
143  

 

 

ير
ص
تق

ه 
ش
دي
 ان
 و
يه
تر
ب

  

  

  

  

  

  

  تریه و اندیشه تقصیرُب
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  هچكيد

كردنـد  مىدوم و در كوفه فعاليت  سده هجريان اهل تقصير بر گروهى از شيعه كه در نيم

ند اطالق كرداجتماعى و سياسى از رجوع كامل به امام خودداری  شرايطآمدِن  با پيشو 

بودند، نگرشـى متفـاوت نيز  8امام صادق اصحاب امام باقر و برخىآنان كه  .شود مى
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 و بُتريـه شـدندائتالف، با پذيرش نظريه امامت مفضول، در برخى از عقائد با آنان همسو 

در بررسـى احاديـث و . تشكيل دادنـد استهای تقصير  ترين جريان يكى از بزرگرا كه 
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آمدنـد و بـه 

دی مطـرح 

 پذيرفتند و 

 بجـزرسـد  ى

های  انديشـه

مخالفـان   ـه

تطبيق تفكر 

و دهـد رائـه 

تا مشخص  

چرا  ،دادند ى

ـه تقصـير و 

ارائه  :مه

ولى ، اند هشد

. ر آمده بـود

علی المعتزلـه 
كاك را در 

هـای   فرض ش

» ی ابـرار مـا

ى را تالشـى 

از قصـره را 

قـادی خـود 

صاصـى امـام 

آپديـد  : ائمـه

های فكـری جديـد

مفضول راامامت  

بـه نظـر مى. نستند

ا در عناصری بـا ا

را در انديشـهـا  زه

كوشد با ت اضر مى

ای از آنـان ار نانـه

كندارزيابى يشان 

شيعى را ترويج مى

نهادن ميـان انديشـ

صره در باب علم ائم

 مقصره شناخته نش

به نگارش در :

الردُّ عل بن حكم، 
سك اثر مامة بـالنص

ای بر پـيش د رّديه

زخوانى نظريه علم

زنـى شته و گمانـه

ُمق يىسـى طباطبـا

كه در مبـانى اعتق

تصاعت و علم اخ

دند كـه در زمـان 

ه ـادی شـيعه ايـده

 9جانشينى پيامبر

روا ندان :ق ائمه

عتقاد اين جريان ر

آموزبعضـى   يشينه

نوشته حا .ی يافت

واقـع بين  ر، چهـره

ايقصره را از نگاه 

ن خويش تفكر ش

و چگونه با تمايز نه

فهوم كالمى مقص

ه اين گروه به نام 

صير در عصر ائمه

هشاماثر  مفضول ة

ماإلبی وجوب أ ن
توانند كه مى )328 

باز«مقاله ، د تکامل

ن اين دو نگاتوا ى

مدر .ضـر دانسـت

ای ك مقصره ؛شمارد

وجوب طازدشان 

های اعتقادی بود  ن

ـرين كـانون اعتقـ

فاوت در مسئله ج

را در حق... قب و 

توان بخشى از اع ى

جو كرد و پيو ست

نگاری جالى و فرقه

 جريان اهل تقصير

با جريان فكری مق

جريان كه به گمان

واند  داشتهر شيعى 

روشنى از تطور مف

هنگاری اگرچ فرقه

 عقايد جريان تقص

مامةإعلی من قال ب
علی منمن الطاق و 

:1366ابن نديم، (ست 

  

مکتب در فرآیندب 
و مى اند صير داشته

صـره در عصـر حاض

ش بر مى :ر ائمه

نزپذيرفتند و   نمى

 

صير يكى از جريان

تـر در محوری ،هل

و با رويكردی متف

مانند عصمت، مناق

يى و حديثى، مى

شيعى جس - زيدی

در منابع رج و شيعه

 از زيديه با نظريه 

ب :ى تعامل ائمه

ن جايافراد خى از 

اه امام ماهيت غير

توان معنای ر مى ا

 منابع تاريخى و ف

هايى در رد  كتاب

الرد عهای   كتاب
مؤمناثر   المفضول

 خويش آورده اس

 .آيندشمار صير به 

عصر كنونى كتاب

وتى به جريان تقص

مقصـ  ی انديشـه يـا

در برابربردار  رمان

بودن امام را  نّصى

  

  

 

  مقدمه

اهل تقص

سبب جه

ساختند و

اموری ما

منابع روا

كالمى ز

هب شمذ

گروهى 

چگونگى

د برخگرد

از ديدگا

ها روايت

در . كرد

يقين كبه 

ابن نديم

مامةإفی 
فهرست 

اهل تقص

در ع

نگاه متفا

برای احي

فرشيعيان 

نصبى يا 
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مدرسى طباطبـايى نـّص يـا نصـب، افتـراض طاعـت و علـم اختصاصـى . اعتباری نداشت

نزد داند كه از مقام سياسى به مقام مذهبى و علمى امام  ای تطور يافته مى را نظريه :ائمه

يافتن مرجعيـت مـذهبى نهادينـه شـد  برخى شيعيان انتقال يافت و عصمت در مسير سامان

  .)102 ،80، 79: 1389مدرسى طباطبايى، (

كتـاب  توان به اند مى هايى كه به نقد ديدگاه مدرسى پرداخته ها و مقاله در ميان كتاب

. اشـاره كـرد» ُمرجئـه شـيعه«به صورت محدود و مقالـه   بررسی نظریه تطور تاریخی تشیع

بـا بررسـى غُـالت و مقصـره بـه  ادب فنـای مقربـانهمچنين بخشى از جلد ششـم كتـاب 

سـالح اعتقـادی جريـان تقصـير بـه برنـدگى گفتنى است . پردازد تقصير مى تشريح واژۀ

. بسيار تأثيرگذار بـوده اسـت :در عصر حضور ائمهولى  ،سالح اعتقادی غُالت نيست

رود كـه افـزون بـر تعميـق  شـمار مـى روی آفـت دينـى به اين گروه از آن  نظريه و انديشه

از متـون حـديثى كـه بـه شـماری در مردودشمردن  :مظلوميت و تضعيف جايگاه ائمه

داد، نقــش اساســى داشــته اســت و باعــث شــده عناصــر  زعــم ايــن گــروه بــوی غلــو مــى

بدين طريق شمارند و جريان تقصير فرصت را غنيمت  ۀزدن به انديش مذهبى با دامن درون

  .بينانه جلوه دهند  چهره شيعه را غيرواقع

  تقصير و مفهوم آن

نرسـيدن چيـزی بـه پايـان خـود آمـده و در  كوتـاهى و معنای به بغلا» قَصر« ها هدر لغت نام

هِم َعِن الَهـَدف قَُصرَ «نرسيدن تير به هدف  وقتـى نيـز . اسـتبـه كـاربرد آن اشـاره شـده  »الس

اگـر  .)95: 5، ج1414 ابن منظـور،(ی ناقص است ها هبچبه معنای زادن  ،گفته شود» الَمرأه أقَصرُت «

 .)58: 5، ج1410فراهيدی، ( شود مىاقدام قصدی متوجه فاعل آن  ،به باب تفعيل برود» قصر«واژه 

كـه اولـى بـه امـوری اطـالق اسـت شهرت يافته  »تقصير«دو مفهوم اصطالحى برای واژه 

ى خـدا، يگـواهى بـه يكتـا ؛ ماننـدكـردكه روا نيسـت از معرفـت آنهـا كوتـاهى  شود مى

مفهـوم  .)19: 2 ، ج1407كلينـى، (... ، واليتى كه خدا امر فرمـوده و9رسالت پيامبر بودن حق

  .)637: 1، ج1412راغب اصفهانى، (موی سر آمده است  كردن كوتاه معنای بهنيز دوم تقصير 



يك  باره در

 ،مثـالبـرای 

 ،)27: 1 ، ج13

 و : ائمــه

تر  خود پايين

الح تقصـير 

و  )132: 15 ج

 :ـل بيـت

در مـورد  :

ه را كسـانى 

سـوی آنهـا 

 )37: 4، ج1414

أبتر هر  .ست

ـان لرسـوُل 

كـه بـه شـت 

چنين رسول 

ر مـن درود 

 9ر پيـامبر

  ميـده اسـت

» بَتـريـا  بُتـر

كه  شود مىطالق 

ب ؛انـد و طفره رفتـه

364شهرسـتانى، (مـد 

ــاهى در شــناخت

خ اندازۀرا از  :

اصـطال در مقابـلِ . 

، ج1414ابــن منظــور، ( 

 كـه دشـمنان اهـل

:از ائمـه هـايى ت

مقصـره 7 سجاد

ز امـر و روح بـه س

4ابن منظور، (ده است 

معنای َأبتَر آمده اس

كـ«: اسـت ه آمـد

داشزرهى  9خدا

همچ .)همان( است 

بـر :»ى أهـَل بيتـى

دنباله، درود بر  بى

نام »هَمبتـور« 9بر

ُ«كـه واژه   اسـت ب

 عملكرد كسانى ا

واش واقعيت درباره 

نا ميّت مقصره مـى

تقصــير كوتــ ،يعى

كه ائمه شود مىى 

.دهند مىران قرار 

 و تجــاوز از حــّد 

بر خالف غاليـان 

روايت مقصره در 

امام  .)648: 1414ى،

ر واگـذار شـده از

آمداتمام  پيش از 

م هبو از باب تعب 

در حـديثى. )همـان

رسول خ :»قصرها

كوتاهى زره بوده

تُورة بـل َصـلوا الـى

درود. رود فرستيد

ـوع درود را پيـامب

روشـن  .ى باشـد

عام منابع كالمى به

ى كرده و از پذيرش

َحكمنپذيرفتن يل 

ز نگــاه منــابع شــيع

ده و شامل كسانى

و در رديف ديگر 

افــراط  معنای بــه 

. لوهيت قرار دارد

تعبير  ،)101: 1 ، ج1

طوسى(د شده است 

و امور :فت ائمه

  .)14: 26، ج1403

كردن ريدن و قطع

بَتَِر بَتَراً ا ، الزم آن

ه( او منقطع شـود 

ُء، سميت بذلك لق

گذاری ك ب اين نام

صلوا َعلى َصالة َمبتُو

 من و اهل بيتم در

اين نـ .ضرت است

 

نام گروهى تواند مى

تقصير در مفهوم ع

ای كوتاهى يا واقعه

خوارج را به دلي ى

كــالم اماميــه و از 

وجودی آنان بودی 

 )136: 1414مفيد، (د 

اصــطالح غُلـّـو ،)

تا مقام ال :ائمه 

407كلينى، (اند  شده

واردنيز  از شيعيان 

كند كه از معرفت ى

3مجلسى،(كنند   مى

  » بتر«غوی ل

معنای بر بهبَتر  ها هام

و باشد  مىب قتل 

ت كه اثر خير از 

رٌع يقال لَها البَتراُء

سبب و گفتند ی مى

ال تُص«: فرمايد مى 

 نفرستيد، بلكه بر 

رود بر آل آن حض

  .)207: 7، ج1409، 

مىجمع أبتر و بُتريّه 

  

  

 

تالبته 

شخص يا

شهرستانى

ولــى در 

های جنبه

رندآو مى

)تفــريط(

 باالبردن

شمرده ش

گروهى 

معرفى مى

كوتاهى 

معنای ل

نا در لغت

از بابكه 

امری است

ِدر 9اّهللاٰ 

ی آن بَترا

 9خدا

دنباله  بى

بدون در

حر عاملى(

بُتر ج

146

ل 
سا

م 
ك
و ي

ت 
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

2
، 

ن 
تا
س
تاب

13
95

  



147  

 

 

ير
ص
تق

ه 
ش
دي
 ان
 و
يه
تر
ب

  

 »بتـر«ابـن منظـور در چنـد مـورد از واژه  .همپوشـانى معنـايى دارد» قَصـر«بـا واژه گاهى 

يُقـال لـه  ىالذي« :نويسد مى »األَبتَُر من الحيات«صطالح اقصر بهره برده و در بيان  معنای به

نب اليَراه أحد إَال فـر منـه وال تبصـرة حامـل يطان قَصير الذ الش  مـا ُسـمىإَال أسـقطت وِإن 

در معنای  هر دو اصطالح ،بنابراين. )38: 4، ج1414ابن منظور، ( »بذلك لِقَصِر َذنبه كَأنه بُتَِر منه

مانند و منقطع از خيـر  رفته و همواره در رسيدن به نهايت خويش عقيم مى كار بهيكديگر 

قصره و تبيـين حـديث شـريف در بيان معنای م 7با توجه به حديث امام سجاد .و ثوابند

داشـته و  :گردد كه اين دو تلقى واحـدی از ائمـه معلوم مى »مبتوره«از  9رسول خدا

اعتقــاد ناتمــامى در معرفــت  )235: 97، ج1403مجلســى،( :اهــل بيــت بودن بنــابر خيــِر امــت

  .اند كردهوجودی به ايشان پيدا 

 ُ   معنای اهل تقصير تريه بهاوائل ب

ُ  به نظر مى را كـاهش دادنـد  :هايى است كه حق ائمه گروهاز نخستين تريه رسد اوائل ب

تــرين،  را فاضــل 7گروهــى كــه حضــرت علــى: نويســد اشــعری مــى .)20: 1404نــوبختى، (

گفتنـد  دانسـته و مـى 9رسـول خـداپـس از تـرين مـردم  ترين، زاهدترين و شجاع عادل

سـت، عنـوان امور خالفت را به ابوبكر واگـذار كـرده اخود رضايت  هب 7حضرت على

  .)68: 1400اشعری، (اند  داشته »اوائُل البتريه«

كوفه بـا شهر  .در شهر كوفه بوده است »اوائل البتريه«طورمشخص رشد و بالندگى  به

و محـور اخـتالف ايـن دارد ای  هـای متعـدد تشـيع اعتقـادی اهميـت ويـژه جريانداشتن 

و مسـائل مربـوط بـه آن بـاز های شيعى نيز به رويكرد هر دسته در باب علـم امـام  جريان

دانسـتند  مى 9امام را وارث علم نبى 1برائتى شيعيانِ . )90، 23: 1، ج1387جعفريان، (گشت  مى

دستيابى سويى  از .)64: 1400اشعری، (باقى خواهد ماند  :و قائل بودند امامت در اهل بيت

سـازی   و شـفافاسـت های اصـلى ايـن اصـحاب بـوده  معارف ناب همواره از دغدغـهبه 

                                                            
جستند و در مقابـل  طالب اعتقاد داشتند و از ابوبكر و عمر برائت مى بن ابى برائتى به خالفت بالفصل على شيعيانِ . 1

  .دو نبودند گروهى از اماميه حاضر به برائت از اين ،اين اصحاب



نقطـه . شـت

حـى از زبـان 

ـرح مسـائل 

تـوان از   مى

 9سـول اّهللاٰ 

 :»7محمـد

سـخن  ،ننـد

ول جعفر بن 

دن بـه مقـام 

د شيعيان را 

ست تنهـا بـه 

ن پيامبر، بـا 

  . د

داد و بـه  مى

ويه أخذ بـه 

چـون همميه 

های   انديشه

هد امويان و 

هـای غيـر  ن

خـاص امـام 

 ايـن گـروه 

بـه رو  همـين

علـت ان را 

ب نقش حيـاتى داش

وبـوی وح  رنـگ

ماع حـديث و طـ

گيـری را  ـن بهره

لَف النّاُس َعن َرس

بقُـول َجعفـر بـن م

كن ف مىاخـتال 9

كنند، قو تالف مى

و رسـيد 7م على

وشيدندك مى :مه

توانس مه اينها نمى

عنوان جانشين  را به

حديث توجه كنند

ط و تفريط سامان م

بر خالف رو  ولى

رخى اصحاب امام

مقهور  يه را لزوماً 

جامعه شيعى در عه

عتقـادی بـا جريـان

عصـمت و علـم خ

شخاصـى از ميـان 

ازهشـايد و نـد ك 

ز حفظ جان شـيعيا

برای اين اصحاب 

هـايى بـا تن نگاره

دينـه اهميـت اسـتم

عظمـت ايـ. ختا

ألّشيَعُة ألّذين اختَل«

أَخُذوا بِق 7ن على

9ره رسـول خـدا

اخت 7ه قول على

و امام 9مبر اكرم

ائم. بستگى داشت

همولى  ،حفظ كنند

يعيان شخص امام 

حدريافت و مكان 

را در حوزۀ افراط

،شد منجر مى :

درسى بر ۀدر حلق

ن متأثر اوائل البتري

جهای  ى گرفتاری

های اع  در منازعه

عاننـد مهـايى  ژگى

امـا اش. زده باشـند

ظلم بنى اميـه قيـام 

ض كردند و امام نيز

 ،از سوی آنان :

مـت ،برائتى شيعيانِ 

افيايى كوفـه و مد

سا  را ضروری مى

« :گفت مىت كه 

 اختَلَف النّاس َعن

وقتـى مـردم دربـار

ى كه مردم درباره

  .)12: 1365ى، 

ستمرار سنّت پيامب

بس  اصحاب به امام

ح... لى، مرجئى و

 بلكه الزم بود شيع

ه چگونگى زمان و

رجديدی  مباحث 

:پيروان ائمهميان  

 تعامل نامتوازنى د

يانن همه نبايد جر

در پىبلكه  ،انست

ن گروه از شيعيان

از ويژ ظاهر ـام بـه

ا دامن نـزه ختالف

دند كه در برابرظ

ل معاويه اعتراض

: منسوب به ائمه

ورزی ش ش انديشه

بود و فاصله جغرا 

درك محضر امام 

ن بن تغلب دريافت

و اذا  7قول َعلى

سانى هستند كـه و

را بپذيرند و زمانى 

نجاشى( را بپذيرند 7

ظر تعريف أبان، ا

 خاص، به رجوع

های عقيدتى معتزل

 امام محقق شود، 

 ويژه بشناسند و به

بن تغلب بان أف 

توجهى در   ى قابل

صوم، فضای كوفه

با اين ؛تريه رقم زد

 جاری در كوفه د

دشوار زندگى، اين

دادن مقام امـ  تنزل

بودند تا به اخ دهشي

دا  امامى نشان مى

در قبا 7م حسن

  

  

 

احاديث 

قوت رو

 :ائمه

جديد، د

سخن ابان

أَخُذوا بِق

شيعه كس

 7على

7محمد

از منظ

اصحاب 

ه از مشى

خواست

اوصاف 

تعريف

ارزشيابى

قول معص

اوائل البت

عقيدتى 

شرايط د

شيعى با 

پوش چشم

تمايل به

صلح امام
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سـخن گفـت  9بودن خود بـه نـص رسـول خـدا ةاين صلح بر شمرد و از مفترض الطاع

كنـد كـه راهبـرد فكـری  اين سخن امام اين احتمال را تقويـت مى .)316: 1، ج1395صدوق، (

بودن امام بـر امـور مسـلمانان بيگانـه بـوده  با تدبير سياسى امام بنابر آگاهيادشده اشخاص 

آنچـه در . على اسـتوار بودنـد تريه بر چنين باوری تا قيام زيد بنبسياری از اوائل الب. است

علـى بـود،  و زيد بن 7ها در قيام امام حسين نشينى اين گروه اينجا قابل توجه است عقب

پذيرفتند و با علم به شكست قيام  زيرا آنان قيام را تنها در مسير برپايى حكومت شيعى مى

آنان جاری هرچند نزد وجوب اطاعت از امام  ر،ديگ از سوی .شدند گردان مى ازآن روی

  . بودن به نص پيامبر نبودةمعنای مفترض الطاع اين وجوب اطاعت به ،بود

  اوائل البتريه و قيام زيد

بـا  النّـوابن كهيل و كثيـر  ةسلمهمچون هايى از اوائل البتريه  على شخصيت با قيام زيدبن

ــد ــت كردن ــس  ،وی بيع ــى پ ــول ــد خواس ــدتى از زي ــردارد از م ــان ب ــت از آن ــا بيع تند ت

ای از  گفـت عـده تـوان مىبا نگاهى به گزارش طبری  .)127: 1413مفيد، ؛168: 7،ج1384طبری،(

علـت ايـن بيعـت شـايد  .)همـان( اند داشـتهاصحاب سلمه بن كهيل در مجلس زيد حضور 

زه زيـد از شـيخين انگيـ نجستن برائتسويى از  .ظلم امويان بود شدن همان روحيه برچيده

دوم هجـری عناصـر مهـم آغاز سـده على و در   بنت زيدبا شهاد. آنان را دو چندان كرد

و  النّـوابتريـه رخ گشـودند و بـه پيـروان كثيـر  ۀبتريه با پيوستن به ائتالف زيديه بـا چهـر

 .مشهور شدند صالح  بن حسن

از و گزارش كرده  7گذاری اين گروه به بتريه را از مجلس امام باقر ى علت نامشّ كِ 

 ،أبـى حفصـه  بـن حداد و سالم كهيل و أبومقدام ثابت بن بن ةبا سلم« :نويسد قول سدير مى

على هم نزد او  رفتيم و برادر آن حضرت زيدبن 7و جمعى ديگر نزد امام باقر  كثير النّوا

را دوست داريم  :حسن و حسين ،ما على« :گفتند 7اين اشخاص به حضرت باقر. بود

ابوبكر و عمر : بعد گفتند. خوب است: حضرت فرمود. جوييم زاری مىو از دشمنانشان بي

بن على رو به ايشـان كـرد  زيد .»جوييم داريم و از دشمنانشان بيزاری مى دوست مىنيز را 



» ...بريده باد

از  را كـهوا 

ء اكبر  ناشى 

انـد و از  خته

زريـاب، ( »ت

گـذاری  نـام

منكر نـّص  

: نويسـد مـى

ل را جـايز و 

علـى  گفتند

ت واگـذار 

شــود ايــن  ى

شـده اسـت 

ن بـه زيديـه 

ـيار دشـوار 

ی، آنـان را 

گـذاری را  م

حتى گزارش 

 كهيـل مة بن

ريديد، ريشه شما ب

 جسمانى كثير النّو

. )346: 47 ، ج1403 

ـر خالفـتش پرداخ

 201(. 

يـر النّـوا داده اسـت

مغيره بـا ايـن ن«: د

اند، زيرا آنها ارده

مهـم شهرسـتانى  

فضـول بـر أفضـل

گ مى ، توقف كرده

الفت را بـا رضـايت

مشــخص مىشــتر 

ش  ی زيديـه ثبـتـا

لبتريـه بـا پيوسـتن

بسـريـه بـه زيديـه 

ن اعتقـادیاچنـ بب

ـرين زيـد ايـن نام

 منسوب كرد؟ حت

سلمشتن بيعت از 

؟ شما كار ما را بر

يعنى عيب ،»بودن

مجلسى،(است  نسته

ر شـش سـال آخـ

:1386اكبر،  ءناشى(د 

ة بن سـعيد بـه كثي

نويسد دارد و مىى 

را أبتر گذ 7على

.)342: 1 ، ج2008، .س

و تقـدم مف نـد بود

د و در امر عثمان 

خال ىلوامت بود، 

ــا  بررســى بيشــال ب

  .د

هـ های از شاخ اخه

كه آيا اوائل است 

  يز شدند؟

عناصر مشـهور بتر

سب على، به بن  زيد

كه اگـر نفـ حال آن

بتريه را به زيديه 

و بردا كهيل مة بن

يد؟يجو بيزاری مى

بو  أبتر اليد«مجلسى 

دانسگذاری  اين نام

 به طعن عثمـان در

ريه معروف گشتند

مغيرةرا اين لقب «

برداشت متفاوتى 

ه بتريه حق امام ع

فـان اس(» شدند 7

صـالح   حسـن بن

شمردند صحيح مى

 خدا و اولى به اما

هــر حــبــه  .)174: 1

اند  جريان بتريه داده

  ؟

 ُ شا عنوان بهتريه ، ب

اس پرسش مطرح 

جامعه شيعى متماي

انتساب ع كه آيد ى

شتند كه داعتقاد 

حا. رين كرده بود

توان مىت، چگونه 

سلمزيد و ميان ی 

ب 3آيا از فاطمه 

عالمه م. )236: 140

سبب ا بود، بتريه 

ت چون اين افراد 

به بتر ،ری جستند

«: است ری آورده

.اس .فان. )خل بتريه

است ادعا كند كه

7خالفت امام على

روان كثير النّـوا و 

ابوبكر و عمر را ص

رسولز پس اردم 

1 ، ج1364شهرســتانى، 

ديگران به جرا ی 

يدی؟ يا شيعى؟

نحل،های  كتابى 

اينولى  ،)68: 140

ای يافتند و از ج زه

مىزارش كشى بر

به چيزی ا آنهايرا 

اب قرار داده و نفر

يه به همراه داشت

یوگو گفتدرباره 

  

  

 

:و گفت

9طوسى، (

پيشوايان

قائل است

عثمان تبر

حمير

مدخ: 1375

خواسته ا

پيامبر برخ

بتريه پير«

خالفت ا

أفضل مر

ش( »كــرد

گذاری نام

بتريه زي

در برخى

0اشعری، (

تا هويت

از گز

، زياست

مورد عتا

برای بتري

دابن اثير 
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وی از سويى در منـابع . )235: 5 ، ج1402ابن اثير،( مانع از ترديد اين انتساب شود تواند مىننيز 

سوی ديگـر و از  )176: 5 ، ج1413ذهبـى، (ی شيعى متهم شده ها گرايشاهل سنّت، به داشتن 

 شـيخ طوسـىهمچنـين  .)233: 1365 نجاشى،(در منابع شيعى، زيدِی بتری خوانده شده است 

 7را در شمار اصـحاب امـام سـجاد - های مهم بتريه يكى از شخصيت - حكم بن عتيبه

آورده  شـمار به 8وی را در شمار اصحاب امام سجاد و امام باقرنيز برقى و ه كردضبط 

از همچنـين ثابـت بـن حـداد . قيـام زيـد بـوده اسـت پـيش ازنيـز است و سال وفات وی 

  .)176: 6 ج ،1413خويى، ( شده است  ضبط :د، امام باقر و امام صادقاصحاب امام سجا

على را بـر  بن حسين بن بن على امر زيد - ه و جاروديّهبتري - دو فرقه گويد مىاشعری 

همـين مطلـب  .)68: 1400اشـعری، (است   اند و فرقهى زيديه از ايشان منشعب شده خود بسته

مـن شـيخ صـدوق در كتـاب . )21،20: 1404نـوبختى، (آمده اسـت نيز نوبختى  فرق الشیعهدر 
اند و بنا به  ای از زيديه  جاروديّه فرقه«: نويسد زيديه مى هبا اشاره به دو فرق الیحضره الفقیه

» انـد ولـى در حقيقـت زيديـه اهـل سـنت ،انـد قولى ايشان مانند بتريه منسـوب بـه زيديـه

   .)543: 4ج ،1413صدوق،(

بتريـه   ممكـن اسـت فرقـه اوالً، :شـود مىنكته روشن  بر اساس سخن شيخ صدوق دو

آرايى دو جريـان  علـت صـفثانيـاً،  ؛جريانى مستقل بوده و تنها منسوب به زيّديـه باشـند

گـرايش تنهـا بـه زيديـه داشته اسـت و آنـان بُتريه و جاروديه در اعتقاد شيعى بتريه ريشه 

از اهل سـنّت وارد زيديـه شـده  و بنا بر شواهد تاريخى و مطلب شيخ، جاروديه اند داشته

 رسـد مىبـه نظـر كـه بـرد  نوبختى هم از دو گروه أقويـا و ضـعفای زيديـه نـام مى. است

در گزارشى از . )57: 1404نوبختى، (رنگ زيديه همان بتريه باشند  دارای گرايش كم یضعفا

  :نويسد كند و مى نمىى هيچ سخنى از زيديه شّ ماهيت بتريه، كِ 

سـپس آن را بـا . كردنـد دعـوت مى 7دم را بـه واليـت علـىمـردر آغـاز بتريه 

آنـان بـر . پردازنـد واليت ابوبكر و عمر درآميخته و بـه اثبـات امامـت ايشـان مى

 طالـب ابىبـن  گيرنـد و بـر قيـام بـا فرزنـدان علـى طلحه و زبير خـرده مى ،عثمان

  .)233: 1409طوسى، (معتقدند 



كـه در لبـى 

 قيام زيـد و 

ان را اوائـل 

و عمـر را بـا 

سـخ بـه ايـن 

سـن و امـام 

چـه در قيـام 

بحـث  ـورد

عمـر برتـری 

 بتريه لقـب 

شـده، تمـام 

د برگزيننـد 

بـن  سـليمان

340(.  

يديـه را در ز

را و رجعـت 

از سـوی يـه 

اين گـروه  و

؛ طوسـى، 399 

 - اينهـاهمـه 

و مطلربـارۀ بتريـه 

 كه بتريه پيش از 

عبداّهللاٰ اشـعری آنـا

ابـوبكر وخالفـت 

پاس ،وائـل البتريـه

امـام حسفرزندان ز 

مهم بتريـه چتگان 

ريـه بـه جريـان مـ

را بـر ابـوبكر و ع 

برخى از پيشوايان

شيادهای   گذاری  م

م بتريه را برای خو

از ديـدگاه س و ننـد

: 1 ، ج2008، .فان اس(

تمايل به ز ۀانگيز 

م، عمـل تقيّـه وـا

ـات سياسـى زيديـ

و كرد تقويت مى 

: 1، ج1407كلينـى،( د

 :  

علـم مشـترك در ه

 اشـعری درعبداّهللاٰ 

توان نتيجه گرفت

اند كه سعدبن ع ه

ذيری از زيديـه، خ

در كنـار نظريـۀ ا 

ای از كننده  ر قيام

برجستت، زيرا نام 

تنـى اسـت نـام بتر

 7آنكـه علـىل 

و حتى به ب )235: 2

مشخص گردد نام

نامكه واسته بودند 

ز گروه شـيعه بدان

(از اماميه بودند  ى

  م

 ،علم امام بودن ود

علـم غيـب امـنـد 

خص پـذيرش ادبيـ

 : در برابر ائمه

آيـد مىن شـمار به 

:نويسد مىعلم امام 

خشـيده و گفتنـد عل

ى و قول سعدبن ع

ت وق بيان شد، مى

 ميان شيعيان داشته

 مـدتى بـا تأثيرپـذ

 .پذيرفته بودند 7

يه حق امامت را د

ند آسان نيستا هست

گفت .نشده اسـت  ت

نيز به دليلعتزله را 

، ج1381روحانى، (د 

تا م )235: 1409وسى، 

  .انست باشد

خود نخو ين گروه

ند تا خود را جدا ا

ىئجزمذهب، بتريه 

ن و منزلت امام

يّت بتريه به محدو

هـايى مانن آموزهو 

مشـخص طور به .كرد

 اعتراضى بتريه را

م مرجع واحـدی

اعتقاد زيديه به ع 

امر را توسـعه بخ ها

ىشّ ايسه گزارش كِ 

بختى و شيخ صد

 زيديه، حياتى در 

از پس خواند و  ى

7ضليت امام على

كه آيا اوائل البتريه

دانس منحصر مى 8

چه نفس زكيّه ثبت

ص نداشت، زيرا مع

اند بتريه نام نهاده ،

طو(ند هم داده بود

تو ك جريان نمى

ايكه اشاره شد  تر  

ای نداشتند انگيزهم 

يك زيدی م عنوان

يى بتريه به شأ

ّ ست اعتقاد و جدي

و ـده نگـه داشـت

كش تغيير و تحول 

بتريه رويكرد راد 

ور رسيدند كه اما

 دربارۀنوبختى . )2

ها هفرقديگر اّما 

  

  

 

مقابا 

گفتار نو

پيدايش 

البتريه مى

وجود افض

پرسش ك

8حسين

زيد و چ

اختصاص

دادند مى

ُمرجئى ه

هويت يك

پيش

همآنان  و 

ع بهجرير 

اعتناي بى

اسگفتنى 

ايشان زنـ

دستخوش

افربرخى 

به اين باو

1409 :209
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پس اگر علمى كه مـردم . و عموم مردم است و باهم مساوی و برابرند - :ائمه

و نـه نـزد غيـر  - :ائمه - ايشانيك از  به آن در دينشان احتياج دارند نزد هيچ

اين قـول أقويـا و ضـعفای . نندكايشان پيدا نشد، جايز است مردم به اجتهاد عمل 

  . )57: 1404نوبختى، (است  )زيديه( آنها

علـم امـام نيـز نقـش  بتريـه بـهنداشـتن گفته، اعتقاد  سياسى پيش شرايط افزون برالبته 

يـرا بتريـه علـم امـام را ز ،استداشته شمردن عصمت امام نزد اين گروه مهمى در مردود

ولى در طرف مقابل و از نگاه برخى  ،خود تثبيت كرده بودندنزد تساهل و تسامح   گونه به

، بـه 192: 5 ، ج1415عـاملى، ( ويژه سهم عظيمى در عصمت امام داشـت علمِ  7شيعيان اماميه

  . )81: 1390هاشمى تنكابنى،  :نقل از

 7ه دو ديدگاه شيعه در افضليت امـام علـىببا اشاره اشعری از قول سليمان بن جرير 

بـه دسـت علـى بـن  9از پيـامبرپـس  مسـلمانانای از اماميه امـور  زعم فرقه به: نويسد مى

در غيـر ايـن صـورت ديگـری را  ،بود تا اگر خواست آن امور به دسـت گيـرد طالب ابى

. باشـدچنين عملى جايز است اگر شخص ديگـر عـادل  اينهااز نظر  .دار كارها كند عهده

پـس از و امامـت اسـت  7طالـب ابىاند تمام دين نزد علـى ابـن  گروه ديگر اماميه گفته

افزايـد فرقـه  سپس سليمان در قول خود مـى. خواهد ماند :ايشان در جماعت اهل بيت

ابـوبكر و  7اول آنكـه معتقدنـد علـى: دوم با گروه اول در دو چيز مخالفت كرده است

دوم، عصـمت را  ؛بيعت على با آن دو صحيح بوده اسـت درستى واليت داده و عمر را به

شـيخ مفيـد هـم شـيعه را در مسـئله  .)64: 1400اشـعری، (داننـد  ثابت نمـى :برای اهل بيت

در « :نويسـد اقليـت آن مـى اتقابل اكثريـت شـيعه بـبا اشاره به عصمت دو گروه دانسته و 

 آنهـارا داشـته و ماننـد  بيـاانجايگـاه ... در اجـرای احكـام و  :ائمـه ،عقيده قاطبه شيعه

جـز  ،انـد اماميه بر اين مـذهب .ند و سهو در اموری از دين نزد ايشان جايز نيستا معصوم

  .)65: 1413مفيد، ( »گروه قليلى كه به عصمت قائل نيستند

اهـل بيـت فرمايد كه عصـمت، خـاص  در روايتى تصريح مى 7سويى امام سجاد از

بنابر . )132: 1377صدوق، ( شود مىعطا ن - 7بر امام 9پيامبر - و جز با نصاست  9پيامبر



بـا  ،داشـتند

ى اصـحاب 

بتريـه از ـان 

وجـوب  ول

شـان خـرده 

ـال اطاعـت 

ـان پوشـيده 

ان خبر داده 

گوينـد علـم 

، ای عقيـده 

بـه  7رضـا

ـپس گـروه 

 در رديـف 

آنهـا را  ،وند

مانيه تمايـل 

آن را يمانيه 

بـه نقـادی ، 

 رد كردنـد 

شهرسـتانى  

كنند و  ت مى

ت به درجـه 

 عصـمت وی را ند

ى در حلقـه درسـى

بزرگـ اسـت كـه 

ه كه بـا قبـوكردى 

هش داده و بـر ايش

يريـد خـدای متعـ

و زمـين را از ايشـ

شيعياميان امام در 

گ دانند و مـى ت مى

چنـين افـزون بـر 

امـام ر .نـدا هكردل 

سـ. كننـد جعل مـى

 كـرده و آنـان را

شنو تقصير را مى 

ديه، بتريه به سـليم

شود سلي  گفته مى

ياسـى سرسـختانه،

را 7 امام صادق

.  چالش كشـيدند

طريق اجتهاد اثبات

تخطای امّ ولى د، 

م توانـايى درك 

رفته بودند و حتـى

اوانـى فر هـای يت

عيانى ابراز شگفتى

حق ائمـه را كـاه 

پذي شما مـى: فزايد

هـا و خبار آسـمان

گروه قائل به علم ا

ه احكام و شريعت

گـروه دوم  .)50: 1

ن اخباری را جعـل

فضائل ما اخبار ج 

وتـاهى ك :ئمـه

های روايت مردم 

  . )304: 1 ، ج

  غير شيعى

ان ائتالف زيدر مي

مامت مفضول كه

در يك موضـع سي

ودنب  رض الطاعة

سياسى امام را به  

جود أفضل را به ط

خطا بود 7م على

نبودن اما  به نصبى

شناسى به بيراهه نر

روايشاهد اين ادعا 

نيز از شيع 7م باقر

،9طاعت رسول

اف ب به اصحاب مى

جب كند و سپس ا

اشعری از دو گ .)2

دانای به تنهامام را 

1400اشـعری، ( شـود

شيعيانميان ل در 

 دربارۀسه گروه  

كه در حـق ائمدند 

افزايد وقتى  ن مى

1378صدوق، (ند شو

های غ هه با گروه

ويكرد اعتقادی د

آنان با پذيرش ام .

، د)50: 1400شعری، 

 زيديه ادعای مفتر

 هایواضع و تدبير

مت مفضول با وج

يخين با وجود امام

ت بتريه با اعتقاد 

ش  بتريه در مصداق 

شا .يافتند ضور مى

امام. اند كردهنقل  

به مانند اط :ئمه

حضرت خطاب .د

بر بندگان واجبرا  

262: 1، ج1407كلينى، 

گروه دوم امست 

ش مىن ل هر چيزی

بات جايگاه و اقبا

: فرمود محمود بى

كردكسانى معرفى 

ايشان .اند قرار داده

ش مىو بدان معتقد 

 بتريه در مواجه

وجه به اختالف رو

.)23: 1408بغدادی، ( 

همان؛ ا(كرده بودند 

تحت تأثير وخته 

و مو )232: 1 ، ج140

سليمانيه امام: ويسد

د بيعت اّمت با شي

  

  

 

اين روايت

اين همه 

اماميه حض

 :ائمه

اطاعت ا

گيرند مى

ش اوليائ

ك( ؟دارد

اسو گفته 

امام شامل

جهت اثب

ابراهيم اب

دوم را ك

ديگران ق

پذيرفته و

رويكرد 

البته با تو

اند  داشته

مطرح ك

امام پردا

07كلينى، (

نو هم مى

گويند مى
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وی بتريه را در قـول بـه امامـت موافـق  .رسيد، چون خطای اجتهادی بوده است فسق نمى

جز آن كه نه به ايمان عثمـان تصـريح كـرده و نـه بـه كفـر عثمـان  ،سليمانيه دانسته است

ـرة«مانند اند و در شأن او اخباری  تصديق كرده وی، گفتـهبـه  .انـد را پذيرفته »َعَشـرة ُمبَش 

 ،شـمارند بـا وجـود أفضـل جـايز مى اگر به رضايت فاضل باشـدرا امامت مفضول ايشان 

عطـا طرفـداران  ءاكبر، پيروان واصـل بـن نقلى از ناشى ۀاما بر پاي ،)186: 1، ج1364شهرستانى، (

الـرَّدُّ هر حـال، كتـاب به  .)207: 1386اكبـر،  ئناش(نظريۀ امامت مفضول با وجود أفضل بودند 
من طـاق فرضـيه وجـود تفكـر امامـت مفضـول در ؤماثر مامة المفضول إ علی المُعتزله فی

به زعم : آورده استدر اين زمينه ملطى  .)224: ابن نديم، بى تا(كند  معتزله را تقويت مىميان 

بودن امامـت مفضـول بـر فاضـل،  فرقه چهارم از زيديه كه معتزله بغداد بودند، علت جايز

 ، بــا وجــود فضــال 9پيــامبرســوی عــاص از  واگـذاری جنــگ ذات السالســل بــه عمــرو

هـا پـس از عصـر امـام  چه ادعای ملطى به سـال اگر. )30: 1419ملطى، (ن و انصار بود امهاجر

مربوط است، گروهـى از معتزلـه بـا پيوسـتن بـه زيديـه در قيـام آنـان شـركت  7صادق

ناد كرد كه توان به سخن اشعری است در بررسى انگيزه پيوستن معتزله به زيديه مى .كردند

اصل وجوب امر به معروف و نهى از منكر در صورت امكان و با شمشـير بـه : است گفته

هـای  بـر پايـه گـزارش. )30: 1400اشـعری، (داشتن، در ميان معتزلـه جـاری بـود  وقت قدرت

اشـعری ايـن  .معتزله با زيديـه انجـام شـده اسـتميان بيعتى  ،موجود در اواخر عهد اموی

عنوان جماعتى از اهـل  مسعودی از اينان به .)79: همان(داند  تزله بصره مىگروه معتزله را مع

  .)209: 3 ، ج1409مسعودی، (كند  بصره كه به قول معتزله بغداد قائل بودند ياد مى

عنوان يك فرقه  ای گسترده بود و اساساً زيديه به چند فرقه ۀميان زيديه پديد ،بنابراين

ايـن جريـان هايى در  انديشـهخارجى نداشته است و  دوم هجری وجود ۀدر نيمه اول سد

حتى ابوحنيفـه . كه متأثر از فضای فكری كوفه در ساليان گذشته و كنونى بودحاكم بود 

كوشيد نظريه رأی و  مى ،)8: 1400اشـعری، (ء بود  پردازان ارجا ترين نظريه كه يكى از بزرگ

رنگ جلـوه  اماميه كمميان را  7زيديه گسترش بخشد و فضائل امام علىميان اجتهاد را 

انكـار  7در فضـيلت امـام علـىرا خواهد تا حديثى  وی در گزارشى از أعمش مى .دهد



شـمار  هب به

از حضــرت 

خويش را با 

ت افـزون بـر 

هـای  خصيت

ليــل چنــين 

س ديـدگاه 

حـل مسـئله 

نان در بـاب 

ای  اه كبيـره

گرديده بود، 

 :ی محمـد

عتيبـه  ـم بـن

» خواهيد كرد

 ۀوده و الزمـ

 ردوجـود دا

و در  اسـت 

: فرمايـد مى 

يـا بـه ايشـان 

 ُ مـذه تـریـر كـه ب

رســيده و ا 7ــاقر

شان و اهل ملت خ

ايـن روايـت .)285

برخى از شخبا فه 

ــه و شــيعيان بــه د

اسـاس. الشيعه بنامد 

 بـود و در مسـير ح

وی جامعه مسـلمانا

گنـابـا ارتكـاب  -

ير شيعى معطوف گ

ی أوصـيا«: بگويـد

كهيـل و حكـ ه بـن

ا نخنزد ماست، پيد

بـو :ی پيامبر صيا

وبيش و كم  دست ن

 ی آنـان وارد شـده

7امام صادق ،ال

دنيـدر د، خداونـد 

رو بن قـيس ماصـ

ه خــدمت امــام بــ

كيش ما هم ندو گفت 

5: 2 ، ج1407كلينـى، (

ه تنگاتنگ ابوحنيف

ســوی برخــى بتريــ

 ةن دسته را مرجئ

مسلمانان ميان شى 

رو های پيش و نزاع

- حتى خليفه - ى

 1391 :41( .  

های غير هه به انديشه

عتيبـه ب ه حكـم بـن

ت خطاب بـه سـلمه

 درستى جز آنچه ن

م غيبى، خاص أوص

هايى از اين روايت 

هـای تريـه و آموزه

برای مثا ؛داده است

غرب تشـكيل دهنـد

  

در روايتى عمر .)2

همــراه ابوحنيفــه ،)

 ندكر ارجاء كرد

(دانيم  خارج نمـى

رابطه ،جاء بر بتريه

ســى ارجــاء از س

اين 7 امام صادق

بخش ياسى وحدت

شد و ع مىؤثر واق

مسلمانىزيرا هيچ  

اقوام كرباسى،: نك(د 

  

تريه كه در آن بره

 ُزراره فرستاد تا به

آن حضرت .)270: 

علم  مغرب رويد،

علوم 7ت امام باقر

.است :ع به ائمه

هـای تأثيرگـذار بت 

ن را خطاب قرار د

دی از مشرق تا مغر

. )399: 3 ج ،1413ى، 

73: 24، ج1403لسى، 

)390: 1409طوســى، ( 

با رنگ و بوی تفك

 گناهان از ايمان خ

ن تأثير انديشه ارج

   .كند نمايان مى

رش رويكــرد سيا

هايى سبب شد تا 

ه از ارائه ارجاء سي

جامعه به زعم او مؤ

،بخشيد ا پايان مى

آمد شمار نمى ن به

 با بتريه :ئمه

 نگرش اصحاب بت

شخصى را نزد 7

1، ج1407كلينى، (» د

گر به مشرق يا به م

بر اساس روايت. )3

علم صحيح رجوع

ه در شأن شخصيت

ز امام خود جريانني

ه بتريه رديف واحد

خويى(» خواهد بخشيد

  

  

 

مجل(كند 

د مــآ مى

ب پرسشى

ارتكاب 

دادن نشان

بتريه را ن

پــذير

عملكرده

ابو حنيفه

امامِت ج

امامت را

غير مؤمن

تعامل ائ

در مقابل 

7امام باقر

اند ُمحدث

اگ«: فرمود

399: همـان(

تحصيل ع

و گاهى 

مواردی ن

اگر همه«

عّزت نخو
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از بتريـه  :امامـان اما پرسش قابل تأمل اين است كه چگونـه بـا وجـود برائتـى كـه

 .اس .های مقصره برشمرد؟ فان توان جريان بتريه را از گروه مى ،)241: 1409طوسى، (داشتند 

حال اشخاص فـوق،  ِبا توجه به مجموع تصويری از شرح«: نويسد بتريه مىبزرگان  بارهدر

توان آنان را به نحوی از  حتى نمى .گفتن از يك گروه منسجم جسورانه خواهد بود سخن

 توان اثبات كرد ارتباط حوادث زيديه على دانست و نزد مورخان نمى حت تأثير زيدبنت  انحا

 .)354: 1 ، ج2008، .فـان اس(» باشـد - بتريـه - مقصـودی بـه اينـان - ايّام قيام زيديه - آن ايّام

  چـون بتريـه جريـانى اسـت ،رسـد نظر مـى طور مشخص اين ديدگاه تا حّدی درست به به

انـد  بتريه ُمرجئـى ناميـده شـدهبزرگان وسو گرفته و حتى برخى از  ها سمت كه با گرايش

هـای  مقصـره در منـابع رجـالى، برداشـت  مفقـوده ۀمسـلم حلقـ يقين به. )235: 1409طوسـى، (

دو  :های ائمه متفاوت از شيعه به ثبت رسانده است، ولى با نگاهى به احاديث و روايت

  :توان از يكديگر باز شناخت گروه بتريه را مى

بـديع كثيـر  یاهتأكيـديافت و بـا ای  تازهجريان نخست به موازات زيديه صورت  .1

  عتيبـه ، حكـم بـنحفصـه ابىحـداد، سـالم بـن  حسـن، ابومقـدام ثابـت بـن بـن ، صالحالنّوا

گيری اجتهاد در مقابـل نـّص و نظريـه برتـری مفضـول بـر كار بهبر لزوم  كهيل بن ةسلم و

 7امـام صـادق. بر اينـان نهـادرا عنوان اقويای مقصره شايد بتوان . فاضل استحكام يافت

گو خوانده، لعنش فرمود  را دروغ النّواكثيرو  )234و  236: همان(برخى از اينها را نفرين كرد 

هـايى داشـته و در انكـار امامـت آن  مخالفـت 7گويا او با امـام محمـد بـاقر .)230: همـان(

شيخ طوسـى او را بتـری ناميـده اسـت و  )52: 1391اقوام كرباسى، (يده است كوش مىحضرت 

او شـيعيان گمـراه  واسـطه بهكرده و  وی احاديث زيادی را تكذيب مى .)144: 1373طوسى، (

 بودن فضـلابـه گفتـه  پيشبـه همـراه اشـخاص  النّـواكثير  .)241،240: 1409طوسى، (ند شد مى

بـه واليـت او  داشـتند و در حـالى مـردم رااعتقاد در ميان امت  9پيامبرپس از  7على

  .)73: 1360اشعری قمى، ( كرد بكر و عمر خلط مى با واليت ابىآن را كه خواند  فرامى

-68( كـوفى صـالح بـن در شخصيت حسنبايد كننده جريان بتريه را  اما نقش تكميل

بنا به نوشـته كه  )68: 1400؛ اشعری، 73: 1404نوبختى، (او نيز از پيشوايان بتريه بود  .جست) 100



ی بتريـه بـا  

ی را دارای 

امامـت  ريـه

 .)20: 1404ى، 

به اينكه امام 

ك عظمـت 

ل حضـرت 

ا همراه آنها 

كـه بيمـار  ى

درسـتى  هار

شـاره فرمـود 

كهيـل  ه بـن

بت بتـری و 

، حسـن نّـوا

ت حـداد رخ 

 شيعه اسـت 

همچـون  وم

 ما هستند و 

؛ 650: 2 ، ج13

خود را حفظ 

مـر امامـت، 

ی شـيعه و فا

 وع بـه امـام

آرا .)مـدخل بتريـه: 1

ذهبــى وی .)130: 14

نظرقبـول  ـزون بـر

نـوبختى(كند  اگذار

را متهم كرد به 7

او قـادر بـه درك: د

بـه قـوبـا اشـاره  

ن از او خواستند تا

در صورتى .)88: ت

بـاديگـر در یارد

اشـ )70:يوسف(نش 

و سـلمه حفصه بى

ى هـم نسـبكشّ  )23

  .) 235و 

النچـون كثيـر  ،ى

و ابى مقدام ثابت 

حيه احكام فقهى 

ه بـه كـالم معصـو

مقصره شيعه ،)26 

362 صـدوق،( گيـرد

ستگى وجودی خ

 و بـا آگـاهى از ام

ـره از ميـان ضـعف

ـرادی قبـول رجـو

1375زريـاب، (ب بود 

04نــوبختى، (يافــت 

افـ صـالح بن حسن 

سته تا خالفت را وا

7امام صادق) م137

شـأن سـالم فرمـود

سـخنانش نبود ير

پرستان يز وقتى بت

صافات(» همانا بيمارم

ـه حـديث بـه مـو

دزدی به برادرا م

ااين سالم بن  ش از

36و  234: 1409وسى، 

و 232 :همان(ه است 

در چهره اشخاصـى

 كهيل سلمه بنبه، 

حروه تحريف در نا

ن مقصره بـا توجـه

:3 ، ج1403؛ مجلسى،4

گ مىتعلـق ن شـده د

آن، وابسجوار  در 

ی بر امامت نبود 

همان گـروه مقصـ

در قبال چنـين افـ 

لف چندين كتاب

يتــری  ت مســتحكم

 .)496: 1 ، ج1413ى، 

خود خواس 7على

7: وفات( حفصه ى

امام هم در ش .ويد

پـذي  چرايى توجيه

همانا ابراهيم ني: ود

ه« :حرا رود فرمود

حضـرت در ادامـه

ت يوسف در اتها

پيش، )235: 1409ى، 

طو(ر گرفته بودند 

به سالم داده تابش

مقصره د - ص بتريه

عتيبه ، حكم بنصه

ی بنيادين اين گر

عنوان ،ديگر سخن

491: 1419خصيبى، ( 

يادبـه عناصـر  ـوع

بر مذهب شيعه و   

انحصاراتّكای يه، 

ه اينها. مام داشتند

:موضع ائمه. د

 فقيه، متكلم و مؤل

وی صــورتهای 

ذهبـى( داند مىشيع 

ام عقائل بود كه ام

ابىسالم ابن  ،ينان

گو مى وجه سخن 

سپس حضرت در 

فرمو :و يوسف

گذاری عيد به صح

ح. روغ هم نگفـت

قول حضرتمانند  

؛ طوسـى100: 8، ج140

قرار 7ن امام باقر

رجئى را در كتت م

چند نظريه شاخص

حفص ابى، سالم ابن 

ها تفاوتيكى از  

به د .)400: 1 ، ج140

رُة شيَعتِنا؛ َألُمقص «

صره به شرط رجـو

14 :65(.  

جريان دوم با تكيه 

اگرچه اين تكيه. د

سست نسبت به ا ی

گروه نخست بودند

  

  

 

نديم  ابن

ه ديــدگاه

بدعت تش

مفضول ق

از ميان اي

بر هفتاد 

نيست، س

ابراهيم و

برای برگ

درو نبود 

،سخنش

07كلينى، (

مورد لعن

هم نسبت

هرچ 

،صالح بن

 ،ندك مى

07كلينى، (

« عبارت

قبول مقص

14طوسى، 

ج .2

كرده بود

ای عقيده

پيروان گ
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در علـت پـذيرفتن مقصـره  7امـام صـادق. )همـان( شيعى آنان بـود  جهت اعتالی عقيده

ه اسـت و بـر كـردعـادت برای اينكه غالى بر ترك نماز، زكات، روزه و حج : فرمايد مى

مقصـر وقتـى طاعت خداوند عزوجل ندارد و اما  دادن ترك عادتش در برگشت به انجام

آيـد كـه نشـانه  از سـخن امـام بـر مـى .)650: 1414طوسـى، (كنـد  بشناسد اطاعت و عمل مى

پــذيری بــوده و آثــار عملــى  اتصــاف مقصــره بــه عمــل، برخــورداری از رفتــار تكليــف

مقصـره، علت توفيق رجـوع  ،به ديگر سخن. داشت پذيری شناخت امام را در پى تكليف

ــود شــريعت ــان ب ــا اجتهــاد در ديــن،  ؛پــذيری آن ــر خــالف گــروه نخســت بتريــه كــه ب ب

  . شد مىنهادينه  آنهاگريزی در  شريعت

هـای  فرق و لسان احاديـث و بـه رغـم تفاوت های دو جريان بتريه و مقصره در كتاب

 7ىواليت بالفصل امـام علـبه هر دو ازجمله اند و  داستان جزئى، در بسياری مطالب هم

نگرند و ارزش و اعتباری برای معارف وحيانى و علم لدنى امام در نظر  ترديد مى ۀبه ديد

  .گيرند نمى

دو گروه بتريه و مقصره، همان خط سيری بـود كـه ميان بيش مشترك در و كممؤلفه 

در مرز زيديـه افـزون بـر نـاپختگى بود كه گری و گرايش به سمت زيديه  آن شيعهآغاز 

حـادترين معارضـه . آميخته شد 8زدگى زيديه در قبال صادقين سياستايشان به  آموزه

در معيارهايى كه زيديه بـرای ايجـاد شـكاف  8های برجسته بتريه با صادقين شخصيت

  .نمود يافته است ند،ا هارائه كرد

  ی مقصرهها تبرخى شخصي

فـراد در برخـى منـابع ا ،هر چند اطالعات قابل توجهى از افراد دسته دوم در دست نيست

  :اند رفته شمار بهذيل از جمله اين افراد 

  ربيعه سعدی

  شـده اسـت  حـديثى نقـل 9از رسـول خـدا :از او در باب ارزش واالی تولّى حسنين

مـا در فضـائل : نزد حذيفه بن يمان رفته و بـه او گفـتم: گويد وی مى .)51: 1356ابن قولويه، (



شـما دربـاره 

ذيفـه جويـا 

صـحاب در 

ی اسـت كـه 

مه مجلسـى 

، از تقـدم و 

و خـود را از 

23 :112(.  

ج هربـار در 

ى نشـان داد 

ـام اعـراض 

ـى از منكـر 

ح بـه بتريـه 

 مهـم بتريـه 

ن امور بوده 

شـيعيان و ن 

 ريـه و بـروز

خدمت امام 

الخطـاب  ـو

ش: گوينـد مىه مـا 

حـديثى از حذ 7

دن اعمـال همـه اص

اين گفتـاری: ويد

عال .)91: 1 ، ج1413

كننـدگان، رسـش

پرسش كرده و 9

3 ، ج1403مجلسى، (ت 

در سـفرهای حـج 

، واكنش نامناسبى

او از امامـت امـ. د

 بـه معـروف و نهـ

ريـاح ای با عمربن 

های  كه شخصـيت

وهى از شيعه همين

ميـانز مقصـره در 

سى مقصـره بـا بتر

وعبداّهللاٰ بلخى در خ

يزاری و فحش ابـ

بـه م و اهل بصـره

7ضيلت امام علـى

بود و نـاچيز 7ـى

گو ربيعه مى ،آورد

3مفيد، (پذيرد   نمى

پرعنوان نماينـده  ه

9 جانشينى پيامبر

ذكر نشده استخ 

چـون ولى  ،بود 7

شد رو مى تى روبه

شـك كـرد 7قر

و امر  )به قيام(وج 

عّده: نويسد ى مى

شود ك مى روشن 

عمر و گروگرايش 

شود گروهى از مى

خوانى مواضع سياس

ُمفضل و ابو ،طاب

 مجلس شد و از بي

كنيم وگو مى گفت

سپس او در فض. يد

سنگينى اعمـال علـ

آ مىبه ميان سخن 

رد و كسى آن را 

حذيفـه رفتـه و بـه

ابوذر و سلمان در

تاريخ درعتقادشان 

 

7گان با امام باقر

های متفاوت با پاسخ

ت امام باقو در امام

 علم امام در خروج

ىكشّ . )59: 1404ختى،

با اين نقل قول . )2

گردانستند و علت 

ى مشخص مكشّ  ن

شته و به دليل همخ

  .يافتند مى

الخط كه ابوكند  ى

ن كثير النّوا وارد 

های او گ و منقبت 

گذري از اندازه مى 

وقتى حذيفه از س 

ا اعمال حضرت س

ی آن تكيه كر رو

وی به حضـور حد 

ابوبكر، عمر، ا دن

جمى دانسته كه اع

  قيس  بن رياح 

كنندگ  بيعتخستين 

سش معين از امام با

امام را نپذيرفت و

كشيدن  به چالش

نوبخ(گرايش يافت 

237: 1409طوسى، (د 

د اجب الطاعه نمى

ضمن آنكه از سخن

 اماميه فعاليت داش

گرايش م  به بتريه

  ّهللاٰ بلخى

نقل مى كثير رقى 

ناگهان كه بودند 7

  

  

 

 7على

 7على

. شود مى

مقايسه با

شود نمى

نويسد مى

بود أفضل

گروه پنج

 عمربن

از نخوی 

قبال پرس

ا  و پاسخ

كرد و با

گبه بتريه 

گراييدند

امام را و

ض. است

اصحاب 

اختالف 

ابوعبداهللا

داوودبن

7صادق
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چه  :انب ابوالخطاب كرده و فرمودامام روی به ج. به ابوبكر و عمر و عثمان شكايت كرد

از رفتن كثير النّوا، امـام آنهـا  پس .كند انكار مىرا  نالخطاب فحش به آنا ابو گويى؟ مى

و بـا شـده ابوعبـداّهللاٰ بلخـى مبهـوت  ولـى ،خوانـد مـىرا غاصب  )ابوبكر، عمر و عثمان(

ب كـردی و هايم تعجـ از حرفآيا : فرمايد مى 7امام صادق. كند تعجب به امام نگاه مى

عقيـده ظاهر  بـه .)111: 47، ج 1403مجلسـى، (آری : گويـد ها هسـتى؟ او مى مخالف آن حرف

زيـرا  ،های درسـى ابوحنيفـه بـوده باشـد حضـور وی در حلقـه ۀنتيجـدر عبد اّهللاٰ بلخى  ابو

 .)42: 1381مادلونـگ، (بسياری از طالبان بلخى در عراق مالزمت مجلس ابوحنيفه را داشـتند 

ابوحنيفه، مذهب ارجاء و مردمان بلـخ بـه ميان گانه  صفى الدين بلخى رابطه سه بنا به نقل

 ،داران ابوحنيفه و پيروان او بـود حدی نزديك بود كه بلخ را از آن رو كه كانون دوست

  .)همان(خواندند  آباد مى ئمرج

  گيری نتيجه

بـه فعاليـت سده دوم هجری در كوفـه   شيعى است كه در نيمه - مقصره جريانى اعتقادی

 :بـردار ائمـه رغم اينكه محققانى در عصر حاضر مقصره را از پيروان فرمان به .پرداخت

های كالمى اين گـروه مشـخص  و انديشه :اما در واكاوی احاديث ائمه ،شمارند بر مى

و  انـد های مبتنـى بـر عـدم عصـمت امـام سـهيم بوده شود كـه آنـان در تطـور انديشـه مى

نـزد برخـى از آنـان . نـدا هبر علوم سماوی را وارد كـالم شـيعه كردنبودن علم امام  متكّى

اين گروه كـه بـا . شد ای ديگر تفسير مى گونه بلكه به ،نه به نص ،بودن امام ة واجب الطاع

شوند، خود را جزئى  نام مقصره در لسان احاديث و با نام بتريه در منابع رجالى شناخته مى

رين نقـش را در نقـل ميـراث فكـری اوائـل البتريـه ايفـا دانستند و بيشت از جامعه شيعى مى

داشـتند از  )از زيديه(با سليمانيه تنگاتنگى ای از گروه حاضر كه پيوند  دستهالبته . كردند

غيرشـيعى افـراد برجسـته نظريه امامت مفضـول باعـث شـد تـا . طرد شدند :ائمهسوی 

ا بـ 9ن جانشـين پيـامبربود هرچه بيشتر خود را بـه گـروه فـوق در تثبيـت عـدم وصـايتى

اما امام در تعامل با دسته دوم اين جريان، آنان را شيعه  سازند، های سياسى نزديك انگيزه



زد،  امن مـى

ی تقصـير و 

ه م امـام بـود

 زمـان امـام 

 

های غيرشيعى دا ش

هـای قايسـه روايت

ـره، در بـاب علـم

ويژه تـا   شـيعه بـه

.ى توأم گرديدهاي

ن دسته به گرايش

همچنـين بـا مق. ت

ل اعتقـادی مقصـ

های فكـری  حلقـه

ه هن مسئله با مناقش

دی كه در ميان اين

گرفـت ـه خـود مى

بيم كه اساس جهل

چنـان در برخـى ح

ترين عنوان محوری

   

، البته جهل اعتقاد

سياسـى نيـز بـ  جنبه

ياب ای بتريه در مى

همچ  اين انديشـه

ع باقى ماند كه به 

  

  

 

خواندند،

گاهى ج

ها روايت

است كه

7دجوا
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