي مراحـل مختلفـة ،ومـن أهـم تلـك التطـورات الطـرح األولـي واإلجمالـي لهـذه العقيـدة،
والطـرح التفصيلـي لهـا وتركيزهـا بيـن اإلماميـة ،والطـرح العلنـي لهـا بين المجتمع اإلسلامي.
تـروم هـذه المقالـة لدراسـة إحـدى تح ّـوالت هـذه وأهمهـا ،وهـي مرحلـة تثبيت هـذه الفكرة
وتعميمهـا ،علـى أسـاس المنهـج الوصفـي _ التحليلـي .تسـتنتج هـذه المقالـة ّأن األئمـة قبـل
ّ
اإلمـام الباقـر؟ع؟ وإن أشـاروا فـي كلماتهـم إلـى نصـب اإلمـام مـن قبـل اهلل؟زع؟ إل ّأن اإلمـام
ّ
اإلماميـة ،وكانـت مـن نتائـج هـذا التثبيـت
الباقـر؟ع؟ بمسـاعيه قـد ّثبـت هـذه العقيـدة بيـن
ّ
ّ
اإلماميـة ،وعـدم انشـقاق صفهـم بعـد اإلمـام الباقـر؟ع؟ فـي
هـو رسـوخ هـذه العقيـدة بيـن
معرفـة خليفته.
المفـردات األساسـية :عقيـدة النصـب اإللهـي لإلمـام ،خليفـة اإلمـام الباقـر؟ع؟ ،تاريـخ كالم
اإلمامية.

ّ
اإلسالمية في جامعة باقر العلوم؟ع؟( ،الكاتب المسؤول).
 .1طالب دكتوراه المعارف
ّ
اإلسالمية ،ورئيس المجمع الكالمي.
 .2عضو الهيأة العلمية في مركز العلوم والثقافة
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Abstract
The doctrine of the Divine designation of the Imam which is an
outstanding doctrine of the Twelver Shiism has undergone various
stages over time. Of them, references must be made to its noteworthy
stages, its initial and basic idea of the mere Divine designation, its
developed interpretation, and its institutionalization and public
dissemination amongst the Twelver Shiites. This study proves that
although the Infallible Imams who preceded the fifth Infallible Imam
Muhammad al-Baqir had made references to the Divine nature of
the appointment of the Infallible Imam, it was the Infallible Imam
Muhammad al-Baqir who institutionalized the doctrine of the Divine
designation. This trend led to notable increase in the conviction of the
believers to the nature and mechanism of such appointment, hence
their steadfastness in admitting the Infallible Imam who succeeded
Imam Muhammad al-Baqir.
Keywords: The Divine doctrine of appointment of the Infallible
Imam, successorship to Imam Muhammad al-Baqir, history of the
Imamite theology.
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